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Sammanfattning 

Många invandrare i Sverige har en akademisk utbildning från sitt hemland. För att tillvarata 

invandrarakademikers kompetenser har yrkessvenska för invandrare så kallade Sfx- utbildningar 

startats. Syftet med studien är att belysa hur akademiker med invandrarbakgrund upplever 

betydelsen av Sfx- utbildningarna för sina möjligheter till etablering på den svenska 

arbetsmarknaden. En kvalitativ metod har använts och sex intervjuer har genomförts. 

Deltagarna har visat sitt missnöje med svenskundervisningen inom den reguljära Sfi- skolan. 

Det framkommer även att yrkessvenskan som Sfx erbjuder är eftertraktat. Att de studerar 

svenska intensivt samt att de har en gemensam yrkesbakgrund gör att de känner sig motiverade 

till att lära sig svenska språket. Utifrån deltagarnas humankapital finner vi flera förklaringar till 

varför de har svårt att få arbete. Det handlar om bristande kunskaper i svenska språket, om 

bristande kunskaper om samhället men framförallt bristande kunskaper om regler på 

arbetsmarknaden och i samhället.  
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Abstract  

Many immigrants in Sweden have an academic education from their homeland. In order to 

protect immigrant academics have professional skills of Swedish immigrants known as SFX 

training started. The purpose of this study is to illustrate how scholars from immigrant 

backgrounds feel the importance of SFX training for their potential for establishment on the 

Swedish labor market. A qualitative approach was used and six interviews were carried out. The 

participants have shown their discontent with the Swedish education within the regular school-

Sfi. It will also be professional Swede who SFX offers are sought after. To study the Swedish 

intensive and that they have a common professional background allows them to feel motivated 

to learn the Swedish language. Based on participants' human capital, we find several reasons 

why they have difficulty finding work. It is about lack of knowledge of Swedish language, lack 

of knowledge of society and above all lack of knowledge of rules in the labor market and in 

society. 
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1. Inledning  

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle som gör att individen samt arbetsgivare tvingas att 

anpassa sig till förändringar för att samhällets resurser skall tillvaratas. Människor i Sverige har 

under en lång tid haft gemensamma kulturella, etniska, språkliga samt religiösa rötter. Mönstret 

har förändrats genom den nya snabba internationaliseringen. Människor flyttar sig mer än 

någonsin och till följd av detta har många invandrare kommit från Afrika, Asien och 

Sydamerika till Sverige. Orsaken till flytten kan variera från grupp till grupp, det kan vara krig, 

misär, politik eller humanitära skäl (Sahlberg och Fonseca, 1996). Redan 1965 tog Olof Palme 

upp betydelsen av integration: 

Vi blir mer och mer beroende av kontakt och impulser över gränserna. Vi kan inte bygga 

murar mot omvärlden, murar betyder isolering och tillbakagång. Utvecklingen för 

människorna närmare varandra, kontakt som betyder stimulans men också nötning och 

svårigheter. Internationalismen får inte endast vara en känsla på distans. Den blir alltmer en 

del av vår vardag. Invandrarna i Sverige kan på sätt och vis sägas förebåda en ny tid. De 

vill bli en del av vår gemenskap. Den framtid vi kan skönja kommer att föra med sig 

mycket påfrestningar och svårigheter, när vi svenskar skall anpassa oss till en förändrad 

verklighet (Palme, 1965). 

En del av anpassningen till denna förändrade verklighet gäller hur individers kunskaper och 

arbetsuppgifter tillvaratas så att individen lättare integreras i samhället. En viktig del för att bli 

delaktig i ett samhälle är utbildning i svenska språket, vilket är en del av integrationens insatser 

för invandrare i det svenska samhället. Praktikplatser är svårt att få fram samtidigt som 

deltagande i arbetslivet är viktigt för språkinlärning. Språkinlärning i kombination av praktik är 

en viktig förutsättning för integration på övriga områden i samhället.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet väcktes 

intresset för integrationen av invandrare med akademisk bakgrund som deltar vid Sfx- projektet 

(yrkessvenska för invandrare). Målet med Sfx är att kunna tillvarata invandrade akademikers 

resurser och de kunskaper som de innehar, samt att guida dem till arbetslivet. Deltagarna är 

medvetna om att ha goda kunskaper i svenska språket är av grundläggande betydelse för att 

kunna hävda sig väl på den svenska arbetsmarknaden. Många av deltagarna på Sfx känner 

frustration över svårigheten att skaffa ett arbete, oro för framtiden samt över samhällets krav på 

goda kunskaper i det svenska språket, ofta betonas det med ”jag vill ha jobb – men hur når man 

jobben?” 

Intentionen med studien är att undersöka Sfx- deltagares upplevelser, tankar och åsikter kring 

Sfx- projektet samt vad invandrarakademiker anser kan förbättras för att Sverige ska tillvarata 

deras kompetens.  
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1.1 Val av Problemområde 

Svenska för invandrare (i fortsättningen förkortat Sfi) har kritiserats för att invandrare inte ges 

de språkkunskaper som de behöver för att klara av arbetsmarknadens krav. Kravet på goda 

språkkunskaper och bristen på möjligheterna att skaffa sig sådan kunskap drabbar företagen och 

deras konkurrenskraft, då det för företagens konkurrenskraft är viktigt med tillgång till 

kompetent arbetskraft. Många invandrare i Sverige besitter en högre utbildning, men tyvärr är 

möjligheterna för dem att lära sig svenska mycket begränsade (Rezania, 2008). Under 2000-

talet deltog 47 600 elever i SFI- undervisningen. Hälften av eleverna hade minst tolv års 

utbildning från hemlandet och var tionde elev hade utbildning som var tre år (På tal om 

utbildning, 2006). Enligt Århammar (2004) är möjligheten till arbete och egen försörjning 

viktigt för att generera goda förutsättningar för delaktighet och medansvar i samhället samt för 

att hindra marginalisering och utanförskap.  

Integration handlar om olika kulturella och etniska minoriteters delaktighet i 

samhällsgemenskapen. Integration står då i viss relation till begreppet assimilation – en 

sammansättning av minoriteterna men majoritetssamhället – och begreppet segregation som 

betyder att minoriteterna utestängs från samhällsgemenskapen eller isolerar sig själva från 

den (Franzén och Johansson, 2004 s. 8).  

För att snabbt integreras på arbetsmarknaden och använda tidigare förvärvade kunskaper är det 

centralt att man kan kommunicera på svenska. Nivån på svenska språket bestäms utifrån vilket 

område man vill arbeta inom, eftersom det ofta finns ett särskilt yrkesspråk för det egna 

yrkesområdet. Det är väsentligt att den språkutbildning som bedrivs är anpassad till individens 

yrkesområde för att snabbt integreras och etableras i den svenska samhälls – och arbetslivet. Att 

invandrarnas kompetenser inte tas tillvara förs fram som ett av skälen till att de har svårigheter 

att etableras i den svenska arbetsmarknaden (Programberedningen, 2007).  

Anledningen till att välutbildade invandrare ibland har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

kan vara att vissa förvärvade kunskaper genom utbildning kan i vissa fall översättas, men i vissa 

fall lättare för medicin och teknik utbildningarna. Andra kunskaper som inom 

samhällsvetenskapliga eller humanistiska utbildningar är inte lika lätta att överföra (Broomé 

m.fl. 1996).  

Enligt Schröder (2008b) medför att immigrera från ett land till ett annat land för de flesta en 

initial förlust av humankapital. Humankapitalteorin förklarar individers produktivitet på 

arbetsmarknaden, men även egenskaper, färdigheter, kunskaper samt möjligheter till 

information och nätverk som denne besitter. Denna teori försöker förklara att invandrares 

svårigheter på arbetsmarknaden följer av att invandrarnas humankapital inte alltid är gångbart 

(Sjögren och Zenou, 2007). 

Svenska för invandrade akademiker (Sfx) är en utbildningsform som är till för att ta tillvara på 

yrkeskunskaper hos invandrare. Målet med utbildningen är anpassat efter individens behov av 

att lära sig svenska och att få sin kompetens tillvaratagen. Genom att uppnå målen gynnas både 

individen, arbetsmarknaden och samhället. Vi ställer oss frågan: Vad händer med dessa 

personer som har en akademisk utbildning när de invandrar till Sverige? Bland invandrare som 

kommer till Sverige finns det en stor grupp med akademisk utbildning, men möjligheterna att få 

ett arbete inom sitt yrke och att lära sig det svenska språket verkar vara begränsade. Detta är en 
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av många funderingar som väckte idén till vår kommande studie. Därför valde vi att undersöka 

Sfx- deltagares upplevelser av att delta i ett integrationsprojekt.  

1.2 Syfte  

Syftet är att belysa hur akademiker med invandrarbakgrund upplever betydelsen av Sfx- 

utbildningarna för sina möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden.  

1.3 Forskningsfrågeställningar 

1. Hur har Sfx- projektet bidragit till integration? 

2. På vilka sätt har Sfx- projektet uppfyllt deltagarnas förväntningar?  

3. Vad anser deltagarna behövs ytterligare för att förenkla vägen till den svenska 

arbetsmarknaden? 
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2. Bakgrund 

Inledningsvis anges mot vilken bakgrund problemområdet betraktas. Därefter följer 

underrubriker som förklarar begrepp som integration, assimilation och segregation. Vidare 

följer rubrikerna kompetens, svenskundervisning som är uppdelad i underrubriker för att 

tydligöra olika delar inom området och avslutningsvis teoretisk bakgrund. 

Under de senaste decennierna har många invandrare med akademisk bakgrund kommit till 

Sverige. Många länder har avsatt tid, resurser och särskilda program för att sysselsätta dem i 

arbete såsom i de anglosachsiska länderna. I OECD-länderna inklusive Sverige har bara 

omkring 20 procent bland högutbildade akademiker ett arbete (Schröder, 2008a). Enligt Ekberg 

och Rooth (2004 b) har 80 procent av inrikes födda akademiker och 60 procent av utrikes födda 

akademiker ett kvalificerat arbete.  

Det tar lång tid att lära sig det nya språket, att sätta sig in i det nya utbildningssystemet samt att 

komplettera sin utbildning från ursprungslandet. En fråga som dyker upp med dessa 

förutsättningar är att hur väl Sverige lyckas att ta tillvara de utrikes födda akademikernas 

kvalifikationer? (Schröder, 2008b). Björklund och Sabuni (2008) menar att kunskaper i landets 

språk ökar chanserna till att få ett arbete, att bryta utanförskapet och för att minska risken att 

invandrare ska hamna i bidragsberoende och passivitet har arbete och språk en avgörande 

betydelse för integrationen.  

Enligt Person (2006) strävar regeringen efter att utveckla svenska för invandrare och tanken är 

att individen ska få bättre villkor och förutsättningar att integreras i det svenska samhället samt 

att få tillgång till arbetslivet. Skollagen (1985:1 100) styrker samhällsorientering och 

arbetslivsorientering utöver språkutbildning. I Länsstyrelsens samverkansdokument om 

yrkessvenska (Sfx) betonas vikten av att ta tillvara på kunskaper och yrkeserfarenheter hos 

invandrade akademiker som kommer till Sverige. Länsstyrelsen har genom regional samverkan 

byggt upp den specialiserade utbildningsformen Sfx, samt genererat ett nätverk runt dessa. 
1
 

Arbete ses i dag som en av de viktigaste nycklarna för att bli delaktig i det svenska samhället. 

Förutom försörjning spelar arbete en viktig roll när det gäller att få relationer och kontakter 

utanför familjen. Det hjälper också individen att återfå sin identitet och status, vilka är viktiga 

faktorer i det nya livssammanhanget (Allwood och Franzén, 2000). I Slutrapporten från 

Programberedningen för integration i arbetslivet (2007) skriver de att tidig kontakt med 

arbetsmarknaden är betydelsefullt för egen försörjning och för en snabb integration. Många 

invandrare som kommer till Sverige har med sig ett yrke som de haft i sitt hemland. Yrken som 

gett dem en identitet och status och inte alltför sällan en hög sådan. Att kunna återuppta sitt 

gamla yrke i det nya landet anses som viktigt för många (Nekby och Rödin 2007).  

                                                      
1
 Yrkessvenska (Sfx). 

 http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp [Hämtad 2010-04-16] 

http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp
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2.1 Integration, assimilation och segregation  

Begreppet integration förekommer vanligen inom debatter om samhällsfrågor och oftast med en 

mängd olika betydelser. Den mest generella betydelsen av integration beskrivs i rapporten 

Mångfald, integration, rasism och andra ord, som en samklang mellan en helhet och dess delar. 

Den vanligaste betydelsen är ”den process genom vilka etniska och kulturella minoriteter 

inlemmas i samhället” (Westin, m.fl. 1999, s.56).  

 

Vad är integration?  

Ordet integration kommer av det latinska integration, av integer; orörd, ostympad, hel 

fullständig, oförvitlig. På samma rot bygger lånordet integritet. Somliga menar att 

integration är ett gummibegrepp, en retorisk term som politiker 1975 antog för att komma 

bort från begreppet assimilation (Assimilation = när man frånsäger sig sitt ursprung och sin 

kultur) (Sahlberg och Fonseca, 1996, s. 4).  

Med integration menas en ömsesidig process som berör alla invånare i samhället. Detta innebär 

att alla invånare känner samhörighet, ansvar och delaktighet i samhället. Begreppet inkluderar 

även sociala, religiösa, etniska och kulturella aspekter. Assimilation innebär en anpassning där 

man frånsäger sig sitt ursprung gällande religion, kultur, språk och identitet (Rojas, 2004). 

