
	  
	  

 

 

 

 
 

 

”Nu kan jag allt” 

En kvalitativ studie om upplevelsen av praktik med yrkesinriktad-SFI i Säffle 
Kommun 

”Now I can do it all” 
A qualitative study on the experinece of internship with SFI in Säffle Kommun 

 
Petra Andersson och Desirée Larsson 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Sociologi: Samhällsanalytiker med inriktning organisering 

C-uppsats 15 hp 

Handledare: Majken jul Sørensen 

Examinator: Anna-Lena Haraldsson 

2018-06-29 

 



	  
	  
Förord 
 
 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete med denna uppsats, 

familj och arbetskollegor. Ett stort tack till de intervjupersoner som tog sig tid att ge oss den 

empiri som studien grundar sig i, som i sin tur gav oss en intressant analys. 

Vi vill även särskilt tacka vår handledare Majken Jul Sørensen för all hjälp och bra konstruktiv 

kritik.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka utrikesföddas upplevelser av en arbetsmarknadspolitisk insats 

som de medverkat i. Insatsen som undersöks är ”praktik med yrkesinriktad-SFI” i Säffle 

Kommun. Genom att ta del av de deltagarnas upplevelser önskade vi få en klarare bild över 

vilka hinder respektive möjligheter som förekommer, för att etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden. Vi undersökte även vilken roll ekonomiska, sociala och kulturella kapital har 

till den svenska arbetsmarknaden, samt hur det står i relation till människors kontroll över 

sina egna liv.  

 

Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal utrikesfödda från utomeuropeiska 

länder. Denna målgrupp har en utsatt situation i det svenska samhället där vägen till en 

arbetsmarknad- och samhällsetablering ofta är lång. Detta har resulterat i att arbetssätten 

kring denna målgrupp har förändrats och insatserna har blivit allt viktigare. Vi har i denna 

studie valt att avgränsa och rikta in oss på den insats som man jobbar med i Säffle Kommun. 

Dels för att vi båda är anställda där men också för att insatsen blivit omtalad.  

 

I sammanhang där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna tas upp talas det ofta om hur lyckad 

en insats varit utifrån statistik över hur många som gått vidare i någon form av arbete. 

Resultaten av denna studie visar på att det fanns fler perspektiv på en lyckad insats än enbart 

om man fått en anställning. Det visade sig att insatsen bidragit till att deltagarna upplever sig 

mer delaktiga och en känsla av ökad kontroll över sitt egna liv. Det var genom en kvalitativ 

metod som vi fått möjlighet att ta del av andra perspektiv på en lyckad insats, än bara statistik. 

För att vidare förstå och kunna analysera deras uttalanden användes en teoretisk referensram 

utifrån Bourdieus begrepp, fält, habitus och kapital. Vi har även använt empowerment-

begreppet som en central del i studiens analysdel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Habitus, fält, empowerment, kapital, delaktighet, kontroll. 
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1 Inledning	  
 

Den Svenska arbetsmarknaden är fortsatt god under 2018. Svenskt näringsliv (2018) 

rapporterar fortsatt tillväxt inom flera branscher. Tidningen Arbetet (2018) visar att 

arbetslösheten förväntas fortsätta sjunka enligt Arbetsförmedlingen. Som följd av denna 

utveckling har arbetsgivare svårt att rekrytera, utan kompetensförsörjning kommer tillväxten 

att stanna av och riskera den utvecklingskurva som förväntas. Även om statistiken visar 

på minskad arbetslöshet kan siffrorna tyckas vara relativt höga i relation till den goda 

arbetsmarknaden som råder. Den arbetskraften som finns tillgänglig är inte matchningsbar 

mot de lediga jobben, det finns således en matcningsproblematik. Vidare visar även statistiken 

att det finns ett sysselsättningsglapp mellan olika grupper i samhället. Utrikesfödda har 

fortfarande svårt att etablera sig på arbetsmarknaden enligt Arbetsförmedlingen (Arbetet 

2018). Regeringen gör därför stora insatser för att alla som kan jobba ska jobba. De tillför 

ökade resurser för att utrikesfödda ska närma sig eller etablera sig på arbets- och 

utbildningsmarknaden. Kommunerna runt om i landet bär ett stort ansvar för människor som 

står långt ifrån arbetsmarknaden eller till och med utanför samhället, och blir därför högst 

involverade i regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser. De olika regionerna i landet har 

olika utmaningar och förutsättningar och behöver också lokalt anpassade arbetsmarknads- och 

utbildningsinsatser vilket är grunden till denna specifika studie.  

 

Regeringen avsätter stora summor pengar till området som förväntas ge vissa resultat. Det 

arbete som bland annat kommunerna gör för att målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden 

och utbildning antas av tjänstemännen vara effektivt och ge bra resultat. Det som kan vara 

svårt att mäta är målgruppens egna röst om hur insatserna faktiskt fungerar och upplevs. De 

som arbetar med insatserna kan möjligen vara målinriktade och har således ögonen på att 

resultaten och statistiken ska se bra ut. Det är dock viktigt att vi stannar upp och får en inblick i 

hur insatserna verkligen upplevs av de som deltar och för en stund släppa resultattänket. 

Genom att i denna studie ta del av målgruppens utsagor kan man möjligtvis få en inblick i vilka 

effekter och andra konsekvenser som insatsen i Säffle Kommun kan medföra. Anledningen till 

att just Säffle Kommun valts till denna studie är dels för att vi är anställda av kommunen och 

har en god inblick i insatsen. Samt att insatsen är unik då det är ett nytt arbetssätt för 

kommunen och vi har en önskan om att analysera deltagarnas syn på insatsen. Insatsen i Säffle 

Kommun har även blivit uppmärksammad runt om i Sverige och det är fler kommuner som vill 

veta mer om hur den fungerar. 
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1.1 Syfte,	  och	  frågeställningar	  	  
 

Studiens syfte är att genom en kvalitativ metod undersöka utrikesföddas upplevelser av en 

arbetsmarknadspolitisk insats som de medverkat i. Insatsen som undersöks är ”praktik med 

yrkesinriktad-SFI” i Säffle Kommun. Vilka hinder respektive möjligheter finns för de som 

medverkat, att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? För att vi ska förstå hur de som 

medverkat har möjlighet till att röra sig på den svenska arbetsmarknaden och samhället i stort, 

syftar studien även till att undersöka vilken roll sociala, ekonomiska och kulturella kapital 

spelar för relationen till den svenska arbetsmarknaden, samt hur detta står i förhållande till 

människors kontroll över sitt egna liv. Genom att studera deltagarnas upplevelser ur ett 

sociologiskt perspektiv och med hjälp av den teoretiska referensramen, önskar vi få en 

tydligare bild om och i så fall hur insatsen bidragit till ett närmande eller etablering på den 

svenska arbetsmarknaden och samhället i stort.  

 

Syftet besvaras med följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser de utrikesfödda på sina möjligheter och hinder för att etablera sig på 

arbetsmarknaden? 

2. Hur upplever de utrikesfödda att de närmat sig den svenska arbetsmarknaden genom 

insatsen och hur har det i så fall bidragit till mer delaktighet i samhället? 

3. Hur påverkar de sociala, ekonomiska och kulturella kapitalen en eventuell etablering på 

arbetsmarknaden och hur står detta i relation till människors upplevelse av kontroll 

över sitt egna liv? 
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1.2 Bakgrund	  
 

I detta kapitel framgår en bakgrundsinformation om utmaningar på den svenska 

arbetsmarknaden, Sveriges arbetsmarknadspolitik, SFI, praktik och praktik med yrkesinriktad-

SFI i Säffle Kommun.  

  

Utmaningar	  på	  den	  svenska	  arbetsmarknaden	  

I dagsläget ser den svenska arbetsmarknaden relativt bra ut då det finns god tillväxt, minskad 

arbetslöshet samt en ökning av sysselsättningsgraden. Det är därmed mycket som tyder på en 

bra och fungerande arbetsmarknad. Dock har uppdelningen mellan det stora flertalet och de 

marginalgrupper som har sämre förutsättningar samt svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden blivit allt tydligare. Utrikesfödda är en ökande grupp i det svenska samhället 

och det är även en av de marginalgrupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden 

(Eriksson et al. 2017). 

 

Det har skett en kraftig ökning av andelen utrikesfödda under de senaste åren, framförallt 

handlar det om en ökning av flykting- och anhöriginvandring från utomeuropeiska länder. 

Ökningen under 2015 var mycket kraftig då 160 000 människor sökte asyl i Sverige då de 

tvingats fly på grund av rådande krig och konflikter runt om i världen. Det visar även på att 

ökningen kommer fortsätta dels på grund av en fortsatt flyktinginvandring men också en ökad 

anhöriginvandring till de som redan tagit sig till Sverige. Det står i dagsläget klart att 

utrikesfödda har betydligt svårare, men också sämre förutsättningar för att etablera sig på 

arbetsmarknaden i jämförelse med de som är födda i Sverige (Eriksson et al. 2017).  

 

Det finns flera orsaker till att utrikesfödda har ett sämre arbetsmarknadsutfall än de som är 

födda i Sverige. Brist på humankapital kan vara en orsak. Humankapital handlar om allt det 

som påverkar hur produktiv en anställd person förväntas vara, vilket kan vara yrkeserfarenhet, 

utbildning, språkkunskaper och andra egenskaper som är viktiga för att personen ska fungera 

på en arbetsplats. Här är språkkunskaper ofta en sådan egenskap som det är brist på. Nätverk 

är också en viktig komponent för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. De som är födda i 

Sverige har rimligtvis bättre tillgång till informella nätverk som kan hjälpa dem in på 

arbetsmarknaden än vad de utrikesfödda har. En bidragande del till fördröjningen att etableras 

på arbetsmarknaden kan därför vara avsaknaden av nätverk. Arbetsgivare ställer även krav på 

vilka egenskaper en anställningsbar person bör ha. Kraven kan handla språkkunskaper, 

utbildning och yrkeserfarenhet där de ofta har en lägstanivå som de anser att den 
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arbetssökande bör ligga på. Detta kan också vara en bidragande del till fördröjning av 

etableringen bland utrikesfödda gentemot de som är födda i Sverige.  

I och med detta står Sverige inför stora utmaningar de kommande åren där de utrikesfödda ska 

ges goda möjligheter att etablera sig i på arbetsmarknaden (Eriksson et al. 2017).  

	  

Sveriges	  arbetsmarknadspolitik	  

Arbetsmarknadspolitik är statliga, politiska åtgärder för att minska arbetslösheten och öka 

sysselsättningsgraden samt att förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Den syftar således till 

att alla människor ska ha samma möjligheter att kunna delta i arbetslivet. 

Arbetsmarknadspolitikens mål är att insatserna ska bidra till en fungerande arbetsmarknad. 

Den syftar också till att också diskriminering i arbetslivet samt arbetsmarknadens 

könsuppdelning, samtidigt som den ska främja jämställdhet och mångfald. Målet är vidare att 

bidra till en förbättrad matchning mellan de som söker arbetskraft och de som är 

arbetssökande (Regeringskansliet 2017).  

 

Regeringens mål för 2020 att Sverige ska uppnå lägsta arbetslöshet i EU, detta nås genom att 

antalet arbetade timmar i ekonomin ökar, samt en ökning av antalet människor som arbetar. 

Det som då utgör grunden för Sveriges välfärd är en fungerande arbetsmarknad där 

människors kompetens och vilja att arbeta tas tillvara. Regeringen är medveten om att 

arbetslöshetsmålet innebär stora utmaningar framöver, därför är en aktiv 

arbetsmarknadspolitik en viktig del i regeringens jobbagenda (Regeringskansliet 2017).   

	  

SFI	  

Svenska för invandrare förkortas SFI och är en språkutbildning vilken syftar till att ge vuxna 

människor med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket.  

Det finns tre studievägar som är avgörande av tidigare utbildningsnivå för vilken nivå personen 

i fråga hamnar, dessa är studieväg 1, 2 och 3. Inom dessa studievägar finns även fyra kurser 

vilka är A, B, C och D (Skolverket 2015).  

 

 

Praktik	  

Praktik är en av de åtgärder som återkommer mest i syfte att underlätta utrikesföddas 

etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det finns många olika personer samt institutioner 

som anordnar praktik i arbetslivet för utrikesfödda. Det är även en del praktikplaceringar som 

ingår i arbetsmarknadspolitiska program. Den som praktiserar är med en person i personalen 
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och utför det dagliga arbetet som förekommer på arbetsplatsen. Ett krav är dock att det inte får 

innebära arbetsuppgifter som annars skulle ha utförts av en anställd person (Franzén et al. 

2004).  

 

Praktik	  med	  yrkesinriktad	  SFI	  i	  Säffle	  Kommun	  

Arbetsmarknadsenheten är en enhet i Säffle Kommun som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, 

både statliga och kommunala1. Frågorna arbetar de med i nära samverkan med kommunala 

enheter, arbetsförmedlingen, näringslivet samt olika föreningar. Arbetsmarknadsenheten är 

flexibel då den utvecklar verksamheten utifrån behovet som finns hos de olika målgrupperna. 

Det är på ett målinriktat sätt som arbetsmarknadsenheten arbetar med individen i centrum för 

att öka förutsättningarna att närma sig arbete och utbildning. Enheten jobbar även med att 

samordna praktikplatser, administrera olika anställningar samt delgiva information till andra 

enheter i kommunen om hur olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder fungerar (Säffle Kommun 

2018).  

 

Målgruppen som står långt från arbetsmarknaden har under de senaste åren ökat i Säffle 

kommun, särskilt utrikesfödda och ungdomar2. Nya förutsättningar har därför krävt nya 

arbetsmetoder. Som tidigare nämnts i denna studie, är arbetsmarknaden relativt god, dock är 

arbetslöshetssiffrorna i Säffle Kommun fortfarande höga. Detta har lett till att kommunen 

deltagit i ett projekt som riktar sig till målgruppen utrikesfödda. Projektet syftar till att 

utarbeta nya, mer effektiva arbetsmetoder för att etablera individer på arbetsmarknaden, 

anpassade till arbetsmarknadens behov och individers förutsättningar. 

Metoden avser därför att tydligt sammanföra praktik med yrkesinriktad språkinlärning, istället 

för att arbeta med dessa aktiviteter separat från varandra. Genom samverkan mellan berörda 

aktörer skapas tydliga gemensamma mål för individen, som på ett mer effektivt sätt kan skapa 

de förutsättningar som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier.  

 

I Säffle kommun har tre yrkesspår skapats 

– ”praktik med vård-SFI” 

– ”praktik med fastighetsskötar-SFI” 

– ”industrispår med yrkessvenska” 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Interna	  dokument	  
2	  Interna	  dokument	  
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Utgångspunkten till de utvalda spåren var arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och 

arbetsgivares rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov på lokal nivå3. Dock speglar det 

lokala perspektivet även den nationella bilden av arbetsmarknadsutmaningar.  

Gemensam för alla tre är att språkutveckling sker i ett relevant sammanhang samt att individer 

förbereds för arbetslivet genom praktik. Målet är att föra arbetsgivare och arbetstagare 

närmare varandra samt att de som medverkar i praktiken ska stegförflyttas. I den 

arbetsmarknadspolitiska insatsen praktik med yrkesinriktad-SFI, har ett 50-tal utrikesfödda 

personer medverkat i Säffle Kommun. Varje individ matchas för att få en praktik inom rätt 

yrkesområde. 

 

1.3 Tidigare	  forskning	  
	  

Det mest centrala för denna studie är forskning som rör praktik med yrkesinriktad-SFI. Dock 

har det varit svårt att hitta just sådan forskning då det tycks finnas få som forskat kring 

fenomenet vi intresserat oss i. Det finns forskning om praktik, SFI och 

arbetsmarknadspolitiska insatser men inte mycket om en insats som kombinerat praktik med 

yrkesinriktad-SFI. Därför blir det intressant i vår studie att undersöka denna kombinerade typ 

av insats. En annan sak som det sällan tas upp i forskning kring fenomenet är upplevelserna av 

de som medverkat i liknande insatser, fokus ligger ofta istället på statistiken kring hur många 

som gått vidare i arbete och om den är en bidragande faktor till integration. Vår studie bygger 

vidare på tidigare forskning om arbetsmarknadspolitiska insatser som SFI och praktik men den 

är inte lika inriktad på statistik och själva resultatet av en insats. I denna studie är syftet istället 

att ta del av de utrikesföddas upplevelser av insatsen och på så vis kunna få en bild av om 

insatsen kan ses som nyckeln till ett närmande eller etablering på den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

För att även undersöka vilken roll sociala, ekonomiska och kulturella kapital spelar för 

relationen till den svenska arbetsmarknaden, samt hur detta står i förhållande till människors 

kontroll över sitt egna liv, blev tidigare forskning om empowerment relevant.  

