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Abstract:

” one changes central when one comes to Sweden”, is the name on that study I 
have done current language education in Kalmar and essay is one 
implementation study off Swedish for immigrants (sfi). The aspiration with this 
essay was to examine the difference between the political objectives and how 
those objectives function in practice when it comes to Swedish language 
training for immigrants (sfi). The aim is to analyze the possible difference 
between the political objectives and the practical formulation of sfi in Kalmar 
municipality. They questions as was set in this study each how street 
bureaucrats consider the government's objectives and how sfi students 
considers the practical reality, and about there be contradictions on road to
fulfill the goal. That thesis as will last the condition in this essay is a classic 
administrative theory called implementation theory. The result of the essay's 
questions became differently depending on who I asked. According to the 
officials , one did all man could in order to realize the objectives, on the basis 
of they few resources one has access to and that the error lies in the 
government's objectives. The teachers on the other hand blamed on that it is the 
politicians' errors that the education not perhaps has gone as one expected.
From the students' perspectives does not hang all on politicians, officials and 
teachers, without on very other that is taking place in the individual life.

Key word:  Implementations theory, sfi- students, bureaucrats, policy and
individualization.
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1. Inledning

Med utgångspunkt i dagens integrationsproblem i det svenska samhället 

debatteras språkets betydelse som redskap i denna process. Problemet 

uppmärksammas för att människor med invandrarbakgrund och 

språksvårigheter har svårare att bli delaktiga i samhället. Om man inte kan tala 

för sig i samhället så kan man lätt hamna i underläge.1  Det finns en hög 

ambition från regeringen att invandrare ska lära sig det svenska språket via sfi, 

men långt ifrån alla uppfyller målsättningar. Kan det vara så att problemet 

ligger hos individen och i den praktiska verkligheten, att motsättningar dyker 

upp på väg till måluppfyllelsen när det gäller språkinlärning?

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka skillnaden mellan de politiska 

målen och hur de målen fungerar i praktiken när det gäller svenskundervisning 

för invandrare (sfi). Med politiska mål menar jag de målsättningar som 

presenteras i formella dokument: i lagstiftning och i anvisningar i riksdagen 

och regeringen och hur de målsättningarna omsätts i praktiken. Denna uppsats 

försöker fånga den dynamik som präglar relationen mellan den politiska

policyn och den gatubyråkratiska i fråga om sfi. Relationen är intressant mellan 

de politiska målen och gatubyråkratin.2  Beslutet fattar regeringen, men 

verkställandet av målen sker på kommunnivå och där kan tänkas att vissa 

implementeringsproblem uppstår.  Exempelvis genomgår målen någon slags 

förändring på väg till verkställandet, och då kan vissa motsättningar uppstå, 

som till exempel fördelning av resurser. Problemet kan vara bland annat 

förståelsen för beslutet, kunna genomföra beslutet oavsett resurser och 

motivation som jag kommer tillbaka till under analysdelen.  På det politiska 

planet har man fattat beslut och försett kommunerna med resurser, så att de kan 

etablera språkverksamhet för att gör det lättare för invandrarna tillägna sig det 

av nya språket, men hur de besluten påverkar den enskilde individen i Kalmar 

kommun kommer jag tillbaka till under analysdelen.

                                                
1   Andreas Bergh, (2001) ,SFI- En brygga till livet i Sverige? Svensknäringsliv 

2 Gatubyråkrati i denna uppsats menas tjänstemän i offentligförvaltning.
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Ett annat problem som varit återkommande inom språkdiskussionen är att 

människor med utländsk bakgrund inte tyckas vara integrerade i samhället i 

tillräcklig omfattning. Otillräckliga kunskaper i det svenska språket anses vara 

en bakomliggande orsak i dessa brister och tros främst bero på att sfi -

undervisningen är felaktigt konstruerad.3  Lösningen har ansetts vara en 

omställning av undervisningen i någon riktning.  Integrationsverket skriver i 

sin rapport 2001 att det inte är tillräcklig med att upphöja kvalitén i sfi, utan det 

behövs farmför allt satsningar utanför skolan en kombination med praktik eller 

arbete är viktigt i sfi- problematiken.4  Dels framhävs att sfi måste vara mycket 

flexibelt och individanpassat, dels ska Skolverket undersöka hur 

genomströmning och fullföljandegrad har påverkats av de nya kursplanerna.5  

Slutligen kan jag konstatera att min studie har tre aktörer eller nivåer. De är 

elever, gatubyråkrater6 och regeringen (eller staten). Elevnivån används som 

utgångspunkt för att studera samspelet mellan de två andra nivåerna.

Valet av uppsatsämnet grundar sig i att jag har personliga erfarenheter som sfi-

elev och invandrare. Att lära sig ett nytt språk i ett nytt land är omvälvandet i 

en människans liv. Det jag vill undersöka i min studie är att ta reda på vad som 

händer i mötet mellan den organisatoriska strukturen i sfi-undervisningen och 

människorna som är inblandade. Härmed avslutar jag det inledande kapitlet 

med en övergripande fråga, nämligen finns det motsättningar mellan de 

politiska målsättningarna gällande sfi och den faktiska verksamheten, som har 

till uppgift att följa dessa mål?

                                                
3  Lars Rådh, Birgitta Ornbrant, Wiwi Samuelsson, Etablering i Sverige.,(SOU2003:75)
4 Rapport integration 2001, förbättrad introduktion för nyanlända invandrare, sid 8
5 Svenska för invandrare: kartläggning och studieplanering (2004) skolverket
6 Med gatubyråkrater menar jag tjänsteman, och lärare 
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att analysera den eventuella skillnaden mellan de politiska 

målsättningarna och det praktiska utformandet av sfi i Kalmar kommun. 

Målsättningarna för sfi är att den ska passa till varje individ, oavsett ålder och 

utbildningsbakgrund, samt att den ska vara flexibel. Varje sfi-elev ska 

kombinera undervisningen med arbetspraktik för fortare språkinlärning.7

Studien omfattar en analys utifrån Lennart Lundquist tre krav på sidan12.8  

Med uppsatsen vill jag ge ett bidrag till forskningen om gatubyråkrater inom 

just språkundervisning för invandrare.

Mina frågeställningar är:

 Hur uppfattar gatubyråkraterna målsättningarna för sfi-undervisningen?

 Hur uppfattar sfi- elever den praktiska verkligheten gällande sfi-

undervisningen i Kalmar kommun?

 Vilka motsättningar finns mellan målen och den gatubyråkratiska praktiken i 

Kalmar och hur visar sig denna diskrepans?

1.2 Avgränsning och urval

Materialet jag använder i denna uppsats är mellan 2000- 2008. Utifrån den nya 

kursplanen som kom 2003, kommer jag att fokusera på två punkter, nämligen 

att sfi-undervisningen ska vara flexibel och individualiserad samt att 

språkinlärningen ska kombineras med praktik. Under materialdelen har jag 

redovisat min empiri men den avgränsningen jag har gjort är att inte ska ha 

med politiska debatter eller partiåsikt, utan jag har koncentrerat på regeringen 

som en helhet. Målgruppen för mitt uppdrag har varit elever med 

invandrarbakgrund. Gruppen som har blivit intervjuad är mellan 19-45 år. 

Eleverna är ifrån olika etniskbakgrund samt utbildningsbakgrund. Utöver sfi-

                                                
7 Svenska för invandrare: kartläggning och studieplanering (2004) skolverket
8Insiktskravet: att tillämparen förstå beslutet. Autonomikravet: att tillämparen kunna genomföra beslutet. 
Kausalkravet: att tillämparen vilja genomföra kravet.
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elever så har lärare, politiker och andra tjänstemän blivit intervjuad. I min 

presentation och analys av intervjuerna har jag använt påhittade namn på de 

intervjuade sfi eleverna för att skydda deras identitet. Eftersom intervjun har 

varit frivilligt så har jag intervjuat dem som ville ställa upp, oberoende av kön. 

Med det menar jag att det blev ojämnt mellan könen eftersom det var tre elever 

från varje steg. För att undvika igenkännande har jag valt att inte tala om vilka 

elever som går i vilket sfi steg eller på vilken nivå. Detta är alltså för att sfi 

eleverna ska känna sig trygga i det de vill säga om sin undervisning i det 

svenska språket. En annan sak som är viktig att påpeka är att jag inte har 

använt mig av tolk när det gäller intervjurena, utan har försökt med enkla och 

lätta ord få fram svar på mina intervjufrågor.

1.3 Material och metod

Jag har för avsikt att använda mig av Skolverkets kursplaner angående sfi för 

policyn. För den praktiska verkligheten har jag genomfört en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att man redan i 

förväg har strukturerade frågor och frågeformulären presenteras som Bilaga 1.9

Valet av kvalitativa intervjuer gjordes med hänsyn till att detta ger en mer 

mångsidig och personligare bild av det materialet jag senare ska analysera och 

redovisa. För att kunna få elevernas bild av svenskundervisningen har jag 

intervjuat tolv elever på alla tre stegen samt de som har läst klart sfi, och varje 

intervju har varat ungefär en timme. De eleverna som har läst klart sfi 

studerade efter 2003, då den nya kursplanen kom. Under intervjuerna har jag 

inte anlitat tolk, fastän de intervjuade har andra hemspråk än svenska.  Nyttan 

med att anlita tolk är att intervjupersonerna då kan utrycker sig utan svårighet. 