Enligt Franzén och Johansson (2004) betyder segregation att minoriteterna utesluts från 

samhället eller att man själv väljer att isolera sig.  

Integrationsverkets mål är att samhällets satsningar för flyktingar och invandrare ska ge 

möjligheter för var och en att kunna försörja sig och bli delaktig i samhällslivet. Efter avslutad 

introduktion ska individen kunna ta del av och bidra till både arbets- och samhällslivet. En 

förutsättning för detta är att man fått kunskaper i svenska språket, kunskaper om samhället samt 

arbetslivet. Kunskaperna ska relateras till individens förutsättningar, det vill säga kompetens, 

livssituation och förutsättningarna för egen försörjning (Introduktion av nyanlända – 

kartläggning och hinder, 2007).  

Integrationspolitikens syfte är att göra invandraregrupper till subjekt och inte objekt. ”vi måste 

låta mångfalden blomma”, låta den rikedom som idag finns överallt i vårt land prägla alla 

institutioner och maktstrukturer” (Sahlberg och Fonseca, 1996, s. 3).   

2.2 Kompetens 

Broomé skriver i sin studie förklaringen till vad kompetensbegreppet innebär; ” att vara 

kompetent innebär att vara kompetent i förhållande till något, som ett uppsatt mål eller att 

individen är kvalificerad till de krav en viss organisation ställer” (Broomé 1996, s 27).  

Kompetensbegreppet uppfattas som ett begrepp som förändras över tiden och som måste 

relateras till en speciell verksamhet eller ett särskilt mål. I stora drag återspeglar kompetensen 
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individens förmåga att klara av de krav som den ställs inför i yrkesverksamheten. Individens 

förmåga bestäms av kunskaper, färdigheter, erfarenheter, social förmåga och värderingar. Dessa 

kunskaper innebär att individen ska veta fakta och kunna metoder, kunna hantera verktyg, att 

lära sig av misstag och framgångar, kunna knyta kontakter, samarbeta, förhandla och lära ut 

samt att vilja göra sina handlingar, att anse dem riktiga och att ta ansvar för dem. Social 

kompetens handlar om hur bra man i en verksamhet och i relation till sin omgivning kan 

tillämpa övriga kunskaper och färdigheter (Broomé m.fl. 1996).   

2.3 Svenskundervisning 

Här nedan kommer vi att presentera följande olika deskriptiva definitioner av 

svenskundervisning för invandrare:  

2.3.1 Svenska för invandrare (Sfi)   

Svenska för invandrare (Sfi) är en egen skolform och den reglerar rätten till 

svenskundervisningen för personer som inte är födda i Sverige. Nyanlända har enligt skollag 

(1985:1 100) rätt att få utbildning i svenska språket. Utbildningen utförs av kommunerna och 

bedrivs inom ramen för svenska för invandrare. Svenska för invandrare är en grundläggande 

utbildning i svenska språket men också om det svenska samhället för vuxna som inte har 

svenska som modersmål (Programberedningen, 2007). Individer som läser på Sfi kan parallellt 

med språkstudierna få tillgång till annan utbildning, såsom kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning (Programberedning, 

2007).   

2.3.2 Yrkessvenska för invandrare (Sfx)  

Efter ett inledande möte från Länsstyrelsen i Stockholms län med några av Södertörns 

kommuner, Socialstyrelsen, Integrationsverket och Stockholms läns landsting undersökte de 

möjligheterna till integrering av utländska akademiker med sjukvårdsutbildning i 

arbetsmarknaden. Idén växte och blev en succé som ledde till att samarbetet ökades mot andra 

yrken såsom ingenjörer, lärare, ekonomer, jurister m.fl. För att ta tillvara på kunskaper och 

erfarenheter hos invandrarakademiker som kommer till Sverige har specialiserade Sfx- 

utbildningar tagits fram.
2
  Sfx är samlingsbeteckning för yrkesinriktade utbildningar som 

                                                      
2
 Yrkessvenska (Sfx) 

http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp [Hämtad 2010-04-16] 

http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp
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bedrivs inom svenskundervisning för invandrare (Sfi) och svenska som andraspråk (SAS). X:et 

står för ett visst yrkesområde. Exempel på Sfx- utbildningar är svenska för ingenjörer (Sfinx) 

och svenska för vårdpersonal (Sfa). Sfx riktar sig till individer som redan har yrkeserfarenhet 

och utbildning från sitt hemland. Sfx erbjuder en yrkesinriktad språkutbildning och teori varvas 

med praktik (Sfx- Svenska för yrkesutbildningar, 2010). Utbildningarna organiseras i 

Stockholm genom samverkan mellan länets kommuner. För närvarande utförs Sfx- utbildningar 

för medicinare, Sfa- medicin, vårdpersonal Sfv, pedagoger Sfp, företagare Sff, hantverkare Sfh, 

lastbilsförare Sfl, bussförare Sfb (Gougoulakis, 2009).  

2.3.3 Svenska för ingenjörer (Sfinx) och svenska för vårdpersonal (Sfa)  

Sfinx riktar sig till personer som är ingenjörer med utländsk examen som har bosatt sig i 

Sverige mindre än två år, har svenska kunskaper från nybörjare upp till avslutad Sfi nivå samt 

har engelska kunskaper motsvarande engelska A. Sfinx erbjuder intensiv svenskundervisning, 

kurser på KTH samt värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden (Om Sfinx, 2009).   

Sfa riktar sig till personer som har utbildat sig i ett annat land till läkare, tandläkare, 

sjukgymnast, sjuksköterska, apotekare samt veterinär. Dessa personer som söker sig till Sfa har 

som mål att få en svensk legitimation inom ett av de ovanstående yrkena, samt är villig till att 

komma in i arbete. Målet med avslutade Sfa- studier är att deltagarna skall få en svensk 

legitimation inom sitt yrkesområde, samt goda svenska språk kunskaper, nya medicinska termer 

samt att komma in i arbetslivet snabbare. Målet med Sfinx är att ge utländska ingenjörer goda 

kunskaper i svenska språket, nya teknikkunskaper genom att delta kurser på KTH och på Sfinx 

samt kunskaper i svenskt arbetsliv.  

Sammanfattning  

Svenskundervisning för invandrare är en frivillig skolform som enligt lag (1985:1 100) ger rätt 

till alla nyanlända att delta i. Målet med Sfi- undervisningen är att integrera målgruppen i det 

svenska samhället. Detta ansågs ej vara tillräckligt för att tillfredställa behoven för personer som 

har akademisk bakgrund. Därför undersökte Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med 

kommunerna, socialstyrelsen samt Integrationsverket beslut om att starta sfx- utbildningar som 

är svenskundervisning i kombination av olika aktiviteter. Syftet är att tillvarata på erfarenheter 

och kompetens som invandrarakademiker besitter.   

2.4 Teoretisk bakgrund  

Många orsaker leder till att högutbildade invandrare får problem att realisera sitt humankapital. 

Därför valde vi att utgå från humankapitalteorin för att belysa invandrarakademikers produktiva 

egenskaper såsom färdigheter, kunskaper, tillgång till information och nätverk.  
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2.4.1 Humankapitalteorin  

Humankapitalteorin är den samlade beteckningen av kunskaper och färdigheter som 

arbetstagaren tar med sig till arbetsplatsen. Teorin kommer från Adam Smiths teori om 

kompenserande löneskillnader. En av de vanligaste användningarna av humankapitalteorin är att 

försöka ta reda på individers utbildningsbeslut, där utbildningen ses som ett sätt för individen att 

förbättra sina framtida förtjänstmöjligheter. Teorin är en ram för att förklara varför individer 

väljer att vidareutbilda sig. Utgångspunkten i teorin är att behandla utbildningsbeslutet som ett 

investeringsbeslut (Björklund m.fl, 1996).  

Humankapitalteorin förklarar individens kunskaper, färdigheter, tillgång till information och det 

nätverk som individen besitter. En viktig utgångspunkt i humankapitalteorin är att humankapital 

kan förvärvas genom fostran, normer och värderingar. Individen själv kan investera i sitt 

humankapital genom utbildning, skapa ett kontaktnätverk och förkovra sig. Även beslutet att 

invandra kan ses som en investering i sitt humankapital. Detta innebär att individen kan få ett 

bättre arbete, utbildning och levnadsförhållanden (Sjögren och Zenou, 2007).  

… den som invandrar av arbetsmarknadsskäl har sannolikt valt att komma just för att den 

gjorde bedömningen att det egna humankapitalet är särskilt gångbart på det nya landets 

arbetsmarknad och att utsikterna att hitta ett jobb därmed är goda (Sjögren och Zenou, 

2007, s.12).  

Flera tänkbara förklaringar till varför invandrare har svårt att etablera sig i den svenska 

arbetsmarknaden utifrån humankapitalteorin handlar om informella kunskaper så som bristande 

kunskaper i det svenska språket, bristande kunskaper om svenska samhället och kultur och 

dåliga kunskaper om regelsystemet i arbetslivet och arbetsmarknaden (Broomé m.fl, 1996). 

Oavsett vilka skäl man har till att flytta till ett nytt land finns det ett behov av att bygga upp eller 

komplettera sitt humankapital. Detta genom att lära sig det nya landets språk, få kunskap om 

den lokala arbetsmarknaden, genomgå kompletterande yrkesutbildning samt allmän kunskap om 

det nya landet. Hur man väljer att investera sitt humankapital är beroende av hur mycket 

humankapital individen har vid invandringstillfället (Sjögren och Zenou, 2007). 

2.5 Forskningsanknytning  

Nedan kommer vi att presentera tidigare forskning inom området vi avser undersöka. Vi har valt 

att ta upp de rapporter och utredningar som vi funnit är relevanta vår studie.  
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2.5.1 Betydelsen av det svenska språket  

Invandringens karaktär har förändrats de senaste fyrtio åren. Den väst- och sydeuropeiska 

arbetskraftsinvandringen har ersatts av en invandring från Östeuropa och tredje världen. Detta 

har skapat ett större ”kulturavstånd” mellan invandrarna och det svenska samhället, vilket har 

medfört svårigheter för invandrarnas integrering i samhället på grund av problem med språket 

och religiösa och kulturella skillnader (Broomé m.fl,1996). Med kulturellt avstånd menas den 

speciella typ av språksvårigheter som förekommer när fenomen inte finns i det båda länderna. 

Vissa fenomen går ej att översätta direkt på grund av att det andra språket inte har motsvarande 

ord (Franzén, 2001).  För att nyanlända snabbare och i högre utsträckning ska komma in på den 

svenska arbetsmarknaden är det av vikt att man kan kommunicera på svenska. Vilken nivå i det 

svenska språket beror på inom vilket område man vill arbeta inom. Det finns oftast ett 

yrkesspråk för just sitt yrkesområde. Det är därför avgörande att språkutbildningen är integrerad 

och anpassad för en snabb etablering i arbetslivet (Programberedningen, 2007).    

I rapporten öppna dörrar – sänkta trösklar skriver de att olika branscher kräver olika 

språkkunskaper. Att ha otillräckliga kunskaper i svenska språket kan vara ett hinder för 

utrikesfödda detta kan leda till svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden.  

Det är viktigt att kraven på kunskaper i svenska språket prövas mot de faktiska 

arbetsuppgifterna, så att de inte omotiverat blir ett hinder för anställning. Erfarenheterna 

visar dessutom att det effektivaste sättet att lära sig svenska är att göra detta på en 

arbetsplats (Öppna dörrar- sänkta trösklar, 1998, s. 51).  

 

2.5.2  En studie av Sfx- projektet  

Idén med Sfx är att bedriva svenskundervisning för invandrare med liknande yrkesbakgrund. I 

utvärderingen ” De är ju mina kollegor” presenteras fyra Sfx- projekt, Sfa (svenska för vård), 

Sff (svenska för företagare), Sfp (svenska för pedagoger) och Sfh (svenska för hantverkare). 

Genom att föra samman personer med liknande yrkesbakgrund avser man att skapa en miljö i 

Sfx grupperna som gynnar språkinlärningen. ”De fyra Sfx:en har organiserat undervisningen 

efter en pedagogisk princip, nämligen den sociokulturella” (Höghielm & Gougoulakis 2009, s 

17). Med det menas att utifrån ett sociokulturellt perspektiv spelar den lärandes sociala miljö en 

stor roll för kvalitén på det man lär sig. Genom att delta i en utbildning tillsammans med andra 

som har liknande yrkesbakgrund påverkas deltagarna positivt. Alla utvärderingar pekar på att 

motivationen stärks inom gruppen. Vidare visade det sig att studietakten var hög vilket innebar 

att goda språkkunskaper uppnåddes på kortare tid jämfört med den reguljära Sfi:n. 

Gemensamma problem kunde man initialt finna inom projekten, nämligen samarbetssvårigheter 

mellan olika aktörer (Höghielm & Gougoulakis, 2009).  
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2.5.3 Invandrares svårigheter med etablering på arbetsmarknaden  

Förklaringar till varför invandrare har svårare att få jobb beror delvis på att invandringens 

mönster har förändrats, från den dominerande arbetskraftsinvandring under 70-talet till flykting- 

och anknytningsinvandring, inte minst från tredje världen och Östeuropa vilket lett till att 

”kulturavståndet” har ökat mellan invandrare och det svenska samhället. Den sociala 

kompetensen har fått allt större betydelse vilket innebär att det blir svårare för invandrare att 

etablera sig i arbetsmarknaden. Detta beror på att den sociala kompetensen till en viss del är 

kulturspecifik, särskilt här det gäller värderingar och social förmåga. Bidragande faktorer till att 

det blivit så handlar om tekniska och arbetsorganisatoriska omvandlingar i arbetslivet, men 

också att de ökade kraven på formell utbildning och språkliga och kommunikativa färdigheter 

har fått allt större betydelse på arbetsmarknaden (Broomé, m fl 1996). 