 

Föreställningar	  om	  praktik	  

År 2004 genomförde Franzén et al. med IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering) en studie om föreställningar om praktik som åtgärd för 

invandrares integration och socialisation i arbetslivet. Studien fokuserar på de föreställningar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Interna	  dokument	  
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som finns om praktik i arbetslivet, främst hos de som personer som invandrare kommer i 

kontakt med under den första tiden i Sverige. Syftet till IFAU:s studie lyder: 

 

 

Syftet med den här studien är att genom en kartläggning av föreställningar om en av 

integrationsarbetets mest frekventa åtgärder – praktik – skapa underlag för en mer 

vetenskapligt förankrad diskussion om planering av praktik i arbetslivet för 

nyanlända invandrare. (Franzén et al. 2004 s. 11)  

 
Detta syfte besvaras genom frågeställningar som handlar om vilka föreställningar som finns 

hos olika aktörer, om det alltid är bra för invandrare att få praktik i arbetslivet, vilket syfte 

praktiken har samt vilka föreställningar som finns kring en praktiks effekter. Urvalet för 

studien var SFI-lärare, socialarbetare, arbetsförmedlare och arbetsgivare som erbjuder 

arbetslivspraktik till invandrare. Det genomfördes en enkätundersökning där enkäten om 

integration och praktik tilldelades de ovannämnda yrkesgrupperna. Enkäten visade bland 

annat att respondenterna var eniga om att praktik var ett bra sätt att få in en fot på den svenska 

arbetsmarknaden. De var även eniga om att träning i det svenska språket var en viktig del av 

praktiken, dock var det främst lärarna som satte språkträning som det viktigaste. 

Arbetsförmedlarna betonar inte behovet av språkträning lika viktig som lärarna gjort utan de 

upplever praktiken som en väg till jobb. Socialarbetarna betonar däremot begreppet stimulans 

som viktigt. Praktiken syftar i deras mening till att invandrarna kan vidga sina vyer, skapa 

intresse samt ge bekräftelse och stimulans till arbetslivet. Arbetsgivarna framhäver främst 

arbetsuppgiftsorientering. Att de som praktiserar får utföra sysslor som förekommer på 

arbetsplatsen och därmed få en bra yrkesträning är det som arbetsgivarna ser som viktigast 

(Franzén et al. 2004).  

 

Resultatet av enkäterna sammanfattas genom att de allra flesta är överens om att praktiken bör 

sättas in mycket tidigare än den vanligtvis gjort, 6 månader efter man kommit till Sverige hade 

önskats. Det råder däremot skillnader mellan yrkesgrupperna vad gäller uppfattningen om hur 

stor del av dagen praktiken ska ta. Lärarna förespråkar att en halvdag är lagom, medan 

arbetsgivarna och arbetsförmedlarna inte omnämner detta som ett alternativ. Socialarbetarnas 

åsikter fördelar sig över alla alternativ, dock med preferens för heldag. Alla yrkesgrupper anser 

att en praktikperiod bör vara 4-6 månader. De flesta ansåg att praktiken bör ingå i SFI-

undervisningen dock råder olika meningar på hur de ser på praktik (Franzén et al. 2004).  

 

Studien syftade inte enbart till att genom enkäter ta del av olika yrkesgruppers föreställningar 

om praktik utan även genom intervjuer ta del av föreställningar om praktik av de invandrare 
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som varit ute i praktik. Urvalet för intervjuerna var således tio invandrande personer som varit 

ute i arbetslivspraktik. Endast två av dessa har efter praktiken fått arbete i form av vikariat. 

Praktiktiden varade mellan 2-6 månader. De flesta ansågs vara nöjda med praktiken medan 

vissa ansåg praktiken som mindre bra. Det var de personer som hade praktiserat hos landsmän 

eller de som praktiserat på en arbetsplats där alla haft invandrarbakgrund som var de mest 

kritiska. De flesta hade föreställningar om att praktiken kunde leda till att de lär sig språket 

bättre, skaffar referenser och sedan finner ett jobb och blir anställda. Sex av de intervjuade 

personerna hade en klar förväntan om att få jobb efter praktiken, antingen där man praktiserat 

eller på något annat ställe. För vissa blev inte praktiken vad de tänkt sig. En person som var 

utbildad agronom med många års yrkeserfarenhet fick utföra sin praktik hos en landsman där 

han fick tvätta, pressa, stryka och städa. Denna praktik gav honom varken någon språkträning 

eller nya kunskaper om Sverige och svenskt arbetsliv. En annan person var en högre 

tjänsteman med akademisk examen som fått utföra sin praktik på en restaurang. Detta ansåg 

han inte som givande då han inte lärt sig något som han skulle ha nytta av. Två kvinnor som 

inte hade arbetat i sitt hemland fick utföra sin praktik inom äldrevården. Dessa kvinnor var 

mer positiva än vad de ovan nämnda männen varit. De fick lära sig de arbetsuppgifter som 

förekommer inte äldrevården samt att de också erbjöds deltids anställning efter praktiktiden. 

Det visade sig att endast en person av de tio som intervjuades hade fått utföra sin praktik inom 

sitt eget yrkesområde. Praktikplaceringarna valdes sällan utifrån de invandrades bakgrund 

utan från handläggarnas vetskap om var det finns jobb och vad invandrarna skulle klara av. I 

enkätundersökningen med de olika yrkesgrupperna framkom det att de flesta hade en 

föreställning om att praktik kunde innebära träning i det svenska språket. Detta är dock något 

som intervjupersonerna inte tagit del av. Ingen av de intervjuade upplevde att praktiktiden 

hade förbättrat deras kunskaper i det svenska språket (Franzén et al. 2004).  

 

Resultatet för studien sammanfattas genom bland annat, att det kan finnas en risk att 

praktiken skulle styra in människor med varierande yrkeskunskaper från hemlandet mot en 

snäv sektor på den svenska arbetsmarknaden. I och med det kan arbetets etniska delning starta 

redan på praktikstadiet. Om praktikens syfte endast handlar om språkinlärning, som lärarna 

ansåg, skulle det inte spela någon roll vart man utförde sin praktik och det skulle heller inte få 

konsekvenser som etniska delningar på den svenska arbetsmarknaden. Däremot om praktiken 

endast sågs som en väg in i arbetslivet skulle det finnas en större risk att människor med olika 

yrkeserfarenheter hamnar på praktikplatser utanför sitt yrkesområde. Det skulle vara en 

riskabel strategi att rekrytera de flesta praktikplatser i okvalificerade jobb inom ett fåtal 

branscher om man syftar till integration på lång sikt (Franzén et al. 2004). 
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Vi var intresserade av att undersöka tidigare forskning som rör vårt valda ämne vilket vi ansåg 

att denna studie ovan gjort. Det finns vissa likheter men också en del olikheter mellan IFAU:s 

studie och vår studie. IFAU undersöker föreställningar om praktik utifrån tjänstemän ur olika 

yrkesgrupper som vid ett tidigt skede möter invandrarna samt att de även undersöker 

invandrarnas föreställningar om praktiken de utfört.  Det blir tydligt att de olika 

yrkesgrupperna innehar olika föreställningar om vad en praktik och dess syfte är. Alla 

yrkesgrupper var eniga om att praktiken kunde bidra till viss språkutveckling. De SFI-

studerande som intervjuades ansåg däremot inte att praktiken bidragit till språkutveckling. 

Praktikplatserna som tilldelades stod sällan i relation till de invandrades yrkeserfarenhet och 

bakgrund från hemlandet, utan till där handläggarna på arbetsförmedlingen ansåg att det 

fanns jobb. Utifrån detta blir vår studie intressant då vi studerat praktik med yrkesinriktad-SFI 

där målet dels är att utveckla det svenska språket och knyta kontakter för att närma sig 

arbetsmarknaden. Även att vi studerat utrikesfödda, som till skillnad från IFAU:s studie, 

befunnit sig på praktikplatser som är mer passande för deras tidigare yrkeserfarenheter och 

framtidsplaner.  

 

SFI	  och	  arbetsmarknaden	  

I en annan forskningsrapport utförd från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och 

utbildningspolitisk utvärdering) från 2010 skriven av Kennerberg och Åslund, jämförs 

sambandet mellan deltagande på SFI och senare framgång på arbetsmarknaden. I rapporten 

har forskningsinstitutet följt ca 150 000 personer som invandrat till Sverige från länder utanför 

Norden mellan 1994-2003, från det år de invandrade och tio år fram i tid. Studien beskriver 

sysselsättning och arbetsinkomster bland dessa individer samt vilka skillnader som finns 

mellan de som deltagit i SFI-undervisning och de som inte gjort det. Mätningar har skett vid 

invandringsåret, vid en eventuell start på SFI samt efter att individerna avslutat sina studier.  

Det vill säga, hur inkomster påverkas om individer påbörjat SFI-studier (ibid). 

 

Det framgår i resultatet av studien att de två grupperna (de som deltagit i SFI-undervisning och 

de som inte deltagit) skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat så utgör kvinnor en större del 

av de som deltar i SFI än de som inte gör det. Samtidigt som samma grupp till större del består 

av yngre människor. Och den grupp som inte deltar på SFI är till större del högutbildade.  I 

resultatet visar sig också att ställningen på arbetsmarknaden inledningsvis är låg, vilket 

förklaras med att få personer kombinerar arbete och SFI under det första året, samtidigt som 

människor generellt påbörjar sina SFI-studier inom ett år. Vidare tyder studien på att de som 

inte deltar i SFI-studier till större del är sysselsatta i arbete inledningsvis, men att de som 

studerat SFI passerar dessa efter ca fem år och att efter tio år är sysselsättningsgraden högre 
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för de som deltagit i SFI undervisningen. Likartat är det med inkomst, inledningsvis fördel för 

de som inte studerat med att det jämnar ut sig och blir näst intill oskiljbara efter 10 år 

(Kennerberg & Åslund 2010).  

 

Studiens analys tar hänsyn till flera faktorer så som tidigare studieerfarenheter samt ovan 

nämnda gruppsammansättningar, utbildningsnivå och ursprungsregioner. Resultatet pekade 

på att SFI hade bättre effekt på kvinnor än män samt lågutbildade mer än högutbildade. De 

som uppnår mest positiva effekter enligt studien, är de som fullföljer sin SFI utbildning. En av 

slutsatserna i studien är att de som deltagit i SFI-undervisning har en mer långsiktig utveckling 

och i slutänden en starkare ställning i perspektiv av sysselsättning. Diskussioner förs genom 

studien huruvida de påvisade effekterna beror på bättre språk, eller hur utbildningssystemet 

öppnar dörrar in på arbetsmarknaden.  I studien förs resonemang kring kritiken som är vanligt 

förekommande mot SFI, att SFI inte ger de önskade resultaten som förväntas. Vidare resoneras 

även kring de svårigheterna som finns för att mäta effekter av utbildningsinsatser som ska 

upplevas värdefulla för både individ, utbildare och arbetsgivare över tid. Dock visar denna 

studie, som utbildning generellt, att de som investerar i utbildning oftast når starkare ställning 

på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis uppvisar studien att de som investerat i utbildning 

når en starkare ställning på arbetsmarknaden (Kennerberg & Åslund 2010).  

 

Vi kan bygga vidare på denna studie eftersom vi möjligen kan få fram resultat om att de som 

medverkat i insatsen upplever att de fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. Visserligen 

handlar IFAU:s studie om att de som investerat i utbildning nått en starkare ställning och vår 

studie handlar inte enbart om utbildning utan även praktik.  

 

(O)likheter	  och	  egenmakt	  

Rapporten skriven av Viktor Vesterbeg (2011) behandlar ett svenskt projekt inom ramen för 

Europeiska socialfonden (ESF). Projektet som rapporten skildrar hette Alfa och genomfördes 

under två år med deltagare från grupper av akademiker, långtidssjukskrivna, analfabeter, 

invandrarkvinnor och missbrukare. Den hot- och problembild som beskrivs i Alfa handlade 

bland annat om arbetslöshet, segregation, utanförskap och fattigdom. I rapporten använder 

Viktor Vesterberg begreppet egenmakt på samma sätt som vi använder empowerment-

begreppet i vår studie. Rapporten analyserar empowerment och etnicitetsidéer. Genom 

deltagarobservationer, dokumentanalys och kvalitativa intervjuer har olika perspektiv på 

praxis och idéer framförts.  Rapportens syfte var att ge en ökad kunskap om hur ett av ESF:s 

arbetslivsprojekt förhåller sig till den övergripande målsättningen att öka utbudet av 

arbetskraft. Några av de huvudsakliga frågeställningarna som var centrala för studien var: Hur 
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kategoriseras deltagargrupper i relation till föreställningar om svenskhet och olikhet? Hur 

presenteras, praktiseras och upplevs egenmakt och andra arbetssätt för arbetslivsintegration 

som verktyg för (åter-)inträde på arbetsmarknaden? För att på något vis kunna tackla och lösa 

detta formulerades ett tillvägagångssätt däribland egenmakt, socialt stöd, integration, 

samverkan och ökat självförtroende. Rapporten ger en bild av hur arbetet med dessa frågor 

presenteras, praktiseras och upplevs. I projektets genomförande gavs projektdeltagarna från de 

utsatta grupperna befogenhet att tillsammans planera och utföra aktiviteter som de var 

intresserade av. Här användes empowerment som ett verktyg för att genomföra projektet.  

 

Rapporten behandlar frågan om hur egenmakt uppfattas och skildras som ett verktyg för att ta 

sig in på arbetsmarknaden. Egenmaktsperspektivet var synligt inom två olika områden i 

projektet Alfa. Dels genom hur projektet praktiseras, där man pekat ut egenmakten som en 

viktig beståndsdel genom att göra deltagarna delaktiga i projektverksamhetens utformning. 

Man har då uppmanat deltagarna att komma med förslag på sysslor. Arbetssättet betraktas 

som en förankrad egenmakt kopplad till projektets genomförande. Även i ansökan till projektet 

hade egenmakt en framträdande position för att öka arbetskraftsutbudet. Ordet egenmakt 

tycks varit mest förekommande i projektansökan och mindre i själva projektet med deltagarna. 

Vesterberg (2011) understryker att ordet egenmakt varken tydliggörs eller resoneras kring med 

de som deltagit. Ingen av deltagarna verkar ha haft någon som helst kunskap om termen 

egenmakt. Alltså hade inte de människor som förväntades att under projektet förstärka sin 

egenmakt vetat innebörden av ordet och inte heller vad det skulle innebära för dem.  

 

För oss är rapporten intressant eftersom den utgår från ett projekt precis som vi gjort. 

Skillnaden här är att de nämner empowerment-begreppet och egenmakt för de som deltar i 

projektet vilket vi inte gör. Vi undersöker mer om insatsen har stärkt deltagarnas egenmakt 

snarare än som ett verktyg att ta sig in på arbetsmarknaden.  Vi använder empowerment för att 

tolka och analysera intervjupersonernas utsagor och sedan kunna se om de upplever att de fått 

mer kontroll över sitt egna liv utifrån insatsen.   

 

Empowerment	  och	  personer	  med	  utvecklingsstörning	  	  

Karin Rehnblad (2001) skrev en forskningsrapport om hur personer med utvecklingsstörning 

resonerar om inflytande, bemötande, sociala relationer samt information-/ och 

kommunikation. Flertalet studier som genomfördes under 90-talet visade på att personer med 

utvecklingsstörning haft begränsat inflytande över sina egna liv. Syftet med hennes 

forskningsrapport var att öka förståelsen för vad begränsat inflytande på sitt egna liv innebär i 

praktiken utifrån deras egna uttalanden. Frågeställningen var: Hur resonerar personer med 
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lindrig och måttlig utvecklingsstörning som deltagit i Vuxenskolans konferenser om inflytande, 

sociala relationer, bemötande, samt information -/och kommunikation. Målgruppen för 

studien var personer med måttlig och lätt utvecklingsstörning. Empirin för studien hämtades 

från flera informanter, deltagande observationer och gruppintervjuer samt djupintervjuer. 