Det negativa med användandet av tolk skulle bli att man förlorar lite av det 

personliga i mötet, eftersom man pratar genom tredje person. Dessutom har jag 

intervjuat två lärare, en praktiksamordnare, en tjänsteman och en 

flyktingsamordnare. Uppsatsen består av en kvalitativ undersökning om sfi-

                                                
9Alan Bryman, samhällsvetenskapliga metoder, sid 127
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målsättningar och hur de omsätts i praktiken. Det material som ligger till 

underlag för denna uppsats är Skolverkets kursplan. 

Motivering till varför jag undersöker enbart Kalmar kommun är att jag försöker 

bidra till forskningen om gatubyråkrater inom just sfi och att Kalmar i dessa 

avseenden torde vara ett fall som vilket annat. Således finns möjlighet att de 

förhållanden jag observerar i just Kalmar även kan observeras i andra 

kommuner. Eftersom Kalmar ses som en medel stor stad med sina 61533 

invånare, 10  och cirka tio till elva procent människor med utländsk bakgrund 

och olika religioner. Därför kan det inte finnas starka skäll till at Kalmar skulle 

vara en avvikande forskningsområde. På så sätt anser jag att samma 

undersökning kan göras i vilken stad som helst.

1.4 Förklaring av begrepp

SFI – undervisning: Svenskundervisning för invandrare är en kurs i svenska

språket som erbjuder människor med utländskbakgrund. Utbildningen är 

statligt finansierad och syftet med kursen är att ge vuxna invandrare 

grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska 

samhället.11

1.5 Källkritik 

Det grundläggande kravet man kan ställa på allt källmaterial är materialets 

äkthet. De källor som jag använder i denna uppsats är relativt oproblematiska 

när det gäller äkthet. Övervägande antalet av källorna kommer från statliga 

utredningar och annan litteratur som är väldebatterad inom ämnet för 

uppsatsen, samt Skolverkets rapporter gällande sfi-undervisningar.12  När det 

gäller intervjumaterialet, kan det finnas ett närbesläktat problem som handlar 

                                                
10 Statistiska centralbyrån
11 Carl Dahlström, nästan välkomna, sid 150
12 Esaiasson m fl., metodpraktikan, sid116
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om representativitet och som aktualiseras i allt intervjumaterial. Kan de 

intervjuade personerna antas vara representativa för elever och gatubyråkrater i 

allmänhet i Kalmar eller inte? Jag har försökt att urvalet av intervjupersoner 

speglar ett tvärsnitt av elever på olika nivåer i utbildningen, och att de utvalda 

gatubyråkraterna är personer med särskild erfarenhet av just frågor som rör 

sfi.13 Alltså är de representativa. Esaiasson m.fl. och Torsten Thurén skriver att 

källkritiken sätter fast koncentrationen på tre olika synvinklar av oberoende.14

Det första rör sig om möjligheterna att intyga skildringar. För att möjligöra 

detta har jag jämfört de olika intervjuerna med varandra för att få en så riktigt 

bild som möjligt gällande den verkliga praktiken. 15 Avståndet mellan berättare 

och berättelse är den andra synvinkeln Esaiasson och Torsten Thurén tar upp. 

Inom denna aspekt handlar det om att primärkällorna (förstahandskällor) är i 

högre grad tillförlitliga än sekundärkällor (andrahandskällor).16 Desamma 

gäller för den kommunala autonomins betydelse och implementerande. Det har 

varit angeläget att förstå denna variation för att kunna bedöma dessa ändringar. 

Tredje oberoende synvinkeln som Esaiasson m.fl. behandlar, är berättarens

grad av oberoende.  En tillförlitlig story ska komma ifrån en oberoende 

berättare.

Den personen som berättar historien ska i hög grad vara opåverkad av någon 

annan eller yttre omständigheter. Detta krav har självklart sina svårigheter. 

Tillfällen där en person är oberoende är sällsynt, därmed bli kravet i denna 

aspekt att fastställa graden av oberoendet. Källor som jag har använt för att 

studera kommunens roll i avseendet på sfi har också varit oproblematiskt. 

Statliga offentliga utredningar (SOU) och annan referenslitteratur som använts 

i uppsatsen måste tyckas som relativt oberoende. Man bör likaså se på 

samtidigheten för de källor man väljer att använda sig av skrivandet av en 

uppsats.17

                                                
13  Jag har försökt att få så jämn bild som möjligt från intervjuerna, urvalet har varit att elever från varje steg med tanke 
på utbildningsbakgrund blivit intervjuad. Samtidigt så har varit en fördelning mellan könen också. 
14 Torsten Thurén, källkritik, sid 71
15  Esaiasson m fl., metodpraktikan, sid 318
16 Torsten Thurén, källkritik, sid 53
17 Esaiasson m fl., metodpraktikan, sid 319
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2. Teorianknytning

Den tes som kommer att vara förutsättningen i denna uppsats är en klassisk

förvaltningsteori kallad implementeringsteori. Jag har valt att framför allt utgå

ifrån Lennart Lundquists visioner runt omkring tänkbara anledningar till 

implementeringsproblem. 

2.1 Implementeringsteori

Implementeringsteori är en sidogren av förvaltningsteori, den bit som fokuserar 

på motiven för de tillämpningsproblem som uppkommit i den politiska 

beslutsprocessen. Implementering innebär tillämpningen av ett

tillvägagångssätt i praktiken. Och implementeringsproblematik uppkommer när 

politiska beslut inte utförs på ämnat sätt d.v.s. att det inte implementeras 

handling i enlighet med besluten.18  När man resonerar kring implementering 

talar man om styrning av dessa beslutsprocesser. Det rör sig om relationen 

mellan beslutstagarna och beslutstillämparna.19 Det finns tre perspektiv på 

implementering nämligen det traditionella, det gatubyråkratiska och 

nätverksperspektivet. I stor utsträckning ligger min koncentration framför allt 

på ”gatubyråkrati”.

2.1.1 Gatubyråkrati 

I Evert Vedungs undersökningar av kommunala servicen påträffade han att till 

exempel arbeten som lärare, socialarbetare osv.  Dessa har stort inflytande på

hur uppsatta mål slutförs i praktiken.20  Exempelvis kommer sfi-målsättningar 

från regeringen, men hur de målen omsätts i praktiken kommer att förändras på 

väg till verkan.21 Implementering ur det här perspektivet är en utvecklingsgång 

som medräknar flera infallsvinklar, däribland relationen mellan de som 

                                                
18 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 19
19Rothstein, Bo, politik som organisation, sid 26
20Gatubyråkrater är de handläggare som kommer i direkt kontakt med medborgarna längs ner i 
implementeringsförloppen. Evert Vedung, utvärdering i politik och förvaltning, sid 180
21 Anders Sannerstedt, politik som organisation, Sid 21
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utformar en policy och de som implementerar densamma. 22 I den offentliga 

förvaltningen har tjänstemän ett mycket stort handlingsutrymme, vilket gör att 

det i hög grad är dessa som i realiteten utformar vad politikerna har fattat beslut 

om. Parallellt med det så är politikerna i hög utsträckning beroende av 

tjänstemännens expertkunskaper, detta gör att den politiska makten i stor 

omfattning ligger hos just dessa tjänstemän.23 De som ligger närmast klienterna 

är de tjänstemännen, som i högsta grad har möjligheter att påverka innehållet i 

de politiska besluten.24

2.2 Lennart Lundquists bedömningsgrunder

I detta kapitel frågar vi oss således varför beslut inte förverkligas som avsetts. 

Det finns många ansatser att förklara avvikelser mellan beslut och resultat 

utifrån tillämparens perspektiv. Lennart Lundquist tar upp tre kriterier som kan 

förklara orsaker till implementeringsproblem utifrån tillämparens roll.25 De 

siktar till att klarlägga diskrepanser som kan uppkomma mellan beslutet och 

resultaten.26 Han har formulerat de tre kraven som följande: 

1.” tillämparen skall förstå beslutet.

2. tillämparen skall kunna genomföra beslutet.

3. tillämparen skall vilja genomföra beslutet”.27

2.2.1  Insiktskravet: att förstå beslutet 

För att man skall kunna genomföra ett beslut så som det är tänkt är det viktigt 

att man fullt begriper beslutet. Tillämparen behöver vara säker på vad

målsättningarna för beslutet är. Det ska vara distinkta syften som inte säger 

                                                
22 Anders Sannerstedt, politik som organisation, Sid 25
23 Lennart Lundquist, etik i offentlig verksamhet, sid 9
24Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 135
25 Lennart Lundquist, etik i offentlig verksamhet, sid 9
26Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 130
27 Lennart Lundquist, etik i offentlig verksamhet, sid 9-15
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emot varandra, styrningen skall vara klar. 28 Det finns till exempel differenser i 

hur tydliga målsättningar kan vara. Emellanåt är målsättningarna diffusa då 

tillförlitligheten i styrningen är dålig. 29  Det klargör en traditionell 

implementering av beslut på så sätt att det utgår ifrån en rationalistisk idé om 

att speciella handlingar skall implementeras och att de handlingarna är 

betydelsefulla i styrningen av myndigheten. Fastän det alltemellanåt kan vara 

invecklade beslut med inte så klara och exakta åtgärder, förväntas tillämparen i 

alla fall gå efter beslutsfattarnas styrning.30 Brist på insikt kan vara

bekymmersamt, eftersom just därigenom implementeringsprocessen kan gå 

mycket fel. Dock om målsättningarna är klara med preciserade insatser är 

denna traditionella implementering mindre problematiskt, särskilt gällande

förståelse av problemet, menar Lundquist.31

För att min undersökning används insiktskravet i granskningen av 

tjänstemännen och om de verkligen kan omsätta de målsättningar som finns i 

praktiken. 