2.5.4 Utvärdering av svenska för invandrare 

En utvärdering av kvalitén på Sfi- undervisning visar att mer än var tredje Sfi- deltagare inte fått 

något betyg alls tre år efter att de påbörjade utbildningen. Bland de övriga två tredjedelarna är 

det endast hälften av deltagarna som uppnått godkänt resultat på den högsta kursen efter det 

tredje läsåret. Statskontoret finner att resultaten är otillräckliga och bedömer att det finns en stor 

förbättringspotential för Sfi. Statskontorets analys visar att det finns behov av en mer 

individanpassad Sfi. I rapporten föreslår de att Sfi ska anpassas till deltagarnas tidigare 

utbildning, att vidden av flexibla undervisningsformer bör öka och att regeringen tar initiativ till 

ökad ”interkommunal samverkan” med syfte att få till stånd fler yrkesinriktade Sfi- utbildningar 

(En utvärdering av svenska för invandrare, 2009, s. 7).  

Sammanfattning  

Den forskningsanknytande litteraturen tar upp problematiken med den reguljära Sfi som har fått 

mycket kritik på senaste tiden. Många faktorer kan ha en stor betydelse för invandrares 

integration i det svenska samhället, till exempel språk och kulturavstånd. Att integreras i det 

svenska samhället kräver goda kunskaper i svenska språket samt att ha tillgång till arbete. Idén 

med Sfx- (yrkesinriktade utbildningar) växte för att gynna invandrare med akademiskbakgrund. 

Sfx effektiviserade språkinlärningen samt tillämpar samhällsorientering parallellt med studierna. 

Vissa av Sfx- utbildningarna har direkt kontakt med arbetslivet. Invandrarakademiker har svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden trots satsningar, detta på grund av arbetsmarknadens krav på 

social kompetens. Krav om formell utbildning och språkliga kommunikativa färdigheter har fått 

allt större betydelse på arbetsmarknaden. Olika branscher kräver olika språkkrav. Att praktisera 

är ett sätt för att undanröja dessa hinder och att få erfarenheter samt att lära sig svenska språket.  
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2.6 Anknytande litteratur 

Nedan kommer vi att presentera lagar, förordningar och bestämmelser som kan stödja 

invandrarakademikers rätt till att delta i Sfi- utbildning, validering samt kunskapsprov för 

läkare.  

2.6.1 Lagar kring Sfi  

Personer med utländsk bakgrund som fått beviljad uppehållstillstånd i Sverige har rätt till 

svenskundervisning för invandrare (Sfi). Enligt 13 kap. 3 § skollagen (1985:1 100) är varje 

kommun skyldig att se till att alla inom målgruppen erbjuds Sfi. En del kommuner ger i uppdrag 

åt andra utbildningsanordnare att bedriva undervisningen. Kommunen har möjligheten att ordna 

undervisning i svenska för akademiker genom ett ökat samarbete och överenskommelse mellan 

kommuner och högskolor. ”Enligt 13 kap. 4 b § skollagen ska kommunen 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” (Larsson, 2007).  

Närmare bestämmelser om Sfi finns i förordningen SFS (1994:895). 

2.6.2 Validering 

Validering innebär en möjlighet för individen att synliggöra kompetens och kunskaper som man 

införskaffat genom studier, samhällslivet och arbetslivet. Således innebär validering ett 

erkännande av kunskaper och kompetens som en individ uppnåtts både i och utanför det 

formella utbildningsväsendet (Programberedningen, 2007).  

 

Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av 

Högskoleverket. Du får då ett utlåtande som du kan använda för att visa vilken utländsk 

examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen den 

utländska examen motsvarar. 
3
  

För att validera en utländsk högskoleexamen kräver Högskoleverket (HSV) som har det största 

ansvaret att den berörde har handlingar såsom examensbevis, som bevisar utbildningens 

innehåll. Högskoleverket bedömer i sin tur utbildningens längd, ämnesfördjupning, 

examensarbete samt syfte. Vidare krävs det att lärosätet är statligt erkänt eller ackrediterat 

                                                      
3
 Högskoleverket (2010 a) 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning.4.539a949110f3d5914ec800056406.html [Uppdaterad 2010-

03-22] 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning.4.539a949110f3d5914ec800056406.html
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(Högskoleverket, 2010a). Detta är den enda sättet för utländska akademiker att få sin utbildning 

verifierad. Att validera och bedöma en utländsk examen är process som kan ta fem till sex 

månader.  

Reglerande yrken enligt Högskoleverket är yrken som kräver att man har auktorisation 

eller legitimation. Reglerande yrken såsom läkare, tandläkare, sjuksköterskor osv. krävs en 

godkännande utav socialstyrelsen för att utföra en legitimation(Högskoleverket, 2010b). Det 

finns olika krav beroende vart personen kommer ifrån. För personer som kommer från EU/ESS 

och har ett utfärdat vårdyrke examen, krävs det endast att validera utbildningen och ansöka om 

legitimation. Men för läkare som kommer utanför EU/ESS måste ha uppehållstillstånd för att 

kunna påbörja en komplettering mot svensk legitimation samt att genomföra ett kunskapsprov 

eller provtjänstgöring för de som har mindre än fem års arbetslivserfarenhet (Sveriges 

läkareförbund, 2001).  

2.6.3 Kunskapsprov för läkarlegitimation 

Syftet med kunskapsprovet är att ta reda på om den utländska läkaren besitter grundläggande 

medicinska kunskaper motsvarande svensk läkarexamen. Läkare med specialistkompetens och 

minst fem års yrkeserfarenhet behöver inte göra kunskapsprovet, vilket gör att de kan gå direkt 

till provtjänstgöring (Lindholm, T 2004).   

Genom ett avtal från den 10 juni 1988 mellan Socialstyrelsen (SoS) och Karolinska 

Institutet (KI) har KI åtagit sig att i samråd med SoS anordna särskilda medicinska 

kunskapsprov för läkare med utbildning från länder utanför EU. Proven äger rum två 

gånger per år. För utarbetandet och det praktiska genomförandet av provet svarar en 

särskild examinationsgrupp, Tentamenskommittén för utländska läkares examination 

(TULE), i samarbete med Studentavdelningen vid KI. I vissa fall, då antalet anmälningar är 

mycket stort, utnyttjas även institutioner vid universiteten i Göteborg och Malmö, då främst 

för tentander boende inom dessa områden. Provet består av en teoretisk och en praktisk del 

och genomförs under tre dagar (Karolinska institutet, 2008, s. 2).  

Sammanfattning  

Alla invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket och är bosatt i en 

kommun har rätt till att medverka i Sfi. Sfi är en frivillig skolform och lagen ger dessa personer 

rätt till att delta i utbildningen. För att kunna utöva sitt yrke i Sverige måste 

invandrarakademiker validera sina betyg hos högskoleverket. Personer som har utländsk 

läkarexamen ansöker om legitimation hos socialstyrelsen. Socialstyrelsen i sin tur utfärdar en 

legitimation som gör att deras läkarexamen blir likvärdig en svensk läkarexamen.  

Om en invandrarläkare har mindre än fem års erfarenheter samt kommer ifrån länder utanför 

EU/ESS måste de genomgå ett så kallad kunskapsprov. Kunskapsprovet mäter 

invandrarläkarnas kunskaper samt färdigheter enligt det svenska hälso- och sjukvårdens 

bestämmelser.  
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3. Metod 

Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod eftersom vi vill komma åt den enskilda 

individens erfarenheter, åsikter och upplevelser av utbildningsformerna Sfa och Sfinx. Styrkan i 

den kvalitativa forskningsmetoden är att den är utforskande och beskrivande och betonar 

betydelsen av kontext och miljö och därmed ger en djupare förståelse för deltagarens 

referensramar (Marshall & Rossman, 2006). Undersökningen är begränsad till 

utbildningsformerna svenska för sjukvårdspersonal ”Sfa” och svenska för ingenjörer ”Sfinx”. 

Undersökningen kommer att behandla 4 deltagare med pågående studier och 2 deltagare med 

avslutade studier. Vi valde få deltagare på grund av att vi ville sammanställa de svar vi har fått 

omsorgsfullt. Avgränsningen har vi gjort därför att vi anser att omfattningen av en sådan 

undersökning annars hade blivit alltför stor. 

Enligt Marshall och Rossman (2006) är detta en studie på individnivå och inte på elitnivå, då vi 

fokuserar på deltagarnas berättelser.  

3.1 Metoder och tekniker  

Vi har använd oss av semistrukturerade intervjuer som är en mellanform av den fokuserade och 

den strukturerade metoden. Denna typ av intervjuer gör det möjligt för de tillfrågade att besvara 

frågorna i egna termer (May, 1997). Intervjuerna har vi genomfört med hjälp av en intervjumall 

(se bilaga 5 & 6 ). Med intervjuerna har vi försökt komma åt deltagarnas upplevelser av 

integrationsprojektet Sfa och Sfinx. Vi har försökt att följa intervjumallen (se bilaga 5 & 6) för 

att se till att alla frågor blir besvarade.  

3.2 Genomförandesteg  

Utbildningsansvariga för Sfa och Sfinx kontaktades via mejl (se bilaga 1 och 2). Vi mejlade 

missivbrev samt intervjufrågor (se bilaga 5 och 6). Rekrytering av respondenterna skedde via 

utbildningsansvariga. Vi fick av utbildningsansvariga telefonnummer till 4 personer med 

avslutade studier på Sfa och Sfinx och 6 personer med pågående studier. De personer de 

föreslagit kontaktade vi per telefon och de blev tillfrågade om de kunde tänka sig att delta i vår 

undersökning. 6 av dessa personer tackade ja till undersökningen. Vi bokade plats och tid med 
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dem för intervju. Intervjuerna har hållets på olika platser runt om i Stockholm. Vi har använt oss 

av vår intervjumall (se bilaga 5 & 6). Inför varje intervju har vi först gått igenom frågorna 

tillsammans med respondenterna, detta på grund av att respondenterna hade en del svårigheter 

att förstå vissa begrepp. Intervjuerna har vi spelat in på mp3 spelare och sedan transkriberat.  

3.3 Urval och urvalsgrupp  

Urvalsgruppen är invandrarakademiker som har läkarexamen och ingenjörsexamen från sitt 

hemland. 4 av respondenter har pågående studier på Sfa respektive Sfinx, 2 av respondenterna 

har avslutade studier på Sfa och Sfinx. Vi har använt oss av ett så kallat strategiskt val, vilket 

innebär att vi medvetet väljer vilka som ska delta i undersökningen. Det antal respondenter som 

valdes ansågs vara lämpliga för att belysa forskningsfrågorna. Vi valde individer som är typiska 

fall för det vi avser studera. 

3.4 Datainsamling   

Datainsamling till studien har skett genom intervjuer. Under förberedelsen av studien ansåg vi 

att den kvalitativa metoden var det bästa sättet för att få fram respondenternas tankar, åsikter, 

känslor samt funderingar. Studien innefattar 6 intervjuer, intervjuerna hölls på olika platser runt 

om i Stockholm. Vi intervjuade en respondent i taget och intervjutiderna var cirka 40 minuter 

per respondent. Inför inspelning av intervjusamtalet märkte vi en viss oro bland respondenterna, 

därför valde vi att ha deltagarpresentationen innan inspelningen. Anledning till att de blev 

oroliga har med deras bakgrund att göra, det vill säga att de befinner sig i Sverige på grund av 

politiska skäl och andra orsaker som vi inte gick in på. Under samtalet med respondenterna 

använde vi svenska, engelska samt arabiska språket. Detta på grund av att respondenterna inte 

behärskade det svenska språket helt. Eftersom det fanns svårigheter med svenska språket blev 

det att vi använde oss av tolkningar, gester och många sammanfattningar. Tystnaden under 

intervjusituationen gjorde att respondenterna fick tid att tänka och formulera ord. 

Respondenterna vi valde för studien läste på Sfa och Sfinx- projektet. Genom att vi har använt 

oss av semistrukturerade intervjuer har vi haft betydligt större frihet att fördjupa svaren. Enligt 

May (2001) brukar frågorna vara specificerade vid semistrukturerade intervjuer. Det gör det 

möjligt för informanterna att besvara frågorna med egna ord. Genom intervjuerna har vi försökt 

förtydliga och utveckla de svar vi fått. Enligt Holme och Solvang (1991) måste forskaren vara 

observant och öppen i intervjusituationen, för att samtalet ska bli äkta och trovärdigt och 

samtidigt visa uttryck för den intervjuades tankar och förutsättningar. 



 

15 

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet  

Valet av respondenter anser vi ger god tillförlitlighet på grund av att respondenterna innehar 

relevanta kunskaper och att de deltar i det integrationsprojektet vi avser undersöka. Enligt 

Thurén (2007) är det viktigt att valet av respondenterna bygger på ett representativ urval av 

personer som karakteriserar fenomenet. Samtliga respondenter hade en del svårigheter med 

svenska språket och för att underlätta intervjusituationen gick vi igenom intervjufrågorna på 

engelska och arabiska vid behov. Vid samtliga intervjutillfällena var båda författarna 

närvarande och intervjuerna spelades in. Intervjumallen är konstruerad utifrån våra 

forskningsfrågor. Utöver intervjuerna valde vi även att ha relevant litteratur samt rapporter som 

komplement till undersökningen (Holme och Solvang, 1991).  