Genom empirin var ambitionen att få ta del av informanternas egen syn på sin situation. 

Studiens resultat visar att personer med utvecklingsstörning anser att inflytande handlar om 

att få möjlighet att påverka på arbete, i sitt boende, inredning och kläder. Även vilka personer 

man ska umgås med eller ha ett förhållande med. Det visade sig att de som deltagit i studien 

upplever brist på inflytande. Enligt deltagarna handlar demokrati om att få vara med och 

bestämma, göra sin röst hörd och ha inflytande över sitt liv. De upplever att det är viktigt att få 

sin röst hörd och att det uppstår svårigheter när åsikterna inte sammanfaller med de åsikter 

som personalen har. I vissa situationer förekommer det att deltagarna känt sig kränkta. 

Sammantaget av studiens resultat upplever flertalet personer med utvecklingsstörning att de 

inte har något inflytande över sitt eget liv. Det framgår i studien att empowerment är en form 

av egenmakt och att det handlar om möjlighet att kunna bestämma över sitt egna liv, alltså 

självbestämmande, men också en möjlighet till delaktighet och inflytande. Det är få av de som 

deltagit i studien som upplever att de har möjlighet att kunna bestämma över sitt egna liv. 

Deras möjligheter tas inte tillvara och de upplever sig inte heller som lika värda som andra i 

samhället (Rehnblad 2001).  

 

Det finns en del likheter i Rehnblads (2001) forskningsrapport och vår studie eftersom de båda 

belyser en utsatt grupp i samhället. Vi anser att denna rapport blev betydelsefull för vår studie 

eftersom vi kan få två sidor av empowerment i praktiken vad gäller utsatta grupper i samhället. 

Således kan vi få en bild av hur empowerment används till en utsatt grupp som personer med 

utvecklingsstörning och sedan jämföra detta med den målgrupp som vi studerar, som också ses 

som utsatt. Vi kan därmed använda Rehnblads forskningsrapport som ett komplement för att 

jämföra och analysera resultatet i vår studie.  

 

1.4 Sammanfattning	  och	  diskussion	  av	  tidigare	  forskning	  
	  

Sammanfattningsvis är just praktik med yrkesinriktad-SFI ett område som det inte forskats 

mycket i ännu. Däremot finns det forskning som rör SFI eller praktik men inte detta som en 

kombination. Vi fann dock studien från Franzén et al. (2004) som mer eller mindre studerar 

praktik och SFI som en kombination. Vi menar att fenomenet med SFI och praktik som en 

kombinerad insats är relativt ny. Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal 

utrikesfödda på grund av krig och osäkerhet runt om i världen, vilket resulterat i att nya 
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arbetssätt för att etablera utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden tagits fram. Det kan 

möjligen vara en anledning till att det ännu inte forskats mycket om praktik med yrkesinriktad-

SFI. Vi ville därför bygga vidare på den tidigare forskning som finns kring SFI och praktik men 

med dessa som kombinerade i en arbetsmarknadspolitisk insats.  

 

Som nämnt tidigare handlade den mesta forskningen om hur tjänstemän upplever de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna och även hur statistiken sett ut och inte mycket om 

upplevelserna av de som medverkat i liknande insatser. Återigen är Franzéns et al. studie 

(2004) mer inne på detta spår då de undersöker SFI-studerandes föreställningar om praktiken 

de utfört. Vår studie kan sägas utveckla det Franzén et al. påbörjade i IFAU:s studie då vi 

undersöker upplevelserna hos de som medverkat i praktik med yrkesinriktad-SFI.  

 

Trots att empowerment-begreppet tycks vara svårt att definiera finns det ändå mycket 

forskning kring fenomenet. Det var för oss intressant att se tidigare forskning om 

empowerment som rörde någon annan utsatt grupp i samhället än den vi undersöker. Vi fann 

därför Karin Rehnblads (2001) studie som intresseväckande eftersom den undersöker hur 

personer med utvecklingsstörning upplever sitt inflytande över sitt egna liv, om de ges 

möjlighet till självbestämmande. Liksom Rehnblads (2001) studie handlar Viktor Vesterbergs 

(2011) studie om empowerment, dock mer utifrån huruvida egenmakt kan ses som ett verktyg 

för att ta sig in på arbetsmarknaden. Det blev intressant för oss att ta med båda studierna då de 

belyser samma fenomen dock ur två olika perspektiv. Det är viktigt att veta att det finns flera 

användningsområden för empowerment-begreppet.  

 

Vi bedömer att de källor vi valt forskningsrapporterna ifrån är användbara och pålitliga för det 

som vi undersöker i denna studie. De två första forskningsrapporterna hämtade från IFAU 

(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) uppfattar vi som säkra 

källor då IFAU är en statlig myndighet och de har som uppgift att stödja, främja och genom 

forskning utvärdera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Forskningsrapporten skriven 

av Viktor Vesterberg genom TIA (Temagruppen Integration i Arbetslivet) anses också som en 

pålitlig källa eftersom TIA är en av Europeiska socialfondens temagrupper. TIA:s uppdrag är 

att analysera och sprida kunskap om projekt som är inriktade mot integration i arbetslivet. 

Karin Rehnblads forskningsrapport är en pålitlig källa utifrån att den är skriven från 

Lärarhögskolan i Stockholm. Däremot kan vi se en brist i dess pålitlighet då den är skriven 

2001 och kan då uppfattas som gammal. Vi upplevde ändå att den forskningsrapporten var 

relevant i sammanhanget och gav oss värdefull kunskap att bygga vidare på.  
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2 Teoretisk	  referensram	  	  
 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska utgångspunkten samt centrala begrepp för studien. Vi 

redogör kortfattat för Karl Marx och Max Webers klassteorier. Dessa ligger till grund för Pierre 

Bourdieus utveckling av begreppen fält, habitus och kapital som är det centrala i vår studie. 

Vidare beskrivs också begreppet empowerment. Vi ansåg dessa teorier och begrepp som en 

teoretisk möjlighet att kunna förstå och tolka intervjupersonernas utsagor.  

 

2.1 Klassteorier	  
 

Klass definieras som en storskalig grupp människor som befinner sig i en liknande ekonomisk 

situation. Detta är även något som påverkar deras livsstil. Den huvudsakliga grunden för 

klasskillnader är kapital, tillgångar och yrke. En klasstillhörighet är inte medfödd och det är 

möjligt med social rörlighet mellan olika klasser, vare sig det är uppåt eller nedåt i 

klasstrukturen. Giddens och Sutton (2014) menar att Karl Marx och Max Webers syn på klass 

och stratifiering sägs utgöra grunden för den sociologiska analysen. Huvudfokus hos Karl Marx 

låg på utvecklingen av kapitalismen, vilket är ett produktionssystem som skiljer sig från 

tidigare ekonomiska system. Marx menade att det fanns två viktiga beståndsdelar. Kapitalet 

innebär alla tillgångar i form av pengar, fabriker, maskiner, sådant som används eller 

investeras för framtida vinst. Lönearbetet utförs av den grupp som inte äger kapitalet, alltså 

några produktionsmedel. De som äger kapitalet formar den styrande klassen, vilket han kallar 

kapitalisterna. Den andra gruppen som utför lönearbetet och inte äger kapitalen bildar det som 

han kallar för arbetarklass. Marx menar att kapitalismen ses som ett system av klasser. 

Kapitalisterna och arbetarklassen har en gemensam relation till produktionsmedlen i egenskap 

av att äga eller inte äga dem och relationen präglas av konflikt.  Max weber var liksom Marx 

intresserad av kapitalismens utveckling samt hur moderna samhällen skiljer sig från tidigare 

typer. Weber ansåg att klasskonflikter inte var lika betydelsefulla som Marx utan värderingar 

och idéer kunde bidra till att skapa social förändring. Max Weber såg klass som en ekonomisk 

kategori men betonade att denna kategori samverkade med social status och tillhörigheten till 

ett ¨parti¨. Weber menade att klasskillnader inte endast uppstår genom att vissa människor 

äger eller inte äger produktionsmedlem, utan att det finns andra faktorer som påverkar 

klasskillnader (Giddens & Sutton 2014).  
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2.2 Pierre	  Bourdieu	  
	  

De tidigare nämnda sociologerna utgår från att klass var baserat på ekonomi och kapital som 

sedan utvecklades till att även samverka med social status och tillhörigheten till ett parti. 

Senare definitioner betonar yrkestillhörighet, egendom och förmögenhet samt livsstil som 

klass. Den franske sociologen Pierre Bourdieu var en modern sociolog som utgick från de 

klassiska sociologernas teorier kring klass och stratifiering. Han betonar att kulturella faktorer 

som livsstil är något som klassposition bedöms utifrån och inte enbart från ekonomi och arbete 

som Marx och Weber gjort (Giddens & Sutton 2014). Bourdieu är mest känd som teoretiker 

med begreppen fält, habitus och kulturellt kapital (Lindgren 2015). 

 

Fält	  

Ett fält […] definieras bland annat genom att man definierar vilka vinster kampen 

står om och vilka specifika intressen som finns. […] För att ett fält ska fungera krävs 

att där finns insatser, och människor som är redo att spela spelet, begåvade med det 

habitus som förutsätter att de känner till och erkänner spelets och insatsernas 

inneboende lagar. (Bourdieu 1984/1991 s. 127-128) 

 

Detta inledande citat sammanfattar Bourdieus egna ord om vad ett fält definieras som. 

Fältbegrppet har blivit ett viktigt begrepp för Bourdieu. Människor som förenats kring något 

gemensamt som de tror på och strider om är det som definierar ett fält (kampfält, 

konkurrensfält). Det finns en mängd olika sammanhang som kan betraktas som fält. 

Exempelvis strider man om vad som är god litteratur inom det litterära fältet och striden om 

vad som tolkas som god klädsmak är vad som står på spel inom modeskaparnas fält. Det 

förkommer strider inom alla fält om vad som är viktigt och vilka specifika intressen som finns. 

Med andra ord existerar det strider och människorna på det givna fältet kan ha delade 

meningar, dock är förutsättningen för ett fält att tron på det man strider om är värdefullt. 

Fältet förenas och hålls samman genom croyance (tro). Med enklare ord håller fältet ihop på 

grund av att människorna inom det givna fältet har ett gemensamt fokus (1994). Enligt 

Bourdieu (1984/1991) kan fältet först fungera om människorna är villiga att spela spelet och 

bidra med insatser. För att kunna ta sig in på ett givet fält krävs att medlemmarna har vetskap 

om spelets regler i det givna fältet samt att de kämpar för sina fördelar (ibid).  

 

Lindgren (2015) återger Bourdieu som menar att samhället kan uppfattas som ett 

mångdimensionellt socialt rum uppsatta av flera underavdelningar. Han menar med enkla ord 

att fält kan definieras som en social arena där människor strider om olika fördelar. Lindgren 
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(2015) tolkar Bourdieus syn på samhället som aningen konkurrensinriktad då hans fältteori 

skildrar hur medlemmarna som agerar inom de olika fälten har en strävan att bemästra spelet. 

Exempelvis vill varje elev inom studentföreningen vara den bästa samtidigt som varje medlem i 

ett rockband vill vara stjärnan i bandet. Lindgren (2015) beskriver att Bourdieu dock betonar 

att bild av människan som en tävlingsinriktad och maktgalen individ inte alltid stämmer. 

Ibland är människan sådan, men inte alltid. Det mönster som beskrivs i hans fältteori ska 

däremot ses som något inbyggt och underliggande i samhället. Det ständiga spel som utförs 

resulterar i att fälten blir mycket kraftfulla. Maktrelationerna som förekommer fälten emellan 

såväl som styrkeförhållanden mellan individer och grupper inom ett givet fält står i ständig 

förändring, som en följd av distinktioner som uppkommer mellan aktörer med olika habitus 

(Lindgren 2015).  

 

Habitus	  

Det Bourdieu (1984/1991) kallar för habitus grundar sig i ett dispositionssystem som är 

produkten av en individs livshistoria. Vi uppfattar det som att Bourdieu menar att ett 

dispositionssystem är som ett ordningssystem av inlärda beteenden och upplevda händelser. 

Det finns således inte två identiska habitus då det inte förekommer två identiska 

individhistorier. Habitus kan ses som ett program som skapats av en individs förflutna (ibid). 

Lindgren (2015) återger Bourdieus syn på habitus vilket beskrivs vara synonymt med 

individens socialt inlärda sätt att vara. Begreppet står för de olika sätten att uppfatta världen, 

samt de sätt som en individ lärt sig tänka och agera under sin uppväxt och det fortsatta livet. 

Under uppväxten har en individ lärt sig ett sätt att tänka och agera. I mötet med samhällets 

strukturer formas också människan där en individs förutsättningar och förhållningssätt skapas. 

Habitus är inplanerat i individen men också format av strukturer. Individer handlar på sätt 

som både begränsas och möjliggörs av habitus. Habitus bestämmer våra strategier och ger oss 

en känsla för hur vi ska vara och bete oss i varje given situation. Denna känsla är dock i stor 

utsträckning omedveten eller misskänd som Bourdieu säger. Begreppet är viktigt då det öppnar 

upp för att analysera kopplingarna mellan sociala strukturer och enskilda handlingar 

(Lindgren 2015).	   

 

Kapital	  

Bourdieu (refererad i Lindgren 2015) diskuterar ett antal olika kapitalformer för att beskriva 

närmre hur habitus bestäms, dessa kapitalformer är ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, 

socialt kapital och symboliskt kapital. De olika kapitalen är former som individer och grupper 

kan använda för att skaffa fördelar. Lindgren (2015) refererar till Bourdieu som menar att hela 

de sätt vi interagerar och beter oss i sociala situationer är av en ekonomisk karaktär. 
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Ekonomiskt kapital är viktigt i form av materiella tillgångar såsom förmögenhet, egendom och 

inkomst. Ekonomiskt kapital är däremot bara en av de former av kapital som har betydelse för 

den status en människas innehar (ibid).  

 

Det är genom utbildning och genom att behärska det sociala livets kulturella dimensioner som 

kulturellt kapital skaffas. Det handlar om att man ska veta hur man ska bete sig eller vilken 

smak och stil som är lämplig och passande i ett givet sammanhang. Det är även genom familjen 

som det kulturella kapitalet fås. Kulturellt kapital leder till ökade kunskaper och färdigheter 

samt till kvalifikationer som referenser och betyg (Lindgren 2015). Bourdieu (1984/1991) 

menar att kulturellt kapital ger direkta vinster, främst på skolmarknaden men också i andra 

sammanhang. Bourdieu tar upp att framgångsrika skolresultat sammankopplas med intelligens 

och den sociala bakgrundsmiljön, det vill säga det kulturella kapital som en person ärvt av 

familjen (ibid). 

 

Socialt kapital är något som fastställs utifrån hur fördelaktiga relationer vi har inom vårt 

nätverk. Om man har ett socialt nätverk där man känner inflytelserika människor samt att man 

känner de andra som befinner sig på samma fält, har man ett högt socialt kapital (Lindgren 

2015).  

 

Det symboliska kapitalet är enligt Bourdieu (refererad i Lindgren 2015) det som bestämmer en 

individs totala anseende. Det symboliska kapitalet är ett samlingsnamn på de nivåer man 

innehar på de olika kapitalen. Det symboliska kapitalet är således summan av de andra 

kapitalen och alla kapitaltyper bättrar på det symboliska kapitalet (ibid).   

