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Sammanfattning 
 
Som en del av en integrationsprocess finns Svenska För Invandrare (SFI) och detta är något 
som nyanlända får som möjlighet att studera när uppehållstillstånd erhållits. Denna studie 
handlar om SFI-elevers drömmar om en karriär och framtid i ett nytt land. De 
grundläggande frågeställningarna berör vilka möjligheter och hinder som de upplever att de 
har framför sig. För att undersöka detta har vi använt oss av kvalitativ metod och intervjuer 
av fem SFI-elever på D-nivå. Till stöd under intervjuerna hade vi ett semi-strukturerat 
frågebatteri som skapades utifrån syftet. Uppsatsens huvudresultat visar att yrkesdrömmar 
består även sedan de kommit till Sverige. Det största hindret för att få arbete eller att studera 
vidare på universitet är kunskaperna i det svenska språket. Betydelsen av språket är det 
starkaste resultatet men ses inte bara som ett hinder utan även som den största möjligheten 
då tillräcklig kunskap erhållits.  
 
 
 
Nyckelord: SFI, drömmar, utbildning, kultur, svenska språket 
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Inledning 
 
Sverige har en hög invandring (Statistiska centralbyrån, 2017) som av olika anledningar har 
fått bryta upp från sina hemländer. Dessa människor kommer från olika delar av världen, 
från olika kulturer och samhällsnivåer med olika bakgrund och professioner. Det ställer krav 
på det svenska samhället beträffande bemötandet av dem som kommer hit. I Sverige möter 
de ett samhällssystem där integrering och etablering av de nya samhällsmedborgarna ses 
som en viktig process. Samtidigt möter dessa nya medborgare barriärer som gör att de blir 
tvingade att göra val de annars inte skulle ha gjort. Val som kanske inte korrelerar med 
drömmar eller mål som de hade när de kom till Sverige. Deras situation är ofta komplex och 
många lever i utanförskap, vilket gör dem extra sårbara i jämförelse med andra 
samhällsmedborgare (Herz & Johansson, 2012). Flera studier visar att bristerna i det 
svenska språket är ett av de stora hindren för integrering och etablering på arbetsmarknaden, 
vilket leder till att många av de nya samhällsmedborgarna blir arbetslösa. De möts även 
oftare av diskriminering och rasism än andra grupper. Det skapar hinder och negativa 
känslor som i sin tur påverkar individens inre och därmed deras framtidsdrömmar (Herz & 
Johansson, 2012; Bimrose, Mulvey & Brown, 2016). Ett viktigt steg i integrationen, och för 
att få tillgång till mera samhälleliga insatser, är att få sitt uppehållstillstånd. När de väl fått 
uppehållstillstånd har de möjlighet att få tillgång till svenska för invandrare (SFI). SFI är en 
frivillig utbildning i svenska för personer från sexton år som invandrat till Sverige och 
saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. SFI-utbildningen regleras i 
Skollagen kapitel 22, i Förordning om vuxenutbildning (SKOLFS 2011:1108) och i 
Förordning om kursplan för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 2012:13). 
 
“2 § Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och 
stimuleras i sitt lärande. De ska även ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 
förutsättningar” (Skollagen Kapitel 22 SFS 2010:800). 
 
Utifrån den enskildes behov och förutsättningar finns olika nivåer av SFI. Det är 1A och 1B 
för dem som inte har någon studiebakgrund, 2B och 2C som vänder sig till dem med längre 
studiebakgrund och 3C och 3D vänder sig till de mycket studievana som vill gå fort fram. 
Det svenska språket är en stor begränsning i deras karriärer men genom att lära sig det 
svenska språket ses det som en inträdesbiljett in på den svenska arbetsmarknaden (Skolfs 
2009:2). 
 
Studie- och yrkesvägledare möter människor som går i olika typer av skolor och som har 
olika typer av bakgrunder. Mötet med en studie- och yrkesvägledare är en viktig del för 
individen i att närma sig sina önskemål och drömmar. SFI-elever har drömmar och 
önskemål om en framtid i Sverige som vilken annan medborgare som helst. Utifrån det är vi 
intresserade av att undersöka de processer SFI-eleverna befinner sig i och de förutsättningar 
som de står inför vid val av yrke/studier när de kommit till ett nytt land. Detta för att skapa 
mer kunskap om denna grupp genom att synliggöra vilka upplevelser dessa människor har 
kring sina yrkes- eller studiedrömmar. Vår förhoppning är att det ska ge studie- och 
yrkesvägledare en inblick om dessa människors förutsättningar och på så sätt ge dem den 
information och det stöd som de behöver för att förverkliga drömmen. 
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1. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att skapa mer kunskap om SFI-elevers (Svenska för invandrare) 
karriärval och de processer som de står inför vid val av yrke/studier när de kommit till ett 
nytt land. Detta genom att beskriva och analysera den process de befinner sig i och de 
förutsättningar de själva ser på sin yrkesframtid här i Sverige. 

1.1 Frågeställningar: 
- Vilka drömmar har eleverna gällande utbildning och yrkesval? 
- Vilka hinder ser eleverna för sin yrkesframtid? 
- Vilka möjligheter ser eleverna för sin yrkesframtid? 
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2. Tidigare forskning 
 
Det var svårt att hitta tidigare forskning som belyser nyanlända och om deras tidigare 
yrkesdrömmar från hemlandet tas i beaktande vid yrkesval i Sverige. Mycket av den 
forskning som vi fann handlar om vilka faktorer som utgör hinder för att de ska komma dit 
de önskar. Vi fann dock en C-uppsats från 2013, Karriärdrömmarna – lever de kvar? av 
Jenzen och Pilz, som precis berörde vårt ämne. Vi har valt att ta med den samt tidigare 
forskning som berör vårt ämne till viss del men som vi anser är relevant för vår studie. 
 
I Jenzen och Pilz (2013) uppsats visade det sig att många hade kvar sina framtidsdrömmar 
om en specifik yrkeskarriär även i Sverige. Studiens huvudresultat visar på språkets 
betydelse för integration genom att det är väldigt viktigt att lära sig språket. Det kan leda till 
en inkludering i samhället och att möjligheter öppnar upp sig. På liknande sätt uppenbarar 
sig svårigheter om språket inte behärskas och större hinder framträder för att etablera sig på 
den svenska arbetsmarknaden. Många upplevde att det var en kulturkrock att komma till 
Sverige när de fick veta hur mycket mera utbildning vissa yrken kräver i Sverige till skillnad 
från sitt tidigare hemland. 
 
Bimrose, Mulvey och Brown (2016) intervjuade 30 personer med invandrarbakgrund 
bosatta i Storbritannien och Frankrike. Alla hade upplevt hinder i sina karriärer på grund av 
att de inte kunde språket. Detta ledde till att de var svårt att komma in på önskade 
utbildningar, vilket fick till följd att de satt fast i lågstatusarbeten på arbetsmarknaden. Dock 
fanns attityden hos dem att ett lärande av ny kunskap var viktig. Detta trots att upplevelsen 
av “lärandet” kunde göras genom lågstatusarbeten som i sig själva upplevdes som negativa. 
De intervjuade ansåg att en utveckling av deras egenskaper och förmågor var viktig och att 
denna utveckling var möjlig vid en förändring som exempelvis vid en karriärväxling. 
 
Riksrevisionen (2011) har gett ut en rapport som utvärderar insatser för akademiker 
med utländsk utbildning i Sverige. Anledningen till det är att många akademiker med 
utbildning från andra länder antingen är arbetslösa eller överkvalificerade för de 
anställningar de har. Riksrevisionen belyser att vägen för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden inte har nått fram till målgruppen och att dessa personer ibland behöver 
vänta orimligt lång tid för att få sina utländska utbildningar validerade eller bedömda. 
 
Bunar (2010) lyfter stigmatiseringsprocessen där nyanlända elever möter skolan som 
förstärker deras negativa upplevelser och erfarenheter som dessa människor redan bär med 
sig samt även förminskar deras kunskaper de förskansat sig tidigare i sina hemländer. 
 
I en studie av Ngo och Este (2006) som intervjuade sex respondenter som invandrat till 
Kanada från olika länder och deras väg till att etablera sig själv på arbetsmarknaden i sin 
tidigare profession. Respondenterna i studien var medvetna om att de saknade nätverk i 
Kanada som kunde göra att de riskerade att bli isolerade och utan kontakter till 
arbetsmarknaden. De hade upplevt diskriminering på grund av hudfärg och på grund av 
deras status som invandrare. De vidhöll att arbetsgivare diskriminerar dem på grund av 
annorlunda accenter i det engelska språket, brist på sociala färdigheter och på grund av 
avsaknaden av erfarenhet på den kanadensiska arbetsmarknaden. Språkkunskaperna 
uppgavs var det största upplevda hindret i det nya landet och de uppgav att det var en viktig 
faktor för att lättare hitta arbete. De hade också upplevt kulturella skillnader vid exempelvis 
anställningsprocessen där en av respondenterna var ovan vid att behöva skryta om sig själv 
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för att få arbetet. Respondenterna förtydligade att det fanns kulturella olikheter som inte 
passade in i deras egen kultur men att de hade insett och försonats med att om de ville få 
arbete och lyckas så måste de anpassa sig till det nya landet och dess kultur. 
 
I den andra studien fann Kennedy (2012), som också undersökt utbildade nyinvandrade till 
Kanada, att deltagarna hade upplevt många olika typer av hinder och barriärer. Men flera 
upplevde snarare detta som något positivt och utvecklande för dem själva. Han förklarar att 
nyinvandrade ofta upplever någon typ av chock när de upplever hur svårt det är att få ett 
arbete inom deras yrkesområde. Han menar att anpassningen från ett mera “kollektivt” 
samhälle till ett mera “individualistiskt” västerländskt samhälle skapar en stor stress och 
frustration hos individerna som kan leda till negativa spiraler av lågstatusarbeten och/eller 
arbetslöshet. Författaren kunde urskilja några av deltagarna som optimister och några som 
var pessimister gällande attityden. Pessimisterna såg negativt på situationen och kände att de 
hade lite eller ingen kontroll över situationen till skillnad från optimisterna som upplevde 
kontroll över de flesta händelser och erfarenheter. När hinder uppkom så märktes skillnaden 
i att optimisterna fortfarande såg ljust på situationen och pessimisterna blev än mer negativa 
och upplevde en ökande känsla av hopplöshet. 
 
Herz och Johansson (2012) har undersökt unga vuxna invandrare och deras erfarenheter av 
att bosätta sig i Sverige. Resultatet visar att deltagarna ständigt hanterar och skapar 
strategier för inklusion och exklusion i förhållande till sig själva, det svenska samhället och 
deras tidigare hemländer. De hanterar och använder sig av sina strategier i olika grad, i olika 
sammanhang och att användandet kan variera över tid. Deltagarnas självkänsla och deras 
tänkta livsplan påverkades negativt av känslan av att vara annorlunda, vilken skapar 
exklusion. I den här situationen sker en upplevelse av diskrimineringen. Dock skapar de 
strategier som ger möjligheter till att förhålla sig till denna upplevelse, vilket gör 
strategierna positiva. De unga vuxna känner sig kluvna i sin nya identitet som “svenskar” 
och vissa av dem känner sig fast i ett ingenmansland där de varken räknas som svenskar och 
heller inte delar en tillhörighet till sin tidigare nationalitet. Dels ser de Sverige som ett 
modernt land med möjligheter som de vill och upplever att de själva kan vara med och bidra 
till. Men samtidigt upplever de strukturell och individuell diskriminering och att de är 
“stoppade” från att ta del av dessa möjligheter på lika villkor som “vanliga” svenskar. En av 
respondenterna har utvecklat en överlevnadsstrategi för att hantera diskrimineringen där hen 
distanserar sig själv från upplevelserna genom att skratta bort dem. En annan har en strategi 
i form av att planera för framtiden för att hantera bakslag och andra typer av hinder. En 
tredje ger uttryck för sin nya start i Sverige som en slags återfödelse, att hen måste börja om 
helt från början igen. Detta får dock hen att känna en identitetskris och ger uttryck för det 
som att hen inte vem hen är längre. En stor del av identitetskrisen beror på att hen känner att 
det inte är möjligt att både tillhöra det nya landet Sverige och det gamla födelselandet, utan 
att ett val dem emellan måste ske.  
 
Yost och Lucas (2002) har skrivit om människor som invandrat från forna Sovjetunionen till 
USA och hur dessa personer har haft svårigheter med att anpassa sig. De lyfter vikten av de 
svårigheter som följer med då människorna brister i språkinlärning. Vidare saknar de 
kunskaper om den nya arbetsmarknaden, kulturen och de sociala förhållandena i det “nya” 
landet. I studien har det kommit fram att just kulturkrocken innebär att de invandrade 
människorna både tappar en del av sina förmågor de tidigare kunnat dra nytta av och att 
dessa inte på samma sätt kan utnyttjas för att anpassa sig och bygga ett nytt liv i USA. Det 
beror på att dessa förmågor inte anses vara lika viktiga i den nya kulturen. Men själva 
krocken med den nya kulturen skapade en upplevelse av att de var oförberedda inför det 
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nya. Detta ledde i sin tur till svårigheter med att göra väl avvägda val och att se valens 
konsekvenser.  
 