Vi anser ha hög giltighet med vår undersökning på grund av respondenternas medverkan i 

integrationsprojektet Sfinx och Sfa. Valet av respondenter med pågående studier och avslutade 

studier på Sfx- projekten är bästa sättet att implementera samma undersökning i olika kontexter 

och vid olika tidpunkter (Johannessen och Tufte, 2002).  

3.6 Etiska ställningstaganden  

Vår grundläggande människosyn baseras på humanistiska grunder och på alla människors lika 

värde och rättighet. Att vi är olika, ger varandra styrka och att vi lever i ett månkulturellt 

samhälle främjar välfärden och utvecklingen i samhället.  

I forskningsetiska principer nämner de fyra huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1999).  

Vi har informerat respondenterna om studiens syfte samt om att deras deltagande i studien är 

frivilligt samt att de ska kunna avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för 

dem. Respondenterna gav sitt muntliga samtycke innan intervjun genomfördes. Den som 

medverkar i en undersökning har rätt att självständigt bestämma om hur denne önskas delta.  

Alla som medverkade i undersökningen informerades om rätten till konfidentialitet. Detta 

betyder att personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av 

dem. Alla uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att de ej kan identifieras av utomstående. Insamlade uppgifter om respondenterna får endast 

användas för forskningsändamål. Därför valde vi att använda fiktiva namn till respondenterna. 

Det inspelade samtalen samt transkriberingen ska sparas tills studien är godkänd och sedan 

förstöras.  
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3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 

I den empiriska delen har vi bearbetat materialet på följande sätt: alla intervjuer spelades in med 

Mp3 spelare som sedan transkriberades. Efter att vi transkriberat samtliga intervjuer valde vi det 

mest relevanta av vad som sades för att bearbeta resultaten av studien. Vid bearbetningen gjorde 

vi en helhetsanalys av materialet. ”helhetsanalys innebär att vi ser till helheten i den insamlade 

informationen” (Holme och Solvang 1997, s. 141). Enligt helhetsanalysens första fas studerade 

vi först helheten i resultatet, därefter valde vi de teman som var betydelsefulla för studiens syfte. 

Vid andra fasen utformade vi de frågeställningar som vi vill arbeta med i fortsättningen. Tredje 

fasen gjorde vi en systematisk analys utifrån frågorna som vi ställde. Vi gick sedan tillbaka till 

materialet och analyserade de delar som är relevanta för studiens syfte samt för 

forskningsfrågorna (Holme och Solvang, 1997).  

Det var inte svårt att identifiera tolkningar. Vi har försökt att tolka resultaten på ett sådant sätt 

att läsaren kan ta ställning till våra tolkningar, då vi tagit med några direkta citat från 

respondenterna. Ett kritiskt och neutralt förhållningssätt har tillämpats då vi tolkade 

respondenternas svar (Holme och Solvang, 1997). I resultat och analysdelen kommer vi att först 

presentera Sfa- respondenterna i bokstavsordning därefter Sfinx- respondenterna. Vi kommer att 

använda oss av huvudrubriker som kan ha betydelse för respondenternas svar. Efter varje rubrik 

kommer vi att använda oss av en kort sammanfattning.  

 

 

 

 

 



 

17 

 

4. Resultat  

Nedan följer resultatet av intervjuerna med respondenterna. Vi kommer inledningsvis att börja 

med att beskriva respondenterna från Sfa- projektet och därefter respondenterna från Sfinx- 

projektet i bokstavsordning. Intervjuerna kommer att redovisas med fyra rubriker som är 

kopplade till forskningsfrågorna, avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av resultatet. 

4.1 Presentation av respondenterna  

Deltagarna vi intervjuade var 4 män och två kvinnor. Tre av deltagarna är ingenjörer, två är 

läkare och en är tandläkare. Deltagarna är från olika delar av världen. Vi kommer att använda 

fiktiva namn för att skydda deras identitet. Vi kommer inledningsvis att börja med att beskriva 

deltagarna på Sfa och därefter deltagarna på Sfinx. 

4.1.1 Presentation av Sfa- respondenter  

Intervjuperson 1 är en man som heter Adam från Irak. Adam är en utbildad läkare med två 

månaders yrkeserfarenhet. Han har bott i Sverige i nästan två och ett halvt år. Adam har 

pågående studier på Sfa och beräknar bli klar till sommaren 2010.  

Intervjuperson 2 är en kvinna som heter Lena från Uzbekistan. Lena är utbildad till allmän 

barnläkare. Hon har 6 års erfarenhet inom barn och ungdomskliniken. Lena har bott i Sverige i 

knappt 5 år. Lena har studerat på Sfa i ett år där hon har läst Sfi- grund och sedan svenska som 

andra språk A och B. Hon avslutade sina studier på Sfa för ett år och tre månader sedan. Lena 

har arbetat som vårbiträde inom äldreboende i Sverige innan hon började läsa på Sfa. I nuläget 

söker hon praktik samt väntar på sin legitimation från socialstyrelsen.   

Intervjuperson 3 är en specialiserad tandläkare som heter Rami och kommer från Syrien. Rami 

har tolv års erfarenhet som tandläkare bakom sig. Han har bott i Sverige i ett år och läser på Sfa. 

Rami beräknar avsluta sina studier till sommaren 2010.  
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4.2 Resultat Sfa- deltagare  

Adam och Rami studerar på Sfa, Lena har avslutade studier inom Sfa och söker för närvarande 

praktikplats. Två av respondenterna har flera års yrkeserfarenhet från sina hemländer förutom 

Adam som bara arbetat några månader som läkare i sitt hemland.  

 4.2.1 Svenska språkets betydelse för vårdpersonal 

Respondenterna var mycket nöjda med svenskundervisningen på Sfa. Detta på grund av att 

undervisningen är riktad till vårdpersonal, att kursen är intensiv och att alla i klassen var 

akademiker. De tyckte att svenska språket och framför allt de medicinska termerna gör att de 

blir insatta i vårdsfären. Miljön i klassrummet gör det möjligt att utbyta erfarenheter med 

varandra med tanke på att Sfa- deltagarna kommer från olika delar av världen. Det som 

förstärker deras samhörighet är att alla är målmedvetna och att de anser att svenska språket har 

stor betydelse för deras yrke. Adam finner att det svenska språket är en stor del av integrationen 

inom det svenska samhället; 

”… man kan… språket kanske det… det gör möjligheter att få praktik, när man får 

praktik…ska man ha mer möjligheter att få jobb” 

Lena tycker att det är viktigt att lära sig det nya landets språk och ser att Sfa har hjälpt henne 

med dessa kunskaper; 

”… det var bra att vi alla tillhörde samma yrke att vi kunde diskutera många olika saker 

gäller vårt yrke t.ex. det var … yrkessvenska som hjälpte oss”  

Respondenterna var samtliga överens om att svenska språket är viktigt för vårdpersonal, detta 

för att kunna bemöta patienterna. De önskade dock att de hade fått praktisera språket inom den 

yrkesmiljö där de kommer att arbeta i framtiden, såsom sjukhus, vårdcentral m.fl.  

”hur kan man prata med patienten det är jätteviktigt och om man vill leva här i Sverige … 

inte bara med patient med andra människorna”  

Respondenterna valde att studera på Sfa för att undervisningen är intensiv och effektiv. Adam 

har läst på Sfi innan han började på Sfa och han anser att det är stor skillnad på undervisningen 

mellan dessa två utbildningsformer; 

”… intensiv kurs på SFA, det är därför eftersom de har brist på läkare därför har de gjorde 

de intensivkurs för att gör det snabbare och vi läkare brukade att plugga så… van precis att 

plugga, vi kan klara oss på ett och ett halvt år här i SFA det tar … mer tid på SFI”  

Adam lägger till vikten av Sfa´s intensivsvenska för personer med akademisk bakgrund; 
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”… det är precis man går från grundskolan till gymnasiet” 

4.2.2 Sfa´s arbetsätt att integrera deltagarna till arbetsmarknaden och samhället.  

Samtliga Sfa- respondenter håller med om att de får kunskaper om hur det svenska samhället 

fungerar genom att delta i olika aktiviteter på Sfa. Adam anser att utbildningen gett honom 

inblick i den svenska kulturen, genom att lära sig ”oskrivna regler” och få inblick i hur 

samhället är organiserat. 

”… information om kulturen om svensk samhälle eller när man kan läsa det på böcker det 

finns många lagar, inte lagar nej! Faktiskt lagar oskrivna som man måste veta här i Sverige”  

Sfa- respondenterna är mycket positiva till utbildningen samt till lärarnas sätt att undervisa och 

bemöta dem. De upplever att lärarna spenderar mycket tid åt att förklara och hur man tolkar 

olika begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I Sfa- klassrummet är det en 

samling av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och veterinärer. Genom att deltagarna har 

liknande yrkesbakgrund blir det möjligt för dem att ta del av varandras erfarenheter samt 

kunskaper. Det positiva klimatet gör att de känner sig motiverade till att lära sig det svenska 

språket och om hur det svenska samhället fungerar.  

 ”…vi som kommer hit som mogna människor …har det lätt att förstå allt, tror jag. Och 

lärarna här jobba för mycket att hjälpa oss att integrera inom den svenska, kulturen. Samt 

har vi ett möte per vecka med Röda korset som förklara till oss hur var det i den svenska 

kulturen… hur gör man här i Sverige… hur man kan bete sig här i Sverige”  

Adams förväntningar med avslutade studier på Sfa är att klara av alla proven såsom svenska 

som andra språk B samt kunskapsprovet för läkare som kommer från ett land utanför EU;  

”… jag måste faktiskt ta till prov först och sen arbeta som en läkare förstås”  

De olika aktiviteterna som ingår inom Sfa- projektet har gjort att respondenterna fått inblick i 

hur det svenska samhället fungerar. Aktiviteterna kan variera allt ifrån studiebesök, 

föreläsningar från yrkesverksam vårdpersonal, rekryteringsträffar, mässor samt besök från olika 

myndigheter. Tanken är att Sfa- deltagarna ska navigeras i det svenska samhället. Lena tycker 

att Sfa hjälpt henne att se hur det fungerar i det svenska samhället; 

”… jo det hjälper till för att nu vi vet lite hur det fungerar i det svenska samhället för att vi 

olika nationalitet olika aspekter för att det informerade oss hur kan man bete sig i nytt 

samhälle speciellt när vi pratar…” 

”… här i skolan försöker lärarna allt att vi ska få kontakt med svenskar, försöker alltid att 

hämta människor inom hälso och sjukvården och vi gör utflykt och studiebesök, 

förhoppningsvis att vi kan träffa svenskar så vi kan prata”  
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Aktiviteterna inom Sfa leder till att deltagarna vidgar sina perspektiv om hur det fungerar i det 

svenska samhället; 

”… det försökte göra aktiviteter för oss eleverna… det organiserade Sfa skola och sen var 

den riksdag vi besökte aa det var massor saker som jag t.ex. jag själv kunde inte göra 

det…vanliga privata saker som vi hade t.ex. med försäkring hur bättre försäkra hem och 

vilka försäkringar bättre t.ex. el bolaget vi kunde fråga det vad som helst”  

4.2.3 Praktikmöjligheter och arbetsmarknad 

Respondenterna är eniga om att genom att delta i Sfa- projektet tar de tillvara på sina kunskaper 

och tror att det kommer att leda till arbete inom sina respektive yrken. Dock önskar de att de 

hade haft praktik inom utbildningen. De ser praktiken som en möjlig väg mot inträde till 

arbetsmarknaden. Lena berättar om vikten av att så snabbt som möjligt komma ut på praktik för 

att hålla det svenska språket levande;  

”… jag kan säga på praktikplatsen man lär sig mycket och jag satsar mycket på den sida 

eller på den sättet, t.ex. jag har gått genom SFA jag har lärt mig mycket på arbetsplatsen 

men jag tänker också på när jag ska börja praktik igen då har jag möjlighet att lära mig 

massor av nya saker och förväntar mycket på praktikplatsen”  

Rami betonar vikten av att kunna tala det svenska språket och kunskaper inom medicinsk 

svenska. Han ser det som viktiga kunskaper för att integreras i arbetsmarknaden; 

”… tror jag att det bästa sättet att eller det enda sättet att få jobb man måste lära sig till 

svenska B…språk medicinska menar jag …medicinska ord menar jag och hur man kan 

skriva journal, hur kan  man behandla patienter …så det är inte bara enda sättet men det 

bästa sättet tror jag, till läkarna eller som jobbar inom hälso och sjukvården att gå i, SFA 

medicin”  

Förväntningarna att få praktikplats efter avslutad utbildning är stora bland deltagarna. De har 

stora förhoppningar om att få komma ut på arbetsmarknaden. Rami hoppas på att snabbt få 

komma ut och praktisera som tandläkare; 

” hoppas att jag kan få snabbt en praktikplats…och sen kan jag få ett bra arbete för att jag 

tycker mycket om mitt jobb och jag vill fortsätta jobba som specialiserad tandläkare ” 

Även Adam har förhoppningar om att få arbete efter sin praktik; 

”…om man kan språket kanske det…det gör möjligheter att få praktik, när man får praktik 

ska man ha mer möjligheter att få jobb…jag tycker det på ett visst sätt det är enklare att 

man går arbetsmarknaden” 