 

Sammanfattning	  av	  fält,	  habitus	  och	  kapital	  

Enligt Bourdieus ansats där han kopplar samman fält, habitus och kapital, ses människors liv 

som en rad av sociala sammanhang i vilka habitus och kapitalformer oavbrutet omsätts och 

omformas på olika fält. Interaktionen bland människor i form av smakomdömen på olika 

kulturella fält, står i fast relation till fälten av yrkes- och klass-positioner. Det kan upplevas som 

att våra smakomdömen är fria vad det exempelvis gäller val av maträtt, musik och 

favoritprogram, dock tenderar våra smakomdömen att följa ett mönster som hänger samman 

med klassamhällets hierarkier av skräpkultur, medelklassmak och finkultur. Vårt val av 

exempelvis maträtter, musik och favoritprogram är en del av den praktik som det innebär att 

inneha en viss statusposition (Lindgren, 2015).  
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Det centrala i Bourdieus kapitalteori är att olika former av kapital kan bytas mot andra. Det 

kulturella kapitalet bytas ut mot det ekonomiska kapitalet (Bourdieu 1984/1991). Ett exempel 

på detta kan vara att en person med högt kulturellt kapital, som är ett resultat av utbildning, 

ges fördelar på en anställningsintervju för en välbetald tjänst framför andra sökande. I stort 

innebär detta fri rörlighet i fältet tack vare byten av kapital. Detta innebär att det kan vara 

enklare att tillägna sig de övriga om man har en av dem (ibid). Positionen i ett fält utgår från 

reproduktionstategier vilket är alla de praktiker där individer strävar efter att bevara eller 

utöka sitt kapitalinnehav och därmed behålla eller förbättra sin position (Bourdieu 1994). 

 

2.3 Empowerment	  	  
	  

Det är inte lätt att försöka reda ut vad ordet empowerment innebär, dock är det ett begrepp 

som blivit mycket populärt. Det är olika aktörer som lägger in olika betydelse i begreppet. 

Empowerment har sitt ursprung i USA och grundar sig i begreppet power. Begreppet 

empowerment har ännu inte fått någon bra översättning till svenska, däremot används 

uttrycket egenmakt många gånger när man talar om empowerment.  Ordet power översätts 

inte till ett enda ord utan power på svenska översätts till kraft, styrka men även makt. I slutet 

på 1970-talet började empowerment användas på allvar i samband med diskussioner om social 

mobilisering och lokal utveckling. Det finns därför ett starkt samband mellan empowerment-

begreppet och sociala proteströrelser som växte fram under 1960-talet i USA. Empowerment-

begreppet används idag i samband med olika grupper som befinner sig i socialt underläge. 

Bland annat homosexuella, invandrare, missbrukare, funktionshindrade och människor med 

psykiska sjukdomar. Askheim och Starrin (2007) menar att empowerment som ord innehåller 

tre delar vilka är styrka, kraft och makt och att dessa härleds ur ordet power. De olika delarna 

har anknytning till våra innersta önskningar, exempelvis att vi vill ha kontroll och makt över 

våra egna liv. Även då empowerment ses som ett populärt begrepp med en oklar innebörd är de 

flesta eniga om att det är något positivt som man vill sträva mot, till skillnad från begreppet 

makt som ofta relateras som något negativt (ibid). 

 

Askheim och Starrin (2007) kartlägger begreppet empowerment genom att undersöka olika 

teoretiska infallsvinklar. De visar därför skillnader mellan empowerment som etablering av 

motmakt, som en marknadsorienterad infallsvinkel och som en terapeutisk position. Det 

grundläggande och det som är gemensamt för alla tre riktningar är att de delar en positiv syn 

på människan samt att de ser människan som ett aktivt och handlande subjekt som både vill 

och vet sitt bästa under rätta förhållanden. Det vara svårt att tänka sig att en riktning som är 
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engagerad i hur svagare grupper i samhället ska komma upp ur maktlösheten och få kontroll 

och makt över sitt egna liv, om inte en positiv grundsyn på människan skulle existera. 

Empowerment-tänkandet skulle då säga emot sig själv (ibid).  

 

Vid Empowerment som etablering av motmakt läggs fokus på sambandet mellan de 

samhälleliga, strukturella förhållandena och den enskilde individens livssituation. 

Utgångspunkten för denna riktning av empowerment handlar om att stärka de grupper och 

individer som befinner sig i en svagare position i samhället. De ska stärkas genom ett sådant 

sätt att de får kraft att ändra villkoren som orsakar att de befinner sig i socialt underläge. Det 

handlar här om processer som förstärker deras självkontroll vilket i sin tur kan leda till att 

självförtroendet stärks samtidigt som de får bättre självbild samt ökade kunskaper och 

färdigheter. Empowerment som etablering av motmakt utgår även från att den enskilde 

individens position i samhället inte är naturlig utan att det är resultatet av historiska processer 

skapta av människor. Positionerna bestämmer vilken grad av kontroll eller makt som den 

enskilde individen har över sitt egna liv samt graden av maktlöshet. Dock kan dessa 

förhållanden ändras eftersom de är skapta av människor. Därför blir det centrala inom denna 

riktning av empowerment att få den enskilde individen att bli medveten om sambandet mellan 

yttre, samhälleliga förhållanden och den egna livssituationen. Ett exempel på detta kan vara 

kvinnorörelsen där målet var att tydliggöra att kvinnorollen hämmades av förtryckande 

mönster som inte var resultatet av privata och personliga val utan av ett samhälleligt förtryck 

(Askheim & Starrin 2007).  

 

De andra två riktningarna som Askheim och Starrin (2007) skildrar är inte relevanta för denna 

studie och därför beskrivs de endast kortfattat. Den marknadsorienterade riktningen utgår 

från den självständiga, fria individen vilken är den enhet som politiken ska byggas kring. 

Socialt liv i olika former ses som medel för att förverkliga individuella mål och samhället syftar 

till att uppfylla individuella önskningar. Denna syn innebär att staten måste ha ett litet 

handlingsutrymme och de bästa förutsättningarna blir en marknad där den enskilde individen 

är kunden. Den terapeutiska positionen utgår från individens förmåga att förändra sig själv. 

Det handlar här om att bryta mentala hindrar hellre än att inverka på samhällsförhållanden 

som de fallit offer för (Askheim & Starrin 2007). 
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2.4 Teorianalys	  
 

Anledningen till att vi valt att kortfattat beskriva Karl Marx och Max Webers syn på klass och 

stratifiering är för att dessa utgör grunden för den sociologiska analysen. Utan en beskrivning 

på deras tankar kring klass och stratifiering blir det aningen svårt att förstå vart Bourdieus 

tankar och begrepp härstammar från. Som vi nämnt ovan bygger Bourdieu vidare på det Marx 

och Weber utvecklat om klass och stratifiering därför blir det relevant att redogöra för deras 

teorier. Däremot tas inte Marx och Webers teorier med i analysen utan tanken är att de finnas 

med som en grund för att kunna stödja våra analyser och slutsatser i senare avsnitt. 

Då vår studie gällde individer valde vi att använda oss av Bourdieus begrepp. Helheten i 

Bourdieus teori lämpar sig bra till vårt empiriska material, dels för att hans teori om kapital är 

sammanlänkade i hans fältteori. Bourdieus teori om socialt kapital lämpar sig för vår empiri då 

det inkluderar kontakter och nätverk. Bourdieus syn på det sociala kapitalet, där vi tolkar 

begreppet och ser det som användbart i förståelsen av individers kamp om att nå ett visst mål, 

vinster, samt vilka inbyggda, maktstrukturer som finns inom ett visst kapital och inom ett visst 

fält, ansågs vara applicerbara.  

 

Empowerment-begreppet var centralt i vår studie då det bland annat syftar till grupper och 

individer som befinner sig i en svagare position i samhället, vilket de utrikesfödda som ännu 

inte etablerats på den svenska arbetsmarknaden gör. Det som möjligen kan ses som en 

motsättning i att vi valt empowerment-begreppet är att den arbetsmarknadspolitiska insatsen 

är riktad mot individen medan begreppet empowerment haft sitt ursprung i ett mer kollektivt 

tänkande om kraften som kommer genom organisering.  
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3 Metod	  och	  material	  
	  

I följande avsnitt behandlas metoden och det urval som valts för studien. Därefter presenteras 

genomförande och analys för att sedan gå över till trovärdighet, validitet och generaliserbarhet. 

Till sist avslutas metodavsnittet med etiska överväganden samt vår roll som forskare. 

3.1 Val	  av	  kvalitativ	  metod	  
 

Då studiens syfte var att undersöka hur den arbetsmarknadspolitiska insatsen praktik med 

yrkesinriktad SFI upplevts av de som deltagit i Säffle Kommun, valdes den kvalitativa metoden. 

Syftet var inte att sträva efter bredd utan efter ett djup, vilket i högre grad faller inom ramen 

för kvalitativ forskning.  

 

För att tydliggöra deltagarnas upplevelse av den arbetsmarknadspolitiska insatsen praktik med 

yrkesinriktad SFI i Säffle Kommun, genomfördes intervjuer, vilket är en av de kvalitativa 

metoderna. Vid användandet av en kvalitativ metod kommer forskaren närmre människorna 

som deltar i sin studie samtidigt som forskaren befinner sig i en subjektiv position. 

Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas mer under processens gång (Olsson & 

Sörensen 2013).  Valet av kvalitativ metod grundar sig i antagandet om att denna teknik kunde 

ta fram mer av deltagarnas upplevelser kring insatsen än vad exempelvis observation eller 

dokument skulle gjort. Dokument som dagböcker som tar upp deltagarnas upplevelser av 

insatsen skulle såklart varit användbart och en produktiv källa, men sådana dokument har vi 

inte fått tillgång till. Observationer hade rimligtvis varit användbart om deltagarna hade 

samtalat sinsemellan om deras upplevelser av insatsen. Det hade dock varit tidskrävande att 

vänta på ett sådant tillfälle om det överhuvudtaget skulle uppstå, därför bedömde vi att 

intervjuer var en bra metod för studien.  

 

3.2 Kvalitativ	  intervju	  
 

För att undersöka ämnet valde vi att intervjua 10 personer som medverkat i den 

arbetsmarknadspolitiska insatsen. Olsson och Sörensen (2013) redogör för en kvalitativ 

forskningsintervju vilket innebär att forskaren försöker förstå informanten utifrån hans eller 

hennes perspektiv. Forskaren försöker även få en så pass fullständig bild av informantens 

situation som möjligt (ibid). Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att en 

forskningsintervju syftar till att få en inblick av informantens olika erfarenheter och perspektiv. 

Ett samtal mellan två personer där olika kunskaper och åsikter utbyts är det som är grunden 

för en forskningsintervju. I mötet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad 
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skapas kunskap i interaktionen. Det bygger på en process där tankar och åsikter byts mellan 

personerna som samtalar om ett ämne som är intresseväckande för båda parter (ibid).  

 

Aspers (2017) beskriver att forskare kan använda sig av semistrukturerade intervjun vilket 

innebär att man innehar ett antal tydligt angivna frågor i sin intervjuguide. I den 

semistrukturerade intervjun finns också utrymme för att få igång en fråga-svardialog då 

forskaren kan följa upp de svar som intervjupersonen ger genom följdfrågor. Denna typ av 

intervju ses som strukturerad eftersom forskaren själv utformat de områden som ska 

behandlas under intervjun samt att det endast finns begränsade möjligheter för 

intervjupersonen att lyfta vidare sina tankar (ibid). Vi har använt oss av den semistrukturerade 

intervjun där vår intervjuguide utformades enligt den semistrukturerade tekniken. Vi valde den 

semistrukturerade intervjun framför den strukturerade och den ostrukturerade tekniken. Detta 

för att vi hade en idé om vad vi ville undersöka, där vi själv utformat de områden som ska 

behandlas under intervjun samt för att lämna utrymme till följdfrågor genom att få igång en 

fråga-svardialog. Vår intervjuguide följde en röd tråd med olika områden som kopplats till 

forskningsfrågan. Intervjuguiden begränsade intervjupersonens möjligheter att lyfta vidare 

sina tankar och upplevelser för sådant som inte rörde vårt syfte.  

 

3.3 Urval	  och	  genomförande	  av	  intervjuer	  
 

Urvalet för denna studie var utrikesfödda som medverkat i den arbetsmarknadspolitiska 

insatsen praktik med yrkesinriktad-SFI i Säffle Kommun. I studien strävade vi efter att få en 

stor variation inom det angivna urvalet. Detta då Trost (2010) menar att man vid kvalitativa 

intervjuer inte strävar efter att få ett antal likartade utan det är intressant att få en stor 

variation, men inte att någon avviker extremt mycket (ibid).  

 

Vi startade med att via telefon kontakta tre personer som deltagit i insatsen praktik med 

yrkesinriktad-SFI i Säffle Kommun. Sedan delades informationsbrevet ut till de som ville delta. 

När de läst informationsbrevet och därefter valt att delta i intervju möttes vi upp i en mindre 

lokal på arbetsmarknadsenhetens avdelning i Säffle Kommun, vid olika tillfällen. Vi använde 

oss sedan av det urval som kallas för snöbollsmetoden. Trost (2010) beskriver att 

snöbollsmetoden är en del av ett bekvämlighetsurval och kan i enkelhet förklaras med 

metaforen att en snöboll växer och blir större när den rullas i slaskväder. Denna metod innebär 

således att man börjar med en intervju för att sedan fråga om intervjupersonen känner någon 

som kan vara passande och villig att ställa upp på intervju (ibid). Vi började med de 

intervjupersoner vi fått tag i för att sedan tillfråga dem om de visste om någon som deltagit i 
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insatsen och som skulle vilja ställa upp på en intervju. Detta visade sig vara ett framgångsrikt 

sätt att få tag i intervjupersoner då vi fick de antalet intervjupersoner som behövdes. Det som 

kan ses som en nackdel med snöbollsmetoden är att gruppen av intervjupersoner kan ha blivit 

homogen. Detta innebär att de vi intervjuade kan ha uppnått liknande resultat efter insatsen, 

exempelvis om alla intervjuade skulle gått vidare i arbete. De kan möjligen vara så att de endast 

rekommenderar personer som vi kan intervjua, som befinner sig inom samma bransch på 

arbetsmarknaden eller inom samma utbildningsområde.  

 

Samtliga intervjuer tog ungefär 45 minuter och kommunikationen mellan intervjuare och den 

intervjuade flöt på bra. Vid varje intervju fanns tolk med för att underlätta intervjusituationen 

om någon inte skulle förstå frågan. Då vi intervjuar en målgrupp med annat modersmål än 

Svenska och vill undersöka upplevelser och känslor, kan det vara svårt för dem att förstå och 

uttrycka detta. Därför valde vi att använda tolk på respektive modersmål för att få stöd i de 

språksituationer som annars kan vara svåra. Vi upplever inte att det påverkat studien negativt 

då samtalen inte bestod av känslig information. Utan vi uppfattar snarare att det var till stor 

hjälp då vi upplevde att intervjupersonerna då vågade uttrycka sig mer i varje fråga. 

 

3.4 Analys	  
 

Efter de tre första intervjuerna började arbetet med att transkribera materialet. I 

transkriberingsarbetet strävade vi efter att skriva ut intervjuerna mer eller mindre ordagrant, 

dock valde vi inte att ta med alla skratt och pauser då det inte ansågs vara relevant varken för 

studien eller för intervjupersonernas uttalanden. Det som kan vara nackdelen med detta är att 

vi möjligen kunnat misstolka något begrepp eller ett visst uttryck då vi glömt hur 

intervjusituationen såg ut när intervjupersonen la in en paus eller skratt. Däremot 

transkriberades alla intervjuerna kort tid efter intervjuandet för att minska risken för att 

glömma bort hur intervjusituationen sett ut. Vi kunde därför anta att vårt val att inte skriva 

med alla pauser och skratt inte påverkat resultatet negativt.  

 

Kodningen av det empiriska materialet påbörjades när alla intervjuerna var transkriberade. 

Det är såklart att vi uppmärksammat vissa koder eller stycken som vi upplevt som intressant 

redan vid de första transkriberingarna. Detta för att kunna fastställa om intervjuguiden 

passade för det som vi ville undersöka eller om någon fråga skulle läggas till eller tas bort. Vi 

ansåg att intervjuguiden var passande och fortsatte med den och kunde sedan påbörja den 

riktiga kodningen när alla intervjuer transkriberats. Ahrne och Svensson (2015) refererar till 

Kathy Charmaz (2002 s. 683) som beskriver att kodning innebär att forskaren befinner sig 
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nära materialet där forskaren bör läsa de utskrivna transkriptionerna rad för rad för att sedan 

kommentera i marginalen.  Dessa kommentarer sammanfattar olika stycken i de utskrivna 

transkriptionerna. Således förs mindre detaljer i utskrifterna över till samhällsvetenskapliga 

begrepp (ibid). Vi använde oss av det som kallas för öppen kodning. Ahrne och Svensson 

(2015) återger även Kathy Charmaz (2002 s. 683) beskrivning på det som kallas för öppen 

kodning. Hon menar att ambitionen är att vara så nyfiken och öppen som möjligt och att 

forskaren kommenterar det empiriska materialet utan någon tanke på helheten (ibid). 