Remennicks (2003) studie visade att de första tre till fem åren var kritiska för att återetablera 
sig på yrkesmarknaden för de invandrade. Författaren menade också att försörjningsbördan 
för familjen gjorde att de i större utsträckning tog ett temporärt okvalificerat arbete som i sin 
tur påverkade möjligheterna till återetablering inom det yrke de egentligen önskade. 
Dessutom utgjorde det ytterligare en barriär att ta sig förbi. Med påföljden att de nu 
hamnade än längre ifrån den profession som de önskade och som de tidigare hade både 
utbildning och erfarenhet av i sitt tidigare hemland. 
 
Lindblad (2016) har undersökt ungdomar som inte har avslutad gymnasieutbildning med 
utomeuropeisk migrationsbakgrund i Sverige. Fokus har legat på deras livsberättelser och 
förflyttningen mellan skola och arbetsliv. Han fann att de ungdomar som inte har kontakter 
eller någon form av socialt kapital (som gäller i Sverige) med sig, möter större svårigheter 
att få ett arbete. Ungdomarna har utifrån sin situation, utan en fullständig utbildning och 
med utländsk bakgrund, färre möjligheter jämfört med ungdomar med gymnasieexamen och 
svensk bakgrund. En av deltagarna ser arbetet inom restaurang som en återvändsgränd och 
satsar på att komma in på en utbildning som väktare som ska ta honom därifrån. Det här 
förklarar författaren som en “inlåsningseffekt”, en slags återvändsgränd i karriären. 
Lindblad sammanfattar att de sannolikt har för få kontakter eller nätverk som kan hjälpa 
dem att hitta arbete. Ungdomarna saknar studier på gymnasienivå och behöver komplettera 
mycket för att bli behöriga till att läsa vidare vid högre studier och för dem är det heller inte 
något alternativ. Flera av ungdomarna upplever att deras framtid ligger i händerna på andra 
runt dem som exempelvis Arbetsförmedlingen. De ungdomar som arbetar inom 
serviceyrken ser det som tillfällig en försörjning och har långsiktiga mål om 
vidareutbildning. Författaren konstaterar att det sker en karriärutveckling hos ungdomarna 
och att lärande har skett trots motgångar och att deras handlingshorisonter har utvidgats i 
processen. Det strukturella stöd som finns i omgivningen hos ungdomarna från exempelvis 
skola och arbetsförmedling samt den flexibla vuxenutbildningen bidrar till en bättre 
etablering på arbetsmarknaden och minskar risken för inlåsning.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redovisar vi begrepp och teorier som vi anser är av vikt för att uppnå vårt 
syfte och för att få svar på studiens frågeställningar. De begrepp och teorier som vi 
analyserar vårt resultat med är: Karriärutveckling och Karriärövergång samt delar av 
teorierna Social Cognitive Career Theory och Careership Theory. 

3.1 Teoretiska begrepp 

3.1.1 Karriärutveckling 
Karriärutveckling är en pågående process där individen utvecklar och anpassar sig till sitt 
yrke, situation för att bevara sin självkänsla (Brown, 2002). Enligt konstruktivistisk teori är 
karriärutveckling en dynamisk process och inget som kan förutspås utan det är människan 
som konstruerar sin framtid genom att den söker en meningsfull tillvaro (Lovén, 2015).  

3.1.2 Karriärövergång 
Fouad och Bynner (2008) menar att det finns två kompetenser som behövs vid 
karriärväxlingar och de är anpassningsförmåga och självmedvetenhet. De individer som har 
högre förmågor i dessa kompetenser är mer proaktiva i sin karriär. De krav som finns på 
arbetstagare i form av arbetsförmåga och anpassning är högre i dagens samhälle än vad det 
tidigare har varit. Författarna konstaterar att de flesta individer som befinner sig i en 
brytpunkt i karriären oftast befinner sig i ett kaos och att en karriärövergång sällan sker 
under optimala omständigheter. De menar att de individer som lyckas bäst och som kan 
hantera sin karriärövergång bäst sammanfattas i att de är positiva, har en tydlig plan, 
återhämtar sig snabbt och anpassar sig för framtiden. Faktorer som underlättar optimala 
karriärövergångar är tillräcklig information, förberedelse, inre och yttre resurser.  
 

3.2 Teorier 

3.2.1 Teorin Social Cognitive Career Theory (SCCT) 
Teorin Social Cognitive Career Theory (SCCT) grundar sig i att inlärning formar individers 
yrkesintressen, värderingar och val (Brown, 2002). Det behövs även en tro på sin egen 
förmåga för att kunna organisera och utföra handlingar som krävs för att kunna hantera 
kommande framtida situationer. Individen är inte ett offer i karriärprocessen och beteende är 
oftast flexibelt samt föränderligt. Individen kan genom upprepad träning, modellering samt 
feedback från signifikanta andra gradvis utveckla sina färdigheter och sin egen uppfattning 
av deras förmåga. Teorin menar att individen själv kan påverka sin egen utveckling och 
omgivning. Individen kommer troligen inte att intressera sig för en karriär/yrken eftersom 
hen förmodligen inte har erfarenheter och fått möjligheter som stärker hens egen tro på att 
hen har styrkan och möjligheten att klara av/nå dit. 

3.2.2 Careership theory 
Hodkinson och Sparkes (1997) Careership theory är en karriärteori som baseras på att 
individen tar karriärbeslut som inte kan förstås om inte hela individens livshistoria kan 
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förstås. Teorin förklarar det finns skillnader hos individer genom att de gör olika karriärval 
utifrån faktorer som kön, etnicitet och social klass (Lundahl, 2010).  
 
Teorin tar sin ansats i Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus (Hodkinson & 
Sparkes, 1997). Dessa tre dimensioner bildar individens handlingshorisont. Med fält menas 
den arena personen agerar på och dagligen är vi på många olika fält och agerar. Kapital kan 
delas in i olika sektioner såsom det sociala, ekonomiska, symboliska och det kulturella 
kapitalet. I det sociala kapitalet innefattar de relationer som en individ har under sitt liv. Ditt 
kontaktnät kan ge dig fördelar i livet och/eller på arbetsmarknaden. Det ekonomiska 
kapitalet innebär de investeringarna individen gör under livet och/eller vilka ekonomiska 
förutsättningar individen har fått med sig från födseln. Det kulturella kapitalet innefattar det 
dominerande förhållandet som gäller i samhället. Det kulturella kapitalet samlar individen 
på sig genom tidningar, sociala medier och tv men även genom de kontakter som individen 
har. Det symboliska kapitalet är byggd på relationen mellan en individ, grupp eller 
institutions tillgångar och egenskaper. Men inte utan en betraktare som uppfattar och 
värderar dessa tillgångar och egenskaper. Dessa fyra olika kapital, som individen får med 
sig, påverkas utifrån de olika sociala kontexterna som individen agerar på, vilka Bourdieu 
kallar fält. Det insamlade kapitalet blir en individs habitus. Detta habitus kan förklaras som 
ett värderingssystem för vad individen betraktar som bra och dåligt, ont och gott. Alltså ett 
sätt att se på omvärlden och sig själv. Detta skapar tillsammans med individens interaktion 
mellan fälten, upplevda brytpunkter och rutiner en handlingshorisont (Hodkinson & 
Sparkes, 1997).  
 
En individ planerar och gör karriärval utifrån sin handlingshorisont. Individens 
handlingshorisont påverkas av samhällets förväntningar och dessa förväntningar utgår från 
de sociala faktorerna kön, klass och etnicitet. Därmed har dessa faktorer en påverkan på 
individens karriärutveckling. Individen fattar beslut i interaktion med andra där beslut och 
val sker i ett socialt och kulturellt sammanhang. Dessa upprättas av individens habitus och 
de strukturer i samhället som kan begränsa eller möjliggöra karriärvalet. Sådana strukturer 
är exempelvis kön och klass men även de rådande arbetsmarknads- och 
utbildningsförhållandena. Karriären ses som ett förlopp av olika brytpunkter. Dessa 
brytpunkter är indelade i tre olika kategorier; strukturella, frivilliga och påtvingade. De 
strukturella förekommer i förutsägbara händelser som individen vet ska komma, exempelvis 
pensionen eller att skolan slutar. De frivilliga är de som individen har kontroll på och själv 
styr över att och när de ska ske, exempelvis byte av arbete, skaffa partner/familj och 
påtvingade brytpunkter kommer ofta som överraskningar som individen själv inte vill eller 
känner att hen har kontroll över. Dessa påtvingade brytpunkter upplevs ofta som en negativ 
livshändelse. Oavsett orsaken till brytpunkten förändrar de individens habitus (Hodkinson & 
Sparkes, 1997). En kulturkrock kan ses som en brytpunkt och då sker en förändring av 
individens habitus. Detta sker då någon flyttar till ett nytt land när nya erfarenheter av den 
nya kulturen upplevs och ger intryck sker (Lundahl, 2010). Strukturer i samhället påverkar 
individens karriärbeslut menar Hodkinson och Sparkes (1997). Karriärsbesluten fattas inom 
individens handlingshorisont och vad som uppfattas som valbart, möjligt och omöjligt beror 
även på vem som är betraktare och inte bara på utbudet. Detta utbud utgörs av det som blir 
kvar när individen filtrerat bort det som anses ointressant, olämpligt och/eller omöjligt. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Vi använder oss av kvalitativa intervjuer i vår studie. Genom att göra kvalitativa intervjuer 
erhålls kunskap, upplevelser, nyanserade beskrivningar av fenomen, känslor och specifika 
händelser, allt ur respondenternas synvinkel (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009). Det 
innebär även att det finns en inbyggd respekt för människor (Denscombe, 2009). Detta 
stämmer väl in på det vi är intresserade av utifrån SFI-elevernas framtid, erfarenheter och 
drömmar om yrke eller studietid. För att komma åt vårt syfte och besvara våra 
frågeställningar använde vi oss av flera intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer är 
den kvalitativa insamlingsmetod där forskaren försöker förstå fenomen utifrån 
respondentens perspektiv.  

4.2 Urval till studien  
Till denna studie sökte vi SFI-elever på D-nivå vilket gjorde att vi hade ett icke-
sannolikhetsurval för att få tag i de respondenter vi önskade. Denscombe (2009) förklarar att 
ett icke-sannolikhetsurval innefattar många olika urvalstyper såsom subjektivt urval, 
snöbollsurval, teoretiskt urval samt bekvämlighetsurval. Vi har använt oss av ett 
bekvämlighetsurval vid valet av våra respondenter. Ett bekvämlighetsurval innebär att 
forskaren väljer ut de respondenter som först kommer till forskarens kännedom och som kan 
passa för studien. Vidare är även ett icke-sannolikhetsurval ett val som passar vårt syfte 
genom att det innefattar en upptäcktsprocess i vilken forskaren upptäcker kunskap istället 
för att ha en hypotesprövande inställning (Denscombe, 2009). Våra respondenter fick vi tag 
på genom att en av oss som genomförde denna studie gjort sin praktik som studie- och 
yrkesvägledare på en SFI-skola. Genom detta hade vi en ingång till några av våra 
respondenter. Vidare fick vi hjälp av en äldre SFI-lärare som hjälpte till att få fram 
respondenter genom sina kontakter på den skolan som hen tidigare varit SFI-lärare. Vi 
vände oss även till en studie- och yrkesvägledare på ett stöd- och matchningsföretag som 
hjälpte oss. Dock fick vi avboka denna intervju då den blev senarelagd och inte längre 
passade vår tidsram för studien. Innan intervjuerna förklarades syftet (muntligen eller per 
mail) med studien till våra kontaktpersoner som initialt förklarade detta för våra 
respondenter. Vi tydliggjorde även syftet för de fem respondenterna som ingår i studien i 
samband med intervjuerna. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Inför intervjuerna konstruerades en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med frågor 
som passade vårt syfte och frågeställning. Detta frågebatteri skapades utifrån inspiration 
från tre andra c-uppsatser som berör samma ämnesområde (Jenzen & Pilz, 2013, Gülten & 
Halili, 2015, Dahlin & Forsberg, 2013). En semistrukturerad intervjuguide innebär att det 
finns ett frågebatteri över ämnen och frågor som ska besvaras under intervjuns gång men att 
intervjuaren är inställd på ett flexibelt förhållningssätt (Denscombe, 2009). Detta flexibla 
förhållningssätt ska medverka till att den som blir intervjuad får möjlighet till att själv 
berätta och utveckla sin historia samt sina idéer utifrån de ämnena som berörs. Vårt 
frågebatteri skapades utifrån frågeställningarna och teman som dåtid, nutid och framtid. 
Under intervjuerna hade vi frågebatteriet framför oss, vilket gjorde att vi hade överblick 
över våra frågor. Vi kunde samtidigt vara flexibla i att följa respondenternas berättelser utan 
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att riskera att missa att ställa viktiga följdfrågor för att få fördjupade svar på intressanta 
ämnen de tog upp. Dock följde vi inte dessa frågor slaviskt utan använde frågebatteriet mer 
som en grund att täcka in de temaområden vi skapat. Vi skapade även en mall som bygger 
på livslinjen med våra teman; dåtid, nutid och framtid (se bilaga 2). Denna hade vi sedan 
framför oss och respondenterna vid intervjuerna och vi skrev själva dit stödord under de tre 
olika rubrikerna för att tydliggöra hur respondenternas liv sett ut utifrån yrke, studier och 
karriärdrömmar. Mallen hjälpte också våra respondenter att se vilken tidsaspekt frågorna 
utgick ifrån om de inte förstod var i deras livsberättelse vi befann oss.  
 