Återkommande tema bland deltagarna är vikten av att lära sig kommunicera det svenska 

språket. De tror att det är en förutsättning för att få praktik och arbete inom sina yrken i dagens 

samhälle. Samtidigt uttryckte de en viss oro över de ”oskrivna reglerna” som finns ute i 
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samhället och arbetsmarknaden, att de inte kan leva upp till dessa på grund av att inte ha 

tillräckliga kunskaper. Genom att vara ute på en arbetsplats tror de att de lär sig mer om de 

”oskrivna reglerna”. Lena har arbetat som undersköterska på äldrevården innan hon började på 

Sfa: 

”jag har jobbat under 7 månader inom geriatrik och det roligt, där lärde jag mig mycket 

svenska…arbetskamrater kunde hjälpa mig mycket och de var jätte snälla och de kunde 

förklara för mig vad det betyder eller hur man tolka hur man förstår olika fraser där lärde 

jag mig svenska …” 

Lena uttrycker även sin oro över att inte ha tillräckliga kunskaper i svenska språket i väntan på 

sin praktik: 

”jag ska börja på ett nytt praktikplats och det krävs mer kunskaper det kräver mer språk och 

sen jag är orolig för att jag rädd att inte klara det… psykologiskt jag är förberedd men 

praktiskt inte” 

4.2.4 Deltagarnas strategier för att få arbete eller praktik efter Sfa- utbildningen 

Respondenterna ser Sfa- utbildningen som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden men de tror 

även att de flesta arbeten tillsätts genom kontakter. De tror att det är likadant var man än bor i 

världen. Har man ett stort kontaktnätverk blir det lättare att skaffa sig ett arbete. Adam tycker 

inte att det är tillräckligt med att bara ha lärt sig svenska genom att delta i en utbildning. Han 

påpekar vikten av att ha kontakter för att kunna få jobb eller praktik i Sverige; 

”… det räcker inte att läser böcker man måste ha kontakt med svenskar det är därför jag 

tycker att alla invandrare måste skaffa vänner eller åtminstone prata med svenskar”  

Adam valde att vara aktiv i det svenska samhället genom att delta i Röda korsets språkcafé. På 

Röda korsets språkcafé kan man träffa nya vänner och på det sättet praktisera svenska språket; 

”… det är jätte svårt att hitta svenskar här så det är därför jag gick till Röda korset till språk 

café för att prata och skaffa nya vänner” 

Ramis tidigare arbetslivserfarenheter från sitt hemland har gett honom värdefulla insikter i hur 

viktigt det är med ett brett kontaktnätverk;  

”… i Syrien t. ex. har jag många släktingar och många bekanta människor som kan hjälpa 

mig att sätta igång … därför så att man behöver tre till fem år på folktandvården t.ex. sen 

kan man bygga upp många … kontakter med många människor som man har troende på”   

Lena väntar på svar från socialstyrelsen så hon kan göra sin praktik. Hon tror att hon kommer 

att få kontakter under praktikperioden. Hon har varit i kontakt med arbetsförmedlingen och 

hoppas på att de kan hjälpa henne att hitta en praktikplats; 



 

22 

 

”jag har frågat arbetsförmedlare om möjligheterna till praktik, mina möjligheter, hon sa att 

man kan få praktikplats det är inte så svårt, det måste man lägga lite tid bara”  

4.2.5 Sammanfattning  

 

Deltagarna på Sfa- projektet var mycket nöjda med undervisningen och innehåll. De tycker att 

Sfa är effektiv och intensiv till skillnad från reguljära Sfi. Aktiviteterna gör att deltagarna får 

svenskundervisning kombinerat med grundläggande samhällskunskaper. Undervisningen är 

anpassad efter deltagarnas språkkunskaper. Respondenterna har betonat att svenska språket är 

en stor del av integrering och även en stor möjlighet till att få en praktikplats och arbete. Deras 

förväntningar verkar ha uppfyllts tack vare Sfa- projektet. Detta genom att de lär sig svenska på 

kort tid samt att de har fått en snabb inblick i det svenska samhället. Klassrumsklimatet främjar 

respondenterna att utbyta tankar, idéer, kunskaper samt erfarenheter med varandra. Detta har 

vidgat deras perspektiv inför den svenska arbetskulturen där alla samarbetar med varandra, 

såsom läkare med sjuksköterska, tandläkare med tandhygienist osv. Gemensamt för Sfa- 

deltagarna är att de är studiemotiverade. Någonting det saknade i utbildningen var att de 

önskade att få praktisera inom vårdsfären. En nyckelfaktor till att få praktikplats eller arbete är 

att ha ett brett kontaktnätverk och att få sin utbildning validerat, enligt respondenterna.   

4.3 Presentation av Sfinx- respondenter  

Intervjuperson 4 är en man som heter Ali och är civilingenjör från Irak. Ali har elva års 

erfarenhet inom sitt yrke. Han har bott i två och ett halvt år i Sverige. Ali läser på Sfinx och 

beräknar bli klar i november 2010.  

Intervjuperson 5 är en man som heter Juan och är civilingenjör från Chile. Juan har 6 års 

erfarenhet som civilingenjör. Han har bott i Sverige i nästan fem år. Juan har avslutade studier 

på Sfinx, han har även läst flera kurser på Kungliga tekniska högskolan (KTH). Han har arbetat 

i Sverige på ett elektronik företag men är för närvarande arbetslös. 

Intervjuperson 6 är en kvinna som heter Marta och är byggingenjör från Rumänien. Marta har 

arbetat som lektor på universitet i sitt hemland de senaste tolv åren. Hon har bott i Sverige i 

nästan två år. Marta läser kurser på KTH parallellt med Sfinx. 
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4.4 Resultat av Sfinx- respondenter   

Ali och Marta studerar på Sfinx- projektet, Juan har avslutade studier inom Sfinx och söker för 

närvarande arbete. Samtliga respondenter har flera års yrkeserfarenhet från sina hemländer.  

4.4.1 Svenska språkets betydelse för ingenjörer 

Undervisningsformen på Sfinx- projektet är anpassad efter individens kunskaper i svenska 

språket. Respondenterna tyckte att svenska språket och framförallt de tekniska termerna gör att 

de känner sig mer förberedda inför framtida arbete.  

”det gäller att språket när det gäller mitt yrke vi diskuterar olika ämnen teknologi och så… 

så jag har upplevt att förut min gamla skola var Sfi- skolan det är långsamt där här är det 

snabbare och mer koncentrerat… så man är mer optimistiskt”   

Respondenterna möter stora svårigheter när de börjar läsa kurser på KTH. Marta har märkt att 

kollegor till henne avbrutit kurser på KTH på grund av svårigheter med att kunna följa 

undervisningen på svenska:  

”många nöjda och många onöjda när de börjat på KTH, eftersom en person kan inte så 

mycket svenska och kursen använder mycket svenska kan man inte klara”  

Respondenterna betonar språkets betydelse utanför skolans väggar. Att kunna kommunicera 

med andra människor och myndigheter är en förutsättning för att komma in i samhället. Ali 

betonar språket som en viktig steg i det nya samhället;  

”det är jätteviktigt, hur kan man uppleva samhället eller integrera i samhället utan språket? 

Det behövs i olika situationer, olika platser, du förstår! man behöver mycket. Det första 

som behövs ja”  

Respondenterna med pågående studier på Sfinx är nöjda med svenskundervisningen. De tycker 

att lärarna är väldigt duktiga och engagerade och att de har hittat olika strategier för att kunna 

undervisa deltagarna beroende på vilken nivå de ligger på i svenska språket.  

”på sfinx finns olika nivåer men våra lärare är mycket duktiga dom har hitta en väg för att 

arbeta med olika nivåer. Till exempel om vi hade en test den har tre olika nivåer en för 

lägre nivå en för mellan nivå och en för högre nivå så beroende på vilken nivå du är” 

4.4.2 Sfinx arbetsätt att integrera deltagarna till arbetsmarknaden och samhället.  

Respondenterna anser att Sfinx har hjälpt dem att komma i kontakt med det svenska samhället 

genom studiebesök, mässor, rekryteringsträffar och kurser på KTH. Genom att delta på KTHs 
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kurser kommer respondenterna i kontakt med andra studenter som läser på KTH. Detta gör att 

de får utöva det svenska språket i verkligheten. Trots svårigheterna med att förstå svenska 

språket anser Marta att KTH kurserna har hjälpt henne att praktisera svenska språket:  

”det är viktigt att prata med svenskarna… det är mycket svårt… nästan alla är mycket unga 

och de pratar inte långsamt och de använder också slang och jag kan inte förstå… men 

läraren pratar långsammare än våra kollegor” 

Respondenterna tycker att svenska språket är viktigt för att integreras i samhället men mindre 

viktigt inom deras yrke på grund av att de menar att inom ingenjörssfären använder man sig 

oftast av internationella koder. Ali tycker att de teknologiska termerna är det som gett honom 

mest på utbildningen:  

”språket är neutralt… att det är en språkskola men mest som jag har sagt teknologiska kunskaper 

och termer… genom KTH kursen genom att diskutera och prata mer om olika tekniska ämnen när 

det gäller Sverige eller hela världen” 

Vidare berättar Juan att Sfinx var det enda sättet för honom att komma in på KTH: 

”det var positiv att jag fick plats på KTH och praktik… men det betyder inte att det var en 

bra program. För att om jag inte studerar på Sfinx jag kan inte studera på KTH”  

Sfinx- aktiviteter såsom studiebesök är en viktig del för att få en inblick i det svenska samhället 

anser respondenterna. Sfinx- aktiviteterna har förberett och vidgat respondenternas perspektiv 

inför arbetsmarknaden genom att delta i rekryteringsträffar. Även om de inte fått arbete eller 

praktik så ser de detta som en erfarenhet i hur det går till vid en arbetsintervju. Ali uttrycker sig 

på följande sätt; 

”det gäller järnvägsprojekt … vi träffade… arbetsgivare och företag… vi gjorde där kort 

intervju med dem, ehh men det är samma problem, ehh tror jag det gäller språket och 

kanske ja, att man har inte tillräckligt informationer om arbetsmarknaden och kulturen, så 

man vet inte”  

4.4.3 Praktikmöjligheter och arbetsmarknad 

Det var inte en självklarhet att få en praktikplats genom Sfinx- projektet. Respondenterna har 

visat sitt missnöje under utbildningen på Sfinx, de har stora förhoppningar att kunna få en 

praktikplats. Juan har erfarenheter av Sfinx sätt att ordna praktikplatser till sina deltagare. Han 

säger följande:  

”jag kan inte säga att det var så dåligt, eftersom jag fick praktikplats men det var eftersom 

jag kämpade jag bråkade med (…) eftersom de lovade och lovade. Jag var första i min 

grupp som fick praktikplats efter nästan ett år och praktikplats skulle vara innan”  
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Respondenterna med pågående studier på Sfinx har inte fått praktisera ännu. De måste själva 

leta efter praktikplatser vilket de tycker är svårt. Ali har försökt men lyckades inte; 

”jag har försökt men det lyckas inte… jag har försökt inom nån företag… skansen och det 

gäller byggnad. De besvarade mig att dom prövar många krav som gäller jobb... praktik. 

Likadant som till jobb… så det är inte lätt för mig” 

4.4.4 Deltagarnas strategier för att få arbete eller praktik efter Sfinx- utbildningen  

Respondenterna ser Sfinx- projektet som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och även få 

inträde till att läsa på KTH. Under utbildningen har de även fått hjälp med att skriva CV 

tillsammans med en coach. Marta tror att genom att ha deltagit på KTH:s kurser kommer det att 

bli lättare att få arbete; 

”det viktigaste tror jag är möjligheten att studera på KTH kanske här finns direkt kontakt 

med svenska samhälle” 

Respondenterna uttryckte även vikten av att ha ett kontaktnät för att skaffa sig ett arbete. Att om 

man vill arbeta i Sverige så behövs det kontakter; 

”en svenska vän har sagt till mig en gång om man vill ha jobb här i Sverige man behöver en 

svensk bekant… kontakter i samhället” 

Juan har avslutade studier på Sfinx. När vi ställde frågan om han tyckte att han hade fått med sig 

någonting användbart för att få arbete genom att ha deltagit på Sfinx svarade han; 

”ja! jag fick jobb, jag pluggade på KTH och jag jobbade så det är viktigt… men det viktiga 

är att jag kan inte hitta jobb eftersom jag är invandrare… det är så komplicerat” 

4.4.5 Sammanfattning  

Respondenterna ansåg att varje individ med rätt hjälp borde kämpa för att uppnå sitt mål. Den 

hjälpen som de får genom att delta i Sfinx- projektet är en individanpassad undervisning, 

tekniska termer som kan vara bra för deras yrkesbakgrund samt samhällsaktiviteter. Att Sfinx 

har samlat alla ingenjörer med olika inriktningar och bakgrund på samma plats leder till att alla 

kan delge sina erfarenheter och kunskaper med varandra. Den mest intressanta delen som alla 

respondenter har betonat är att Sfinx- projektet ger möjlighet till att få läsa kurser på KTH. Det 

finns ett stort utbud av kurser som deltagarna läser med vanliga studenter. En praktikplats eller 

arbete som ingenjör är något respondenterna hoppas på. Respondenterna påpekade skillnaden av 

Sfinx- undervisningen mot Sfi, där undervisningen är långsamt och inte individanpassat. 