 

Vi läste det empiriska materialet och kommenterade spontant individens uttalanden i kanten 

på den utskrivna transkriptionen. Detta gjorde att vi kunde urskilja ett mönster i utskrifterna. 

Materialet strukturerades sedan genom att fortsätta markera de koder som vi urskilt. Koderna 

sorterades och kopplades samman under olika teman. De koder som vi bland annat fann var 

kontakter, nätverk, ekonomi, delaktighet, kultur. Koderna formulerades utifrån den teoretiska 

referensramen med Bourdieus begrepp. Koderna bildade i sin tur två olika teman som vi valt 

att kalla: ”Det nya hemlandet” och ”Delaktighet och kontroll över sitt egna liv”. 

 

3.5 Trovärdighet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  	  
 

Trovärdighet	  

Det förkommer ofta att man menar att reliabilitet, eller trovärdighet som det också kallas, 

handlar om att en mätning ska ge samma resultat vid en förnyad mätning som vid den tidigare. 

Trost (2010) menar dock att det finns en problematik kring detta då ett statiskt förhållande 

antas. Om man däremot utgår från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, där 

utgångspunkten är att vi hela tiden deltar i processer, kan vi förvänta oss skilda resultat (ibid). 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att trovärdighet handlar om att få läsaren att tro på det 

man läser. Läsaren ska kunna utgå från att forskningen är sann och att studien är utförd enligt 

uppgift. En lyckad studie innebär alltså att läsaren känner sig trygg med att det som skrivits är 

att lita på. Transparens, eller genomskinlighet som det även kallas, är en faktor som har 

inverkan på studiens trovärdighet. Att ha hög transparens i sin forskning innebär att forskaren 

är öppen med sina metodval, beskriver sitt tillvägagångssätt och sina tankegångar. Detta för 

läsaren ska ges möjlighet att kunna ta del av vad som skett i forskningsprocessen. En sådan 

transparens bidrar till textens trovärdighet (ibid).  
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Då vi valt en kvalitativ metod är det troligtvis svårt att få exakt lika resultat ifall studien skulle 

göras en gång till vid ett annat tillfälle och med andra intervjuare. En sak som det kan bero på 

är att intervjuare har olika intervjutekniker vilket kan göra att intervjupersonernas svar kan 

skiljas åt beroende på vem som intervjuar dem. För att upprätthålla trovärdigheten har vi 

däremot förklarat och beskrivit tillvägagångssättet vid intervjuerna samt bifogat den 

intervjuguide som vi utgick från. Detta kan möjliggöra att kunna utföra intervjuerna på 

liknande sätt samt ställa samma frågor vid en eventuellt ny undersökning av ämnet. Dock är 

det viktigt att komma ihåg att vi använt oss av en semistrukturerad intervjuguide där 

följdfrågor förekommit, som inte redovisats i den bifogade intervjuguiden.  

 

För att öka trovärdigheten ytterligare i vår studie har vi förhållit oss till det som kallas för 

transparens. Vi har då gett läsaren en möjlighet att ta del av vad som skett i 

forskningsprocessen, då vi utförligt förklarat vilka tankegångar vi haft samt vilka metodval som 

gjorts och vad det lett till.  

 

Validitet	  

Validitet handlar om studiens giltighet vilket betyder att frågan ska mäta det den är avsedd att 

mäta. Exempelvis om man i en studie skulle vara intresserad av hur många dagar i veckan som 

människor besöker badhuset så skall frågorna handla om veckodagarna, annars mäts något 

annat. Vid kvalitativa intervjuer eftersträvas vad intervjupersonen menar med eller hur denne 

uppfattar ett ord eller en företeelse. Om man i en kvalitativ intervju frågor om hur 

intervjupersonens familj ser ut så är man intresserad av vad den intervjuade menar med sin 

familj och inte själva definitionen på ordet familj. Ett annat exempel kan vara att om en fråga 

ställs om hur många gånger i veckan den intervjuade besöker badhuset och den intervjuade 

svarar ofta så är man intresserad av att veta vad han eller hon menar med ofta (Trost 2010).  

 

För att stärka validiteten har vi återgått till vårt syfte och våra frågeställningar för att vi ska 

kunna vara uppmärksamma på att vi mäter det vi avsett att mäta. Efter de första tre 

intervjuerna dubbelkollade vi att vi fått relevanta svar som rör vårt syfte och våra 

frågeställningar. Frågorna gav svar på det vi var intresserade av och därför menar vi att det var 

relevanta och användbara. För att stärka validiteten ytterligare, var planen att med hjälp av 

tolk återkoppla till intervjupersonerna för att beskriva studiens resultat och analys. Detta för 

att vi som forskare ska kunna försäkra oss om att de analyser och tolkningar som gjorts inte 

varit felaktiga. På grund av den korta tidsramen som ges till uppsatsen har vi inte kunnat 

genomföra detta. Vi upplever dock att vi inte överanalyserat eller övertolkat något eftersom vi 

varit noggranna med att låta intervjupersonens röst bli hörd.   
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Generaliserbarhet	  

När all data är insamlad och meningsfulla analyser och slutsatser dragits försöker forskaren, 

genom att se i ett bredare perspektiv få ut det fulla värdet av studien. Detta görs genom att 

undersöka om resultaten kan generaliseras bortom den valda målgruppen som studerats. Det 

undersöks även om resultatet har en vetenskaplig innebörd (Olsson & Sörensen 2013).  

 

Vi har enbart intervjuat tio personer som medverkat i praktik med yrkesinriktad-SFI i Säffle 

Kommun. Detta kan ses som en liten del av de 50-tal som medverkat i insatsen och det kan då 

tyckas vara orimligt att generalisera hur alla som medverkat i insatsen i Säffle Kommun 

upplever den. Vi vill vara tydliga med att vi inte kan generalisera studiens resultat i statistik 

bemärkelse, dock kan vi anta att fler som medverkat i insatsen delar liknande upplevelser som 

de som deltagit i studien. Det finns även andra kommuner som arbetar med liknande insatser. 

Vi vill vara tydliga med att vårt mål inte är att generalisera alla utrikesföddas tankar och 

upplevelser kring insatsen vare sig det endast handlar om Säffle Kommun eller hela Sverige. 

Det skulle ändå vara möjligt att studiens resultat är användbart på nationell nivå eftersom vi 

kan anta att andra kan uppleva insatsen på liknande sätt.  

 

3.6 Etiskt	  övervägande	  
 

Informerat samtycke handlar om att forskaren ska informera alla intervjupersoner om det 

allmänna syftet med undersökningen, samt vilka fördelar och risker som kan komma att 

uppstå i och med medverkandet. Informerat samtycket innebär även att intervjupersonerna 

ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avsluta sitt medverkande (Kvale & Brinkmann 2009). När intervjupersonerna kontaktades 

presenterade vi oss, gav information om vad vi läser för utbildning samt berättade om studiens 

syfte. Intervjupersonerna fick även tillgång till ett informationsbrev där de kunde läsa om vilka 

vi var, vad och vart vi studerar och även där syftet med studien. Det stod vad det innebar för 

intervjupersonerna att medverka i studien. Våra kontaktuppgifter samt handledarens 

kontaktuppgifter fanns också med. Vid starten av varje intervju informerades detta likaså 

muntligt, där vi även berättade att de när som helst fick avsluta sitt medverkande.  
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Konfidentialitet handlar om överenskommelsen om vad som görs med de data som skapas 

mellan intervjupersonen och forskaren. Konfidentialitet innebär även att privat data som kan 

identifiera intervjupersonen inte kommer att förekomma i studien (Kvale & Brinkmann 2009). 

Intervjupersonerna informerades om att det endast var vi som tog del av det inspelade 

materialet samt att utskriften av intervjun kan komma att läsas av opponenter och handledare. 

Vi var noggranna med att förklara att ljudinspelningarna samt transkriberingarna skulle 

raderas efter att studien var avslutad. Intervjupersonerna informerades ett flertal gånger om 

att deras privata data som kan identifiera dem inte skulle avslöjas i studien.  

 

Anonymitet är också något som vi tagit hänsyn till i vår studie. Anonymitet innebär att namn 

och andra igenkänningsfaktorer på intervjupersonen inte förkommer. Dock vet forskaren 

många gånger namnet och andra igenkänningsfaktorer på intervjupersonen vid kvalitativa 

intervjuer. Därför förekommer sällan fullständig anonymitet. Om forskaren vet namnet på 

intervjupersonen lämnas detta och andra igenkänningsfaktorer ändå bort från studien och 

intervjupersonen förblir anonym för läsaren (Trost 2010).  I vårt informationsbrev 

informerade vi om att de som medverkade i intervjuerna skulle förbli anonyma för läsarna. I 

studien används därför inte intervjupersonernas rätta namn utan vi har valt att benämna dem 

som Ip1, Ip2, Ip3, Ip4, Ip5, Ip6, Ip7, Ip8, Ip9 och Ip10. I avsnittet nedan beskriver vi grundligt 

vår relation till intervjupersonerna och till Säffle Kommun. Vi ansåg det som relevant att ha 

med vår relation till intevjupersonerna eftersom det påverkat vårt urval och val av 

forskningsområde. En nackdel med detta skulle kunna varit att det möjligen kunde avslöja 

intervjupersonerna då vi beskrivit att vi har en yrkesrelation till målgruppen. Genom att vi haft 

detta i åtanke har vi kunnat ta bort annan information som kunde avslöja dem. Bland annat 

genom det som vi nämnt ovan med att medvetet inte ha med deras namn men vi har även tagit 

bort information som ålder, etnicitet och kön. En annan information om intervjupersonerna 

som vi faktiskt valt att ha med är vilket yrkesspår som de utfört sin praktik inom. Detta var 

relevant för att förstå resultatkapitlet där intervjupersonernas utsagor redovisas. Vi gjorde den 

bedömningen att detta inte kunde avslöja intervjupersonerna eftersom de endast utgör en liten 

del av de som medverkat i insatsen.  
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3.7 Vår	  roll	  som	  forskare	  	  
 

När det kommer till vald metod och intervjusituation anser vi det viktigt att nämna de 

relationer som fanns mellan intervjupersonerna, arbetsgivare och oss som forskare. På grund 

av att vi är anställda av Säffle kommun och har god inblick i insatsen kan resultatet möjligen 

blivit påverkat. Nackdelen med att vi jobbar i kommunen och har inblick i insatsen är att vi 

möjligen blivit färgade och vill se goda resultat av kommunens egna insatser. Det har därför 

varit extra viktigt att hålla hög transparens genom hela studien. Frågorna har även blivit 

utformade av oss som forskare och resultatet kan ha påverkats på grund av vår förförståelse till 

insatsen. Det kunde vara så att vi vet vilka frågor som bör och ska ställas för att ta del av 

relevant kunskap och detta kunde möjligen rikta resultatet åt något håll. Detta såg vi dock inte 

som en nackdel utan snarare som en fördel då vi enbart tagit del av empiri som blivit 

användbar för studiens syfte. 

 

Studiens ämne valdes i samråd med arbetsgivaren då det har en hög samhällsrelevans. Dock är 

det viktigt att betona att studien inte är skriven på uppdrag av arbetsgivaren utan vi hade en 

idé om att skriva om insatsen och rådfrågade och diskuterade med arbetsgivaren om det lät 

bra. Vi har således inte skrivit uppsatsen på arbetstid utan ägnat oss åt skrivandet på vår fritid 

eftersom detta inte varit en utvärdering beställd av arbetsgivaren. Vi ansåg detta som 

nödvändigt att beskriva då det är viktigt för läsaren att vi skriver detta som privatpersoner och 

på eget bevåg men att resultatet ändå kan ha påverkats av våra yrkesroller.  

 

Vidare kunde vår roll som anställda i Säffle Kommun ha påverkat relationen till 

intervjupersonerna eftersom vi arbetar med målgruppen. Vi var därför medvetna om den 

maktsituation som kunde uppstå. Även om vi inte är myndighetspersoner eller är direkt 

kopplade till individernas försörjning och inte heller har kontakt på daglig basis, så har vi 

träffats vid flertalet tillfällen. Att genomföra studien med risk att påverka resultatet eller att 

inte genomföra den alls blev ett dilemma. Om inte vi hade skrivit studien var sannolikheten 

liten att den någonsin blivit genomförd. Därför valde vi att se bortom den risk som förelåg att 

individerna svarat som de trott att vi ”ville” höra, och genomföra studien ändå. Det kan ha varit 

så att de inte vågade eller ville berätta om det som inte varit bra, i rädslan av att uppfattas som 

otacksamma eller respektlösa. Vi valde dock att se studiens resultat som viktigare för vårt 

utvecklingsarbete. Vi lade därför lite extra tid innan intervjun startade på att gå igenom 

informationsbrevet samt informera ytterligare om syftet att utveckla och göra bättre arbete för 

andra. Möjligtvis kunde det också vara så att våra relationer har stärkt intervjupersonerna i 

sina berättelser och att de känt sig trygga att berätta mer än de skulle gjort för någon de inte 
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tidigare mött. Denna vetskap ställde högre krav på oss som forskare att behålla det objektiva 

perspektivet i analysen. Vi är medvetna om att detta kunde påverka studiens trovärdighet 

eftersom läsaren möjligen kan uppleva att vår relation till intervjupersonerna kan ha påverkat 

resultatet i någon riktning. Dock har vi genom hög transparens i studien fört ett resonemang 

kring våra tankegångar samt vårt tillvägagångssätt. Detta upplevde vi ändå kunde öka 

trovärdigheten trots vår relation till intervjupersonerna.  

 

Då studiens deltagare av olika anledningar kan ha svårt att göra sin röst hörd i samhället var 

det viktigt för oss som forskare att belysa deras tankar och upplevelser. Vi har därför tagit 

hänsyn till att när vi kombinerar det empiriska materialet med den teoretiska referensramen 

försöker vi få intervjupersonernas utsagor att tala för sig själv för att inte överrösta deras 

yttringar. Vi ser den teoretiska referensramen som ett verktyg för att förstå och kunna tolka 

intervjupersonernas utsagor hellre än att ersätta deras tankar med våra åsikter och 

vetenskapliga teorier. Aspers (2011) beskriver att det är viktigt att tänka på att behålla första 

personens auktoritet. Detta innebär att forskaren utgår från att den som talar vet vad han eller 

hon tänker samt att forskaren ska vara försiktigt med att ersätta en utsaga med sina egna 

åsikter (ibid). Vi var dock medvetna om att det skulle varit omöjligt att få med allt som alla 

intervjupersoner uttryckt och att analysera innebär att identifiera mönster och kunna 

presentera en fördjupad förståelse med hjälp av teorin. 
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4 Resultat	  
 

I detta kapitel redovisar vi studiens resultat. Kapitlet börjar med en kort presentation av 

intervjupersonerna för att sedan redogöra för deras uttalanden under två olika teman. Det 

första temat fokuserar på den syn man hade på det nya hemlandet innan man medverkade i 

insatsen praktik med yrkesinriktad-SFI. Det andra temat bygger vidare på det första genom att 

redovisa resultaten av insatsen och upplevelserna kring detta. Varje tema innehåller 

beskrivningar av intervjupersonernas utsagor samt våra tolkningar av det empiriska 

materialet.  

	  

4.1 Presentation	  av	  intervjupersoner	  
  

De intervjuade personerna var utrikesfödda från utomeuropeiska länder och var både män och 

kvinnor i varierande ålder mellan 24-40 år gamla. De har medverkat i något av de olika 

yrkesspår som är tillgängliga i Säffle kommun, vård och omsorg eller mot industri. Detta på 

grund av att under studiens genomförande har det tredje spåret, mot fastighetsskötare, inte 

avslutats. Intervjupersonerna har bott i Sverige mellan två till tio år och har varierad 

utbildningsbakgrund samt yrkeserfarenhet. Nedan följer en kort presentation där endast 

relevant information förekommer och ingen identifieringsmöjlighet ges. 

  

Ip1 – har 7 års grundskolebakgrund och har lite arbetslivserfarenhet. Har medverkat i 

yrkesspår vård och omsorg. 

  

Ip2 – har ingen yrkes eller arbetserfarenhet. Har medverkat i yrkesspår mot industri. 