På grund av att vi bor i olika städer delade vi upp intervjuerna mellan oss och genomförde 
dem var och en för sig på respektive bostadsort. Vi satte ramarna för intervjuerna till 1 
timma och dessa gjordes på platsen där respondenterna läste SFI eftersom det är viktigt, 
enligt Trost (1997), att skapa en trygg och lugn atmosfär för respondenterna. Under 
intervjuerna satt vi tillsammans med respondenterna i utlånade kontor på skolan där tanken 
var att vi skulle få sitta ostört för att få lugn och ro. Dock har vi inte fått vara helt ostörda då 
det ringde i en telefon vid en av intervjuerna och vid en annan knackade det på dörren. Trost 
(1997) menar att respondenten kan känna sig i underläge av att befinna sig på intervjuarens 
kontor, men eftersom det inte var våra egna kontor utan i en lokal som de har tillgång till på 
skolan där de läser SFI, anser vi att vi möttes på en mer neutral mark. För att undvika att gå 
miste om viktig information vid intervjutillfällena valde vi att spela in samtalen med 
mobiltelefonerna. Fördelen med att spela in är att vi kunde fokusera på att ställa rätt frågor 
och följdfrågor istället för att anteckna det som sades. Trost (1997) menar att en nackdel 
med att spela in kan vara att de intervjuade känner sig övervakade samt vetskapen finns att 
vi kommer lyssna på det igen gör att viktig information kan utebli. Vi har dock sett att 
fördelarna överväger nackdelarna samt att vi tydliggjort deras anonymitet.  

4.4 Bearbetning 
Vi har transkriberat alla intervjuer till text och transkriberade de intervjuer vi själva inte 
genomförde. Vid transkribering har det korrekta svenska ordet skrivits istället för det 
uttalade, till exempelvis har det uttalats “...familia” vilket i transkriberingen har blivit 
“...familjen”. De citat som finns i delar av uppsatsen har korrigerats till ett skriftspråk utan 
större grammatiska fel i det svenska språket. Detta av två anledningar; främst för att det ska 
bli lättare att läsa men också för att inga av respondenterna ska upplevas som dumma eller 
okunniga. Se exempel: “Varför jag skriva på arbetsförmedlingen?” har blivit “Varför jag 
måste skriva in mig på arbetsförmedlingen?” Då […] förekommer i citaten har exempelvis 
ljud och förklaringar till ord (från engelska till svenska) tagits bort för att underlätta 
läsningen för läsaren.  
 
Vid bearbetningen av det transkriberade materialet har vi gått igenom all text och markerat 
teman med olika färger och skrivit kommentarer i marginalen för att lättare kunna 
presentera resultatet och analysera data (se Bilaga 3). Vi har sedan i resultatdelen skapat 
rubriker över de teman som framkommit och tagit citat och klistrat in under respektive tema. 
Dessa citat har sedan skapats om till text och blivit resultatdelen. Vissa av citaten har fått 
vara kvar för att belysa det som sagts ytterligare. Vi har gett våra respondenter fiktiva namn 
och ett åldersspann för att minimera risken för igenkänning för utomstående. 



Umeå Universitet 
Examensarbete för studie- och yrkesvägledare-programmet 15 hp 
Författare: Anders (Ankan) Ankén & Kristina (Tina) Häkkinen 
VT 2017 

10 
 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Tillförlitlighet handlar om att forskaren ska kunna lita på den metoden de utgått ifrån för att 
de olika mätningarna, i vårt fall intervjuer, ska ge samma resultat och inte skilja sig mellan 
exempelvis första och sista intervjuerna (Denscombe, 2009). Vi författare har försökt skapa 
detta genom vårt semistrukturerade frågebatteri så att vi har samma bas att utgå ifrån. En 
brist i tillförlitligheten, som vi är medvetna om, är faktumet att vi är två personer som 
genomför intervjuerna. Vidare är vi medvetna om att vi är olika personer och att 
intervjuerna påverkas av våra personligheter. Men vårt frågebatteri är vårt förhållningssätt 
och det gemensamma som fört oss samman mot likriktning, vilket skapar en så liten 
diskrepans mellan oss som möjligt. 
 
Trost (1997) poängterar att ett av de största problemen med kvalitativa intervjuer är att säkra 
trovärdigheten. Vi anser dock att vi har samlat data på ett seriöst och noggrant sätt som är 
relevant för vår studie och dess syfte. Vår redogörelse och reflektioner över de etiska 
aspekterna i vår studie bidrar att öka trovärdigheten vilket Trost (1997) annars menar kan ge 
anledning till oro. Enligt Trost (1997) ska intervjuaren undvika “jag förstår yttranden” och 
påståendefrågor för att inte begränsa trovärdigheten och detta har vi försökt följa och 
förhållit oss till. Det har ändå förekommit “jag förstår”-yttranden när det handlar om att ord 
ska förklaras, då det ibland inte var lätt att förstå varandra på grund av språkförbistringar.  

4.6 Etik 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska fyra allmänna huvudkrav ställas på forskningen och 
forskaren. De fyra kraven är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 
informationskravet.  
 
Vi gav respondenterna information om syftet med undersökningen samt att deras deltagande 
var frivilligt, anonymt och att de när som helst får avbryta sin medverkan. Denna 
information fick respondenterna dels både genom våra kontaktpersoner (som hjälpte oss 
med respondenterna) samt att vi själva gjorde detta innan vi startade intervjuerna. Vid 
intervjutillfället upplystes de även om att intervjun kommer spelas in för vår egen del, vilket 
innebär att vi anser att Informationskravet samt Samtyckeskravet har uppfyllts. Vidare fick 
respondenterna informationen att de kommer att vara anonyma och att vi kommer 
avidentifierat respondenternas namn och andra förekommande detaljer som kan identifiera 
respondenterna i enlighet med Konfidentialitetskravet. I de fall vi har citerat en respondent 
är det fingerade namn som förekommit. I enlighet med Nyttjandekravet har vi informerat 
respondenterna om att all insamlad data enbart är för examensarbete (Vetenskapsrådet, 
2002). Efter att vi fått godkänt på studien kommer allt inspelat material att raderas. Vidare 
har vi författare i denna studie funderat på följande etiska aspekter som kunnat vara av vikt 
för denna studie: 

- hur kan nivån i det svenska språket bli ett problem för att vi ska kunna förstå 
varandra? 

- kan kulturella skillnader vid intervjutillfället påverka oss eller våra respondenter? 
- kommer några av våra intervjufrågor skapa några obehagskänslor hos våra 

respondenter? 
Dessa frågor har vi diskuterat mycket och inga givna svar finns men skapade en 
medvetenhet kring dessa eventuella problemområden för oss i intervjusituationen. Detta 
gjorde oss så förberedda som möjligt inför intervjuerna. De funderingar som framträdde 
främst av dessa ovan nämnda frågor var språkets betydelse. Vi upplever dock att vår 
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visuella mall över Då-, Nu-, och Framtid och även sammanfattningar, av vad som sagts 
under intervjun, gjorde att denna fråga kunde överbryggas. De kulturella skillnaderna finns 
det i alla typer av möten, men vi upplever att de är större ju längre ifrån geografiskt 
intervjuaren och respondenterna kommer ifrån. Vi drar ändå slutsatsen att det var positivt 
för studien att vi diskuterade frågorna så vi kunde lyfta eventuella svårigheter innan och 
vara så förberedda det bara går. Vi anser inte att våra frågor i studien kunde utgöra 
beröringspunkter som skulle upplevas som väldigt personligt känsliga och på så sätt 
äventyra vår uppsats. Men dessa diskussioner utmynnade i att vi erbjuder dem att återkoppla 
till oss om det dykt upp några frågor hos våra respondenter efter avslutad intervju; så vi 
delade med oss av våra mailadresser.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi de resultat som är relevanta för studiens syfte och dess 
frågeställningar. Efter genomlyssning och transkribering av intervjuerna har vi har valt att 
både göra en liten presentation av våra respondenters livsberättelser och redovisa resultaten 
under olika rubriker. Temana har rubrikerna: drömmar, hinder, möjligheter och språket. 
Dessa rubriker framträdde som teman vid genomgången av materialet och förekom ofta 
under intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av huvudresultaten i studien. 

5.1 Respondenterna och deras liv 
Vi har intervjuat fem elever från SFI på D-nivå i två olika städer. De är mellan 29–34 år och 
har av olika anledningar kommit till Sverige.  
 
Fadi har flytt från krig och har bott i Sverige i två och ett halvt år. Han har en examen efter 
fyra års studier på universitet och han har fått den validerad i Sverige som en 
kandidatexamen. Det tog cirka nio månader att få examen validerad av UHR1. I Sverige har 
han deltidsarbete som han har ordnat på egen hand på en hamburgerkedja. Fadis familj är 
kvar i hans hemland och han skickar hem pengar till dem varje månad då de är 
pensionerade. Han har en kusin som också bor i Sverige och han har skaffat sig vänner här.  
 
Daniel har flytt från krig till Sverige för femton månader sedan. Daniel har studerat till 
ingenjör på universitet i fem år samt en tvåårig masterutbildning och han har skickat in sina 
betyg för validering av sin examen i Sverige. I Sverige har han bott i stad X innan han 
flyttade till stad Y. I stad X var han delaktig som tolk och projektledare i ett 
integrationsprojekt för nyanlända i Sverige. Daniel är gift och har två barn som han bor 
tillsammans med. Men resten av Daniels familj utom en bror bor kvar i hemlandet. Brodern 
bor också i Sverige men i ett annat landskap och han har skaffat sig några få vänner i 
Sverige. Men de flesta av vännerna bor dock kvar i stad X och i stad Y känner han en familj 
som han umgås med.  
 
Sonja har bott i Sverige i åtta månader. Sonja studerade fem år på universitetet i sitt 
hemland och har skickat in sina betyg för validering av sin examen i Sverige. Hon kom till 
Sverige för kärlekens skull samt för att hon ser framtiden i Sverige som mer hoppfull än om 
hon stannat kvar i sitt hemland. Sonjas mamma och alla hennes vänner finns kvar i 
hemlandet och hennes pappa dog under hennes tonårstid. De få vänner hon har i Sverige har 
hon gemensamt med maken. Hon saknar att ha egna vänner och särskilt svenska vänner då 
hon säger sig kunna vara mer avslappnad tillsammans med svenskar. Under tiden i Sverige 
har hon haft kontakt med en kurator som har hjälpt henne att ta sig igenom den första tiden 
som hon upplevde som mycket svår, ensam och sorgsen.  
 
Tamim flydde från krig till Sverige för arton månader sedan. Han har gått fyra år på 
universitet och han har en master. Han har fått sin examen validerad i Sverige. Det tog cirka 
nio månader att få examen validerad av UHR. Han bodde även ett tag i Turkiet där han 
arbetade och fick han använda sin arabiska och engelska. I Sverige har han flyttat runt och 

                                                     
1 UHR - Universitet och Högskolerådet bedömer och validerar utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i 
Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning (UHR, 2017). 
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bott på olika campingar i Sverige. Tamims föräldrar, fru och barn är fortfarande kvar i hans 
hemland. Han har skaffat sig vänner från hemlandet i Sverige.  
 
Barend har varit i Sverige i två år och även han har flytt från krig. I sitt hemland studerade 
han till ingenjör på universitetet men blev inte klar på grund av privata skäl. Detta gjorde att 
han fick ta ett arbete för att kunna hjälpa familjen ekonomiskt. Barend och hans familj (fru 
och barn), fyra systrar och en broder lämnade hemlandet för ett annat land och bodde där 
illegalt. Där kunde de dock inte kunna försörja sig legalt. Barend kände efter treårs tid att 
denna situation inte var hållbar och han lämnade familjen där för att hitta försörjning i 
Sverige. Eftersom han aldrig avslutade sin examen i hemlandet och inte har några dokument 
med sig till Sverige så får han inte tillgodoräkna sig någon utbildning här. Detta gör att han, 
som han själv ger uttryck för sig, hamnar utanför arbetsmarknaden. 

5.2 Drömmarna 
Alla intervjupersonerna har yrkesdrömmar sedan tidigare och som de fortfarande har 
behållit i Sverige. Några av dem är fortfarande hoppfulla om att kunna fortsätta med sin 
tidigare profession och andra har börjat förlikat sig med tanken om att det kanske inte 
kommer att bli så, i alla fall till en början. En av dem har inte alls förlikat sig med tanken på 
att inte få välja sin profession själv utan att han riskerar att få anpassa sig till de arbeten som 
finns tillgängliga. Två av dem är även osäkra på dels vad det är exakt de vill göra i 
framtiden och dels hur det iså fall ska gå till. Tre av dem har fortfarande levande 
yrkesdrömmar om en helt annan profession än den de har tillskansat sig. 
 