Gemensamt understryker respondenterna vikten av att ha ett brett kontaktnätverk som är en 

nyckelfaktor för att kunna få ett arbete i Sverige.  
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5. Analys  

Syftet med studien var att belysa hur akademiker med invandrarbakgrund som deltar i Sfx- 

projektet upplever sina möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden. Tanken var 

också att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sina känslor, upplevelser och förväntningar. 

Idén med studien bygger på hur respondenterna upplever projekten och hur de anser att 

projektet har uppfyllt deras förväntningar och mål. Analysen av resultatdelen kommer vi att 

presentera med huvud- och underrubriker temavis. 

5.1 Svenska språkets betydelse för Sfa och Sfinx- deltagare 

5.1.1 Deltagarnas uppfattning om svenskundervisningen 

Undersökningen visade att fem av respondenterna var positiva till svenskundervisningen inom 

respektive projekt. Både Sfa och Sfinx- deltagarna är eniga om att undervisningssättet är 

intensivt vilket de ser som positivt. Positivt är även undervisningen på medicinsk och på teknisk 

svenska. Nästan alla respondenterna var eniga om att kvalitén på svenska undervisningen 

var betydligt högre än undervisningen på reguljära Sfi. Att alla deltagare har akademisk 

bakgrund, att de befinner sig i en homogen miljö gör att de känner sig motiverade till att lära sig 

det svenska språket. Broomé m.fl. (1996)  visar i sin studie att invandrare med hög utbildning 

har lättare att lära sig svenska än invandrare med låg utbildning. Flera av respondenterna har 

uttryckt sitt missnöje med Sfi´s undervisningssätt. Håkansson (2004) skriver att genom åren har 

skarp kritik uttalats mot Sfi. Att det verkar vara alltför ”skolaktig” och att det har svag koppling 

till arbetslivet och samhälle samt att utbildningen har gett dåligt resultat. Lövgren och Fägerlind 

(2000) beskriver kritiken mot Sfi att det beror på att det är för blandade grupper och att 

deltagarna har för olika utbildningsbakgrund.    

5.1.2 Deltagarnas önskan om att få träna det svenska språket 

Det är svårt att hålla kunskaper i svenska språket levande om man varken har ett arbete eller 

kontakt med svenskar. Det framkommer i vår undersökning att det är viktigt att praktisera 

språkkunskaperna så att de inte avstannar. Att man befinner sig i en kurs där flertalet kommer 

från samma hemland gör att man lätt börjar prata sitt eget språk. Flera av respondenterna 

uttryckte en önskan om att få prata svenska med andra svenskar. Två av respondenterna gick till 

Röda korsets café för att få prata svenska, där kan man praktisera språket genom att prata med 
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andra personer. I rapporten Integrera språk och praktik skriver de om kraven som ställs för 

några få yrkesgrupper exempelvis läkare för att kunna utöva sitt yrke. Dels ska man kunna 

medicinalförfattningarna samt att kunna kommunicera både med kollegor och patienter på 

svenska (Integrera språk och praktik, 2006). Sfa- respondenterna uttryckte önskan om att de 

hade velat få praktisera det svenska språket i den yrkesmiljö de kommer att arbeta i. Att det inte 

bara är de medicinska kunskaperna som är viktiga utan att även att kunna kommunicera med 

patienterna.  

Inlärning och motivation för ett nytt språk skapas genom att använda språket utanför 

undervisningen. Det vill säga på fritiden, arbetsplatsen och i bostadsområdet. (Persson och 

Blomberg, 1997/). Vi har kommit fram till att ”vad som kännetecknar goda lärandemiljöer är 

helt enkelt miljöer där man kan lära sig och att lära sig det som är viktigt att lära sig” 

(Lahdenperä, 2004 s.31). 

5.2 Sfa och Sfinx- arbetsätt (utifrån respondenterna) att integrera deltagarna till 

arbetsmarknaden och samhället.  

5.2.1 Tänkbara vägar till integrering  

I bakgrunden har vi beskrivit olika vägar och vilka projekt som respondenterna kan delta i för 

att snabbare integreras ut i samhället. Genom att delta i Sfa och Sfinx- projektet verkar vara en 

lyckad väg för att integreras ut i samhället, anser respondenterna. De har kommit i kontakt med 

olika myndigheter genom studiebesök. Sfinx- respondenterna har även varit på 

rekryteringsträffar där de bland annat fått uppleva hur en arbetsintervju går till. Flera av 

respondenterna var glada över att de hade fått hjälp med att skriva Curriculum Vitae ”CV” och 

hjälp i hur man söker praktik och arbete.  Sfinx- respondenterna är positiva till kurserna på Kth, 

de ser detta som en viktig del för att komma in i det svenska samhället och arbetsmarknaden. 

Sfa- respondenter önskar att ha tillgång till praktikplats men det finns hinder för dem. Sfa- 

deltagare måste klara av kunskapsprovet för att få sin yrkeslegitimation från socialstyrelsen och 

detta kan ta lång tid. Den långa väntan på sin legitimation kan göra att deras yrkeskunskaper 

stagnerar. Sfa- respondenterna uttryckte en viss oro över de ”oskrivna reglerna” som finns ute i 

samhället och arbetsmarknaden, att de inte kan leva upp till dessa på grund av att inte ha 

tillräckliga kunskaper. Persson och Blomberg (1997) betonar i sin proposition betydelsen av att 

invandrarakademiker att förstå de outtalade normer och sociala koder som finns ute i samhället 

för att bli delaktig i det svenska samhället. Detta kan endast förvärvas genom att ha kontakt med 

andra människor i vardags och i samhällsliv. Genom att ha undervisning i samhällsorientering 

bör det ge invandrarna kunskaper som de behöver om det svenska samhället. Behovet av dessa 

kunskaper kan variera beroende på miljön de befinner sig i menar de.  

Genom att delta i ett av Sfx- projekten kan deltagaren utbyta erfarenheter samt bygga upp ett 

nätverk kring sitt yrke vilket förstärker deras möjlighet till etablering på arbetsmarknaden (Sfx- 

Svenska för yrkesutbildningar, 2010). 
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5.3  Möjligheter till praktik och arbetsmarknad 

5.3.1 Språkundervisning i kombination med praktik  

En av respondenterna på Sfinx uppfattade att han hade blivit lovad praktikplats och att det i 

utbildningen ingick praktikplatser. Respondenterna ser praktikplatserna som en viktig del för att 

få arbete. En av respondenterna menade att om man inte får komma ut på praktik så är det ingen 

mening med integrationsprojektet Sfinx. Sfa- respondenterna däremot hade önskat att de hade 

haft praktik under sin utbildning. De saknade kontakten med patienterna, att det hade varit ett 

sätt att få praktisera det svenska språket. Persson och Blomberg (1997) skriver i sin proposition 

att genom praktik underlättar man språkinlärning, inhämtar nya kunskaper om svenska att 

samhället och svenskt arbetsliv. Praktiken ger även värdefulla möjligheter för invandrare skaffa 

sig nya kontakter. Många kommuner kombinerar idag Sfi och praktik vilket gett goda resultat. 

Deltagarens yrkesbakgrund bör anpassas till praktiken samt att det är viktigt att praktiken 

placeras inom svenskspråkiga miljöer för att underlätta språkinlärningen. I rapporten Öppna 

dörrar - sänkta trösklar (1998) skriver de att det är viktigt för invandrarna att så tidigt som 

möjligt få kontakt med arbetslivet detta för att snabbt integreras på arbetsmarknaden.   

5.3.2 Komplettering och anställningsbarhet 

Respondenterna har ett stort behov av att utveckla sina kunskaper i svenska språket samt att 

komplettera sin utbildning. Med att komplettera sin utbildning menar Sfinx- respondenter 

sådana kurser som kan höja deras anställningsbarhet och Sfa- respondenterna önskar klara av 

kunskapsprovet. De har ett fullständigt betyg samt att de har många års arbetslivserfarenhet men 

det anses inte vara tillräckligt för att kunna arbeta i Sverige. Respondenterna hoppas på en 

praktikplats för att få visa sina yrkeskunskaper, detta kan i sin tur leda till att de blir sedda 

samtidigt som de skaffar sig kontakter. Några av respondenter känner en viss frustration inför 

denna fråga. De är medvetna om att det finns brist på läkare och ingenjörer i Sverige. Tiden som 

ägnas för att lära sig svenska gör att de missar samhällets nya struktureringar, ny teknik samt 

nya kunskaper. En av respondenterna nämnde om att man ska vara flexibel, han påpekar att han 

kan arabiska och är redo att jobba i (…) kommun för att där finns det många arabisk talande. 

Vidare säger han att han har kunskapen samt erfarenheten vilket är viktigt för att kunna utöva 

sitt yrke. Respondenterna är mycket angelägna om att få visa sina kunskaper och erfarenheter i 

praktik. 

Det som respondenterna påpekat som stämmer överens med Von Otter (2003) är att 

invandrarakademiker har ett stort behov av att utveckla sina kunskaper i svenska språket samt 

att komplettera sin utländska utbildning. Von Otter (2003) konstaterar i sin rapport att personer 

med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning som är likvärdig med liknande utbildning i 

Sverige, har en stor chans som motsvarar 56 procent att få ett arbete.    

En av viktigaste faktorer som kan påverka respondenternas möjlighet till arbete är tiden i 

Sverige. Ekberg och Rooth (2004 b) menar att tiden har en stor innebörd för akademikers 
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möjlighet att ha ett arbete som motsvarar deras utbildningsbakgrund samt erfarenhet. De som 

har varit i Sverige cirka 16 – 35 år har större möjligheter än de som har varit här kortare tid.  

Allvin m.fl. (2006) beskriver det nya arbetslivet med nya förväntningar och framtidsmöjligheter 

samtidigt finns dystra känslor av ovisshet, osäkerhet och vanmakt. Den möjligheten och friheten 

i det nya arbetslivet kan leda också till ett ökat utanförskap.  

Praktikens betydelse för respondenterna och invandrarpolitiska kommittén enligt 

Högskoleverket (1998) ökar möjligheterna till arbete. Detta kan medföra många positiva 

effekter såsom ökad kontakt med arbetsmarknaden, erfarenhet samt att skaffa sig ett stort 

kontaktnätverk. En viktig orsak till invandrarnas arbetslöshet är en snabb förändrad 

samhällsstruktur dels att de inte behärskar det svenska språket. Det ställs allt för stora krav på 

att ha kunskaper och färdigheter i svenska språket samt att rekryteringsprocesserna har 

förändrats och personliga kontakter har blivit allt mer viktiga vilket invandrare inte finner sig 

äga. 

5.4 Deltagarnas strategier för att få arbete eller praktik efter Sfa och Sfinx- utbildningen  

5.4.1 Möjliga vägar till ett arbete 

Samtliga Sfinx- respondenter tycker att praktiken och Kth- kurserna är möjliga vägar till att få 

ett arbete. Sfa- respondenterna ser hela Sfa- utbildningen som en möjlig väg till att klara 

kunskapsprovet. De ser även sin kommande praktiktjänstgöring som en väg till arbete.  

 De värdesätter miljön de befinner sig i högt för där kan de utbyta erfarenheter och kunskaper 

med varandra. Genom att de får delta i olika aktiviteter inom respektive projekt ser de detta som 

ett sätt att komma närmare arbetsmarknaden. Sfinx- respondenterna får delta i 

rekryteringsträffar och jobbmässor. Respondenterna kämpar hårt med att lära sig svenska 

språket vilket visar hur ivriga de är att få komma ut i arbetslivet. De visar att de har hoppet kvar 

om att få arbeta med det som de är utbildade till. En av respondenterna inom Sfa- projektet har 

arbetat som vårdbiträde inom äldrevården, dels för att hon så gärna vill komma ut i arbetslivet 

men också för att skaffa sig kontakter. Enligt Person och Blomberg (1997) kan gemensam 

yrkesbakgrund även öppna möjligheter för att utvecklas både personligt och professionellt inom 

arbetslivet med hjälp av mentor. Det kan vara värdefullt för invandrare att få ett utbyte med en 

kollega från ett annat land.  

I en rapport från OECD (2007) skriver de att det borde finnas möjligheter att förbättra 

svenskundervisning för invandrare, främst när det gäller kombinationen av svenskundervisning 

med praktik och kontakt med arbetsmarknaden. En tidig kontakt med arbetsmarknaden anses 

viktigare än språkutbildning. 
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5.4.2 Svårigheter med att få ett arbete 

Bristande kunskaper i svenska språket och bristen på kontakter var något som respondenterna 

såg som ett hinder för att få ett arbete. Respondenterna på Sfa- projektet tror att det flesta 

arbeten tillsätts genom kontakter, men tror att det är likadant var man än bor i världen. Om man 

har ett stort kontaktnätverk blir det lättare att skaffa sig ett arbete anser de.  Respondenterna på 

Sfinx- projekten utryckte även vikten av att ha ett kontaktnätverk för att skaffa sig ett arbete. En 

av respondenterna med avslutade studier på sfinx utryckte sin frustration över att inte hitta 

arbete. Han anser i det stora hela att Sfinx- projektet är ett sätt att komma in på 

arbetsmarknaden, däremot tror han att han inte får ett arbete på grund av att han är invandrare.  