  

Ip3 – har gymnasieutbildning från hemlandet och arbetslivserfarenhet. Har medverkat i 

yrkesspår mot industri. 

  

Ip4 – har grundskoleutbildningen men ingen arbetslivserfarenhet. Har medverkat i yrkesspår 

mot vård och omsorg. 

  

Ip5 – har en universitetsexamen från sitt hemland men ingen arbetslivserfarenhet. Har 

medverkat i yrkesspår mot vård och omsorg. 

  

Ip6 – har medverkat i yrkesspår mot vård och omsorg. 
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Ip7 – har gymnasieutbildning från sitt hemland och lite arbetslivserfarenhet. Har medverkat i 

yrkesspår mot vård och omsorg. 

  

Ip8 – har en praktisk yrkesexamen samt arbetslivserfarenhet. Från hemlandet. Har medverkat 

i yrkesspår mot industri. 

  

Ip9 – har grundskolebakgrund från hemlandet. Har arbetslivserfarenhet. Har medverkat i 

yrkesspår mot industri. 

  

Ip10 – har en gymnasieexamen från hemland men ingen arbetslivserfarenhet. Har medverkat i 

yrkesspår mot vård och omsorg. 
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4.2 Det	  nya	  hemlandet	  
	  

Ja det är jätteviktigt att ha ett arbete här i Sverige. I mitt hemland, när jag tittar på 

hur folk i mitt hemland är och hur systemet är i mitt hemland och jag jämför med 

Sverige så är det jättestora skillnader (Ip5).  

 

Citatet ovan skildrar mycket av det vi fått ta del av från samtliga intervjupersoner.  I 

intervjuerna har vi mött människor med olika bakgrunder, erfarenhet och kunskap men 

framförallt olika förväntningarna på ett liv i Sverige. Det blev tydligt att det fanns stora 

skillnader i samhällets strukturer mellan hemlandet och Sverige, bland annat skillnader i 

normer, värderingar och kultur. Mest framträdande var skillnaderna i synen på 

arbetsmarknaden i form av vem som jobbar, hur man jobbar och när man jobbar. Vi 

uppfattade att de pratade om jämställdhet där kvinnor och män inte ges samma 

förutsättningar att arbeta och utbilda sig på lika villkor, eller ens möjlighet att arbeta alls. 

Arbetstider är inte lika viktigt i vissa länder som här i Sverige. Liksom hur man beter sig mot 

sin chef och sina arbetskamrater skiljer sig också. Dessutom är Sverige ett sekulärt land där det 

inte ges utrymme för att utöva religion på arbetstid eller ens prata religiösa åsikter i den grad 

de är vana vid. Genom att dessa skillnader tas upp tolkar vi att intervjupersonerna förstod att 

de behövde lära sig de normer, värderingar och den kultur som råder för att kunna ta sig in på 

den svenska arbetsmarknaden och samhället i stort.  

 

Samtliga intervjupersoner upplevde det som viktigt att ha ett arbete i Sverige däremot 

betonade de att det inte var lika viktigt i deras hemländer. Uttalanden kring detta vilar på 

ekonomiska grunder, det vill säga att den främsta anledningen är att de vill arbeta för att få en 

egen lön att kunna försörja sig själv och sin familj.  Det tyder på att människor vill vara 

självständiga och oberoende av sociala system. Om man är arbetslös så finns det, till skillnad 

från flera av intervjupersonernas hemländer, här i Sverige ett socialt system som man kan få 

ekonomisk stöttning från för att kunna försörja sig själv och sin familj. Detta innebär också 

motprestationer i form av aktiviteter som den arbetslöse förväntas göra för att få ekonomisk 

stöttning men det innebär framförallt myndighetskontroll. Den ekonomiska stöttningen från 

det sociala systemet upplevdes av intervjupersonerna som nedvärderande. Man vill inte vara 

beroende av någon annan, av systemet utan man vill vara självständig. Detta blev tydligt i 

citatet nedan:  

 

Att få pengar från socialen känns inte bra här inne (handen på hjärtat). Man vill 

klara sig själv. Tjäna pengar och försörja min familj. Mat och kläder (Ip10).  
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De flesta ansåg sina chanser till att få ett arbete i Sverige som relativt goda under sin första tid i 

landet. De upplevde inte att det skulle vara speciellt svårt men efter flertalet jobbansökningar 

inom diverse yrkesområden förstod de att så inte var fallet. Även om vissa av 

intervjupersonerna kom till Sverige med hög utbildning från hemlandet så kunde det ändå 

upplevas som problematiskt att få en anställning. Detta ledde till insikten av att 

arbetsmarknaden i Sverige har vissa krav eller hinder. Situationen för intervjupersonerna 

skulle kunna ses som aningen hopplös utifrån deras uttalanden, samtidigt som det tenderar att 

finnas en positiv anda och en strävan efter att få ett arbete och etableras i samhället. 

 

Det blev tydligt i intervjupersonernas berättelser, att det fanns några återkommande hinder 

eller utmaningar för att ta sig in på den Svenska arbetsmarknaden. Krav från arbetsgivarna om 

hur arbetstagarna ”ska” eller bör vara. Men också grundläggande krav som att man ska kunna 

bemästra det svenska språket, ha inflytelserika kontakter, kunskap om det svenska samhället 

samt relevant utbildning. De förstod att språket var nyckeln till den svenska arbetsmarknaden 

men också samhället i stort. 

 

Ja, först måste vi lära språket. Måste lära att prata, det är viktigt. Sen läsa och skriva. 

Och sen kan man få jobb. Inte bara jag, utan alla människor kan få jobb. Om jag kan 

språket jag kan allt (Ip1). 

 

Här framför intervjuperson 1 att det fanns prioriteringar inom språkutveckling, att prata var 

viktigast och sedan kommer läsa och skriva. Samtidigt beskrev personen att det är först när hen 

behärskar alla tre förmågor i form av prata, läsa och skriva som steget in på arbetsmarknaden 

kan ske. Det var inte förvånande att samtliga intervjupersoner upplevde språket som en av de 

viktigaste beståndsdelarna för att etableras, det som däremot blev mest intressant i detta 

uttalande var när hen beskrev att om man kan det svenska språket så kan man allt. Här 

återkommer känslan av att vilja vara självständigt och kunna ha kontroll över sitt eget liv ur ett 

nytt perspektiv. Det kan handla om att klara sig själv i samhället, behärska det svenska språket 

och genom det kunna bemästra vardagliga samtal med exempelvis, lärare, läkare eller 

myndighetspersoner. Citatet uttrycker inte enbart självständighet genom att kunna språket 

utan även en känsla av att vara delaktig i ett större sammanhang. Det är först när man kan 

språket som man kan ta del av den struktur vi har i Sverige.   

 

Förutom språk ansåg alla intervjupersoner att kontaktnät också var en av de viktigaste 

beståndsdelarna i en eventuell etablering på den svenska arbetsmarknaden och samhället i 

stort. Det ansågs vara betydelsefullt att anskaffa ett inflytelserikt kontaktnät som ett verktyg att 

nå arbetsmarknaden för samtliga intervjupersoner. Att de beskrev vikten av ett värdefullt 
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kontaktnät och någon som kan ge goda referenser blev mer angeläget när man inte har de 

andra bitarna på plats. Man har varken språk, eller yrkeserfarenhet på sitt CV vilket gör att 

man behöver någon som kan intyga färdigheter, egenskaper och alternativ kunskap.  

 

Vidare upplevde samtliga intervjupersoner att det var viktigt att få kunskap om det svenska 

samhället och dess kultur. Det är skillnad på kultur utifrån ett samhällsperspektiv och den 

kultur som är kopplad till arbetsplatser. Men de som medverkat i insatsen verkar inte göra 

skillnad på detta. De talar om kultur på ett sätt som speglar samhället i stort, däribland religion 

och jämställdhet. De talar även om vikten av att lära sig arbetsplatskultur, oskrivna regler, 

sociala koder, normer och värderingar.  

 

Jag vill känna mer svenska människor. Jag vill känna vad de tänker. Hur är de mot 

varandra. Jag vill lära oss mer vad de tänker och hur de är mot varandra. Kultur 

menar jag. Jag vill lära mina barn så de blir som svenska människor när de blir 

vuxna. Det är viktigt för mig och viktigt för mina barn. De vet kulturen från 

[hemlandet] men jag vill att de lära Sverige hållet mer. Mer åt det svenska hållet. Jag 

behöver när jag blir gammal att de kanske tänker bra om mig och min man och att 

de har en chans när vi komma här till Sverige. (Ip1) 

 

Citatet ovan belyser betydelsen av att lära sig hur den svenska samhällskulturen fungerar för 

att skapa ett liv i Sverige. Vi utläste en tacksamhet och en känsla av hopp att kunna få en chans 

att leva ett nytt liv. Ett bättre liv där barnen får ta del av en annan kultur med andra normer 

och värderingar än den de har med sig från sitt hemland. En tydlig önskan om att barnen som 

vuxna ska tycka att de fått de bästa förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv som svenska 

medborgare.  
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4.3 Delaktighet	  och	  kontroll	  över	  sitt	  egna	  liv	  
	  

Temat ovan belyser samhällsskillnader, förväntningar och hinder som intervjupersonerna 

upplevt innan de medverkat i insatsen praktik med yrkesinriktad-SFI. Vi kan med enkelhet 

säga att samtliga deltagare har utvecklats efter de medverkat i insatsen. Språket var en av de 

viktiga beståndsdelarna som alla intervjupersoner ansåg att man behövde bemästra för att få 

ett arbete eller bli delaktig i samhället. Samtliga upplevde efter medverkandet i insatsen att 

språket utvecklats. Flera av intervjupersonerna jämför procentuella skillnader som att de innan 

medverkandet av insatsen endast kunde 30-40% och efter medverkandet kunde de 65 %. De 

beskrev att kombinationen av att blanda språk och praktik sågs som givande då 

språkinlärningen kom in ett sammanhang. De upplevde att det var skillnad från 

språkinlärningen som de fått ta del av i den vanliga SFI-undervisningen där de endast sett och 

hört olika svenska ord. De menade att det var enklare att lära sig svenska när de befann sig i ett 

sammanhang, när de fysiskt fick utöva språket i handling.  

 

Jag lärde mig jättemycket saker, exempel vården, vad de gör om allt med gamla. 

Byta blöja, duscha. Förut jag vet inte. När jag började vård-sfi, jag vet allt. Nu vet jag 

allt de gör (Ip1).  

 

Detta tyder inte enbart på att intervjupersonen utvecklat språket med hjälp av insatsen utan att 

hen även fått kunskap om de praktiska arbetsuppgifterna som förekommer på arbetsplatsen. Vi 

fann det intresseväckande att intervjupersonen tycks veta allt efter hen medverkat i insatsen. 

Vi uppfattade det som att hen nu kan allt om just detta yrke, vad som sker på den arbetsplatsen 

som hen utfört sin praktik på. Det finns en viss känsla av stolthet att komma över och klara av 

det språkliga och praktiska hindret för att få en chans att visa vad man kan. Genom att 

intervjupersonerna utvecklat det svenska språket och de praktiska arbetsuppgifterna som 

förekommer på en arbetsplats har de också fått en chans att knyta kontakter och därmed få 

goda referenser för framtiden. Som nämnt i temat ovan ansåg samtliga intervjupersoner att 

kontaktnät var betydelsefullt för en samhällsetablering.  

 

Ett år sedan. Jag inte kände många svensk människor. Men när jag började jobba, 

nu jag känner många. Och dem är jättesnälla. Dom trivs bra och jag trivs bra också. 

När du börjar jobb här i Sverige. Du kan också känna mer människor. Och vet vem 

den människan är. Nu har jag jättemånga kompisar. Men när jag läste sfi, jag kände 

ingen. Bara mina lärare och de på SFI. (Ip1) 
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Det blev tydligt i ovanstående citat att intervjupersonen jämför ett före och ett efter den 

undersökta insatsen. Hen menade att kontaktnätet inte var stort innan insatsen praktik med 

yrkesinriktad-SFI. Kompisarna som intervjupersonen pratade om representerar det kontaktnät 

som kan komma att bli värdefullt för framtiden. Samt att när hen endast befann sig inom 

vuxenutbildningens väggar var upplevelsen att det kunde vara problematiskt att nå nya 

kontakter och bygga nätverk med andra grupper och inflytelserika personer. Att kontakter och 

ett stort nätverk sågs som nödvändigt för etablering på arbetsmarknaden och samhället i stort 

är förmodligen inte förvånande. Det som istället väckte vårt intresse i just detta uttalande är att 

det fanns en viss känsla av att ha brutit en isolering, en ensamhet. Innan insatsen kände 

personen endast sina lärare och de andra eleverna på SFI. De befann sig allt som oftast i 

vuxenutbildningens lokaler och kommunicerade med varandra på respektive modersmål, vilket 

kan vara orsaken till att de upplevde en viss känsla av isolation från övriga grupper i samhället. 

Efter medverkandet i insatsen har hen träffat nya människor på ett plan som även sträcker sig 

över den professionella relationen arbetskamrater mellan. Genom praktiken fick 

intervjupersonen i likhet med de andra intervjupersonerna, ett större och värdefullt kontaktnät 

samtidigt som de bröt en känsla av isolering och fick därmed en tillhörighet i ett socialt 

sammanhang.  

	  

Insatsen verkar ha medverkat till att intervjupersonerna stärkt sin position i samhället då alla 

upplevde sig mer delaktiga, dels för att de bemästrat de hinder som de tidigare nämnt. Det kan 

även hänga samman med att de lärt sig mer om samhället och dess funktioner. Detta genom att 

de varit ute i arbetslivet och sedan fått saker och ting förklarat för sig på SFI-undervisningen. 

De frågor man mött under praktikperioden har besvarats både genom handledare på praktiken 

och även av lärarna på SFI. Som nämnt i temat ovan ansåg intervjupersonerna att det var 

viktigt att ha ett arbete i Sverige, vilket också vilade på ekonomiska grunder. Man hade en 

önskan om att kunna försörja sig själv och sin familj. Nio personer av de tio som intervjuades 

har gått vidare i någon form av anställning efter dem medverkat i insatsen. De flesta har 

därmed uppnått målet och önskan om att bli mer självförsörjande. När man uppnått målet och 

önskan om att bli självförsörjande kan man också ge tillbaka och hjälpa andra. Detta var något 

som flera intervjupersoner återkom till och något som de ansåg som viktigt.   

 

Det känns bra att jag gör något till Sverige.[…] jag betalar skatt till Sverige. För 

vad[…] Det är för folk som kommer utomland ska få komma till Sverige. Det är för 

folk som behöver, handikapp eller så (Ip2). 
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Eftersom de stärkt sin position och blivit mer delaktiga i samhället upplever 

intervjupersonerna att de fått större valmöjligheter. Vi fann ett uttalande som fastnade hos oss 

som forskare när vi kodade. Ett uttalande som kunde härledas till de olikheter som existerar 

länderna emellan. Det handlade om framtid. Det handlade också om en resa som människor 

gör när förutsättningarna i livet ändras. När nya möjligheter ges. Vi tolkade uttalandet nedan 

från en av våra intervjupersoner som ändå anser sig själv relativt västerländsk i sitt levnadssätt, 

enligt hen själv, som att det finns viss lättnad över sitt nya liv. Hen jämförde sina framtida 

vägval med de som hen eventuellt skulle haft om flykten till Sverige inte blivit av.  

	  

Jag känner jag ska jobba här i Sverige hela livet till jag är 65. När jag får pension. Jag 

känner mycket lättare, ljusare nu. Och kolla på framtid, flera vägar, välja vilken väg 

jag ska gå. Jag kan bestämma själv. Jag kan bestämma själv vilket jobb jag ska ha. I 

dagis, i [namn på skola] eller i vården. Inte samma som i [hemlandet]. I [hemlandet] 

är du lärare måste du jobba i skolan bara. Om du inte ska jobba i skolan, du får inte 

jobb. Men här jag kan gå och städa om jag inte ska jobba här på [namn på skola]. 

Inte som i [hemlandet], där kan du inte ta annat jobb. Då ska du sitta hemma. Jag 

har inte lärt mig i [hemlandet], jag har ingen chans att jobba i [hemlandet], jag kan 

inte bli lärare, jobba med gamla eller så. Jag ska bara sitta hemma passa barnen 

(Ip1) 

 

I citatet ovan uppfattade vi en tydlig känsla av frihet eftersom intervjupersonen nu kan 

bestämma själv. Framtiden ser ljusare ut nu med flera vägar att välja mellan. Till skillnad från 

hemlandet där exempelvis lärare endast kan jobba i skolan, så blir man i Sverige inte lika låst 

till sin utbildning. Här kan man jobba med annat än i skola även fast man är utbildad lärare. 