Fadi drömmer om att han i framtiden arbetar på museum eller på ett universitet. När kriget 
är över har han en dröm om att arbeta på ett museum i Sverige och ansvara för ett nära 
samarbete med sitt gamla universitet i hemlandet. Han vill arbeta för att sammanföra de 
olika kulturerna då han tror att han båda länderna skulle vinna på det. Fadi drömmer om få 
fortsätta att arbeta inom sin profession men om det inte skulle bli så, ser han att det skulle 
fungera lika bra med att bli chef på en hamburgerkedja. 
Daniel säger att han gärna vill drömma här i Sverige men säger samtidigt att han inte har så 
mycket tid på sig att drömma. Han anser att det viktigaste i framtiden kommer att bli att 
hitta ett arbete i första hand: 
“Ja, jag måste bli flexibel, att hitta jobb, det är först för mig.“ 
Och fortsätter med: 
“så jag kan inte, ok jag har drömt, men jag kan inte vänta fem eller sex år till, jag måste 
först hitta jobb. jag vet inte vad jag vill. ja, men jag kan inte vänta.” 
 
Daniel säger att han inte vet helt säkert vad han vill göra i framtiden i Sverige men han ser 
gärna sig själv kvar inom ingenjörsyrket samt projektmanagement. Sonja har haft drömmar 
om att bli läkare sedan hon var liten och den drömmen lever kvar än idag trots att hon har en 
utbildning inom en annan bransch. När Tamim var liten drömde han om att bli pilot och den 
drömmen har han kvar men i hans hemland var det dock bara möjligt för militärer att bli 
piloter. Han säger att han skulle vilja följa den drömmen men att han inte vet hur det skulle 
gå till. Han har även pratat om sin dröm med sin handläggare på Arbetsförmedlingen som 
har sagt att det är för dyrt. Tamim berättar att i Sverige kan han drömma om framtiden och 
om drömmen att bli pilot inte blir av tänker han sig att han kan fortsätta arbeta inom sin 
profession. Barend drömmer om att få arbeta med elmotorer till flygplan på något sätt. Han 
tror inte att vägen fram till hans mål kanske blir spikrak utan beskriver det mer som en 
bergochdalbana med många olika yrken inblandade.  
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De har olika drivkrafter med sina yrkesdrömmar. Gemensamt för alla är att de gärna vill 
stanna kvar inom sin tidigare profession. Ingen av deltagarna har en ambition att tjäna 
mycket pengar för sakens skull utan för allihop är det mycket viktigt att tjäna tillräckligt 
med pengar för att kunna dela med sig av sin lön till andra. De vill ha möjligheten att kunna 
skicka hem pengar till sina föräldrar, familj, vänner och grannar som finns kvar i 
hemländerna. För Tamin handlar drömmen om pilot inte om att tjäna bra med pengar utan 
det viktigaste för honom är att känna sig bra på arbetet. För Sonja är karriären viktig och det 
ger henne kvalitet i livet och att ha en ekonomi som skapar trygghet. En ekonomisk trygghet 
som gör att hon i framtiden kan resa och hjälpa sin man, sin familj och andra människor i 
behov. Hennes önskan om att hjälpa andra gör att hon i framtiden vill starta ett företag som 
hjälper barn och kvinnor i svåra ekonomiska situationer. Dessa drivkrafter gör att hennes 
ambitioner är att utbilda sig och att lära sig språket så fort som möjligt: 
“Ja, därför försöker jag lära mig svenska så fort som möjligt. För att jag vill ha jobb i 
Sverige, jag vill inte sitta hemma hela livet. Det passar inte mig och jag vill fortsätta min 
karriär i i restaurang och hotellbranschen också.”  

5.3 Hinder 
Alla deltagarna uppger att de ser olika typer av hinder framför sig inför framtiden. Det som 
alla nämner gemensamt är bristen i det svenska språket som de ser som det största enskilda 
hindret för vägen framåt. Fadi, som arbetar deltid på 50 procent, pendlar fyra timmar enkel 
resväg och dessutom läser han på SFI fyra timmar per dag, upplever att tiden inte räcker till 
för honom. Han skulle vilja lägga ner mer tid på att studera svenska på egen hand. För Fadi 
är språket ett hinder för honom i hans nuvarande arbete som gör att han inte får möjligheten 
att arbeta i kassan på en hamburgerkedja, utan han får arbeta i köket.  
 
Endast en av deltagarna har ett arbete i dagsläget och de andra är arbetssökande. Trots att 
Sonja bott i Sverige i åtta månader känner sig ändå hoppfull om att hitta ett passande arbete 
i framtiden. Men hon har förstått att hon inte kan söka samma befattningsnivå av arbete som 
hon tidigare har erfarenhet av i sitt hemland. Nu söker hon istället olika typer av arbeten 
inom samma bransch men på en lägre befattningsnivå än hon tidigare haft:  
“Jag kan inte ha samma nivå som jag hade i mitt hemland. Jag förstår den saken och jag 
försöker att hitta ett yrke på lägre nivå. Till exempel receptionist eller städledare kanske.” 
Men hon har också kommit till insikten att om hon inte hittar ett arbete inom sin bransch så 
kanske hon helt måste byta yrke och bransch.  
 
Det finns även hinder för deltagarna i arbetssökandet i Sverige. Sonja upplever att det är 
svårt att söka arbete i Sverige då hon tycker att det är en stor skillnad i vilka typer av arbeten 
som finns på svenska arbetsmarknaden jämfört med hur det är i hennes hemland. Hon tycker 
att det är svårt att veta vad yrkestitlarna innebär och hon ger uttryck för: 
"Hon (arbetsförmedlare) förklarade hur arbetsmarknad fungerar och vilken arbete som kan 
passa till exempel för mig.” 
 
Tamim är något nedslagen när han pratar om att söka arbete i Sverige och refererar till andra 
som han har träffat som inte lyckats hitta något. Han har erfarenheter av att arbetsgivare som 
han har mött anser att hans kunskaper och erfarenheter är gamla och inte längre användbara. 
Samtidigt ser han inte att han skulle vilja ta vilket arbete som helst då det krockar med hans 
intressen eller om det är för stressigt: 
“Intervjuare: Kan du tänka dig andra yrken? 
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Tamim: Yrken? 
Intervjuare: För att få jobb. 
Tamim: Jag kan göra vad som är bra för mig, bara det inte blir så stressigt. Jag tycker inte 
så mycket om att städa, till exempel. Jag har studerar för mycket för att städa eller vara 
chaufför. Jag kan göra något annat. Dator! 
Tamim upplever att hans handläggare på Arbetsförmedlingen inte har tillräckligt med tid 
över för att kunna hjälpa honom och då särskilt med hans cv-skrivande: 
“Tamim: Det är inte så svårt för mig. Det är samma sak han ska göra. Han hinner inte med 
mig. Han ska göra detta för många människor som kan inte läsa svenska. 
Intervjuare: Så då känner du att du kan göra det själv? 
Tamim: Ja.” 
 
Ett annat hinder i arbetssökandet har Barend erfarenhet av från sin handläggare på 
Arbetsförmedlingen där hen gett förslag på vilka typer av arbeten som Barend borde söka. 
Han upplever att de tycker att han ska söka arbeten som han inte har erfarenhet av: 
“Intervjuare: Har du tänkt på olika yrken, ja, som du kan tänka dig göra? 
Barend: Jag pratade med dom(arbetsförmedlingen) för hitta jobb i andra yrke. Så, hon 
säger; Du kan börja med städa. På restauranger, toaletter. så jag tänker tre dagar på det 
yrke, så efter det jag säger okej. 
Intervjuare: Så du kan tänka dig att jobba inom många olika yrken? 
Barend: Ja, varför inte.“  
Men även andra som han verkligen inte vill ha, vilket gör honom frustrerad: 
“Barend: dom säger jag kan börja arbeta som undersköterska och eller börja med kock, 
Bha (frustrationsljud), Jag vet inget om kockyrket. Jag vet hur jag kan laga min egen mat 
men kock... 
Intervjuare: På restaurang? 
Barend:  Ja, och undersköterska... (skakar samtidigt på huvudet) 
Intervjuare: Nej 
Barend: ...tycker jag inte om 
Intervjuare: Det känns inte som någonting du vill? 
Barend: hmm (skakar på huvudet).” 
 
Ekonomiska hinder för framtiden och drömmarna är ytterligare en faktor som spelar in hos 
deltagarna. Några av dem ger uttryck för en oro över att tiden är knapp att hinna följa sina 
drömmar. Oron bottnar mestadels i att ekonomin inte tillåter några tidsmässigt utsvävande 
drömmar då ekonomin kommer att bli alltför knapp. Tamin vet inte om han kommer att ha 
råd att köpa studentlitteraturen för hans fortsatta tänkta studier. I nuet hjälper hans föräldrar 
honom ekonomiskt och han tror att de kanske kan hjälpa honom under ett år till så att han 
åtminstone ska kunna göra praktik. För Barend finns det ekonomiska hinder i att ta ett 
svenskt körkort, vilket han upplever att behöver ha för att få ett arbete i Sverige. Han ger 
uttryck för det så här: 
 “För att få jobb måste jag ha svenska språket och också körkort. Körkort behöver jag 
pengar för att ta. För att få pengar behöver jag ett jobb (frustrations skratt)”. 
 
Kulturella hinder av olika slag är något som flera av deltagarna nämner. De tycker alla att 
det är spännande med en ny kultur och de gör allihop sitt bästa för att ta reda på hur det 
fungerar i Sverige med att söka arbete, arbetsmarknaden och möjliga vägar samt hur de ska 
kunna anpassa sig för att lyckas med sina drömmar. Tamim tycker dock att den nya kulturen 
krockar med hans egna erfarenheter av hur det går till att söka ett arbete: 
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“I Sverige… Jag bara saknar nu ett personligt brev i mitt CV (skrattar). Jag kan inte göra 
det. Jag har svårt för mig eftersom jag är inte van att prata om mig själv.” 
Tamim tycker också att han har fått den hjälp han behöver av svenska myndigheter men för 
att kunna förstå samhället säger han: 
“Det finns regler, regler. Om du läser regler så vet du om dem och då har jag inget problem 
med dem.” 

5.4 Möjligheter 
Deltagarna är hoppfulla och det som de ser mest fördelar och möjligheter med är att just lära 
sig det svenska språket, vilket de tror kommer att öppna upp nya dörrar.  
Sonja ger uttryck för att det är svårt att komma från ett annat land och att kraven på svenska 
språkkunskaperna är höga. Trots detta är hon hoppfull och verkar övertygad om att det 
kommer att lösa sig: 
“Sonja: Ja jo jag förstår men det är inte så lätt om man kommer från ett annat land, man 
behöver lära sig språket, man behöver träffa människor och vänner också. Det är inte så 
lätt om man är ny i Sverige. och det är jättesvårt att hitta jobb i Sverige. 
Intervjuare:mmm 
Sonja: Jag var på intervju en gång och dom sa mig jag måste ha svenska. min praktik och 
min erfarenhet passade inte dom. Det är också svårigheter för mig. 
Intervjuare:mmm  
Sonja: Men jag hoppas att jag kan lösa det problemet i framtiden. Det är ingen fara för om 
man vill kan man göra allt.” 
 
Fyra av de fem ser ljust på framtiden och att det finns möjligheter för dem att lyckas i sina 
utbildnings- och karriärdrömmar. Tamin tycker att det är bra i Sverige och att det finns 
många lagar som skyddar dig som anställd och ger uttryck för att han har samma rättigheter 
som en svensk. En gemensam faktor som alla nämner är temat utbildning av olika slag. De 
ser allihop att svenska språket genom SFI och därefter eventuellt SVA-grund2 som första 
stegen mot framtiden. Några av dem ser därefter korta vägen3 för akademiker som ett 
snabbspår till arbetsmarknaden och att det även kan vara en öppning till nya kontakter för 
att kunna bygga på sitt svenska nätverk. Tidigare har två av dem erfarenheter av sina 
tidigare nätverk där de fått erbjudanden om arbete. Två av deltagarna funderar att eventuella 
fortsatta studera på universitet för att ta en master i Sverige och på så sätt få en 
konkurrensfördel gentemot andra arbetslösa. En annan av deltagarna ger uttryck för att det 
finns stora möjligheter för alla i Sverige att byta yrke, studera eller skaffa arbete även om 
man är 40–50 år gammal. Tamin tycker att det svenska utbildningssystemet är flexibelt, 
utvecklat och mindre traditionellt jämfört med det i sitt hemland.  
 
Daniel ser möjligheterna i att ta enstaka kurser på universitet för att fylla igen vissa 
kunskapsluckor inom sin profession. Han upplever att måste uppdatera sin yrkeskunskap för 
att bättre kunna matcha den svenska arbetsmarknaden. Men ett hinder för honom här är att 
han känner att han behöver mer information om vad det är för typ av kunskap som han 

                                                     
2 SVA-grund - Svenska som andra språk. En kurs på grundläggande nivå som kan studeras efter att du fått godkänt på SFI, 
D-nivå. SVA-grund ger grundläggande behörighet för vidare studier (Hermods, 2016).  
 