2.2.2  Autonomikravet: att kunna genomföra beslutet

Även i detta avsnitt har tillämparens utförbarhet att göra med att kunna 

förverkliga beslutet. Det handlar om hur organisationens struktur är, om 

tillämparens resurser för att kunna genomföra åtgärderna som väntas. Brist i 

samverkan mellan tjänstemännen och andra myndigheter kan försvåra att 

genomföra beslutet. Kommunen kan inte åstadkomma underverk om resten av 

samhället är inte villig att hjälpa. Sedan självklart måste tillämparen ha de 

pengar, den tid, den metod, den personal och det material som verkligen krävs 

för att kunna genomföra sitt jobb. Däremot kanske det inte jämt är så lätt att 

förutsäga eller förfoga över de resurser som krävs för att beslutet skall kunna 

genomföras. Vilket kan tänkas bero på olika förhållanden inom

                                                
28Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 131
29Rothstein Bo, politik som organisation, sid. 21.
30 Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 133
31 Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 132
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organisationsstrukturen.32  Det handlar ofta för beslutsfattarna att få ekonomin 

att gå ihop, budgeten kanske inte jämt är verklighetsanpassad i avseende på 

syftena för organisationen. Anders Sannerstedt resonerar kring Lundquists

kriterier och tycker bland annat att resultatet ofta blir så att tillämparna ska 

uppfatta allt för höga målsättningar mer som riktlinjer. Detta ger bidrag i sin tur 

att beslut inte tillämpas som de var tänkta och det uppkommer ett påtagligt 

problem i styrningskedjan.33  Lika väl anser Sannerstedt att det möjligtvis är så 

att beslut ofta är tänkta att implementeras med hänsyn till bästa tänkbara sätt, 

beslutsfattarnas avsikt kanske inte alltid är att målsättningarna strikt ska

fullgöras .34 Avsikten kanske är att tillämparen skall sträva efter att göra sitt 

bästa med de tillgångar som den råder över. Om så är fallet, bör man inte se 

ogenomförda ändamål som ett implementeringsproblem anser Sannerstedt.35  

För att ta reda på om autonomikravet stämmer in i uppsatsen kommer jag 

granska ifall det finns skäl till att tro regeringens målsättningar verkligen är 

möjliga att uppfylla i verkligheten och hur uppfattar sfi- eleverna detta. 

2.2.3 Kausalkravet: att vilja genomföra beslutet

Ytterligare för att det inte ska inträffa implementeringsproblem förutsätts att 

tillämparen inte skall vara negativ till beslutet eller de handlingar som det går 

ut på. Detta är mycket svårt att kontrollera, eftersom det gäller personers 

inställningar och individuella tankar och intentioner. Lennart Lundquist anser 

att tillämparens avsikt att genomföra ett beslut bra eller inte alls, är en enormt 

betydelsefull faktor till vad som kan ske i en implementeringsprocess.36  Det 

kan röra sig om en stark motvilja och ointresse för något, men det behöver det 

inte vara, anser exempelvis Sannerstedt. Det kan vara så att tillämparen har 

berättiga grunder till varför den är emot beslutet och inte vill göra jobbet. 

Sannerstedt behandlar exempel som: ”När vi kritiserar de befattningshavare i 

Hitlers Tredje rike som försvarade sina illdåd med att de bara lydde order, så 

                                                
32Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 135
33 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 39
34Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 33
34 Rothstein Bo, politik som organisation, sid. 36.
36 Lennart Lundquist, politik som organisation, sid 136
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utgår vi från att det i vissa situationer är fullständigt legitimt att vägra 

genomföra auktoritativa politiska beslut”.37 Detta kan förväntas ses som ett 

viss rättfärdigande av tillämparens roll som motvillig mot somliga utslag. Men 

de har fortfarande ett ansvar gentemot medborgarna.38

Denna utgångspunkt används när jag granskar om lärare och gatubyråkrater 

verkligen uppfattar regeringens målsättningar eller om de tolkar dessa på ett 

annat sätt än regeringen. Kan det vara så att gatubyråkraterna anser att 

målsättningarna är felaktiga och helt enkelt struntar i dem? Dessutom 

undersöker jag om hur elever uppfattar de motsättningarna i praktiken.

Efter att ha fastslagit att uppsatsens undersökande mall kan baseras på 

gatubyråkrati och Lennart Lundquists tre krav, så är jag redo att gå vidare med 

mitt empiriska material. Det jag ska försöka förstå nu, är sambandet mellan den 

politiska policyn (regeringens målsättningar) och den gatubyråkratiska 

praktiken i avseende på sfi. Jag ska också undersöka om det förekommer 

motsättningar för att nå målsättningarna och om det kan bero på 

implementeringsproblem eller något annat. För att kunna ge svar på de 

frågorna krävs främst att implementerings teori identifieras (redovisats under 

kapitel 2), följaktligen ett förtydligande av vilka som implementera, eller 

tvärtom inte implementera, fattade beslut. 

                                                
37Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 37
38 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 37
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3. Bakgrund 

I detta kapitel ge jag en kort inblick av uppkomsten av sfi (svenska för 

invandrare) samt hur sfi är uppbyggt i Kalmar.

3.1 Kort historisk angående uppkomsten av sfi

Sfi-undervisningen riktade sig i början till invandrare med en grundutbildning 

från sina hemländer, och undervisningen har funnits som en egen 

utbildningsform sedan 1965. Sfi- undervisningen som är en frivillig skolform, 

inriktad på att ge vuxna människor från olika länder grundläggande kunskapar 

såväl i det svenska språket som om svenska samhällsförhållanden och skall 

därmed ” också vara en brygga till livet i Sverige”39  I enlighet med skollagen 

har kommunerna ett ansvar att erbjuda sfi-undervisning för de individer som är 

bosatta där och saknar grundläggande kunskapar i svenska språket som 

utbildningen anspelar på till.40

”Målet för undervisningen i svenskundervisningen för invandrare är att eleven 

skall utveckla

 Förmåga att läsa och skriva svenska,

 Sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika 
sammanhang,

 Ett gott uttal,

 Sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,

 Sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,

 Insikter i hur man lär sig språk och 

 Inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling”.41

                                                
39 Marie Carlson ”svenska för invandrare brygga eller gräns” sid 13
40 Andreas Bergh, (2001) ,SFI- En brygga till livet i Sverige? (svensknäringsliv)
41 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), skolverket
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Den tidigare kursplanen i sfi bestod av en utbildning och en ömsesidig kurs för 

alla. Med den nya kursplan som presenterades under 2003 delas utbildningen 

istället in i tre olika studievägar och fyra olika kurser, A – D, där varje 

studieväg omfattar två kurser.42  

Den nya kursplanens nyckelord är flexibilitet och individualisering. 

Utbildningen är konstruerat att kunna möta studerande med varierande 

studiebakgrunder och studie anspråk med anpassning och flexibilitet i 

arbetsformer och innebörd.  Det finns en påtaglig skillnad mellan studenterna 

med hänsyn till bakgrund på sfi.  Inom studieväg 1 finner vi alltså den största 

andelen med kort tid i utbildning och inom studieväg 3 den största andelen med 

flest år i utbildning. Systemet ska ligga till grund för en individuell 

studieplanering och vägledning där den enskildes studieväg anpassas efter hans 

eller hennes utgångsläge och mål. Nödvändigheten av en bred kartläggning av 

individens förutsättningar och situation understryks med den nya kursplanen. 

Uppdelningen i flera kurser ska vidare underlätta flexibilitet i meningen att 

man kan göra uppehåll i studierna eller kombinera dem med praktik, 

sysselsättning eller andra studier.43

3.1.1 Kort beskrivning om svenska för invandrare (sfi) i Kalmar 

kommun

Sfi-undervisningen sker i Kalmar i Axel Weüdel skolan som kallas för 

Komvux. Det finns lite skillnad när det gäller sfi målsättningar i Kalmar och 

regeringens, det är därför har jag valt att använda den långa citat som ses 

nedanför. ”Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och 

invandrare grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska 

samhället. Du som är invandrare och folkbokförd inom Kalmarsunds 

Gymnasieförbund (Kalmar, Mörbylånga eller Torsås kommun) har rätt till 

SFI-undervisning. Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av 

plats och avslutas efter individuellt uppnådda mål. Studierna kan ske på heltid 
                                                

42 Utbildningsdepartementet, Jan Björklund, (2008)
43 Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi), skolverket
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eller deltid. Det finns även möjlighet att läsa steg 3 på kvällstid för dig som 

arbetar dock inte för nybörjare”.44 Kurs A och B som utgör steg 1, vänder sig 

till analfabet eller som bara gått i skolan kort tid. Du studerar i grupp med en 

lärare. Steg 2 är kurserna B och C och vänder sig till de som har längre 

skolutbildning än steg 1. Slutligen Steg 3som är C och D kursen, vänder sig till 

de som har längre skolutbildning än steg 2 och är van att studera. Eleverna i 

Kalmar få studera i sin egen takt och med lärarstöd. I samråd med lärare och 

studievägledare bestämmer den enskilde individen om vilken kurs som passa 

den enskilde bäst. Betyg ges efter varje avslutad kurs. Efter kurs D kan du läsa 

vidare på Axel Weüdel/komvux.45

Figur 3.1.2 Sammanställning av de tre sfi stegen 

Kommentar: under varje steg ser vi (1-2, 1-1,5, 0,5-1 år) betyder att inom den 
givna tiden ska eleverna vara klara med utbildningen. källa: www.kalmar.se

                                                
44 Svenska för invandrare, komvux (Kalmar)
45 Svenska för invandrare, komvux (Kalmar)
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer jag redogöra det empiriska materialet och försöka ge 

inblick i det material som ligger till grund för denna uppsats.