Det kan givetvis finnas många bakomliggande orsaker till att intervjupersonen stärkt sig själv 

och därmed skapat sig fler valmöjligheter, dock är det inte osannolikt att insatsen varit en 

bidragande del.  
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5 Analys	  och	  diskussion	  
 

I kapitlet följer en analys och diskussion av det empiriska materialet utifrån vår teoretiska 

referensram och tidigare forskning.  

 

Vi vill inleda vår analys med att diskutera avsaknaden av variation i intervjupersonernas 

utsagor. Vi nämner ofta i resultatdelen att samtliga intervjupersoner upplever eller tycker lika i 

ett specifikt sammanhang. Detta för att de uttrycker sig på liknande sätt. Vi upplever att det 

kan bero på att målgruppen möjligen är benägen att svara det de tror sig veta att vi vill höra, på 

grund av den maktsituation som vi beskrivit kan förekomma oss emellan. Det var därför inte 

intressant för oss att tillägga fler citat för samma påstående då det inte bidrog till att illustrera 

variation. Med detta sagt vill vi förtydliga att vi är medvetna om att det förekommer en 

avsaknad av variation och att vi inte kunde bortse från detta då det står utanför vår påverkan. 

 

Under uppväxten har intervjupersonerna formats i mötet med den rådande samhällsstrukturen 

från hemlandet. Som nämnt i teorikapitlet menar Bourdieu att habitus ses som ett 

ordningssystem som skapats av en individs förflutna, samt att det beskrivs vara synonymt med 

en individs socialt inlärda sätt att vara. Intervjupersonernas livshistoria, upplevelser och det de 

lärt sig genom livet bidrar till det som kallas habitus. Eftersom habitus står för ett sätt att 

uppfatta omvärlden och ger en känsla av hur man ska vara och bete sig i olika situationer, ser vi 

att en individs habitus påverkar dennes möjlighet att ta till sig den Svenska 

samhällsstrukturen. Det inte är enkelt att anpassa sig till ett nytt land med ny samhällsstruktur 

eftersom intervjupersonerna redan har ett befäst habitus. De har redan ett sätt att uppfatta sin 

omvärld på och intervjupersonerna menar att det skiljer sig markant från den svenska 

omvärldssynen. Det är sannolikt att de beteenden som är ”rätt” i respektive situation från 

hemlandet skiljer sig från den syn på ”rätt” beteende som förekommer i Sverige. Detta anser vi 

har stor betydelse för målgruppen, att de förstår och accepterar, desto snabbare denna 

acceptans uppnås desto mer effektivt går etableringen i det Svenska samhället och dess 

arbetsmarknad. Genom insatsen har intervjupersonerna samt praktikplatsens personal och 

handledare fått möjlighet att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Detta anser vi 

leder till ökad integration och etablering för såväl individ som arbetsgivare. Vi menar att detta 

tyder på att de utvecklat sitt habitus och att det är nödvändigt för att de ska bli delaktiga i det 

nya samhället med de nya strukturerna.  

 

Det behöver nödvändigtvis inte betyda att de strukturer som råder i Sverige är de som är 

korrekta, för vem har makten att bestämma det? Inte heller att det endast är en viss struktur 
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eller norm som råder i det Svenska samhället, det skiljer sig inom olika yrkesbranscher och 

olika delar av landet. Även mellan olika grupper människor skiljer sig sättet man lärt sig 

uppfattat omvärlden på. Dock menar vi att det finns mer eller mindre generella normer, 

värderingar och strukturer som kan vara fördelaktiga och även nödvändig att anamma för att 

uppleva känslan av att vara delaktig i samhället. Världen idag blir mer och mer globaliserad 

och upplevs som mindre genom den tekniska utvecklingen, rörelsen av människor är större, 

man reser mer, flyttar oftare, och man kan genom en knapptryckning handla med länder på 

andra sidan jordklotet. Trots detta tyder denna studie på att det fortfarande är nödvändigt att 

ta efter och till viss del formas av de befintliga strukturerna som existerar i det nya hemlandet. 

Konsekvensen om individen och arbetsmarknaden inte tar del av möjligheten att bli delaktiga 

kan leda till ett utanförskap, som över tid blir svårt att bryta. Utanförskapet leder i sin tur till 

stora kostnader ur det socioekonomiska perspektivet, ett slöseri av mänskliga och ekonomiska 

resurser. När de globala utmaningarna ser ut som de gör idag är det viktigt att samhället tar 

emot människor på ett effektivt och långsiktigt sätt.  

 

En annan viktig beståndsdel i samhällsetablering handlar om vetskapen om fältets spelregler. 

Det blir tydligt att intervjupersonerna anser att arbeta i Sverige är viktigt och att detta skiljer 

sig från deras hemländer. De förväntar sig att de måste ha ett jobb för att kunna försörja sig 

själv och sin familj. Att intervjupersonerna beskriver skillnader mellan sitt hemland och 

samhället i Sverige ansåg vi som forskare viktigt för läsaren att ta del av för att förstå helheten 

av den analysen som presenteras. Bourdieu ser samhället som ett mångdimensionellt rum med 

underavdelningar vilket han kallar fält. Som nämnt tidigare definieras ett fält som en social 

arena där människor strider om olika fördelar. Det finns flera sammanhang som betraktas som 

fält och på dessa fält förekommer strider om vad som är viktigt och om specifika intressena. 

Förutsättningarna för att ta sig in på ett givet fält är att medlemmarna har kunskap om spelets 

regler samt att de kämpar för sina fördelar. Utgångspunkten för analysdelen i vår studie är att 

samhället i stort kan ses som ett fält med flera underavdelningar där arbetsmarknaden är en av 

dessa. Vi utgår i analysen från att arbetsmarknaden har egna spelregler, strider och vinster som 

skiljer sig i de olika branscherna. Hur väl man möter och bemästrar dessa kan vara avgörande 

för vilken ställning individen får i samhället.  

 

Eftersom vi ser arbetsmarknaden som ett fält tolkar vi genom intervjupersonernas utsagor att 

det finns en strävan att ta sig in på fältet främst av ekonomiska skäl. Genom ett arbete klarar 

man av sin egen försörjning och därigenom bidrar man till det nya hemlandets välfärd, något 

som intervjupersonerna anser som viktigt. Som nämnt ovan menar Bourdieu att de som vill ta 

sig in på ett fält behöver ha vetskap om spelets regler. Vi menar att det krävs mer än att känna 
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till spelets regler för att ta sig in på fälten. Det räcker alltså inte att veta om att exempelvis 

språk är en förutsättning för att kunna komma in på fältet, att få ett arbete, utan man måste 

även kunna bemästra språket för att ha en chans att spela spelet. Bourdieu menar att det 

existerar strider inom varje specifikt fält. Och ena sidan menar vi att striderna kan representera 

den konkurrens som finns mellan flera arbetslösa människor som vill in på fältet, de strävar 

alla om vinsterna på arbetsmarknaden. En lön, känsla av sammanhang, delaktighet och status. 

Och andra sidan kan man också se det som att det pågår en strid inom varje individ som vill ta 

sig in på ett givet fält. Vi uppfattar det som en drift av självutveckling, att man tävlar mot sig 

själv för att bli bättre.  

 

Med hjälp av Bourdieu kan vi förstå att det krävs ett antal olika kapitalformer för att skaffa 

fördelar och klara sig inom de olika fälten. Ekonomiskt- socialt- och kulturellt kapital är 

användbara för att närma sig eller röra sig inom ett givet fält. Det blir tydligt att 

intervjupersonerna inte har vad som krävs av varje kapitalform för att nå arbetsmarknaden 

innan de medverkat i insatsen. De beskriver vikten av att ha värdefulla kontakter och nätverk 

för att kunna få goda referenser och en chans på arbetsmarknaden. Detta är ett uttryck för det 

sociala kapitalet, där vikten av att känna “rätt” människor är avgörande för hur man klarar sig 

på fältet. De beskrev också vikten av att känna till det svenska samhället och dess kultur, vilket 

vi förstår som det kulturella kapitalet. Bourdieu menar att det kulturella kapitalet fås genom 

utbildning men också genom att behärska det sociala livets kulturella dimensioner. Det kan 

verka som att intervjupersonerna genom insatsen får en grund för kommande högre utbildning 

samt att de genom insatsen utbildas i vilket beteende som är passande i det givna 

sammanhanget. I likhet med studien från IFAU skriven av Kennerberg et al. (2010) menar vi 

att de som investerar i utbildning når en högre ställning på arbetsmarknaden, men också att 

det behövs kompletteras med alternativ utbildning inom yrket, gärna samtidigt. Yrkesinriktad- 

SFI är då ett steg i positiv riktning för de individer som väljer att ta chansen till ett ökat 

kulturellt kapital och en starkare ställning i både samhälle och på arbetsmarknaden. 

 

Med insatsens hjälp har de som medverkat fått möjlighet att lära sig spelets regler och även 

blivit redo att spela spelet och befäst det habitus som förutsätts för att befinna sig på fältet. 

Med andra ord så har insatsen hjälpt intervjupersonerna att komma framåt i språket vilket är 

en förutsättning för att klarar sig på fältet. De har fått ökad kunskap om samhället, normer och 

värderingar och kan därmed på ett bättre sätt föra sig i givna sociala situationer vilket också 

ökar det kulturella kapitalet. Vidare har de även ökat på sitt sociala kapital genom de kontakter 

de anskaffat sig under praktiktiden. De har skaffat sig ett socialt nätverk fyllt av inflytelserika 

människor samt att de lärt känna andra som befinner sig på samma fält, alltså sina 
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arbetskamrater. Grundtanken till varför intervjupersonerna ville in på fältet var som tidigare 

nämnt av ekonomiskt karaktär. Innan medverkandet i insatsen levde flera av 

intervjupersonerna på existensminimum vilket knappt räckte till att förse familjen med mat 

och kläder. Vi menar då att de hade en vilja om att bättra på det ekonomiska kapitalet, som de 

flesta också gjort efter insatsen.  

 

Bourdieu berättar om det symboliska kapitalet som summan av de andra kapitalen. Vi förstår 

utifrån intervjupersonernas utsagor att det symboliska kapitalet och den status det medför är, 

viktigt utifrån den självbild de burit med sig från hemlandet. Det kan vara så att de haft en viss 

status i hemlandet som gått förlorad när de kom till Sverige där förutsättningarna också 

förändrats. När samtliga kapitalformer ökar, ökar också det symboliska kapitalet och därmed 

återfår de sin självbild. Således kan vi i enlighet med Bourdieu säga att fält, kapital och habitus 

hänger samman. De individer som medverkat i vår studie har gjort en resa där de gått från att 

ha en viss position, status och delaktighet i ett samhälle, för att sedan se sina förutsättningar 

förändras i det nya hemlandet, och få börja om på noll. Kanske var den utbildning de skaffat sig 

i hemlandet ingenting värt längre, kanske var en tidigare yrkesidentitet inte som förut eller 

kanske ges de helt plötsligt nya möjligheter till att skapa ett nytt bättre och värdigare liv. 

Oavsett, var de tvungna att förändra sitt levnadssätt för att bli en del av det nya samhället. Det 

går inte att se skillnader i habitus och kapitalformer mellan de som gått i grundskola i sitt 

hemland och den som har universitetsutbildning från hemlandet. Vi uppfattar att det beror på 

att oavsett om man i sitt hemland aldrig gått en dag i skolan eller om man har en 

universitetsutbildning så startar man ändå på noll i det nya hemlandet. Detta för att 

samhällsstrukturerna från hemlandet och Sverige skiljer sig markant. Alla måste bemästra och 

klara av de hinder som råder i nya samhällsstrukturen oavsett vad du har med dig i ryggsäcken. 

Däremot kan det möjligen vara enklare för den högutbildade att snabbare ta till sig den nya 

kunskapen. Det tyder på att de habitus, fält och kapital som existerar är i ständig rotation och 

människor formas, omformas och anpassar sig till nya förutsättningar. 

 

I vår studie utgår vi från att intervjupersonernas sociala, kulturella och ekonomiska kapital var 

mycket lågt när de kom till Sverige och innan de medverkade i insatsen. Det sociala kapitalet 

saknade bredd då intervjupersonerna främst umgicks med människor ur sin egen målgrupp 

vilket inte genererar rätt kontakter på fältet för arbetsmarknad. Det kulturella kapitalet utökas 

inte heller när man inte befinner sig i nya miljöer, man umgås med människor som även de är i 

en form av utanförskap. Detta i sin tur skapar ett beroende till samhället, man har ett 

begränsat inflytande över sitt eget liv då man är beroende av andra både ekonomiskt och för att 

göra sig förstådd. Vägvalen i livet blir även de begränsade, man måste sätta sin tillit till andra 
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och följa de uppsatta reglerna som samhället skapat för att ta del av det sociala skyddsnätet. Vi 

förstår det som att detta leder till en låg självkänsla och kan i förlängningen möjligen orsaka en 

psykisk ohälsa. I synnerhet för de som i sitt tidigare hemland hade en hög status. Dock ser vi 

att de som i sitt hemland hade begränsade förutsättningar att ha kontroll över sitt eget liv, låg 

chans till utbildning och ett yrkesverksamt liv, hanterar de låga kapitalen på ett annat sätt. De 

ser redan från början insatsen som en möjlighet som öppnar dörrar till ett ökat kapital. I vår 

studie rör det främst de kvinnliga deltagarna som saknat möjlighet till att utbilda sig och 

arbeta. Kennerberg et al. (2010) har kommit fram till att SFI undervisning ger bäst resultat på 

kvinnor. Vår studie tyder dock på goda resultat oavsett kön, däremot har kvinnorna upplevt 

insatsen som mer positiv från start då den sågs som ett nytt kapitel i livet. 

 

Karin Rehnblads forskningsrapport om hur personer med utvecklingsstörning resonerar om 

inflytande, bemötande och sociala relationer, visar att deltagarna upplever brist på inflytande i 

sitt eget liv. Vilket i sin tur leder till en känsla av att bli kränkt och att man inte har ett likavärde 

som övriga i samhället. Även upplevelsen av demokrati drabbas, då deltagarna anser att de inte 

får vara med och bestämma, göra sin röst hörd och få inflytande över sitt eget liv. I vår studie 

ser vi likheter främst då vi även studerar en utsatt grupp i samhället. Intervjupersonerna 

upplever att det är nedvärderande och att det inte känns bra när de utsätts för 

myndighetskontroll. De har också svårt att göra sin röst hörd då de inte förstår eller har 

förmåga att kommunicera på det nya språket. Att två helt olika målgrupper som är utsatta i 

samhället upplever samma känsla av en minskad kontroll över sitt egna liv, är ingen 

tillfällighet. Samhällsstrukturen ser ut på ett visst sätt som tillåter detta. Det kan troligtvis bero 

på brist av kommunikation och förståelse av målgruppen.  

 

Askheim och Starrin menar att Empowerment-begreppet ser människan som ett aktivt och 

handlande subjekt som både vill och vet sitt bästa under rätta förhållanden. 

Empowerment som etablering av motmakt är en riktning av begreppet med fokus på samband 

mellan samhälleliga strukturella förhållanden och den enskilde individens livssituation. Den 

riktningen handlar om att stärka grupper och individer som befinner sig i svagare 

samhällspositioner. Vi applicerar den tanken på våra intervjupersoner då de i början av 

insatsen har en förhållandevis låg nivå av olika kapital och således små möjligheter att ta makt 

över sitt eget liv, att ha eget inflytande. Vilket likställs med att ha en lägre samhällsposition. 

Vidare menar Askheim och Starrin att dessa positioner inte är naturliga utan att de är 

resultatet av processer skapta av människor. Det är alltså individernas habitus och kapital i 

samverkan med de svenska samhällsstrukturerna som påverkat individernas 

samhällspositioner som de har före insatsen.  
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Således kan vi konstatera att människors olika kapital hänger samman med den grad av 

kontroll de har över sitt egna liv. Då borde det betyda att de som medverkat i insatsen, och som 

menar att de ökat sina kapital, per automatik får en högre samhällsposition, men riktigt så 

enkelt är det inte. Det centrala för att få människor delaktiga i samhället, blir att få dem 

medvetna om relationen mellan samhällsstrukturen och den enskildes livssituation. 