3 Korta vägen vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller som har minst tre års akademiska 
studier från hemlandet (Folkuniversitetet, 2017). Den förbereder också för högskolestudier för den som behöver 
komplettera sin utbildning. Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor/universitet, Arbetsförmedlingen och 
Folkuniversitetet. 
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saknar. Han säger också att han vill ha mer hjälp av någon som kan visa honom vilka 
möjligheter och vägar som finns.  
Tamin har sökt till flera olika utbildningar på universitet i Sverige för att öka sin kompetens 
och öka chanserna för att få ett arbete. Främst har han sökt inriktningar som gör att kan 
fortsätta och bygga på det han läst tidigare och på så sätt läsa en master även i Sverige. Han 
läser nu även in Engelska 6 på Komvux för att bli behörig för vidare studier på universitet.   
Barend ser två möjligheter i framtiden för sig själv, antingen hittar han ett arbete eller så vill 
han börja studera igen. Han skulle föredra att studera men ser att ekonomin inte håller för 
det så att hitta ett arbete är viktigast för honom och hans familj i nuläget.  
"Intervjuare: Tycker du det är svårt?  
Barend: nej, men jag måste (knäpper med fingrarna) snabbt ... 
Intervjuare: Lära mer? 
Barend: ja därför att jag nu måste hitta ett jobb. Inte studera. Jag gillar att jag kan fortsätta 
studera men det tar många år och då måste jag få pengar från CSN. Det inte bra för min 
familj. Måste ha ett jobb." 
 
För Sonja är det viktigt att förstå det svenska systemet och för henne är kunskap som skapar 
möjligheter: 
“Jag frågade min man och olika människor hur det svenska systemet fungerar. Varför jag 
måste skriva in mig på arbetsförmedlingen? Jag har fått mycket information om Sverige och 
det hjälper människor att stärka sig i självet.”  
Sonja menar också att det är viktigt att förstå den svenska kulturen:  
“Ja, det är jätteviktigt att prata svenska. Om man inte kan svenska förstår man inte kulturen 
i detta landet och man kan inte umgås med människor. Det fungerar absolut inte för mig.” 
“Det är nummer ett för mig, för när man förstår språk, förstår man kulturen. Man kan 
förstå människor, regler, beteende som skeende. Allt, men grund det är språk.  
Och hon fortsätter med att det är viktigt att känna till hur det svenska samhällssystemet 
fungerar: 
“Och man måste förstå systemet, hur fungerar det svenska systemet. Kulturen. Jag menar 
hur olika platser fungerar. Till exempel arbetsförmedlingen. Man måste skriva in sig där. 
Till exempel det sociala samspelet är också viktigt att lära i Sverige. För det är absolut inte 
samma sak som i mitt hemland.” 
 
Daniel vill lära sig den svenska arbetskulturen så att han vet hur man går tillväga och vilka 
möjligheter som finns för honom. Han har fått träna på arbetsintervjuer på några 
arbetsplatser och han tycker att det är viktiga steg för att veta vilka kunskaper och 
erfarenheter som han behöver för att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.  

5.5 Språket 
Alla respondenter visar upp en stor entusiasm i att bli bättre på det svenska språket och en 
stark vilja i att kunna prata bra svenska för att kunna nå sina drömmar. Studierna i svenska 
på SFI är viktigt för dem och det framkommer tydligt men att vägen fram till kunskaperna i 
språket ser lite olika ut. Detta visar sig genom att några har hittat på egna metoder utanför 
skolan för att lära sig svenska. Sonja ger uttryck för sig såhär:  
“Jo, jag har min egna metod. Jag sitter hemma läser ett stycke två-tre gånger och sedan 
översätter jag det. Läser det stycket högt och översätter nästa. Läser en gång till och sedan 
försöker jag berätta det till mig själv om vad det handlar om. Det är min egen metod.”   
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En annan läser grammatik, tittar på SVT play, lyssnar och läser så mycket han kan. För 
Barend är studierna i svenska på SFI är en viktig väg framåt då det är det enda stället han 
tränar svenska på eftersom han på sin fritid talar antingen arabiska eller engelska. 
Gemensamt för dem är att alla ser språkstudier som vägen framåt mot att lära sig det 
svenska språket och att insikten om att kunna det svenska språket är oerhört viktig, vilket 
Sonja belyser:  
“När man kan språket får man ett helt nytt liv." 
Några av dem ser SFI-studierna som en nödvändighet för att kunna hitta ett arbete då de har 
erfarenheten med sig att det de kan idag inte är tillräckligt. Men alla ser vikten av att lära sig 
det svenska språket och att det är enda vägen framåt till antingen studier, praktik, arbete 
eller en annan position på ett arbete, vilket Fadi belyser: 
“Intervjuare: Så språket är det största hindret?  
Fadi: mm key (skratt) (visar en nyckel som låser upp med händerna) 
Intervjuare: Nyckeln till framtiden? 
Fadi: Nyckeln!!(nickandes)” 
Nästan alla nämner också SVA-grund som en möjlig fortsättning efter SFI. För Fadi ser 
praktik på ett museum som en möjlighet, vilket arbetsförmedlingen har lovat att hjälpa 
honom med. Men för att praktiken ska bli verklighet så behöver han lära sig att prata bättre 
svenska.  
Sonja tycker att det viktigaste är att snabbt lära sig att prata bra svenska för att det 
underlättar allt i hennes nya hemland. Hon prioriterar att lära sig det svenska språket innan 
hon känner att det finns tid över att lära känna nya människor och skaffa vänner. Hon har 
även erfarit hinder i arbetssökandet på grund av språket: 
"Jag har varit på rekryteringsträff och träffade många arbetsgivare i restaurang och 
hotellbranschen[...]. Dom sa till mig att jag behöver ha en lite högre nivå i det svenska 
språket." 
 
Tre av deltagarna har varit ute på praktik i Sverige för att lära sig bättre svenska. Tamim var 
ute på praktik under tre veckor i men han upplevde att språket blev en barriär då han inte 
kunde förstå eller kommunicera med sina kollegor. Barend har varit på praktik under ett år 
för att öva det svenska språket men tyvärr blev det mest engelska då kollegorna snart 
övergav svenskan för att de inte kunde förstå varandra. 
 
Tre av deltagarna anser att de talar bra engelska vilket de ser att de kan komma att använda 
sig av i framtiden. Daniel tycker dock att engelskan ställde till det för honom i början i 
Sverige då han använde sig av den istället för att lära sig svenska. Anledningen var att andra 
som han mötte tyckte att det var enklare att kommunicera med honom på engelska. Detta 
skapade en frustration hos honom då han själv ville träna svenska. Sonja känner dock att 
hon har tappat den engelska som hon tidigare behärskade men hon hoppas att hon kanske 
istället kan få dra nytta av ryskan inom sin bransch hotell och turism i framtiden. 
 

5.6 Huvudresultat 
Alla respondenter ger uttryck för yrkes- och studiedrömmar som de vill förverkliga i 
Sverige. En del ser även drömmar mot specifika företag och ändamål medan andra ger 
uttryck för drömmar som inte tidigare var möjliga att genomföra. Någon ger uttryck för att i 
Sverige finns det i alla fall möjligheterna till att förverkliga drömmarna även om du har 
blivit äldre. Oavsett vilken dröm de hade innan de kom till Sverige så finns drömmarna 
kvar. 
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Alla informanter har erfarenhet av att studera på universitet och majoriteten av dem har en 
examen. Men det är många av dem som känner sig osäkra på vidare studier inom det 
svenska språket. Dock talar alla om att det är det som kommer krävas för att nå det och dit 
de vill. Detta gäller även om Universitet- och Högskolerådet redan har validerat den 
universitetsexamen de har med sig. Valideringen av examen gör det möjlighet för en av dem 
till att läsa vidare på mastersnivå om bara engelskans kunskaper kunde påvisas. Detta 
påverkar dock inte drömmarna om ett speciellt yrke eller för den delen drömmar på studier 
hos flertalet av respondenterna. 
 
Hinder som respondenterna lyfter var bristerna i det svenska språket, att representanter för 
det svenska systemet inte hade tid med dem eller att de rekommenderade yrken som de inte 
var intresserade av eller har tidigare erfarenhet av. Även att andra studier av icke akademisk 
karaktär såsom körkortsstudier sågs som hinder på grund av den ekonomiska kostnaden. 
En annan aspekt som lyftes fram var den svenska arbetsmarknadskulturen. Denna kultur 
som benämndes både gällande systemet med tillhörande regler liksom de personliga 
utmaningarna. De saknade kunskapen om hur systemet fungerade och hur det kunde skapa 
möjligheter till att förstå var arbetena finns och vilka av dem som de kunde söka. Men också 
bristen på kunskap om själva mötet med en arbetsplats och vad som förväntades av dem 
kom upp.  
 
Resultatet visar att de möjligheter som alla respondenter har både är insikter och upplevelser 
av att kunskaper i det svenska språket är viktigt och centralt för att kunna skaffa sig en 
utbildning eller ett arbete. Detta gäller även betydelsen för att bli delaktig i det svenska 
samhället genom antingen “riktiga” studier eller ett arbete. Alla respondenter visar upp 
insikter och stor entusiasm i att lära sig det svenska språket. Detta visar sig genom att några 
har hittat på egna metoder utanför skolan för att lära sig svenska. De har tydliga egenskaper 
i form av att de är drivna och flexibla. Dessa egenskaper gör att de försöker lära sig det 
svenska språket så fort som det bara går och att de inte orkar vänta på hjälp från exempelvis 
Arbetsförmedlingen. Nackdelar som framkom här var att praktikplatser som ämnats för 
utveckling i det svenska språket inte fungerat. Anledningen till varför det inte har fungerat 
beror på att de har övergett svenskan för engelska för att kunna kommunicera med varandra 
på praktikplatsen. Detta har föranlett frustration i ambitionen att förbättra sina kunskaper i 
svenska. Någon ser relationer med svensktalande som viktigt men satsar all ledig tid just nu 
på svenskan vilket resulterar i att det inte finns tid över till att söka nya vänner. Våra 
respondenter ser möjligheter i Sverige bara språket kommer på plats och kunskaper i 
arbetskulturen. Andra möjligheter som de ser i framtiden är fortsatt utbildning på universitet 
och eventuella masters på sina tidigare utbildningar. De ser att vägen dit troligen kommer att 
gå igenom genvägen korta vägen eller SVA-grund för att kunna nå dit de vill. Den korta 
vägen kan även ge fler kontaktytor med svenska samhället. 
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6. Analys och slutsats 
 
I detta kapitel analyserar vi resultatet av våra intervjuer. Detta gör vi genom att belysa 
resultaten genom tidigare forskning och utifrån teoretiska utgångspunkter. Kapitlet är 
indelat i de teman som vi fann genom transkriberingen och ger svar på våra frågeställningar: 

- Vilka drömmar har de gällande utbildning och yrkesval? 
- Vilka hinder ser eleverna för sin yrkesframtid? 
- Vilka möjligheter ser eleverna för sin yrkesframtid? 

 
I Sverige finns många invandrade akademiker som antingen är arbetslösa eller 
överkvalificerade för de anställningar de har (Riksrevisionen, 2011). Fyra av respondenter 
är idag arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen trots att de har med sig 
universitetsexamen och yrkeserfarenhet. Det leder oss in på första temat drömmar. 

6.1 Drömmarna 
I studien av Jenzen och Pilz (2013) visade det sig att många hade kvar sina 
framtidsdrömmar om en specifik yrkeskarriär även i Sverige. Detta är något som även vi 
fann hos våra respondenter. De hade alla kvar sina yrkesdrömmar sedan tidigare och som de 
fortfarande har behållit i Sverige. Vi fann att majoriteten av dem fortfarande är hoppfulla 
om att kunna fortsätta med sin tidigare profession och vissa av dem även har förlikat sig 
med tanken om att det kanske inte kommer att bli så. Flera av dem har flytt ifrån krig och 
oroligheter vilket har lett till att de har genomgått en, vad Hodkinsons och Sparkes (1997) 
kallar, påtvingad brytpunkt. Det nya landet kan ses som att komma till en ny arena, ett så 
kallat nytt fält där det följaktligen inte är helt enkelt att agera och kommunicera. Vår studie 
visar att de kommer till ett nytt land/fält de aldrig tidigare har varit på, vilket innebär att de 
har brister i de sociala, ekonomiska och kulturella kapitalen som det nya fältet innehar. Det 
kulturella kapitalet samlar individen på sig genom tidningar, sociala medier och tv men även 
genom de kontakter som individen har (Hodkinson & Sparkes, 1997). Vår studie visar 
respondenterna att de förskansar sig detta nya kulturella kapital genom att läsa tidningar, 
titta på nyheter, ta reda på information om hur det svenska samhället fungerar och vilka 
sociala koder som existerar för att kunna förhålla sig till dem.  
 