4.1 Policy  

Under denna rubrik kommer jag att gå igenom regeringens målsättningar 

gällande sfi–undervisning. De två utgångspunkter som ligger i min 

koncentration är individualisering och flexibilitet av undervisningen samt 

språkpraktik; att eleverna ska kombinera sin språkinlärning med praktik. Jag 

kommer citera elever och lärare och i forstsättningen benämner jag dessa som 

elev1,2 osv. likaså med lärare i fortsättningen benämns som lärare 1,2 

Kommunens tjänstemän benämnas som tjänstemän 1,2.

Skolverket i samråd med andra partner har formulerat vissa förutsättningar. En 

av dem är att introduktionen ska vara individanpassad och flexibel.  Med det 

menar man att individen ska ha inflytande över sin introduktion och hur 

undervisningen ska passa till varje enskilds utbildningsbakgrund och så 

vidare.46 ”Våra elever bestämmer själva med samråd med oss vilken nivå passa dem 

i och känner sig trygga i” säger lärare 1.  Att känna till regeringens målsättningar för 

sfi-undervisning från tjänsteman till lärare var relativt stor. Tjänsteman 2 säger att: 

”självfallet vet vi vad målsättningarna är för sfi, men allt är inte svart och vitt… så 

enkelt är det inte att följa målsättningar, det är ju massa annat som måste hanteras”.  

Lärare2 säger: ” att känna till målen för sfi det gör vi ju, men att göra det exakta som 

det sägs en annan sak. Och vi jobbar faktiskt bra här i Kalmar med detta”.  Alla 

kommuner jobbar tidigt med att väcka individens medvetenhet om introduktionens 

mål och att han/hon har eget ansvar för i det. Enligt tjänsteman 1:” vi träffa eleverna 

regelbundet i alla fall i början, och vi tala om att eget ansvar är viktigt, för att det är 

ju ändå ligger i deras intresse att lära sig språket och kunna gå vidare”. Intrycket jag 

fick här var att både tjänstemän och lärare har bra kontakt med eleverna när det gäller 

regeringens målsättningar och förklara de målen för eleverna i god tid . Enligt min 

åsikt ser jag att tjänstemännen och lärarna jobbar bra med att väcka elevernas 

medvetenhet om fördelarna med eget ansvar och språkets betydelse påverkar deras liv 
                                                

46 Rapport integration 2003, En god början, sid 7
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i det nya landet.  ”Det finns en strävan att ge individen större delaktighet och eget 

ansvar för introduktionen och att överge det sociala omhändertagandeperspektivet.”47

En praktikplats ger en meningsfull sysselsättning och ett naturligt språk utveckling 

men den ska vara anpassad till deras önskemål om platsen. Naturligtvis så finns det 

människor med ett visst problem, inte god hälsa, och ålder som gör det svårare att hitta 

praktikplats som de känner sig trygga med. 48  Tjänsteman 2 påpekar att: ”de utgår 

ifrån elevens egen önskemål på platsen de vill praktisera”. Ett viktig steg i de 

människornas liv är att kunna få en praktikplats. Detta kan leda till en anställning, och

det råder inget tvivel på att efterfrågan på vissa yrkesbaserade praktikplatser är väldigt 

stor.  

Enligt rapport en god början 2003 skriver integrationsverket att sfi elever ska kunna 

gå ut på språkträning (praktik) för att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Ett 

annat syfte enligt utredarna, är att få möjlighet att komma ut på en arbetsplats. För att 

kunna pröva på ett visst arbete samt visa upp vad man kan och kanske få en 

anställning efter utbildningen.49 Lärare 2 säger att: ”några av eleverna har fått jobb 

genom praktiken, men kommer till undervisningen ändå för att förbättra och utveckla 

deras språk i svenska”.  Under mina intervjuer framkommit att eleverna på sfi har 

dålig kunskap om de målsättningar som regeringen satt upp för sfi-undervisningen. 

Elevernas okunskap beror på att de inte fått information eller inte förstått 

informationen. Enligt min uppfattning är det sannolikt att de inte har förstått när 

lärarna har berättat om sfis målsättningarna. Enligt lärarna har dem fått veta allt om de 

målen. Elev 2 säger: ”jag vet ingenting om sfi målen, och tror inte någon har berättat 

till oss, eller de kanske har berättat men jag inte förstår”. De lärare, elever och 

tjänstemännen jag har intervjuat har visat intresse för ämnet och de kände till 

målsättningarna för sfi. I och med detta går jag vidare med hur målen omsätts i 

parktiken och hur eleverna uppfattar detta.

                                                
47 Rapport integration2001, Förbättrad introduktion för nyanlända invandrare, sid 19
48 Rapport integration 2003, En god början, sid 8
49 Lars Rådh, Birgitta Ornbrant, Wiwi Samuelsson Etablering i Sverige- möjligheter och ansvar, (SOU 2003:75)sid85
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4.2 Den praktiska verkligheten 

Under denna rubrik redovisar jag de målsättningarna i den faktiska 

verkligheten. För att kunna göra det empiriskt utgår jag ifrån Lennart 

Lundquists tre krav. 

Den offentliga förvaltningens grundläggande syfte är att genomföra beslutande 

politik från riksdag och regering. Vad som ska genomföras (tillämpas) och vad 

är den enskilde myndigheters ansvarsområde, anges i olika lagar och 

förordningar. Tanken om myndigheter som ett instrument för implementering 

av riksdag och regeringens politik är komplicerad. Min tolkning av detta är att 

tjänstemän och lärare inte tycker att det är så lätt som regeringen säger i sin 

målsättning för sfi. Exempel på detta kan vara att det finns elever med väldigt 

kort utbildning, eller elever med stora psykiska problem. Enligt Tjänsteman3:

”naturligtvis gör vi det som sägs uppifrån, men många gånger är det inte så 

enkelt, att följa manualen”. 

En annan betydelsefull faktor som är grundläggande för implementeringens 

måluppfyllelse är, om de åtgärder man har beslutat om får de effekter man 

förväntat sig. 50 Det kan även ge motsatta effekter enlig tjänsteman3: ”oftast 

regeringens målsättningar är orealistiska, och sätter en stor press på den 

enskilde att den i sig gör svårare att klara av den pressen. Det är ganska höga

krav på eleverna, exempelvis att man ska klara av sfi- utbildningen typ på ett 

halvt år”. Enligt denna tjänsteman, lärarna och de flesta eleverna som ha 

deltagit i intervjun, så är regeringens målsättningar orealistiska och sätter en 

stor press på eleverna. Detta kan ha en motsatt effekt som kan leda till att 

elever hoppar av skolan innan de har lärt sig språket. Målsättningar som 

kommer från riksdag och regering ändras många gånger från beslut till 

genomförandet. Det kan även vara så att man inte se de effekter man har 

eftersträvat. Självklart spelar olika orsaker eller många faktorer roll till 

exempel förståelse, kunnande, och viljan från tillämparens sida.  Detta leder 

uppsatsen vidare till nästa nivå, där jag sammanställer de tre separata kraven. 

Detta för att ge en övergripande förståelse av de tre kraven. 

                                                
50 Skolverkets rapport nr. 131, Vem älskar sfi? sid 12



18

4.2.1 Tillämparen förstår inte beslutet

Om tillämparen inte förstår hur beslutet är planerat och påtänkt för 

genomförandet, utgör detta vårt första problemområde. Vilket tyder på att 

tillämparen inte förstår, och detta kan tolkas som en anledning till att politiska 

beslut inte genomförs. ”Med förståelse menas i det här sammanhanget att 

känna till och begripa innebörden av ett beslut” 51  Enligt lärare 1: ”vi i skolan 

förstå de målsättningar som kommer från regeringen, och försöker att leva upp 

till dem……. Samtidigt så tror jag inte att kommunen förstå vad det handlar 

om..”. Enligt läraren ifråga så har man kommit i konflikt med kommunen på 

grund av resurser. Skolan vill ha mer pengar och fler lärare för att kunna leva 

upp till de uppsatta målen. Målen i sig måste förbättras. Kan mer pengar 

förbättra en situation, där målen är fel strukturerade och orealistiska?