Exempelvis skulle intervjupersonernas medverkan i praktik med yrkesinriktad-SFI, kunna ses 

som en process där de med hjälp av insatsen ser sambandet mellan de yttre strukturerna och 

sen egen livssituation. Precis som med Bourdieus fältteori identifierar individerna vad de bör 

känna till för att ta öka känslan av kontroll i livet. Om det vare sig är att lära sig språket, skaffa 

sig värdefulla kontakter eller öka sin samhällskunskap så genererar det ökade kapital och 

ökade möjligheter för att röra sig inom fältet. Vilket i sin tur leder till ökad självkänsla, fler 

valmöjligheter och högre grad av empowerment. Viktigt att poängtera här är att den upplevda 

känslan av empowerment och självbestämmande inte enbart nås via ett inträde på 

arbetsmarknaden. Utan även av stegförflyttning, att lära sig något nytt.  

 

Dock kan det vara så att känslan av att kunna göra sin röst hörd och den upplevda känslan av 

att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle nås först vid en etablering på arbetsmarknaden. 

Eftersom intervjupersonerna återkommande talar om att de vill betala skatt, ge tillbaka och 

göra bättre för andra utgår vi från att det är först då de känner att de kan ta för sig av de 

möjligheter som finns inbyggda i den Svenska strukturen. 

 

En intressant frågeställning i detta sammanhang är huruvida det är möjligt att ge andra 

människor empowerment, eller om detta är något individerna måste göra själva? Vi upplever 

att det är både och. Vi kan se att med insatsens hjälp har de som deltagit fått de verktyg de 

behövt för att själva kunna komma till insikt om vad som krävs, hur de kan lära sig och till slut 

bemästra de hinder de mött. Detta anser vi vara en kombination av att ge empowerment och 

att skapa den själv. Troligtvis kommer empowerment helt från individen själv, att varje enskild 

individ är ansvarig för att stärka sin självkänsla och egenkontroll. Men eftersom vi i 

empowerment begreppet syftar till att stärka utsatta grupper i samhället tror vi också att dessa 

behöver extra stödinsatser utifrån att få möjligheten att omforma sin samhällsposition. Det är 

högst troligt att det inte enbart är en enskild insats som bygger människors tro på sig själv och 

sitt liv, utan snarare en rad av händelser i respektive individs liv. Insatsen kan däremot ändå bli 

den brygga som individerna behöver för att hitta tillbaka till tidigare upplevda känslan av 

empowerment eller verka som en dörröppnare för de människor som tidigare inte haft de 

valmöjligheter som här erbjuds. 
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6 Slutsats	  och	  vidare	  forskning	  
	  

Vi kan slutligen konstatera att om vi inte fortsätter arbeta med insatser riktade mot 

målgruppen utrikesfödda kommer de troligtvis fortfarande ha en utsatt position i samhället. 

Dessutom kommer samhällskostnaderna bli ogynnsamma där exempelvis försörjningsstöden 

och ohälsotalen bland invånarna i kommuner kommer att öka. Vi kan däremot inte enbart 

värdera arbetet och insatserna utifrån statistik över vilka som kommer i arbete och utbildning. 

Det krävs att man tar del av deltagarnas upplevelser för att utvärdera insatsernas vinster.  

 

6.1 Stora	  beslut	  –	  dess	  effekter	  och	  upplevelser	  
 

Vi kan även konstatera att det är viktigt att målgruppen och tjänstemän har en samsyn på vad 

olika arbetsmarknadspolitiska insatser ska generera för både individ och samhället in stort. 

IFAU:s studie skriven av Franzén et al. (2004), undersöker föreställningar av praktik samt 

huruvida det är ett effektivt sätt att utveckla språket och en chans att få ett arbete. Studien visar 

på att de tjänstemän som arbetar med målgruppen ansåg att praktik var en bra insats för nå 

målet. Dock upplevde de som deltagit i praktiken att så inte var fallet utan, att det snarare hade 

en inlåsande och segregerande effekt. Det blir tydligt att det finns en krock i hur de respektive 

grupperna ser på praktik. Eftersom nio av tio i vår studie av insatsen praktik med 

yrkesinriktad-SFI, gått vidare i någon form av anställning, kan man anta att insatsen bidrar till 

en etablering på arbetsmarknaden och samhället i stort. Till skillnad från Franzéns et al. 

(2004) studie där enbart två av tio personer fått arbete i form av vikariat. Det kan dels bero på 

praktiken inte inkluderade yrkessvenska, som den insats vi studerat gjort. Individerna som 

deltagit i praktiken i studien av Franzén et al. (2004) har inte heller blivit matchade för att få 

utföra sin praktik inom sitt yrkesområde, vilket insatsen praktik med yrkesinriktad-SFI gjort. 

Med detta menar vi för att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska generera de 

socioekonomiska effekter som önskas är det av högsta vikt att tjänstemännen lyssnar på de 

individer som insatserna är riktade mot, för att minska glappet dem mellan. 
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6.2 Att	  se,	  förstå	  och	  bemästra	  hinder	  –	  nyckel	  till	  inkludering.	  
 

Ett viktigt fynd i studien är att resultatet av insatsen går långt utöver ekonomi och språk. Det 

ses inte enbart som en vinst att få någon form av anställning efter medverkandet i insatsen 

utan bemästring och inkludering är också en vinst. Som vi nämnt ovan har nio av de tio 

personer som deltagit i denna studie gått vidare i någon form av anställning. Det är klart att en 

anställning ses som en klar vinst och som ett uppfyllt mål för insatsen samt att det också är 

betydelsefullt för individen, men den personen som inte lyckats få någon anställning har inte 

gått förlorad. Insatsen har nämligen varit betydelsefull för individen men också för det övriga 

samhället då det bidragit till inkludering av en utsatt målgrupp. Det har även bidragit till att 

den enskilde individen fått rätt förutsättningar till att bemästra de hinder och svårigheter som 

vårt land innehar. Och det viktigaste av allt är att insatsen verkar ge individer möjlighet till att 

kunna uppleva att de har fått en ökad kontroll över sitt egna liv. Att vi fann dessa resultat eller 

konsekvenser av insatsen beror på att vi utfört en kvalitativ studie. Hade vi inte intervjuat de 

som medverkat så hade vi bara kunnat se på resultaten i form av statistik över vilka som 

närmat sig arbetsmarknaden genom eventuell anställning. Om det vore få som inte gått ut i 

vidare anställning skulle insatsen verka dålig genom att undersöka statistiken och man hade 

inte kunnat se andra vinster som insatsen bidrar med.   

 

6.3 Upplevelsen	  av	  insatsen	  
	  

Här knyter vi kortfattat tillbaka till de frågeställningar som varit centrala för studien, vilka var: 

 

1. Hur ser de utrikesfödda på sina möjligheter och hinder för att etablera sig på 

arbetsmarknaden? 

2. Hur upplever de utrikesfödda att de närmat sig den svenska arbetsmarknaden genom 

insatsen och hur har det i så fall bidragit till mer delaktighet i samhället? 

3. Hur påverkar de sociala, ekonomiska och kulturella kapitalen en eventuell etablering på 

arbetsmarknaden och hur står detta i relation till människors upplevelse av kontroll 

över sitt egna liv? 

 

Sammanfattningsvis har vi konstaterat att insatsen har upplevts som positiv för de som 

deltagit, de upplever att de har närmat sig både arbetsmarknaden samt blivit mer delaktiga i 

samhället.  De har med hjälp av insatsen kunnat se de hinder och möjligheter som finns för att 

nå en etablering på den Svenska arbetsmarknaden. Det vill säga att de ser hur stor påverkan 

det sociala-, ekonomiska, och kulturella kapitalen har för att nå målen. Vidare har 
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intervjupersonerna berättat att de erbjudits möjlighet att påverka och öka på de kapitalen som 

behövts. Slutligen har insatsen lett till en ökad känsla av kontroll över individernas eget liv och 

sin position i det Svenska samhället. 

 

6.4 Styrkor	  och	  svagheter	  
 
Vi vill med studiens resultat rikta uppmärksamhet mot fortsatt arbete mellan individer och 

tjänstemän. Studiens styrka är att den baseras på individers upplevelser och därför är 

användbar ur flera aspekter. Det är även sannolikt att insatser, liknande praktik med 

yrkesinriktad-SFI, skulle ge bra effekter inom fler områden och sammanhang. En annan tanke 

vi kan konstatera är att det i sig är positivt att de flesta fått arbete efter insatsen, dock ser vi 

som forskare att detta även kan ses som studiens svaghet. Vi hade önskat att få bredare 

spridning på effekterna av insatsen. Det vill säga att vi gärna sett att de som intervjuades inte 

endast hade gått vidare i anställning utan kanske fått se om upplevelsen skiljer sig åt beroende 

på hur det gått för respektive individ under och efter insatsen. Detta kan ses som en nackdel 

med den urvalsmetod vi valt, snöbollsurval. Att vi inte fick tag i fler som inte gått ut i arbete 

kan bero på att de som vi intervjuat är mer benägna att rekommendera människor som 

befinner sig inom samma bransch eller i liknande utbildningssituation. Det kan också bero på 

att det är 60 % som gått vidare i någon form av anställning, av de 50-tal som medverkat i 

insatsen (Interna dokument). Sammanfattningsvis visar det på att det är fler som gått vidare i 

arbete och därför kan detta bidragit till svårigheten i att få tag i de som inte gått vidare i arbete. 

Men vi bör hålla i tanken att detta är en målgrupp som i hög grad rör på sig demografiskt och 

då vår studie är relativt liten finns sannolika skäl att de kan ha flyttat till annan ort eller av 

andra anledningar inte är tillgängliga för en intervju just nu.  

 

6.5 Vidare	  forskning	  
 

Avslutningsvis vill vi leda in på önskad fortsatta forskningsområden. Då samhället befinner sig 

i konstant förändring och troligtvis kommer fortsätta med detta utgår vi från att 

förutsättningarna för människor kommer fortsätta förändras. Det betyder att även behovet av 

insatser riktade mot människor som står utanför samhället kommer att göra det. Behovet av 

omfattande forskningsprojekt är nödvändiga för på bästa sätt förse omvärlden med relevanta 

fakta, statistik och för att hjälpa oss att förstå olika fenomen. Dock önskar vi se mer av 

forskning ur ett lokalt perspektiv, då förutsättningarna mellan olika delar av landet skiljer 

sig.  Det är troligtvis enklare att påverka strukturer lokalt än nationellt, en bättre 

kommunikation mellan målgrupp och tjänstemän skulle i så fall vara fruktbar för att på så 



47	  
	  
effektivt som möjligt använda de statliga medel som avsatts för området. Den insats eller 

arbetsmodell som denna studie undersöker är även applicerbar på flera branscher och mot 

flera målgrupper. Därför ser vi gärna en ökad viljeinriktning för forskning ur lokala perspektiv.  
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8 Bilagor	  
	  

8.1 Intervjuguide	  
	  

Bakgrund  

Kan du berätta om dig själv? 

Stödfrågor 

- Vart är du uppväxt?  

-‐ När kom du till Sverige? 

-‐ Hur länge har du bott i Säffle? 

-‐ Familj? 

	  

Arbete och utbildning 

	  

• Vilken utbildning och/eller arbetslivserfarenhet har du från ditt hemland?  

• Har du genomgått någon utbildning i Sverige? Kan du berätta om den utbildningen? 

• Har du sökt jobb inom ditt utbildningsområde? Hur har det gått? 

• Upplever du att dina arbetslivserfarenheter och/eller utbildningar från hemlandet har 

hjälpt dig att få jobb i Sverige? I så fall på vilket sätt? 

	  

Arbetsmarknadens krav 

	  

• Tror du att det finns krav för att få jobb i Sverige? I så fall berätta mer om det. 

• Tror du att det är viktigt att ha kontakter, nätverk och referenser för att få jobb i 

Sverige? I så fall berätta mer om det. 

• När du kom till Sverige, hur såg du då på dina chanser att få jobb?  

	  

	  

Upplevelse av praktiken 

• Var utförde du din praktik? 

	  

Kan du berätta för mig om din praktik?  
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Stödfrågor 

- Beskriv vad du lärt din under praktiken 

- Upplevde du att du kunde bidra i det dagliga arbetet på praktiken? (Kände du dig 

delaktig) 

- Upplevde du att du kunde påverka din arbetssituation? (kunde du säga ifrån om något 

inte var bra, kunde du komma med förslag) 

- Upplevde du att personalen/handledaren gav dig det stöd du behövde? I så fall på vilket 

sätt?   

 

• Var ditt arbete på praktiken meningsfullt? I så fall på vilket sätt? Var det något som 

skulle kunnat vara annorlunda? 

 

 

Upplevelse av yrkesinriktad SFI 

	  

• Hur upplevde du den yrkesinriktade SFI:n? 

• Hur upplever du att den yrkesinriktade SFI:n har påverkat ditt svenska språk? (höra, 

läsa, skriva, tala) 

• På vilket sätt har du fått stöd i att utveckla ditt svenska språk? 

	  

	  

Upplevelsen av insatsen praktik med yrkesinriktad SFI 

	  

• Har praktiken med SFI varit passande för dig? I så fall på vilket sätt? 

• Vad har du fått ut av din praktik med SFI? 

• Upplever du att du har kunnat påverka din arbetssituation samt språkutveckling?  

• Har du känt dig delaktig i ditt lärande på praktiken med SFI? I så fall berätta mer. 

• Upplever du att du att ditt deltagande i praktik med SFI fört dig närmre arbete eller 

utbildning? På vilket sätt? 

• Har du lärt känna nya människor via praktiken med SFI? Kan du berätta mer. 
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Stödfråga 

- Innebär det att du fått ett större nätverk som kan hjälpa dig närmre arbete/utbildning? 

Kan du berätta mer. 

	  

• Har du lärt dig mer om det svenska samhället efter du deltagit i praktik med SFI? 

Berätta mer. 

• Har ditt medverkande i praktik med SFI på något vis bidragit till att du känner dig mer 

eller mindre delaktig i det svenska samhället? Kan du berätta mer 

• Vad var mest värdefullt med praktiken med SFI? 

• Var det något som inte fungerade så bra? Har du förslag till hur man kan förbättra det? 

• Hur ser du på din framtid nu efter du deltagit?  

• Är det något du vill tillägga? 

	  

	  

8.2 Informationsbrev	  

	  
Informationsbrev och förfrågan att medverka i intervjustudie. 
 

Vi heter Petra Andersson och Desirée Larsson och studerar samhällsanalytiker med inriktning 

organisering, på Karlstads universitet. I vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete som 

presenteras i en skriftlig rapport vid universitetet. Vi vill undersöka hur praktik med 

yrkesinriktad-SFI, har upplevts av de som deltagit, därmed har du fått denna förfrågan. 

 

Deltagande i denna undersökning innebär en intervju om cirka 30-60 minuter, under 

ljudinspelning. En ljudinspelning innebär att samtalet spelas in så att vi kan använda 

inspelningsmaterialet för att sedan kunna skriva ner vad som sagts. Ljudinspelningen kommer 

sedan att raderas. Materialet är konfidentiellt och kommer endast behandlas av undertecknade 

och endast till denna undersökning. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst. 

Du som deltar kommer vara anonym vilket innebär att vi inte kommer använda ditt riktiga 

namn. Vi kommer inte heller skriva något så att andra kan räkna ut att det är du som svarat.   

 

Det är viktigt för oss att få inblick i vad som har varit bra och om något varit mindre bra. 

Genom att medverka i denna undersökning, gör du din röst hörd och din upplevelse kan 

därmed bidra till förbättring och utveckling av arbetsmetoden, praktik med yrkesinriktad-SFI.  
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Om du har några frågor och/eller synpunkter är du välkommen att kontakta Petra och Desirée 

eller vår handledare Majken.  

 

Vänlig hälsning  

 

Petra Andersson, petra.anderson@hotmail.com 

	  

Desirée Larsson, derireelarsson95@gmail.com 

	  

Handledare:  

Majken Jul Sörensson, Karlstad universitet.  

Majken.jul.sorensen@kau.se 

	  	  
	  

	  