Även Yost och Lucas (2002) har undersökt invandrade människor med svårigheter med att 
anpassa sig till det nya landet. Där lyfte de saknaden av kunskaper om den nya 
arbetsmarknaden, kulturen och de sociala förhållandena i det “nya” landet. Det framkom att 
denna kulturkrock innebär att de invandrade människorna både tappar en del av sina 
förmågor de tidigare kunnat dra nytta av samt att dessa inte kan utnyttjas på samma sätt som 
tidigare för att anpassa sig och bygga ett nytt liv. Detta är något som pekar på att det troligen 
blir svårigheter i anpassningen till allt det nya och det resulterar i att de inte får tillgång till 
sina tidigare införskaffade inre resurser och förmågor. En av våra respondenter visar upp 
detta genom att påtala att den kunskap som han innehar sedan tidigare är gammal. Här 
innebär kunskapen det kulturella kapitalet som han har med sig. Det blir här tydligt att det 
kulturella kapitalet har tappat sitt värde i det nya fältet Sverige. Han har även kunskaper i 
specifika dataprogram som inte företag i Sverige använder sig av, vilket innebär att de inte 
längre ses som användbara resurser. De svenska arbetsgivarna ser ingen potential i dessa 
erfarenheter och kunskaper då det är gamla dataprogram som inte längre används här. Detta 
leder till att han inte längre kan nyttja sina förmågor som tidigare i sin karriär som då har 
förlorat sitt värde. Han blir därför tvungen att omvärdera sin habitus, det kulturella kapital 
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som han har med sig. Det går att jämställa som en förlust av inre resurser och erfarenheter 
som han har byggt upp under en stor del av sitt liv och som nu är förlorade. 
 
Det sociala kapitalet innefattar de relationer som en individ har under sitt liv och 
kontaktnätet kan ge fördelar i livet och/eller på arbetsmarknaden (Hodkinson & Sparkes, 
1997). Detta är ju något som våra respondenter saknar till stor del på grund av sin flytt till 
ett helt nytt land och är något som de efterfrågar. Några av våra respondenter saknar helt 
tillgång till andra svensktalande utanför skolan men alla önskar mer av dessa relationer för 
att få fördelar i livet. Två talade om tidigare erfarenheter av nätverk som gett dem arbete, 
om än i annat land. Det ekonomiska kapitalet innebär de investeringar som individen gör 
under livet och/eller vilka ekonomiska förutsättningar individen har fått med sig från födseln 
(Hodkinson & Sparkes, 1997). Eftersom de befinner sig i ett nytt land och har flytt undan 
krig så är deras ekonomiska möjligheter begränsade och förändrade. Även om de är vana 
med högre befattningar och god socioekonomisk status sedan tidigare så befinner de sig för 
tillfället i en helt annan socioekonomisk status och situation. I sitt tidigare hemland har de 
alla haft en yrkesroll vilka de nu försöker sträva mot, men bristerna i de olika kapitalen 
skapar svårigheter för dem att integrera sig i det svenska samhället. 
 
För att skapa fler möjligheter för sig själva och för att lyckas i sitt nya hemland behövs det 
bedrivas studier i det svenska språket, vilket är insikter som alla respondenterna visar upp. 
En av dem har ett arbete i köket på en hamburgerkedja men ser det dock som en tillfällig 
lösning. I sitt arbete är han är hindrad av sina språkkunskaper i svenska för att få en 
möjlighet till att byta arbetsuppgifter som innefattar mer kundkontakt. I Bimrose, Mulvey 
och Brown (2016) studie upplevde respondenterna hinder i sina karriärer på grund av att de 
inte kunde språket. Den studien visade även på att det svårt att ta sig in på den önskade 
utbildningen, vilket ledde till att de fastnade i lågstatusyrken. Även Yost och Lucas (2002) 
har undersökt invandrade människor med svårigheter med att anpassa sig. Där lyfte de 
vikten av svårigheter som följer med då människorna brister i språkinlärning och att det var 
ett problem då de sökte vidare utbildningar. Alla våra respondenter ser fortsatt utbildning 
som en väg framåt mot att nå drömmen. De talar om vikten av att vidareutbilda sig men att 
språket är det största hindret. För flera av dem var det även andra språk än svenskan som 
stod i vägen för att kunna vidareutbilda sig. Två ser även att de i framtiden vill ta en master 
på ett svenskt universitet för att det troligen kommer att gynna deras karriärer och göra dem 
mer attraktiva på den svenska arbetsmarknaden. Det tyder på att de försöker göra sig mer 
anställningsbara och flexibla för den svenska arbetsmarknaden, vilket är något som är 
centralt i Social Cognitive Career Theory. Teorin tar även upp att individer behöver tro på 
sin egen förmåga att kunna organisera och klara av uppgifter som krävs för att kunna 
påverka sin egen utveckling (Brown, 2002). Alla våra respondenter eftersträvar att 
återkomma till sitt tidigare yrke, vilket innebär att de redan vet med sig att de kan utföra sina 
tidigare professioner väl. Eftersom de ser möjligheterna med att läsa masterutbildning så 
belyser det deras förmåga till att ta sig an och klara av uppgifter.  
 
Vi fann, liksom Riksrevisionen (2011), att våra respondenter behöver vänta orimligt lång tid 
för att få sina utländska utbildningar validerade och bedömda. De deltagare som har fått sin 
examen validerad har fått vänta upp till nio månader på ett beslut. Detta är något som kan 
riskera att bli som en broms- eller stoppkloss för många nyanländas karriärambitioner, om 
tidsaspekten för karriärdrömmen drar iväg och blir orimligt lång. Detta nämner våra 
respondenter genom att de inte har tid att vänta eftersom de vill och behöver ha ett arbete så 
snart som möjligt. Det blir märkbart genom att om valideringen tar så lång tid blir 
situationen frustrerande för dem. I Careership teorin talas det om symboliska kapitalet och 
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att det är byggt på relationen mellan en individ, grupp eller institutions tillgångar och 
egenskaper (Hodkinson & Sparks, 1997). Men detta sker inte utan en betraktare som 
uppfattar och värderar dessa tillgångar och egenskaper. Här framträder våra respondenters 
längtan och UHR:s långa hanteringstid som betraktelser av det symboliska kapitalet. Det 
kan leda till att om individen inte får denna information tidigt i sin ankomst till Sverige kan 
det riskera fördröjningar i individens drömmar.  
 
I studien av Ngo och Este (2006) var deltagarna medvetna om att de saknade ett nätverk i 
Kanada vilket kunde leda till att bli isolerade och utan kontakter till arbetsmarknaden. Detta 
är något som vi känner igen hos våra deltagare. Alla deltagarna har skaffat sig vänner i 
Sverige men de flesta saknar dock svenskfödda vänner, vilket gör att deras nätverk är 
begränsat. Lindblad (2016) poängterar att de ungdomar som inte har kontakter eller någon 
form av socialt kapital (som gäller i Sverige) med sig, möter större svårigheter att få ett 
arbete. Mot den bakgrunden kan troligen våra respondenter befinna sig i samma utsatta 
situation. En av deltagarna ger uttryck för en förhoppning om att han kanske kan träffa nya 
kontakter via praktik och via korta vägen. Sonja ger uttryck för att i sitt hemland hade hon 
ett gott arbetsrykte, bra kontakter och att få nya arbeten samt klättra i karriären var inget 
problem. Nu inser hon att hon måste börja om från början trots att hon har goda 
arbetserfarenheter och befattningar med sig, så är det som att det inte längre räknas. Här 
förefaller det som att deras yrkeserfarenhet på det nya fältet Sverige, har ett lägre värt 
kapital. Detta ställer i sin tur stora krav på individens flexibilitet, anpassning och motivation. 
I studien av Bimrose, Mulvey och Brown (2016) uttrycktes att en utveckling av 
respondenters egenskaper och förmågor var viktig och att de såg att en utveckling var möjlig 
vid en förändring. Detta känner vi igen hos våra respondenter som verkligen försöker 
anpassa sig och vara flexibla. Med denna bakgrund så kan deras insikt om sina egenskaper 
och förmågor öka chanserna för att de faktiskt kommer att lyckas nå sina mål. Och en av 
vägarna för att nå målet är näst kommande tema. 

6.2 Hinder 
I Kennedys studie upplevde många olika typer av hinder och barriärer. Men trots det 
upplevde de flesta snarare detta som något positivt och utvecklande för dem själva. Kennedy 
(2012) förklarar att nyinvandrade ofta upplever någon typ av chock när de upplever hur 
svårt det är att få ett arbete inom deras yrkesområde. Han menar att anpassningen från ett 
mera “kollektivt” samhälle till ett mera “individualistiskt” västerländskt samhälle skapar en 
stor stress och frustration hos individerna. Detta kan i sin tur leda till negativa spiraler av 
lågstatusarbeten och/eller arbetslöshet. Vi såg däremot inga tecken eller uttryck för någon 
typ av chock. Däremot hade Sonja upplevt stor ensamhet, oro och sorg under den första 
tiden i Sverige och till och med tagit hjälp av en kurator. Hon upplevde att det hade 
förbättrat situationen för henne och att det nu var lättare för henne. Våra respondenter har 
bott i Sverige mellan åtta månader och två och halvt år och vissa ger uttryck för en viss 
frustration över sin livssituation. Främst handlar det om att de vill hitta ett arbete och att lära 
sig svenska språket snabbt för att det ska bli möjligt. Dock kan denna tidsaspekt bli en viktig 
faktor hos dem och att efter en längre tidsperiod med stress. Och förminskade upplevelser 
av att lyckas på arbetsmarknaden med arbetslöshet som följd, alternativt lågstatusarbeten, 
följaktligen påverkar dem i en negativ mening, precis som vi kan se i Kennedys studie 
(2012).  
 
Precis som i Lindblads (2016) studie kan lågstatusarbeten ses som en återvändsgränd i 
karriären och det förklarar han som en “inlåsningseffekt”. Detta känner vi igen hos en av 
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våra som känner sig utanför marknaden då han saknar intyg på sin utbildning och därför inte 
kan validera sin examen. Även han som arbetar på en hamburgerkedja kan hamna i en slags 
inlåsningseffekt, vilket han även ser själv. Han ger uttryck för en önskan om att få arbeta 
med sin tidigare profession men säger samtidigt att skulle det inte bli så kan det gå lika bra 
att arbeta kvar på hamburgerkedjan som exempelvis chef. Här kan han se sig själv bli kvar 
på nedstigit i sin karriär, det vill säga att han inte följer sin tidigare dröm och profession. 
Men att han istället siktar på en chefsposition inom samma företag. Karriärutveckling är en 
pågående process där individen hela tiden utvecklar och anpassar sig till sitt yrke samt 
situation för att bevara sin självkänsla (Brown, 2002). För honom innebär det att han söker 
en meningsfull tillvaro och bevarar sin självkänsla genom att han skapar sin framtid genom 
att vara anpassningsbar. Det gör han genom anpassningsförmåga och självmedvetenhet, 
vilka är de kompetenser som Fouad och Bynner (2008) beskriver behövs vid 
karriärväxlingar. I den konstruktivistiska teorin är karriärutveckling en dynamisk process 
och inget som kan förutspås (Lovén, 2015). Det går alltså inte att förutsäga vart han kommer 
att hamna utan tiden får utvisa det. 
 
Barend avslutade aldrig sin examen i hemlandet och har heller inte med sig några dokument 
till Sverige, vilket innebär att han inte kan validera sin examen. Detta innebär, som även han 
själv ger uttryck för sig, att han hamnar utanför arbetsmarknaden. Här blir hans kapital i 
form av yrkeserfarenhet mindre värt eftersom hans förvärvade kapital i svenska mått mätt 
blir lägre än en gymnasieexamen. Här blir bristen på dokument och en validering av examen 
avgörande för hans framtid eftersom han då måste börja studierna från början. I ett 
tidsperspektiv handlar det om totalt cirka fem års studier på SFI, SVA-grund och därefter 
Komvux. Och med en efterföljande universitetsexamen handlar det om tre år till av hans liv. 
Det handlar alltså totalt om en siffra på cirka åtta år för studier som han egentligen redan har 
gjort tidigare i sitt liv. Och om vi tar med faktumet att han redan befinner sig mellan 29–35 
årsåldern och adderar till åtta års studier så innebär det att han kommer vara närmare 40–45 
år gammal när han är färdig. Överför vi det till Careership teorin som menar att karriärvalen 
uppkommer från en realistisk grund (Hodkinson & Sparks, 1997) så blir följden att det är en 
orealistisk väg framåt för honom. Detta genom att han själv nämner att det är orealistiskt för 
honom utifrån både ett ekonomiskt- som ett tidsmässigt perspektiv. Då karriärsbesluten 
fattas inom individens handlingshorisont och vad som uppfattas som valbart, möjligt och 
omöjligt beror även på vem som är betraktare och inte bara på utbudet. Barend ser inte detta 
som valbart och möjligt, även om det skulle vara en väg framåt. Då det enligt Careership 
teorin (1997) beror på vem som betraktar horisonten och avgör vilka alternativ som finns. 
Följaktligen är det inte en orimlig tanke att han upplever att hans handlingshorisont minskar 
med antalet år som passerar förbi i jakten på drömmen. 
 