Lundquist anser att det finns utliggare ett problem. Detta är att tillämparen inte 

förstår riktlinjerna och detta beror ofta på målkonflikter inom verksamheten där 

tillämparen arbetar.52 Sfis målsättningar är individanpassad och inriktad på ge 

språkpraktik utanför skolan. En god, flexibel och individanpassad undervisning 

kostar pengar, vilket betyder att det bli svårt att spara. Vad ska då tillämparen 

prioritera? Att hålla budget, bygga fler klassrum eller kanske till och med att 

anställa fler lärare? Vilken riktlinje ska tjänstemännen utgå ifrån? Ska de ha en 

budget i balans eller uppfylla riksdagen och regeringens kostsamma mål 

gällande de målsättningarna för sfi. Detta är ett dilemma som tjänstemän ofta 

utsätts för. För tjänsteman2 är: ”att man har svårt för att kunna avgöra vilka 

prioriteringar vi ska göra när det gäller ekonomi eller målsättningar”. 

 Andra faktorer som kanske gör det svårare för tillämparens förståelse är att 

alla (elever) inte har samma utbildningsstart. Vissa kan varken skriva eller läsa 

och detta påverkar möjligheten att lära sig svenska.  Även de som kan skriva 

och läsa kan ha svårigheter då det inte finns lexikon skrivna på deras 

modersmål exempel på detta thailändska, och kurdiska. lärare 2 säger att:” det 

är inte lätt att ha elever som är analfabeter, har aldrig läst något, kan inte 

                                                
51 Evert Vedung, utvärdering i politik och förvaltning, sid 180
52 Lennart Lundquist, etik i offentlig verksamhet, sid 10-11
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använda sig av lexikon”. En annan faktor som jag har upptäckt under 

uppsatsens gång är att invididens hälsa är viktig för att uppfylla sfi kraven, 

detta enligt alla intervjuade såväl tjänstemän, lärare som elever. Som 

Tjänsteman 2 säger ” jag behandlar inte sfi frågan som en språkprocess utan 

som rehabiliteringsprocess….. många kommer in landet med ganska stora 

problem, jag kan ge dig exempel… folk kan ha lämnat sin familj bakom sig, 

kanske har flytt undan krig och förtryck, vissa är rädda och blyga som vill 

isolera sig och inte komma ut i samhället. Allt det där är ska åtgärdas med rätt 

metod och när vi få regeringens målsättningar så står det ingenting om sådana 

omständigheter”.  Detta är ett sätt att se på regeringens orealistiska uppsatta 

mål. Det kan omöjligen gå lika fort för alla sfi elever oavsett resurser.

 Detta för oss vidare till nästa målkrav, nämligen att sfi elever ska kombinera 

sin undervisning med praktik. Att komma ut på praktik ger snabbare utveckling 

av det svenska språket. Men först och främst krävs det en praktikplats. För 

Kalmars sfi elever har detta varit mycket svårt då företagen inte varit villiga att 

ta emot dessa praktikanter.  Enligt de intervjuade lärare, tjänstemän såväl 

elever är detta deras svåraste mål att uppfylla. Många nekande svar, har lett till 

att eleverna längre tror på att de ska hitta en praktikplats som motsvarar deras 

önskemål. Enligt min tolkning kan detta bero på att myndigheter och företag 

som eleverna söker praktik hos, har dålig kunskap gällande invandrare i stort 

och den enskilde individens förmåga att vara en tillgång för företagen. Denna 

kunskap kan inte sfi elever bistå med. Kommunen kan åstadkomma mirakel på 

egen hand. Detta är hela samhällets ansvar! ”jag har inte haft det lätt med så 

många nekande svar i sökandet efter praktikplatser åt våra elever” säger 

tjänsteman3 och elev 7 säger att:” vem tror du vill ha mig? jag kan ingenting 

svenska, jag ser ibland när jag frågat att de vill skratta åt mig, inte kul, nej. De 

kanske tror att jag är dum att frågat, men jag vill inte vara bara i skolan, jag 

vill ut i samhälle”. Efter en genomgång av den praktiska verkligheten och 

första kravet. Nämligen tillämparens förståelse av besluten, eller i detta fall inte 

förstå besluten, gå jag vidare till nästa krav som är inte kunna genomföra 

beslutet.
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4.2.2 Tillämparen kan inte genomföra beslutet

Att tillämparen inte kan genomföra ett beslut, leder oss till vårt andra krav av 

implementeringsproblemet. Teorin säger att det finns någon slags brist på 

resurser. Lärare 1 påpekar att: ”om vi bara hade fått lite mer resurser från 

kommunen så hade allting gått enligt målsättningarna. Men en ensam lärare 

kan inte hinna med 20 elever, som du förstår”. Ett beslut har fattats av politiker 

om vilken budget förvaltningen har för sfi-undervisning. Denna kan 

naturligtvis kunna vara grunden för implementeringen och dess utformning.53

Därmed blir kommunen således beroende av statens ekonomiska resurser. De 

statliga ersättningarna inte täcker kommunernas kostnader för undervisningen 

och detta belastar kommunens ekonomi, anser Marie Bengtsson.54

Utöver bristen på pengar finns det självfallet ännu flera faktorer i 

förvaltningens interna organisation som arbetar emot tillämpningen av politiska 

beslut.55  Förvaltningen kan förutom avsaknad av pengar, saknar även personal 

och utrustning till exempel lexikon, tillgång till dator samt bra och nya böcker. 

Enligt elev 8 är att:” jag har inte bra lexikon, den är inte så bra, finns inte så 

mycket ord. ibland jag har svårt att förstå saker min lärare säger. Och jag är 

blyg att säga någonting, så jag sitter tyst”.  ”Tjänsteman 2: när det kommer 

bestämda reglar om hur mycket pengar man få använda i undervisnings syfte, 

bli det genast svårt att göra det man har tänkt göra, men vi är duktiga i 

Kalmar att göra det bästa av situationen” En tolkning jag gör av dessa citat 

från elever och tjänstemän kan vara att om de hade mer pengar så skulle allting 

vara bra och ingen skulle klaga på något. Men som jag redovisade under första 

kravet så är det inte så enkelt att alla bekymmer skulle försvinna om de hade en 

bättre ekonomi. Självklart har ekonomin ganska stor betydelse, men vad gör 

pengar för nytta om målen i sig är fel och verklighetsfrämmande? 

Enligt Sannerstedt ska regeringens målsättningar för sfi inte ses som konkreta 

mål, utan istället tolkas som ambitioner.  Han säger också att en bristande 

målluppfyllelse främst inte bör ses som ett implementeringsproblem, utan det 

                                                
53 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 29
54  Marie Bengtsson, stat och kommun i makt (o)balans, sid 188
55 Evert Vedung, utvärdering i politik och förvaltning, sid 181
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kan beror på något annat.56 Tjänsteman3 säger att:” vi har fullt förståelse för 

de politiska målen, men de är inte lagar. Så vi anser att instanserna från 

regeringen inte räcker (resurser och pengar) att nå de målsättningarna som 

förväntas från oss att uppnå”. Intrycket jag fick av tjänstemannen i fråga var 

att de gör sitt bästa när det gäller sina elever. Målen ses inte som lagar att följa 

istället den enskilde individen må bra. Eleven ska ha nytta av undervisningen 

inte rusa igenom utbildningen utan ha lärt sig någonting. Beslutfattarnas syfte 

kanske inte är att uppnå de högt uppsatta målen, utan att tillämparen ska göra 

sitt bästa utifrån de resurser som är tillgängliga. Om fallet är så, då är det inte 

rimligt att förstå en bristande måluppfyllelse som ett implementeringsproblem, 

anser Sannerstedt. 57 Enligt tjänsteman1 är: ”de ser inte sfi-undervisning som 

papper och penna, utan vi försöker att vägleda människor, hjälpa dem att hitta 

praktikplatser och känner sig nöjda med undervisningen, dessutom jobbar vi 

med varje individ med (traumatiska händelser) från sina hemländer, alltså vi 

gör vårt bästa utifrån de resurserna har tillgång till”. Om tillämparen av 

någon anledning inte vill följa beslutfattarnas intentioner är emellertid svårare 

att se annat än implementeringsproblemet, vilket jag diskutera närmare nu.58

4.2.3 Tillämparen vill inte genomföra beslutet

Efter att ha klargjort kring huruvida tillämparen förstår (inte) och kan (inte),

går jag nu över till Lundquists avslutande punkt, den om implementerarens 

vilja, eller snarare bristen på densamma.  Enligt Vedung är en kylig eller 

negativ attityd till ett beslut inom förvaltningen det som kan påverka 

genomförandet. Med andra ord är genomförandefasen i fara om olika intressen 

ska konkurrera mot varandra. Ett exempel kan vara att en tjänsteman inte gillar 

vissa beslut, då kommer inte denna tjänsteman att tillägna sin tid och 

kompetens åt beslutet.59 Tjänsteman2 menar att: ”i Kalmar kommun kommer 

bra överens, inga särskilda intressen av olika slag, och saken är att vissa av 

                                                
56 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid:35-36
57 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid:35-36
58 Anders Sannerstedt, politik som organisation, sid 39
59 Evert Vedung, utvärdering i politik och förvaltning, sid 182
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oss som jobbar med invandrarfrågor, brinner för dessa frågor. och detta kan 

vara orsak till att vi faktiskt har lyckats så bra som det är nu, om jag få säga 

så”. ”Lärare1: den enda intresse vi har är att våra elever klara sig ute i 

samhället och kunna klara sig själva utifrån det de har lärt sig, men självklart 

dem kan inte lära sig ett nytt språk så jätte bra bara på sfi. De måste kunna 

vara integrerad i samhället, och kunna komma ut på arbetsmarknaden”. 