Både respondenter och forskning visar betydelsen av att ha ett kontaktnätverk:  

Ett svenskt kontaktnät kan vara av strategisk betydelse för möjligheterna att komma in på 

arbetsmarknaden, eftersom många rekryteringar i dag sker genom direktkontakt med 

arbetsgivaren efter rekommendationer från en referensperson. Ett svenskt kontaktnät kan 

också förmedla kunskaper om hur arbetslivet fungerar och hur man förväntas uppträda på 

en arbetsplats. Erfarenheter har visat att en gemensam yrkesbakgrund eller utbildning, 

liksom gemensamma intressen och värderingar, är en viktig förutsättning för att 

kontakterna skall fungera mellan flyktingar och svenskar (Persson och Blomberg, 1997, 

s.86). 

Individers framgång på arbetsmarknaden förklarar deras humankapital. Detta i egenskaper som 

färdigheter, utbildning, kontaktnätverk samt tillgång till information som individen har. Viktigt 

är att ”individer kan själva investera i sitt humankapital genom att i skolan eller på jobbet på 

olika sätt utbilda och förkovra sig, skaffa sig sunda vanor, odla kontakter o.s.v.”(Sjögren och 

Zenou, 2007, s.11). Utifrån invandrarnas humankapital finns flera förklaringar till varför de har 

svårt att få arbete. Det handlar inte i första hand om deras akademiska utbildning som brister 

utan bristande kunskaper i svenska språket, bristande kunskaper om samhället samt dålig 

kunskap om regler på arbetsmarknaden. Särskilt gäller det regler som brukar benämnas som 

”tyst kunskap”. Den tysta kunskapen kan ha flera betydelser men vanligen anskaffas successivt 

genom yrkeserfarenheter. Det hör till också olika förhållningsätt och värderingar som att 

exempelvis veta när och hur saker och ting inte skall göras samt när det inte är lämpligt att ta 

ansvar (Broomé m.fl. 1996).  

I Riksdagen betänkande (2009/10: AU7) menar de att det inte är acceptabelt att kasta bort viktig 

kompetens och individens möjligheter att få ett arbete. Att inte få användning av sina 

fackkunskaper leder till att kunskaperna föråldras. Vilket gör att det blir svårare att hitta ett 

arbete som motsvarar individens kompetens.   
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6. Slutsatser  

I detta kapitel kommer vi att presentera slutsatser av studien under respektive forskningsfråga. 

Syftet med vår studie var att belysa invandrarakademikers upplevelser och möjligheter till 

etablering på den svenska arbetsmarknaden genom att delta i Sfa- och Sfinx- projektet. Detta 

genom att intervjua deltagare med pågående studier och deltagare med avslutade studier. Idén 

var att inte jämföra personer med pågående studier och med avslutade studier, utan hur Sfa och 

Sfinx har bidragit till att vidga deras samhällsperspektiv.  

6.1 Hur har Sfx- projektet bidragit till integration?  

Respondenternas utbildningsbakgrund har underlättat inlärningen av det svenska språket på kort 

tid. Att de har studievana samt att de behärskar engelska gör att de har lättare att lära sig 

svenska språket men de anser att nivån inte är tillräcklig för att få ett arbete, vilket är deras mål 

med att delta i Sfa och Sfinx- projektet. Kursen är intensiv men de vill ändå ha mer studier och 

mer språk. Språk är nyckeln till etablering i det svenska samhället. Deltagarna har riktat kritik 

mot den reguljära Sfi. Att den är långsam, att den inte är nivåanpassad, inte individanpassad, 

den innehåller inte samhällsorienterade aktiviteter samt att deltagaren får klara sig själv när det 

gäller att skriva CV eller söka praktikplatser.  Respondenterna är nöjda med yrkessvenskan dvs. 

tekniska termer och medicinska termer, detta ser de som mycket användbart för deras 

framtidsyrke. Sfa och Sfinx aktiviteterna är skräddarsydda för deltagarna, detta ser deltagarna 

som en god lärande miljö.   

 

6.2 På vilka sätt har Sfx- projektet uppfyllt deltagarnas 

förväntningar?  

Förväntningarna varierar från Sfa- respondenter och sfinx- respondenter, men deras 

gemensamma mål är att få ett arbete inom sitt yrke. Att Sfinx erbjuder praktikplatser är ett sätt 

för deltagarna att sätta sina kunskaper i praktik samt att de kan öva svenska språket. Genom att 

erbjuda dem hjälp från olika håll såsom att delta i rekryteringsträffar och studiebesök hos olika 
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myndigheter gör att de får kunskaper om hur man skaffar sig en praktikplats eller arbete.  

Kurserna på KTH är uppskattat, detta för att respondenterna är bland andra vanliga studenter 

vilket bidrar till mera språkkunskaper samt att de införskaffar sig meriter. En av respondenterna 

med avslutade studier påpekade att tack vare att han fick delta i kurser på KTH ledde det till 

praktikplats samt arbete. Till skillnad från Sfa måste respondenterna invänta en del steg såsom 

kunskapsprov, godkännande från socialstyrelsen samt att klara av språkprovet. Men tack vare 

att de studerar på Sfa- projektet får de en del hjälp utav myndigheter såsom arbetsförmedlingen. 

På arbetsförmedlingen får de hjälp med att söka efter praktikplats och arbete tillsammans med 

handledare.  

6.3 Vad anser deltagarna behövs ytterligare för att förenkla vägen 

till den svenska arbetsmarknaden?   

Deltagarna anser ha att ett stort behov av att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och 

att detta kan förverkligas genom att de deltar i Sfa och Sfinx- projekt samt genom att visa sitt 

engagemang. Genom att vara aktiva i det svenska samhället kan deras språkinlärning påskyndas 

vilket gör att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Respondenterna är fullt 

medvetna om att genom att vara aktiv kan man skaffa sig många kontakter som anses vara 

viktiga för att skaffa sig ett arbete. Ett kontaktnätverk är en nyckelfaktor för att kunna lyckas 

inte bara i Sverige utan i hela världen. En av respondenterna har påpekat att det är bra att lära 

sig svenska språket men att man även kan hjälpa andra genom att använda sitt eget modersmål. 

Mer navigering i det svenska samhället gör att man skaffar sig en bredare bild av samhället.  
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7. Diskussion  

7.1 Resultatdiskussion  

I vår resultatdiskussion kommer vi att lägga fokus på respondenternas upplevelser och 

förväntningar kring Sfa och Sfinx- projektet.  

Vi valde att skriva om detta ämne då vi ser att problemet är högst aktuellt med tanke på dagens 

kritik mot svenskundervisningen Sfi. Vi undrade också hur Sverige tar tillvara på all den 

kompetens som invandrarakademiker innehar. Vi ser att både Sfa och Sfinx är viktiga länkar för 

att komma ut i arbetslivet. Att utbildningen är individanpassad, intensiv samt att deltagarna har 

samma yrkesbakgrund gör att de känner sig mer motiverade att lära sig svenska språket. Vår 

uppfattning är att svenska språket är nyckeln till ett arbete. Dessa personer som vi intervjuat har 

en lång akademisk utbildning bakom sig som de kompletterar genom att delta i ovannämnda 

projekt. Vad gäller förväntningarna hos respondenterna på Sfa och Sfinx-projekten visar 

resultatet att de flesta har rimliga förväntningar på utbildningen, som att snabbt klara av de olika 

nivåerna inom svenskundervisningen, kunskapsprov för Sfa- deltagarna men huvudsakligen att 

snabbt komma ut i arbete. Respondenterna var nöjda med den intensiva svenskundervisningen. 

En av respondenterna uttryckte undervisningssättet på följande sätt; ”… det är precis man går 

från grundskolan till gymnasiet på ett år”. 

Det är inte lätt att invandra till ett nytt land. Olika svårigheter som att lära sig ett nytt språk samt 

att anpassa sig till ett nytt samhälle och kultur kan innebära svårigheter för många. Därför ser vi 

det som viktigt att få så mycket kunskaper som möjligt om samhället och kunskaper i det nya 

språket för att snabbt integreras ute i samhället. Utifrån deltagarnas humankapital finner vi flera 

förklaringar till varför de har svårt att få arbete. Det handlar inte i första hand om deras 

akademiska utbildning som brister utan om bristande kunskaper i svenska språket, om bristande 

kunskaper om samhället och framförallt dålig kunskap om regler på arbetsmarknaden och i 

samhället. Särskilt gäller det regler som brukar benämnas som ”tyst kunskap”. Genom att arbeta 

och vara delaktig i samhället kan man lära sig om de ” tysta kunskaperna” vart eftersom, vilket 

är svårt att lära sig om man inte har möjligheten att inhämta dessa . Vi menar att om individerna 

inte får tillträde till arbetsmarknaden kan de heller inte lära sig de koder som finns på 

arbetsplatserna. Genom att delta i ett Sfx- projekt väljer man att vidareutbilda sig, dvs. att man 

gör ytterligare investeringar i sitt humankapital för att kunna arbeta med det som man är 

utbildad till. Genom intervjuerna framkom det hos respondenterna vikten av att kunna tala det 

svenska språket obehindrat. De tror att det är det stora skälet till att de inte får en anställning. 

Troligtvis är det så att språkkunskaper och kännedom om de ”tysta kunskaperna” är viktiga för 

att få en anställning. Vi anser att arbetsmarknaden är en segregerad värld där de inte vågar 

släppa in akademiker med invandrarbakgrund på grund av förutfattade meningar eller bristande 

kunskaper hos arbetsgivarna. Det som var unikt i vår undersökning är att vi intervjuade personer 

med pågående studier och med avslutade studier. Detta gjorde att vi fick en inblick i vad som 
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kommer att hända efter avslutade studier. Resultaten blev däremot inte unika då många som har 

undersökt invandrarakademiker samt Sfi- undervisningssättet och kommit till dylikt resultat. En 

styrka med vår studies resultat är att vi inte har intervjuat eliter som representera Sfx- projektet, 

däremot deltagarna vilket ger en hög grad av trovärdigt. Eliter är personer med inflytande och 

har expert kunskaper inom området medans deltagarna ger sin bild av verkligheten vilket 

speglar deras känslor, åsikter och upplevelser.    

7.2 Metoddiskussion 

Inför förberedelsen av studien valde vi avsiktligt den kvalitativa metoden. Kvalitativ metod gör 

att man kommer närmare respondenterna i undersökningen. Denna metod gav oss möjlighet att 

förutom intervjufrågor kunde vi även ställa följdfrågor samt förtydliga frågorna. Genom 

kvalitativa metoden ökades vår insikt i respondenternas bakgrund samt deras tankar kring 

undersökningens syfte och mål. Till vår undersökning har vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vi valde denna metod då vi kunde på det här sättet förtydliga intervjufrågorna som 

respondenterna hade svårt att förstå. Inför varje intervju gick vi igenom frågorna med 

respondenterna detta på grund av att de hade vissa svårigheter med det svenska språket. Genom 

att vi använt oss av denna metod kunde vi komma åt deras åsikter och upplevelser av Sfa och 

Sfinx- projektet. Något som vi kunde ha gjort annorlunda är att det hade varit bra att göra en 

pilotintervju innan vi började med våra intervjuer. Dels för att det var en del intervjufrågor som 

de hade svårt att förstå och hade vi testat frågorna innan kunde vi ha förenklat dessa frågor. Vi 

kunde inte ställa frågorna exakt efter intervjuguiden på grund av att vi var tvungna att förenkla 

en del frågor.  

7. 3 Framtidsdiskussion 

Förslag 1 

 

I takt med den alltmer ökade internationaliseringen på arbetsmarknaden och krav på flexibilitet, 

hur ser ansvariga på Sfx- projektet på deltagarnas möjligheter till att arbeta i EU? 

Tanken är att gynna rörligheten mellan EU länder. Syftet är för att motverka arbetslöshet.  

 

Forslag 2  

 

Det vore intressant att studera invandrade akademikers tillgång till studie- och yrkesvägledning. 

Mycket missförstånd och mycket förvirring vad det gäller att hitta ett lämpligt arbete. 

Invandrarakademiker är en otrolig resurs som kan utnyttjas och tillvaratas på bästa sätt om man 
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vägleder de med hjälp en professionell vägledare eller coach. Att sätta vägledning i fokus för 

deltagarna och deras syn på vägledning samt att undanröja svårigheter som kan hindra de från 

att uppnå målen. Det vill säga de saknar en bra mottagande. En vägledare som kan följa 

deltagarna för att uppnå sitt mål samt att ge de en knuff i rätt riktning.   

 

Förslag 3 

 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur arbetsgivare ser på invandrarakademikers 

utbildning och kompetenser. Vi har den uppfattning att arbetsgivare har bristande kunskaper om 

utländska utbildningar, att de har svårt att förstå vad dessa personer är utbildade till. Samtidigt 

som vi tror att det finns en rädsla hos arbetsgivarna för att de kanske inte behärskar svenska 

språket samt att de inte förstår de koder som finns på en arbetsplats. Ett gott samarbete mellan 

näringslivet och skolvärlden skulle gynna välfärden. Många skulle vinna på att ta tillvara på det 

kompetenser som redan finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Referenslista  

Allwood, C.M. och Franzén, E.C. (2000). Tvärkulturella möten. Finland: WS Bookwell. 

 

Allvin, M. m.fl. (2006). Gränslöst arbete- socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 

Malmö.Liber AB 

 

Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens och intyg (2010). Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg www.socialstyrelsen.se [Hämtad 

2010-03-10] 

 

Björklund, A. m.fl. (1996). Arbetsmarknaden. Kristianstad. SNS förlag 

Björklund, J. och Sabunis, N. (2008-02-18). Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare. 

Debattartikel. Regeringskansliet. Stockholm 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/9540/a/98322 [Hämtad 2010-03-10]  

 

Broomé, P. m.fl.(1996). Varför sitter brassen på bänken? Eller Varför har invandrarna så svårt 

att få jobb? SNS förlag. Kristianstad, 1996.   