Vi återkommer till tidsaspekten i Remennicks (2003) studie, där det visade sig att de första 
tre till fem åren var kritiska för att återetablera sig på yrkesmarknaden för de invandrade. 
Våra respondenter som har bott i Sverige från åtta månader upp till två och ett halvt år 
befinner sig halvvägs in i den kritiska tidsperioden för att kunna återetablera sig. Eftersom 
de har tid tillgodo kan det vara därför vi ser att deltagarna fortfarande är optimistiska. 
Remennick (2003) menar att försörjningsbördan för familjen gjorde att de i större 
utsträckning tog ett temporärt okvalificerat arbete. Detta påverkade i sin tur möjligheterna 
för återetablering inom det yrke som de egentligen önskade. Detta är något vi känner igen 
hos en deltagare som har ett deltidsarbete på en hamburgerkedja men även att tankarna på 
att byta yrke och göra en karriärväxling finns med hos alla deltagarna. Detta har sin 
förklaring i den ekonomiska aspekten då försörjningsbördan ligger tungt på deras axlar. I 
Remennicks studie utgjorde även försörjningsbördan ytterligare en barriär för att individen 
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nu hamnar än längre ifrån den profession som hen önskade. Det känner vi igen och de ger 
uttryck för en stress inför att inte hinna hitta ett arbete inom dess egen profession i tid. 
Faktumet att kanske behöva välja ett annat yrke och bransch har dock de flesta av dem redan 
accepterat och förlikat sig med, förutom en som fortfarande ser det som otänkbart. Dessa 
förlikningar handlar inte om ett val utifrån intresse eller som egentligen är önskvärt utan ett 
val endast för att hitta en försörjning.    
 
I Lindblads (2016) studie upplevde flera av ungdomarna att deras framtid ligger i händerna 
på andra än dem själva som exempelvis Arbetsförmedlingen. Våra respondenter ger uttryck 
för att de fått mycket hjälp av myndigheter men samtidigt nämnde flera av våra deltagare att 
de kände av en tidsbrist hos sina handläggare på Arbetsförmedlingen. De tog dock saken i 
egna händer och valde att söka arbete på egen hand och läsa på hur man skriver ett cv i 
Sverige. Detta är något som ger en stigmatiseringsprocess i deras möten med handläggare på 
Arbetsförmedlingen. Precis som Bunar (2010) lyfter stigmatiseringsprocessen där de 
nyanländas negativa upplevelser förstärks och förminskar deras kunskaper som de har med 
sig från sina hemländer. Detta ser vi genom att en av dem som får förslag på 
lågstatusarbeten som han borde söka men som han själv känner att han överkvalificerad för 
och ointresserad av. Han ger uttryck för själv att han inte har läst på universitet för att arbeta 
med annat. Mot denna bakgrund ökar det på stigmatiseringen och stressen för honom samt 
förminskar de kunskaper och erfarenheter som han bär med sig. Men vägen mot drömmarna 
kantas inte bara av hinder utan även av möjligheter som är sista temat. 

6.3 Möjligheter 
I Kennedys studie (2012) gick det att urskilja några av deltagarna som optimister och några 
som pessimister. Där pessimisterna såg negativt på sin situation och kände att de hade lite 
eller ingen kontroll över situationen, kände optimisterna en upplevelse av kontroll över de 
flesta händelser och erfarenheter. När sedan hinder uppkom så märktes skillnaden mellan 
dessa. Optimisterna såg fortfarande ljust på situationen samtidigt som pessimisterna blev än 
mer negativa och upplever en ökande känsla av hopplöshet. Fyra av våra fem deltagare är 
märkbart optimistiska och hoppfulla. De ser ljust på situationen trots att de ser hinder och 
svårigheter framför sina drömmar. En stor del av optimismen ligger i att tilltron till språket, 
att när de behärskar tillräckligt bra svenska, kommer att öppna nya dörrar och förenkla deras 
vardag.  
 
Precis som i studien av Ngo och Este (2006) har våra deltagare också upplevt kulturella 
skillnader som vid exempelvis anställningsprocessen där en av respondenterna var ovan vid 
att behöva skryta om sig själv för att få arbetet. I studien förtydligade de att det fanns 
kulturella olikheter som inte passade in i deras egen kultur men att de hade insett och 
försonats med skillnaderna. De konstaterade att om de ville få arbete och lyckas i sitt nya 
hemland så behövde de anpassa sig till det nya landet och dess kultur. Detta resonemang 
känner vi igen hos våra respondenter och de verkar alla införstådda med att det finns vissa 
skillnader mellan Sverige och deras hemländer. De verkar också drivna att lära sig vilka 
skillnaderna är, hur de ska förhålla sig till dessa och hur de bäst kan anpassa sig. En 
kulturell skillnad känns igen särskilt hos en av dem där han avslöjar att han känner sig 
obekväm med att behöva skryta om sig själv och sina erfarenheter för att få ett arbete.  
 
Herz och Johansson (2012) studie visar på att deltagarna ständigt hanterar och skapar 
strategier för inklusion och exklusion i förhållande till sig själva och för att passa in i det 
svenska samhället. De unga vuxna känner sig kluvna i sin nya identitet som “svenskar” och 
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vissa av dem känner sig fast i ett ingenmansland där de varken räknas som svenskar och 
heller inte delar en tillhörighet till sin tidigare nationalitet. Dels ser de Sverige som ett 
modernt land med möjligheter som de vill och upplever själva kan vara med och bidra till 
men samtidigt upplever de strukturell och individuell diskriminering och att de är 
“stoppade” från att ta del av dessa möjligheter på lika villkor som “vanliga” svenskar. 
Detta är något som vi känner igen då de uppskattar Sverige som ett modernt jämlikt land där 
alla har chansen att få en möjlighet att lyckas trots exempelvis en högre ålder. De har alla 
upplevt diskriminering av deras tidigare yrkeserfarenheter och utbildningar. De har 
erfarenheter av svårigheter i att få komma på arbetsintervju, att deras yrkeserfarenheter inte 
har samma tyngd samt att deras utbildningar inte verkar vara lika mycket värda. Däremot 
försöker de hantera och skapa sig förutsättningar för att kunna integrera sig själva i 
samhället och på arbetsmarknaden. De efterfrågar kunskap om hur samhället, det svenska 
systemet, regler och hur sociala koder fungerar för att kunna förstå hur det ska gå till. 

6.4 Språket 
Studiens (Jenzen och Pilz, 2013) huvudresultat visar hur stor betydelse språket har för 
integrationen i det nya samhället och det har även vi uppmärksammat hos våra respondenter. 
Betydelsen av att lära sig språket ger uttryck för alla våra respondenter som den viktigaste 
delen för att komma in på arbetsmarknaden eller till studier. Detta ger uttryck för de både 
genom upplevelser med arbetsgivare som påpekat deras språkkunskaper samt med egna 
insikter då de till exempel sökt utbildningar på universitet. I Careership teorin talas det om 
kulturella kapitalet, vilket innefattar det dominerande förhållandet som gäller i samhället 
(Hodkinson & Sparks, 1997). I Sverige är svenskan det språk som är ett tydligt dominerande 
kapital och något som våra respondenter saknar till stor del. Detta påverkar deras 
möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden. Men respondenterna ser även engelskan 
som ett kulturellt kapital som används mycket i det svenska samhället. Några säger sig 
behärska engelskan och de ser det som en alternativ möjlighet för att kunna studera vidare. 
Dock behöver dessa språkkunskaper verifieras av UHR för att studier på universitet ska bli 
verklighet.  
 
I studien av Jenzen och Pilz (2013) ger respondenterna uttryck för att när de behärskar 
språket blir de inkluderade i samhället samtidigt som de ser de andra möjligheter som 
öppnar upp sig. De ser även att svårigheter uppkommer om språket inte behärskas 
tillräckligt bra, vilket skapar hinder för dem att kunna etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden. Alla dessa delar kan vi koppla och känna igen hos våra deltagare då de 
ger uttryck för möjligheter och framtidstro med det svenska språket men samtidigt en stress 
och frustration över att inte kunna skynda på processen. Något som märks tydligast hos två 
av våra respondenter är att de är extremt ambitiösa och drivna att lära sig det svenska 
språket. Det synliggörs i att de utvecklat egna studietekniker och lägger åtskilliga timmar 
utöver SFI på hemmastudier. Detta fenomen tyder på att de försöker skapa egna 
hanteringsstrategier och visar på en hög ambition och längtan efter att få komma vidare ur 
den nuvarande situationen. Det de helst av allt vill är att passera det språkliga hinder som 
står i vägen för dem och drömmarna för framtiden. Detta är också det som Herz och 
Johansson (2012) belyser i de olika strategier som kan utvecklas för att hantera sin situation. 
Denna kulturkrock kan även ses som en brytpunkt, vilket sker då intryck och erfarenheter 
blir påtagligt av det nya landets kultur (Lundahl, 2010). Det får följden av att individens 
habitus förändras och med det även deras handlingshorisont. Våra respondenters insikt och 
erfarenhet av det svenska språkets betydelse och deras sätt att utveckla metoder kan således 
ses som att deras habitus förändras. De förändrar sig för att passa in, vilket i sin tur påverkar 
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deras handlingshorisont genom att de ser att med kunskaper i svenska språket kommer fler 
valmöjligheter att öppnas upp. Men framför dessa möjligheter existerar hinder som är 
efterföljande tema. 
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7. Slutdiskussion 
 
När vi nu nått slutdestination för denna studie kan vi begrunda de intryck som vi fått med 
oss i dessa möten med våra respondenter. Något som slår oss är den entusiasm vi har mött 
för att lära sig det svenska språket och glädjen till att dela med sig av sina livs historier. Vi 
författare vill inget annat än att deras drömmar ska slå in. Hos varje SFI-elev finns det en 
dröm och en tanke om vad de har att erbjuda för att komma in i det svenska samhället och 
på så sätt vara med och bidra för att det ska kunna blir bättre. Vår studie visar att drömmar 
om en karriär inte försvinner bara för att individen byter land. Sedan sätter varje individ upp 
hinder och möjligheter utifrån deras egna förutsättningar för att nå det önskade målet. Det är 
bra för studie- och yrkesvägledare på SFI-skolor att ha med sig dessa resultat i tankarna. 
Speciellt är det viktigt att känna till hur stort inverkan det svenska språket har på dessa 
individer, både som möjlighet och som hinder. Därför tror vi att det är bra att ha med sig ett 
tänk att motivera och stärka individen för att hålla motivationen uppe. Eftersom dessa 
individer redan befinner sig i en utsatt situation är det viktigt att identifiera hinder för att 
kunna stärka individerna i sina inre och yttre resurser. Vidare visar vårt resultat att 
individerna ger uttryck för att de saknar information och alternativa vägar framåt för 
karriären. Denna information vill vi lyfta för här ser vi att studie- och yrkesvägledare har en 
viktig och tydlig roll att fylla. I dessa situationer kan studie- och yrkesvägledare bidra med 
information för att täppa igen de kunskapsluckor som SFI-eleverna upplever att de har. 
Annars finns risken att det påverkar individen negativt och därmed minskar möjligheterna 
för dem att nå sina drömmar och mål. 

7.1 Resultatdiskussion 
Vi kan konstatera att respondenternas drömmar finns med SFI-eleverna i deras nya hemland 
och de alla önskar att få fortsätta arbeta med deras tidigare profession. För att förklara deras 
karriärväg framåt tar vi hjälp av Fouad och Bynner (2008). Författarna menar att det finns 
två kompetenser som behövs vid karriärväxling, vilka är anpassningsförmåga och 
självmedvetenhet.  
 
En självmedvetenhet kring vad våra respondenter kan och vill finns hos dem. I vår studie 
har SFI-eleverna med sig exempelvis yrkeskunskaper som de vill fortsätta använda sig av 
och ett yrke som de vill fortsätta vara verksamma inom. De har även insikten till att det 
kommer krävas en del anpassning för att det ska kunna ske. Här nämns främst språket men 
likväl som att det svenska språket är det största hindret så är det även den största 
dörröppnaren i deras ögon. Andra insikter är att fortsatt utbildning kommer att krävas för att 
täppa till de kunskaper som saknas. Detta är nödvändigt för att anpassa deras kunskap, vilket 
gör dem mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Den tydligaste anpassningen ser vi genom 
att de verkligen vill lära sig det svenska språket för att kunna komma in och vara en del av 
det svenska samhället. En anpassning till det svenska samhället är något som pekar på vad 
våra respondenter strävar efter att uppnå. Detta genom att täppa till det som de själva är 
medvetna om behövs.  
 