Min tolkning av detta är att det inte finns något ointresse för att kunna 

förverkliga sfis målsättningar från förvaltningens sida. Alla jobbar bra 

tillsammans för att integrera invandrare i samhället. Verktyget som används är 

språkinlärning. I mina intervjuer har jag upptäckt att de flesta som jobbar med 

de här frågorna har en lång erfarenhet av invandare och integrations frågor. De 

har dagligen haft kontakt med invandrare och hör deras historia i det gamla 

likaväl nya landet. En ledande fråga i förvaltningspolitik kan vara, hur stor 

handlingsfrihet ska den enskilde tjänstemannen har. 

Detta för att kunna undvika problematiken gällande att förvaltningen inte följer 

beslutfattarnas vilja, menar Vedung.60  Enligt Rothstein är denna problematik 

extra angelägen i den moderna välfärdsstaten. En stor del av människors 

livsvillkor är numera direkt påverkade av beslut som fattas av den offentliga 

förvaltningen och dess tjänstemän. 61 Tjänsteman3 säger att:” vi vet alltså vad 

vi pratar om, vi inte bara erbjuda dem språk kunskapar, utan vi hjälper faktiskt 

hela familjen. Att de kan stå på sina egna ben, och klara sig. Problemet här att 

regeringen inte har någon aning om vad dem pratar om. De uppifrån bara 

säger invandrarna ska lära sig språket si och så” Jag kan tolka detta svar på så 

sätt att det inte finns ovilja från förvaltningens sida att genomföra beslut som 

kommer uppifrån. De gör sitt bästa, inte bara med individen, utan hela 

familjen.

Men de politiska mål och besluten samt de åtgärder som man har vidtagit, 

måste bygga på en felfritt kausal (intention) teori. Sannerstedt anser att det är 

synnerligen angeläget inom områden där politiker gör ett försök att förändra 

                                                
60 Evert Vedung, utvärdering i politik och förvaltning, sid 181
61Bo Rothstein, politik som organisation, sid 8-9
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samhället och människors uppträdande som exempelvis att tidspress på sfi 

elever.62  Samtidigt som Marie Carlson skriver att ”Goda intentioner när det 

gäller undervisningen i svenska språket riskerar att bidra till ett slags 

omedveten, och oavsiktligt, underordning att vissa intentioner eller förslag inte 

kan leda till förbättring, utan tvärtom till försämring av situationen”63 Ett 

exempel på detta kan vara sfis målsättningar som kan leda till att allt fler elever 

hoppar av skolan och mår dåligt på grund av detta. Detta fel som kan kosta 

samhället mycket och det görs uppifrån, enligt min uppfattning.  Som avslut på 

alla tre kraven går jag vidare med de eventuella motsättningar som kan uppstå 

på vägen till förverkligandet av målen.

4.3 De eventuella motsättningarna för att nå målen 

I detta avsnitt kommer jag gå igenom de eventuella motsättningar som kan vara 

ett hinder inför måluppfyllelsen i samband med sfi- undervisningen.  Självklart 

är det inte lätt att uppfylla alla kraven när det gäller svensk-undervisning för 

invandare. Det är många faktorer som spelar roll på vägen till måluppfyllelsen, 

med detta beskriver jag de faktorerna som är ett hinder för att nå de 

målsättningarna, enligt intervju resultatet i min studie.

4.3.1 Brist på resurser?

Enligt rapport integration 2007, så har integrationsverket påpekat genom åren 

att den språkundervisningen som planeras ska utgå ifrån individen. Planering 

av genomförande av insatser ska ske i samarbete mellan olika parter i 

kommunen. Det ska finnas resurs för hänsynstagandet av genusperspektivet, 

individens hälsotillstånd och att undervisningen i svenska ska ske parallellt 

med praktik. Om kommunen ensam ska sköta introduktionen av invandrare, 

                                                
62  Regeringen har bestämda regler hur länge ska en elev läsa på sfi, och detta är kanske baserad på 
utbildningsbakgrund.
63 Per Strömblad, Karin Borevi, Anders Westholm, kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i 

mångfaldens Sverige, SOU (2004) sid 22



24

blir följden att insatserna som anses leda till snabbare etablering i samhället 

och språkinlärning får vänta. Detta få negativa konsekvenser på den enskilde 

individen som ska lära sig nytt språk i ett nytt land.64 Tjänsteman1 säger att:

”vi behöver mer pengar från regeringen och mer hjälp från landsstinget”.

Enligt min tolkning är det självklart att brist på resurser kan vara en ganska 

avgörande motsättning för att nå målen. Brist på lärare och läromedel kan 

orsaka stora nedskärningar när det gäller de viktigaste insatserna.

4.3.2 Individens ansvar och motivation?

I rapport integration 2005, skriver man att de enda insatserna som tycks 

genomföras konsekvent under det första åren är att personen deltar i 

svenskundervisningen. Ju längre tid so går utan språkundervisning, desto 

svårare blir det att komma ifatt lärandet av svenskan.65  Tjänsteman 3 säger att: 

” Individens ansvar och motivation spelar en avgörande roll i lärandet av det 

svenska språk, och i integrationsprocessen. De måste känna sig motiverat att 

kunna gå till skolan, lära sig språket, känna sig delaktiga i samhället.  Allt 

hänger inte på oss tjänstemän eller lärare. Det måste komma från deras inre 

för att kunna gå bra. Vissa har motivation att gå och ta körkort utan kunna 

prata svenska, men har inte lust att komma till skolan. Vi kan alltså inte tvinga 

någon att delta i undervisningen”. 

De flesta elever jag har intervjuat har påpekat att individens ansvar är viktig 

likaså motivationen. Att ha motivation eller snarare brist på den kan leda oss 

till en annan diskussion. Å ena sidan är alla medvetna att eget ansvar är viktig, 

å andra sidan så kan motivation saknas förr att fortsätta utbildningen. 

Orsakerna kan vara flera, till exempel påverkas eleverna av att inte ha 

uppehållstillstånd. Detta är påfrestande och motivation att gå i skolan minskar 

då risk finns att man inte få stanna kvar i Sverige. ”Man byter huvud när man 

kommer till Sverige, man tänker annorlunda när man kommer hit. många 

                                                
64 Rapport integration 2007, ett förlorat år, sid 17
65 Rapport integration 2005, Introduktion för nyanlända invandrare, sid.39
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förändringar och många saker att vänja sig vid, som bli svårt att inte tänker 

tillbaks till hemlandet. Därför ibland saknar jag familjen och känner inte för 

att gå i skolan”66 Säger elev 11. Andra kan känna sig trötta på att sitta på 

skolbänken och tror sig ändå inte kunna lära sig tillräckligt för att kunna hitta 

något arbete. I denna grupp ingår äldre och de som inte ha skolvana. Men det 

finns även unga och skoltrötta. De sistnämnda deltar i undervisningen ändå, 

men kanske inte för undervisningens skull, utan för de kompisar man har 

skaffat som elev 12 påpekar och säger: ”många gånger orkar jag inte vakna 

tidigt och komma till skolan…, jag tror inte jag missar mycket i skolan om jag 

gå inte dit ett par gångar. Men de gångarna är där jag tycker om mina 

kompisar, jag vill träffa dem”67

4.3.3 Könsperspektiv? 

Det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors närvaro på sfi-

undervisningen. Männen kommer i gång mycket snabbare med 

språkundervisningen. De ha fler veckotimmar i skolan än kvinnorna. Om 

skillnaderna har kulturella eller individuella förklaringar vet vi inte enligt 

undersökningen rapport integration 2005.68 Lärare2 säger att: ”vi ser ibland att 

kvinnorna inte kommer till undervisningen, så är det antingen barnen är sjuka 

eller har läkartider (oftast tandläkare). Enligt de kvinnliga eleverna har jag fått 

veta att de är hemma mycket oftare än männen. En tolkning kan vara att det 

antingen beror på att det ligger i kvinnornas natur att vara till hands för 

familjen. Det kan också bero på att männen i familjen har ett arbete och 

försörja familjen. Med automatik blir det kvinnorna somt stanna hemma och ta 

hand om barnen vid sjukdom. Kommunen jobbar ständigt med frågor rörande 

sfi och kvinnor och enligt Tjänsteman3: ”att de jobba mycket med 

kvinnofrågan, och ändra deras syn sätt att tänka i de traditionella termerna. att 

                                                
66”elev 11, säger att man genomgår en förvandling psykiskt och fysiskt när man byter land, andra tankar, kulturer, 
religioner, och traditioner kommer in i bilden, samtidigt måste man vara positiv till allt som händer här och lära sig 
allt om det nya landet”. Detta har använt som namn på min uppsats. 
67 Min egen tolkning är att elev 12 inte vill vara närvarande i skolan, men gå dit ändå pågrund av sina kompisar, som 
han gillar mycket. 
68 Rapport integration 2005, Introduktion för nyanlända invandrare, sid.56
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kvinnan ska vara hemma och laga mat (kanske vanligare bland långutbildad 

och länder där det är vanligt att tänka så..), men självklart vi har kvinnor som 

har klarat sfi bättre och fortare än sin man eller bror. Så vi ska vara försiktiga 

när det gäller generaliseringen av kvinnor”.