 

Ekberg, J. och Rooth, D. O (2004 a). Migration och integration – om framtidens 

arbetsmarknad. SOU 2004:73. Statens Offentliga Utredningar  

 

Ekberg, J. och Rooth, D-O. (2004 b). Yrke och utbildning på 2000-talets arbetsmarknad – 

skillnad mellan inrikes och utrikes födda personer. Expertbilaga till Rapport Integration 2003 

 

En utvärdering av svenska för invandrare (2009). Sfi- resultat, genomförande och 

lärarkompetens. Statskontoret (2009:2)  

 

Franzén, E. (2001). Att bryta upp och byta land. Falun. Natur och Kultur  

 

Franzén, E.C. och Johansson, L. (2004). Föreställningar om praktik som åtgärd för 

invandrares integration och socialisation i arbetslivet. Institutet för arbetsmarknadspolitiskt 

utvärdering. Rapport 2004:52004. IFAU. [Hämtad 2010-03-13] 

 

Förordningen (1994:895). Om svenskundervisning för invandrare.  Svensk författningssamling 

(SFS). 

 

Gougoulakis, P. (2009). SFI som motiverar. (2/2009). I & m.   

http://www.iochm.com/mag/iochm.com/dircode/docs/15_article_3752.pdf  [Hämtad 2010-02-

25] 

 

Holme, I. M och Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Stockholm: Studentlitteratur  

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/9540/a/98322
http://www.iochm.com/mag/iochm.com/dircode/docs/15_article_3752.pdf


 

37 

 

 

Håkansson, M.(2004). Samarbete – Möjligheter och hinder- hur kan samarbetet mellan sfi och 

andra aktörer. Olofsson, M. (Red) Symposium 2003. Arena andraspråk. HLS förlag   

 

Höghielm, R. och Gougoulakis, B.K. (2009). De är ju mina kolleger. En meta studie av Sfx. 

Västra Frölunda: Intellecta Infolog AB  

 

Högskoleverket (1998). Bara jag Får chansen att få visa vad jag kan. Satsningen på 

aspirantutbildning- vad blev det av den. En uppföljningsstudie. Högskoleverkets 

informationsavdelning. Stockholm. Printgraf  

 
Högskoleverket (2010 a). Utländsk utbildning. 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning.4.539a949110f3d5914ec800056406.html [Uppdaterad 

2010-03-22] 

 

Högskoleverket (2010 b). Reglerande yrken   

http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec8000566

42.html  [uppdaterad 2010-04-16] 
 

Integrera språk och praktik (2006). 23 goda exempel. Länsstyrelsen Västerbotten. 

Näringsavdelningen. Umeå. PRprint. ISSN: 0348-0291 

 

Introduktion av nyanlända – kartläggning och hinder (2007). Sveriges Kommuner och 

Landsting Stockholm  

 

Sveriges läkarförbund (2001). Invandrade läkare- en resurs i svensk sjukvård. En 

sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och svenska läkaresällskapets handlingsprogram.  

 

Johannessen, A. och Tufte, P.A.(2002). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö. 

Liber 

 

Karolinska Institutet (2008). Kunskapsprov för läkare med utländsk examen. Information. 

Stockholm  

 

Lahdenperä, P. (2004). Goda interkulturella miljöer för elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Håkansson, M. (Red) Symposium 2003. Arena andraspråk. HLS förlag 2004  

 

Larsson, T. (2007). Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och 

sjukvårdsutbildning från tredje land. Utbildningsdepartementet. Ds 2007:45. 

 

Lindholm, T. (2004). Svenska för akademiker. Sfa vård - slututvärdering. Länsstyrelsen 

Stockholms Län. Rapport 2004:04. Tryckeri: Docusys 

 

Lövgren, E. och Fägerlind, G. (2000). Att se med andra ögon. Bilder av svenskt arbetsliv. 

Förmedlade av invandrade ingenjörer. Bulls Tryckeri, Halmstad 2000  

 

Marshall, C. och Rossman, G. B. (2006). Designing Qualitative Research. Fourth edition. 

London 

 

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund. Studentlitteratur AB 

 

http://www.hsv.se/utlandskutbildning.4.539a949110f3d5914ec800056406.html
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642.html
http://www.hsv.se/utlandskutbildning/regleradeyrkenisverige.4.539a949110f3d5914ec800056642.html


 

38 

 

Nekby, L. och Rödin, M. (2007). Kulturell identitet och arbetsmarknaden. Rapport till 

Integrationsverket. Elanders AB  

 

OECD-rapport (2007). Om arbetsmarknadsintegration i Australien, Danmark, Sverige och 

Tyskland (2007-08-30) (rapport) 

http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=1872 [Uppdaterad 2007-08-30][Hämtad 

2010-04-29]  

 

Om Sfinx(2009). Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm 

www.kth.se [Hämtad 2010-05-01] 

 

 

Palme, O. (1965). Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Olof Palme’s familj 

http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf [Hämtad 

2010-04-20] 

 

Persson, G och Blomberg, L. (1997-09-11). Sverige, framtiden och mångfalden – från 

invandrarpolitik till integrationspolitik. Regeringens proposition 1997/98:16. 

Inrikesdepartementet. Sundsvall  

 

Person, G. (2006-03-16). Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. Regeringens proposition 

2005/06:148. 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/01/46/c6031b6d.pdf [Hämtad 2010-04-15]  

 

Programberedningen (2007). Yrkesidentitet före etnicitet – Att synliggöra nyanländ kompetens. 

Slutrapport från Programberedningen för integration i arbetslivet. Sveriges kommuner och 

landsting . Stockholm. Alfa Print  

På tal om utbildning (2006). Statistiska centralbyrån (SCB). Utbildning och forskning 

Rezania, F. (2008-07-27). SFI har hindrat integration i 40 år. Svenskt Näringsliv.Expressen. 

http://www.expressen.se/debatt/1.1244813/sfi-har-hindrat-integration-i- 40-ar [Uppdaterad 

2008-07-27] [Hämtad 2010-04-01] 

 

Riksdagen betänkande (2009/10:AU7) Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 

egenansvar med professionellt stöd. Arbetsmarknadsutskottets betänkande  

 

Rojas, H. (2004). Introduktion och integration i utveckling. Rapport 2004:27. Länsstyrelsen i 

Stockholm. Docusys 

 

Sahlberg, P-A. Fonseca, J. (1996-10-02). Övergripande strategier för invandrare i Sverige. 

Motion1996/97:Sf611. Sveriges Riksdag  

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1996/97&bet=Sf611&dok_id=

GK02Sf611 [Hämtad 2010-03-12]  
 

Schröder, L. (2008 a). Akademiker med utländsk bakgrund – en kunskapsöversikt. TCO Rapport 

nr. 8/08. Institution för social forskning och Stockholms universitets Linnécentrum för 

integrationsstudie (SULCIS) 

 

Schröder, L. (2008 b). Invandrare på arbetsmarknaden. Mycket väsen men lite verkstad. 

Stockholm. Premiss förlag   

http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=1872
http://www.kth.se/
http://www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/01/46/c6031b6d.pdf
http://www.expressen.se/debatt/1.1244813/sfi-har-hindrat-integration-i-40-ar
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1996/97&bet=Sf611&dok_id=GK02Sf611
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=1996/97&bet=Sf611&dok_id=GK02Sf611


 

39 

 

 

Sfx- Svenska för yrkesutbildningar (2010).. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) 

Stockholm  

http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/andra-verksamheter-inom-ksl/vuxenutbildningsregion-

i-stockholms-lan/svenskundervisning-for-invandrare/sfx---svenska-for-yrkesutbildningar.html     

Uppdaterad 2010-02-18 [Hämtad 2010-04-15] 

 

Sjögren, A och Zenou, Y. (2007). Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? 

En teoriöversikt. Integrationsverket  

 

 

Skollagen (1985:1 100). Om svenskundervisning för invandrare. Svensk författningssamling   

 

Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. Socialförsäkringsutskottets 

betänkande(1996/97:SFU05). Sveriges Riksdag., Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv 

m.m. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK01SfU5 [Hämtad 

2010-04-19] 

 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB  

Vetenskapsrådet (1999). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

 

Von Otter, C. (red) (2003). Ute och inne i svenskt arbetsliv. Forskare analyserar och spekulerar 

om trender i framtidens arbete. ARBETSLIV I OMVANDLING | 2003:8. ISBN 91-7045-680-1 

| ISSN 1404-8426 

 

Westin. C. m fl. (1999). Mångfald, integration, rasism och andra ord. Socialstyrelsen. SoS-

rapport 1999:6  

 

Sfx- Svenska för yrkesutbildningar (2010). Yrkeskompetens från ett annat land? 

Kommunförbundet Stockholm uppdaterad: 2010-02-18 av KSL 

 

Yrkessvenska (Sfx). Länsstyrelsen. Avdelning för tillväxt 

http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp [Uppdaterad 2008-09-29] 

[Hämtad 2010-04-16] 

 

Århammar, A. (2004). Migration och integration - om framtidens arbetsmarknad. Statens 

offentliga utredningar (SOU 2004:73). Regeringskansliet   

 

Öppna dörrar – sänkta trösklar.(1998). Slutrapport från Arbetsgruppen Samverkan för 

arbetsmarknadsintegration. Arbetsmarknadsdepartementet. Rapport 2004:22. Stockholm 

Allmänna förlaget  

 

 

 

http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/andra-verksamheter-inom-ksl/vuxenutbildningsregion-i-stockholms-lan/svenskundervisning-for-invandrare/sfx---svenska-for-yrkesutbildningar.html
http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/andra-verksamheter-inom-ksl/vuxenutbildningsregion-i-stockholms-lan/svenskundervisning-for-invandrare/sfx---svenska-for-yrkesutbildningar.html
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK01SfU5
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____12492.asp


 

40 

 

Bilagor 

Bilaga -1- 

 

 

Missivbrev till utbildningsansvariga eller annan personal som fullgör dylika uppgifter på 

Sfinx 

 

 

Stockholm 2010-03-30 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms 
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möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden genom att de deltar i 

integrationsprojektet SFX. Vi avser att intervjua 2-3 deltagare med pågående studier och 2-3 
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yrkesvägledareprogrammet. Vi ska undersöka hur invandrade akademiker upplever sina 

möjligheter till en etablering på den svenska arbetsmarknaden genom att de deltar i 

integrationsprojektet SFINX/SFA.  

Vi skulle vilja göra en intervju med dig som deltar i integrationsprojektet SFINX/SFA för att 

höra dina upplevelser. 

Vi hoppas att du vill ställa upp och vill berätta om dina upplevelser samt erfarenheter av 

SFINX/SFA. Din medverkan är helt frivillig och du kommer att vara anonym så ditt namn 
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kommer inte att stå med i vår C – uppsats 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Shorok Lindgren och Anna Schönning 
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Bilaga 5 

 

Intervjufrågor. Deltagare med pågående studier 

 

 

Inledningsfrågor såsom namn, bakgrund, utbildning samt erfarenheter. 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 

2. Vad arbetade du med i ditt hemland? 

3. Vad har ni för förväntningar efter att ni avlutat studierna på SFINX/SFA? 

4. Är det viktigt för dig att lära dig det svenska språket? Och varför? 

5. Har ni fått praktikplats? 

6. Kan ni berätta om vad ni har upplevt på praktiken? 

7.  På vilket sätt har utbildningen gett dig inblick i den svenska kulturen? 

8. Hur upplevde du det? 

9. Tycker du att praktik/utbildning på SFINX/SFA är ett sätt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden?  

10. Hur känner du att du har blivit bemött av det svenska samhället? 

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

12. Vad är det för skillnader och likheter som ni har upplevt? En jämförelse från 

deltagarens tidigare erfarenheter. 

13. Berätta om innehållet av SFINX/SFA? 

14. Vad gav dig mest? 

15. Finns det kulturella likheter mellan ditt land och Sverige som ni vill berätta för oss? 

16. På vilket sätt känner du dig delaktig i det svenska samhället? Om inte vad är det som 

gör att du inte känner dig delaktig? 
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Bilaga 6 

 

Intervjufrågor. Deltagare med avslutade studier på SFINX/SFA 

 

 

Inledningsfrågor såsom namn, bakgrund, utbildning samt erfarenheter. 

1. Hur länge har du bott i Sverige? 

2. Vad arbetade du med i ditt hemland? 

3. Vad arbetar du med nu? 

4. Hur fick du ditt arbete? 

5. När avslutade du dina studier på SFINX/SFA? 

6. Vad hade du för förväntningar efter att ni avslutat studierna på SFINX/SFA? 

7. Är det viktigt för dig att lära dig det svenska språket? Och varför? 

8. Kan ni berätta om vilka upplevelser ni har haft under utbildningen? 

9. Tycker du att genom att ha deltagit på SFINX/SFA är ett sätt att komma in på den 

svenska arbetsmarknaden?  

10. Hur känner du att du har blivit bemött av det svenska samhället? 

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

12. Vad är det för skillnader och likheter som du har upplevt? En jämförelse från 

deltagarens tidigare erfarenheter. 

13. Berätta om innehållet av SFINX/SFA? 

14. Vad gav dig mest? 

15. Finns det kulturella likheter mellan ditt land och Sverige som ni vill berätta för oss? 

16. På vilket sätt känner du dig integrerad i det svenska samhället? Om inte vad är det 

som gör att du inte känner dig integrerad? 

 

 

 

 

  