Vidare menar Fouad och Bynner (2008) att de individer som har högre förmågor i dessa 
kompetenser är mer proaktiva i sin karriär. Författarna konstaterar också att de flesta 
individer som befinner sig i en brytpunkt i karriären oftast befinner sig i ett kaos och att en 
karriärövergång sällan sker under optimala omständigheter. Faktorer som underlättar vid 
optimala karriärövergångar är tillräcklig information och förberedelse samt inre och yttre 
resurser.  
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De människor vi har mött i denna studie har tankar och idéer för att kunna fortsätta sin 
karriär i Sverige men befinner sig inte i en optimal karriärövergång. De befinner sig i en 
kaosartad situation genom att de har flyttat till ett främmande land där de kan inte kan göra 
sig till fullo förstådda då de inte kan det svenska språket. Den information de får till sig 
anser de är bra men samtidigt saknar de information om alternativa vägar framåt samt vilka 
kunskaper som behövs. Trots att de söker efter information är det lätt hänt att inte all 
information är enkel att tillgodogöra sig. Detta kan bero på att en del av att de yttre 
resurserna är begränsade såsom språket. I deras nätverk av svensktalande människor är 
starkt begränsade och då till myndighetspersoner. Dessa begränsningar benämns som att 
Arbetsförmedlingen har många att ta hand om och att tiden inte räcker till åt alla. 
Följaktligen gör detta att bristen på viss information, som exempelvis vilken kunskap som 
de saknar, är väsentlig och påverkar troligen utgången för deras karriärutveckling. Alla 
nämner vikten av att ha ett svensktalande nätverk och att det saknas. Andra yttre faktorer 
som påverkar karriärutvecklingen är den ekonomiska aspekten. Även om viljan finns till att 
studera vidare kan detta hindras på grund av att ekonomin skapar hinder. Istället för studier 
kan det därför finnas prio på att hitta ett arbete för att kunna försörja sig. Här finns det 
alternativ som de inte egentligen hade valt, med tanke på deras kunskaper, men detta väljs 
för att få en försörjning. Vägen fram är inte alltid spikrak. Trots detta är dessa SFI-elever 
optimistiska, drivna och hoppfulla om en fortsatt bra framtid i Sverige. De kan se att när de 
når en bättre nivå av det svenska språket så kommer det att öppna sig dörrar för dem. Andra 
möjligheter som de ser är utbildning och genvägar till arbete och mera utbildning kan ske i 
form av korta vägen och SVA-grund. De vill gärna lära sig, vara flexibla och anpassa sig till 
den svenska kulturen och de sociala koder som gäller här. Alla ser Sverige som ett bra land 
med stora möjligheter för deras framtid och att de trots allt fått mycket stöd och hjälp av 
sina SFI-skolor och Arbetsförmedlingen, trots knappa resurser. Det som framträder i 
situationerna med Arbetsförmedlingen är ju deras egna förmågor att själva ta itu med hinder 
som uppkommer i anpassningen till arbetsmarknaden. Dessa förmågor att vara flexibla och 
drivna tror vi är förmågor som kommer hjälpa dem att lyckas i sitt nya hemland. 

7.2 Metoddiskussion 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer, vilket passar vårt syfte för att få fram ett resultat. 
Det semi-strukturerade frågebatteri hade vi som en grund men vi utgick från individens 
berättelse för att få svar på de frågor vi ansåg oss behöva. Det innebär att frågebatteriet var 
vår gemensamma grund vid intervjuerna men det var inget som vi slaviskt förhöll oss till. 
Det uppkom en del intressanta diskussioner då vi transkriberade varandras samtal. Dessa 
handlade om vilka tolkningar vissa av svaren kunde handlat om då språkförbistringar ibland 
förvirrade oss. Vi avstod från att använda tolkar vid intervjuerna då respondenterna 
behärskade tillräckligt bra svenska. Vi ser inte heller att resultatet kunde ha förbättrats av att 
ha med en tolk. Vid användning av tolk är det iså fall viktigt att tänka på andra aspekter 
såsom genus och lands tillhörighet. Detta då dessa aspekter kan påverka relationen och 
eventuellt svaren vid kulturella skiljaktigheter mellan tolk och respondent. Även relationen 
mellan kvinna och man som maktsituation. Erfarenheten en av oss bär med sig sedan 
tidigare är att kön kan spela roll i hur mycket de vill och vågar berätta i ett samtal om sig 
själva. Frågan blir även hur man som intervjuare ska kunna veta att man får svar på sina 
frågor. Kan det vara så att tolken översätter fel eller ger feltolkat svar tillbaka. Detta kan 
vara omöjliga frågor att besvara men som ändå måste begrundas. Även aspekten att det blir 
en trio vid intervjun, en två mot en situation där respondenten kan hamna i underläge. 
Dessutom är detta såklart är en kostnadsfråga då det är dyrt att hyra in en tolk. Vidare går 
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det ändå att diskutera de rationella val som vi gjorde och hur det påverkade resultatet. Valet 
av att dela upp intervjuerna mellan oss var ett rationellt val utifrån både en logistisk lösning 
(vi bor i olika städer) och ett tidsbesparande ändamål (tidsramarna är begränsade). Om vi 
hade kunnat så hade vi gjort intervjuerna tillsammans med respondenten, vilket förmodligen 
hade varit till fördel för oss. En av kunde då haft en in lyssnande roll och vid tillfälle kunnat 
inflika för att skapa en djupare förståelse vid vissa frågor. Detta medan den andra har det 
övergripande ansvaret och kan vara mer fokuserad på att alla frågor som vi har får svar. Det 
hade kunnat resultera i djupare kunskap kring vissa frågor än de data som vi nu samlat in 
som ensamma intervjuare. Men samtidigt är det lika viktigt är att tänka över de 
maktförhållandena som finns mellan respondent och de två forskarna. Det finns redan en 
osynlig maktfördelning vid intervjuer mellan forskare och respondent (Brinkman, Kvale 
2014). Men en förskjutning av makten mot de som intervjuar blir större om man är två 
forskare och en respondent. Vi som intervjuar får mer osynlig makt vilket kan påverka 
intervjuaren och därmed resultatet. Något som vi missade att lyfta innan intervjuerna var 
genusfrågan. Denna erfarenhet hade en av oss med oss sedan praktiken att vissa män inte 
ville titta mig som kvinna i ögonen eller ta i hand vid hälsning. Ur denna aspekt så skulle en 
intervju med en person som har denna inställning påverkat intervjun negativt och troligen 
begränsat resultatet. Nu blev det lyckosamt inte så i denna studie men detta är väl värt att ha 
med i åtanke då forskning sker med personer som har olika kulturella bakgrunder och 
värderingar.  
 
Vidare finns ju alltid ramarna kring intervjun att diskutera. Vi hade redan förbestämt en 
tidsram på en timma för våra intervjuer. Det är möjligt att om vi haft längre tid på oss så 
hade vi kunnat få fram än mer djuplodande svar. Även om SFI-D elever kan hantera språket 
hyfsat bra så fanns det trots allt svårigheter i kommunikationen som kanske hade kunnat 
överbryggas genom att intervjutiden varit längre. Den största påverkansfaktorn i vår studies 
resultat var vårt urval. Alla våra respondenter hade en universitetsutbildning eller flera års 
erfarenhet sedan tidigare av att studera på universitetet i sina hemländer. Detta var dock en 
ren slump att de hade denna bakgrund. De flesta hade en universitetsutbildning i grunden, en 
förförståelse av vad det innebär att studera och lära sig något nytt genom studier. De SFI-
elever som vi mötte hade en väldig entusiasm till att lära sig ett nytt språk. Men vilka svar 
hade vi fått kring drömmar om yrken om vi intervjuat SFI-elever på 1A eller 1B nivå? Dessa 
med ingen studieerfarenhet alls eller förkunskaper av att vara student. Vilka hinder, men 
framförallt möjligheter till att nå sina drömmar ser dessa med en helt annan bakgrund och 
förutsättningar än de har som vi har intervjuat. Vid dessa typer av intervjuer krävs det dock 
tolk och en vidare tanke här är vad en tolk kan innebära för resultatet?  

7.3 Fortsatt forskning 
Med tanke på våra funderingar i den avslutande metoddiskussionen anser vi att det hade 
varit mycket intressant att forska på drömmar, hinder och möjligheter på SFI-elever på 
ettans nivå. De eleverna har så vitt skilda bakgrunder i utbildningsnivå, i jämförelse med 
vad de respondenter vi mötte hade. Det vore intressant att se likheter och skillnader mellan 
dessa studiers resultat! I denna typ av studie behöver man dock anlita en tolk på grund av 
bristerna i det svenska språket.  
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Bilaga 1 
Intervjumall 

Intro: 
 
Vi kommer att prata kring din dåtid, nutid och framtid gällande yrkes- och/eller 
utbildningsdrömmar samt dina erfarenheter av detta. 
 
Vi kommer att ha 1 timme på oss och du får när som helst avbryta/säga stopp om du inte 
längre vill. Jag kommer att spela in samtalet, är det okej? Vi använder det bara för att kunna 
minnas och skriva om det vi pratat om i vår uppsats. Du kommer att vara anonym, ingen 
kommer veta att det är du som är med och sagt det som du sagt. 
Vi kommer att prata om yrkesdrömmar, utbildningsdrömmar och erfarenheter, så ha detta 
med dig när vi ställer frågorna under resans gång.  
 
Livslinjen 
Sortera in frågorna utifrån Livslinjen. Vi ritar och skriver stödord. 
Ger en översiktlig bild över respondentens liv från dåtid, nutid och framtiden. Bekräfta 
livslinjen med respondenten efteråt, stämmer bilden? 
 
Då - Nutid - Framtid 
 
BAKGRUND OCH PERSONLIG INFO 
Ålder: 
Kön: 
Ursprungsland - Var kommer du ifrån?                           
Ankomstår till Sverige - Hur länge har du bott i Sverige?                                                                                 
Invandrarkategori (flykting, anhörig, arbetskraft)      
 
DÅ FRÅGOR: 
Förebilder: 
Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? (Utbildning för detta?) 
Har dina föräldrar tyckt något om ditt val av yrke/yrkesdröm? 
 
Drömmar: 
Hade du några yrkesdrömmar när du växte upp? 
 
Erfarenhet: 
Vad har du jobbat med tidigare i hemlandet/tidigare? 
Vad har du för utbildning från hemlandet/tidigare? 
Valde du yrket själv? 
Vad var det som var bra och dåligt med detta yrke?  
Hur viktigt var yrket för dig? (Andra yrken som verkade roliga?) 
 
Ny i Sverige  
Nätverk, möjligheter: 
Hur ser din familjesituation ut här i Sverige? (skillnad från innan?) 
Har denna situation påverkat dig i din anpassning till/i arbetslivet? (svårt) 
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Förberedelser, förväntningar: 
Hade du på något sätt gjort några förberedelser innan du kom till Sverige?  
Vilken var din bild av Sverige när det gäller att få arbete och studera, innan du kom hit? 
(speciella tankar om möjligheterna och/eller svårigheterna?) 
Hade nu några speciella yrkesdrömmar när du kom till Sverige? Varför just dessa 
framtidsdrömmar? 
 
NUTID 
Vad behöver du göra för att få ett jobb? (nästa steg för dig att få/behålla ett jobb?) 
Nu när du går på SFI och D-nivå hur upplever du det svenska språket? 
Ser du hinder? Möjligheter? 
Hur tycker du att din svenska fungerar när du ska söka arbete/arbetar? 
 
Vad betyder karriär för dig? (Hur viktigt är det?) 
Har dina framtidsdrömmar om utbildning och arbete förändrats i Sverige, och hur i så fall? 
Vad tror du har hjälpt dig komma dit du är idag? (Är det en självvald karriär eller ren 
slump?) 
 
FRAMTID; Språk, möjligheter 
Hinder: 
Kan du berätta om något eller några problem/hinder eller svårigheter du upplevt i Sverige 
när du försökt nå dina yrkes/studie drömmar? (Exempelvis diskriminering, språk nederlag, 
svårigheter i anpassningen till kulturen, validering av tidigare yrke/utbildning) 
Möjligheter: 
Kan du berätta om någon eller några möjligheter som du har upplevt i Sverige för att nå dina 
yrkes/studie drömmar?  
 
Stöd: 
Hur har du fått hjälp av någon myndighet för att nå dina yrkes/studie drömmar?  
Vad kunde ha hjälpt dig som du inte fick hjälp med? 
Vem pratar du med om din yrkes– och utbildningsframtid? 
 
Strategier: 
Berätta hur dina framtidsplaner ser ut efter SFI-studierna? 
Vilket jobb vill du ha i framtiden? Varför? 
Vad behöver du göra för att komma dit? 
Vilka hinder och möjligheter finns det? 
Vad tror du kan hindra dig från att nå dina framtida mål? Och vad tror du kan hjälpa dig att 
lyckas? (coping - strategier) 
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Bilaga 3 
Exempel från vår kodning av transkriberade materialet.  
I= Intervjuare R= Respondent 
 
 
Färgkodning: Dröm 
I: drömde du om... 
R: lärare (skratt) 
I: lärare? 
R: ja ja ja, jag tycker att det är ehh bli lärare, kanske ehh jag vet inte varför. men ja 
I: mmm 
R: jag tyckte, jag tänkte att bäst är att man blir lärare (skratt) och jag tycker att det jag vill 
bli lärare 
I: ahh,  
R: som, som kanske ehm det vill, det finns en lärare, finns, för att han var jätte-jättebra. 
 
 
 
Färgkodning: Utbildning 
I: så du är, du är, du har utbildat dig på ehh på universitet? 
R: på universitet 5 år. mekanikingenjör, sen 2 år ehh projekt management, master. 
I: mmm, ahh, har du har du lyckats få verifierat det? 
R:  ja ja ehh 
I:du har skickat in? 
R:  ja, jag skickade in men jag  
I: du har inte fått något svar? 
R: nej 
 
 