4.3.4 Den studerandes (o)hälsa?

De studerandes hälsotillstånd utgör en del av problemet som uppstår i samband 

med språkundervisningen. Enligt statens offentliga utredning 2003 har 

utredarnas uppgift varit att kartlägga och analysera sfi elevernas hälsa samt hur 

denna påverkar studierna. Dåligt hälsotillstånd påverkar självfallet individens 

motivation och inlärningsprocess.69  Tjänsteman3 säger att: ”sfi för oss är inte 

bara en språkinlärningsprocess utan en rehabiliteringsprocess. Vi måste 

vägleda varje individ och hjälpa dem att bearbeta de traumatiska händelser de 

har upplev till en bättre social förändring”.  Många nyanlända har kommit hit 

på grund av krig och förföljelse. Att bearbeta dessa upplevelser är inte en lätt 

uppgift. Hälsofrämjande insatser, bearbetning av upplevelser samt 

rehabilitering ska ske parallellt med undervisningen för bättre resultat. 70

Elev10 säger att: ”jag är inte så gammal! så jag kan inte säga att jag har sett 

mycket dåligt! men jag har inte uppehållstillstånd i Sverige än, därför jag mår 

dåligt. Annars jag ska vara glad! . Som invandrare från ett krigshärjat område, 

kan jag tänka mig vad folk går igenom dagligen. Traumatiska bilder, 

fruktansvärda händelser och ett liv i skräck ska förvandlas till ett trygg och 

säker tillvaro och gå vidare i livet. Detta är inte en lätt resa, vill jag påstå.

                                                
69 Vidare vägar och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv,( SOU 2003:77) sid 245
70  Rapport integration 2007, ett förlorat år, sid 18



27

4.3.5 Brist i samverkan?

Samverkan är i dag ett viktigt begrepp i arbetet av introduktionen av 

invandrare. I målen för introduktionen står det: ”Kommuner, myndigheter och 

andra berörda aktörer samverkar och samordnar sina insatser så att det blir 

tydligt för individen att alla arbetar mot gemensamt uppsatt mål. 

Arbetsförmedlingen ger individuell rådgivning och säkerställer därmed att 

inriktningen på introduktionen är arbetslivsorienterad”.71
  

Aktörer som är överens om ansvarsfördelning i olika faser i 

genomförandeprocessen, kan vara avgörande för effektivitet och 

måluppfyllelsen. Om samverkan och samsyn saknas, blir det genast svårare för 

den enskilde att få en bra introduktion och en bra undervisning. Det handlar om 

samarbetet mellan kommun, landsting, lärare, utbildningssamordnare, 

praktiksamordnare, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. All aktörer 

måste samarbeta och vara överens om ansvarsfördelning. Detta medför att 

invandraren få en bra start i det nya landet.72 Om detta inte fungerar hamnar 

den enskilde i kläm. Nästan hälften av lever inom sfi har gått igenom 

undervisningen utan någon praktik.73  Elev5 påpekar att: ”han har svårt att 

hitta praktik, de vill inte ha mig, du vet: jag pratar inte bra svenska”.

En annan tolkning av hela är att den svenska förvaltningen har beskrivits som 

dualistisk, med åtskillnad mellan förvaltning och politik. Tjänstemännen som 

enkla verktyg av politikers vilja, men den svenska förvaltningen är mer 

komplex än så idag. Det är politikernas medel att styra förvaltningen genom 

budget och att sätta de övergripande målen för verksamheten.74 Brist på 

resurser återkommer under hela intervjustudien. Samtidigt så pekar de 

naturligtvis även på att felet inte är bara brist på resurs eller samverkan, utan 

felet ligger i målen som kommer uppifrån.  Med detta avslutar jag min empiri 

och går vidare med min analys och reflektioner. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av hela uppsatsen.

                                                
71 Rapport integration 2005, Introduktion för nyanlända invandrare, sid.42
72Lars Rådh, Birgitta Ornbrant, Wiwi Samuelsson, Etablering i Sverige.,(SOU2003:75) sid83
73 Rapport integration 2005, Introduktion för nyanlända invandrare, sid.37
74 Rapport integration 2005, Introduktion för nyanlända invandrare, sid.42
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Figur: 4.4 Sammanfattning av den praktiska verkligheten och de 

eventuella motsättningarna.
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5. Analys och reflektioner

Intervjuerna gav en intressant blandning av åsikter och intryck. Man kan säga 

att intervjusamtalen verkligen berör. För att utgå ifrån det teoretiska perspektiv 

som beskrevs i kapitel två kan vi nu kontrollera vilken syn som stämde bäst 

överens med verkligheten. Analysen utgår ifrån intervjuerna av tjänstemännen 

och lärarnas uppfattning om språkundervisningens målsättningar och även sfi-

elevernas uppfattning om den praktiska verkligheten. För att kunna ge så riktigt 

bild som möjligt har jag tillämpat Lennart Lundquist tre krav på empirin, för att 

kunna ta reda på vilken av de tre som stämmer bäst med den verkligheten.

För att kunna resonera kring huruvida det föreligger ett 

implementeringsproblem i form av att tillämparen inte förstår de riktlinjer som 

finns, är vi initialt i behov av att identifiera vilka dessa riktlinjer är. När jag 

diskuterade den här frågan med mina intervjupersoner fick jag intrycket att det 

saknas förståelse och kunskap av sfi målsättningarna från eleverna. Enligt 

lärarna förstår kommunen inte de målsättningarna och hur man ska jobba med 

att förbättra situationen för eleverna. Tjänstemännen i sin tur klandrar 

regeringen att de inte förstå elevernas situation och ha alldeles för höga och 

orealistiska krav. Regeringen borde förstå att sfi-undervisning handlar inte bara 

om språkinlärningsprocess, utan en rehabiliteringsprocess. Min personliga 

uppfattning stämmer med tjänstemännens uppfattning, för jag anser inte att det 

är så enkelt att se alla sfi-elever med samma ögon. Med det menar jag att vissa 

av eleverna har undervisningsvanor till skillnad från andra, och att alla inte har 

samma hälsotillstånd. Det är orimligt att tänka sig en analfabet ska klara av 

språkinlärning på två år som Skolverkets nya kursplan kräver, se sid 14.

Att mina intervjupersoner (tillämparna) kan faktiskt inte genomföra beslutet på 

grund av resursbrist är ett bestående intryck efter mina intervjuer. Enligt 

lärarna är att det inte finns tillräckligt med lärare, inte bra kursmaterial 

exempelvis bra lexikon osv. Samtidigt vill de ha mindre klasser så att de hinner 

med alla elever. Men enligt tjänstemännen fick jag uppfattningen att det mesta 

hänger på ekonomin, att de inte har tillräckligt med pengar så att de kan 

tillsätta resurser i skolan. Men tjänstemännen påpekar också att allt hänger inte 
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bara på oss eller ekonomin, utan mycket hänger enskilde students ansvar. 

Individens ansvar och motivation var ett nyckel ord enligt mina 

intervjupersoner. Med det menar de att om motivationen saknas hos eleverna, 

detta kan varken lärare eller pengar hjälpa de med. Min åsikt angående denna 

punkt är att självklart är ansvar och motivation från eleverna väldigt viktigt, det 

är trots allt för deras eget bästa. Men mycket av detta kan fixas med hjälp av 

resurser, nämligen mindre klasser, fler lärare, fler lexikon från olika språk, 

samtal och vägledning. Och allt detta görs med hjälp av ekonomiska resurser. 

Så enligt mig så hänger inte allt på elevernas ansvar, motivation eller resurser, 

utan målsättningarna i sig måste ses över.

När vi ställer oss frågan om implementeraren inte vill, kan vi, utifrån de 

intervjuer som genomförts, inte ge något annat svar än ett definitivt nej, i denna 

undersökning. Samtliga intervjupersoner har visat ett engagemang för 

integrations- och utbildningsfrågor. Alla de jag har intervjuat har visat en 

positiv attityd mot språkundervisningen av invandrare. De flesta har påpekat att 

de har jobbat med människor med utländsk bakgrund i många år, och känner 

stor passion till sådana frågor som kan förbättra den enskilde invandraren. Min 

reflektion över detta är att jag inte tror det finns ovilja hos de här 

tjänstemännen när det gäller förbättring av språkinlärningen. Men samtidigt i 

rollen som undersökare kan vi aldrig veta om intervjupersonerna verkligen 

menar allt som de säger, utan det är helt enkelt en risk som ligger inbäddad i 

det de säger.

Med detta avslutar jag detta avsnitt med att säga att det finns en risk att 

tillämparen varken förstår beslutet, eller kan genomföra beslutet, vilket bland 

annat tyder på brist på ekonomiska resurser och att målen i sig är orealistiska. 

Dessutom tror jag inte att oviljan finns hos tillämparen när det gäller att 

genomföra sfi:s målsättningar, utan problemet ligger på den nivå, varifrån 

målsättningarna kommer.  Här näst går jag vidare med om det finns 

motsättningar på vägen till målen (individualisering av undervisningen, 

flexibilitet och kombination mellan språkundervisning och praktik för snabbare 

språkinlärning) och i så fall vilka de är.
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Individualisering är följaktligen en viktig utgångspunkt, som också understryks 

i direktiven. Med detta för ögonen har försök gjorts för att så långt det är 

möjligt utgå ifrån individens perspektiv och låta detta vara styrande för sättet

att beskriva nuvarande situation och förslag för framtiden. Hur bör ett system 

se ut som är så flexibelt att innehåll och utförande utgår från individen men 

ändå går att hålla samman i en effektiv organisation? Att ha individen i 

centrum betyder också att inte frånta människan det egna ansvaret. Utan 

individens egna drivkrafter kommer all utbildningsverksamhet att misslyckas. 

Det betyder att tjänstemän och lärare måste fundera över vilka incitament som 

olika lösningar skapar för individen. Vad är det i dagens situation och system 

som snarare sänker än höjer den studerandes motivation? Hur kan vi få bort 

dessa hinder? En annan ledstjärna är att en helhetssyn på individen ska prägla

sfi-undervisningen. 

Nästan hälften av personerna som har läst svenska har genomgått 

undervisningen utan någon praktik. Det är få personer som regelbundet, i 

samband med språkinlärning, har fått någon form av språk- eller 

arbetsmarknadspraktik. I kontakt med Kalmar kommun, har jag också fått 

åtskilliga beskrivningar av problemen med att hitta praktikplatser för olika 

ändamål och den konkurrens om dem som finns. När konkurrensen om 

praktikplatser är stor, viks de i första hand för dem som behöver arbetspraktik, 

utbildning och annan verksamhet. Detta ställer höga krav på samsyn och 

samverkan mellan de aktörer som individen har att göra med.  Ovanför har jag 

redovisat och reflekterat över de målsättningar som ligger till grund för denna 

analys som följer angående motsättningar som hindrar måluppfyllelsen, 

baserad på intervjumaterialet.

Brist på resurser är första punkten som kom upp som en motsättning, nämligen 

att Kalmar kommun inte har tillräckligt med resurser att bistå skolan för bättre 

undervisning, Detta få självklart negativa konsekvenser för den enskilde 

individen som ska lära sig nytt språk i ett nytt land. Insatser måste komma från 

regeringen så att det kan göras något på lokal nivå.
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Första året är väldigt viktigt i den enskildes liv, såsom att kunna komma ut i 

samhället och påbörja sin utbildning. Men som har påpekats i intervjuerna

ligger ansvaret hos individen, som måste vara motiverad att göra det. Ett 

hinder för detta utifrån ett elevperspektiv kan vara rädsla och blyghet.

Könsperspektivet har också dykt upp under min studie när det gäller 

motsättningar för att nå målen, De flesta har påpekat att män börjar sin 

utbildning snabbare och bli klara fortare med utbildningen än kvinnorna. En 

orsak anses vara att kvinnor ska vara hemma, vilket kanske kan vara en 

kulturell eller en individuell fråga. De studerandes hälsotillstånd utgör en del 

av de problem som uppstår i samband med språkundervisning. Många 

nyanlända har kommit hit på grund av krig och förföljelse. Att bearbeta dessa 

upplevelser är inte en lätt uppgift. Andra hälsofrämjande insatser, bearbetning 

av upplevelser och rehabilitering ska ske parallellt med undervisningen för att 

nå ett bättre resultat.

Om samverkan och samsyn saknas, blir det genast svårare för den enskilde att 

få en bra introduktion och en bra undervisning.  Det handlar om kommun, 

landsting, lärare, utbildningssamordnare, praktiksamordnare, 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. De måste ha ett bra samarbete och 

en bra ansvarsfördelning, så att invandraren få en bra start i det nya landet . Om 

detta inte fungerar, hamnar den enskilde i kläm. 
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Sammanfattning 

”Man byter huvud när man kommer till Sverige”, är namnet på den studie jag 

har gjort gällande språkundervisning i Kalmar och uppsatsen är en 

implementeringsstudie av svenska för invandrare (sfi). Ambitionen med denna 

uppsats var att undersöka skillnaden mellan de politiska målen och hur de 

målen fungerar i praktiken när det gäller svenskundervisning för invandrare 

(sfi). Med politiska mål menar jag de målsättningarna såsom individualisering 

och flexibilitet i sfi-undervisningen samt att undervisningen ska kombineras 

med praktik för en snabbare språkinlärning, samt hur målsättningarna omsätts i 

praktiken. Syftet är att analysera den eventuella skillnaden mellan de politiska 

målsättningarna och det praktiska utformandet av sfi i Kalmar kommun.

Studien omfattar en analys utifrån Lennart Lundquist tre krav, nämligen 

insiktskravet, autonomikravet och kausalkravet.

 De frågor som ställdes i denna studie var hur gatubyråkrater uppfattar 

regeringens målsättningar och hur sfi-elever uppfattar den praktiska 

verkligheten, samt om det finns motsättningar på väg till måluppfyllelsen. Jag 

har använt mig av Skolverkets rådande kursplan för att kunna sammanställa 

policyn och för den praktiska verkligheten har jag genomfört en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer.

Den tes som kommer att vara förutsättningen i denna uppsats är en klassisk

förvaltningsteori kallad implementeringsteori.

Resultatet av uppsatsens frågor blev olika beroende på vem jag frågade. Enligt 

tjänstemännen gjorde man allt man kunde för att förverkliga målen, utifrån de 

få resurser man har tillgång till och att felet ligger i regeringens målsättningar. 

Lärarna däremot skyllde på att det är politikernas fel att undervisningen inte 

kanske har gått som man förväntat.  Ur elevernas perspektiv hänger inte allt på 

politiker, tjänstemän och lärare, utan på mycket annat som pågår i den 

enskildes liv, till exempel den enskildes ansvar, motivation, hälsa eller snarare 

ohälsa, osv. 
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Intervjupersoner 

Sfi – elever 

Namn Födelse år Nationalitet

Aishe Krasnigi 1964 Kosovo

Mohammed Sammakah 1964 Irak

Janet Swärdmyr.  1965 England

Hamid Palani 1970 Iran

Emine Cengiz 1974 Turkiet

Gole Fahimi  1974 Kurdistan- Iran

Nibras Mohamad 1974 Irak

Christine Uwitonze 1976 Burundi

Srikrishna Regula 1984 Indien

Rangdar Shahab 1985 Kurdistan- Irak

Ya- Hui Hsu 1985 Taiwan

Salah Delashor 1986 Iran

Andra intervjuade personer

Namn Position

Nasim Malik Tjänsteman

Lars- Ove Angré Flyktingssamordnare

Mickael Andersson  Praktiksamordnare

Viveca Karlberg Sfi-lärare

Bitte Andersson Sfi-lärare
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Intervjufrågor till sfi -eleverna 

 Namn?  Födelseår? 

 Nationalitet?  Språk? 

 När kom du till Sverige? 

 Har du uppehållstillstånd eller inte?

 Började det du på sfi efter tillståndet? Om inte: när var det? 

 Hur kändes det inför det nya språket? 

 Har du gjort något uppehåll i studierna? 

 Vad visste du om sfi innan du började? 

 Hur fick du informationen om sfi? 

 Hur många timmar läser du i veckan? Går du till undervisningen varje dag?

 Har du haft olika lärare i svenska sedan du började på sfi?

 Hur har det påverkat dig och dina studier att ha olika lärare? 

 Hur viktigt är eget ansvar enligt er?

 Hur ofta löser du individuellt dina uppgifter själv utan hjälp?

 Får du hemläxor?

 Om ja: Hur ofta brukar du få läxor? Hur mycket tid lägger du i genomsnitt ner 

på studier per dag när du är hemma? 

 Vad är bra och dålig i skolan? Skulle du vilja ändra på någonting?

 Hur använder du svenskan när du inte är i skolan? 

 Finns det situationer där du måste använda svenskan? Hur upplever du dessa 

situationer? 

 Har du kunnat hitta någon praktikplats? om ja: hur? om nej: varför inte?

 Hur stor chans har du att få jobb när du inte pratar bra svenska tycker du?

 Hur mycket kan ni om regeringens mål/krav på sfi? 

 Hur uppfattar du individanpassad undervisning? 

 Vad betyder en flexibel undervisning för dig?

 Känner du delaktig i samhället? Varför/ Varför inte? 

 Tycker du att kunskapsbrist i svenskan gör att du inte kan integrera dig? 

 Vad har du för planer inför framtiden? Skulle du vilja fortsätta att läsa eller vill 

du hellre jobba? 
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Intervjufrågor till andra intervjupersoner

 Namn?

 Position?

 Känner ni till regeringens målsättningar gällande sfi-undervisning? om ja:

 Hur individanpassad anser ni sfi är?

 Har ni lätt att hitta praktikplatser? om nej: vad beror det på?

 Hur uppfattar ni regeringens målsättningar när det gäller språkundervisning?

 Har ni en bra relation till sfi-elever enligt er?  

 om ja: hur ofta träffa ni sfi-elever?

 om nej: vad är det som hindrar er?

 Har ni en bra samverkan mellan er (tjänstemän och lärare)? om nej: varför?

 Vilka är motsättningarna för att nå sfi målen enligt er?


