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Joint engagement by means of language. A systemic functional analysis of language use in a 
boundary activity targeting newly arrived refugees in a municipality 
 

 

Abstract 

This dissertation concerns boundary crossing between three activity systems in a Swedish 
municipality: a local refugee reception, a Swedish language programme for adult immigrants, and 
measures for labour market inclusion. In their joint engagement, a boundary activity called The 
Resource, these systems share a target group consisting of newly arrived refugees at the ages of 
20–25.  

The aim of this study is to explore how boundary crossing between these three systems is 
constructed by means of language use, and how the newcomers and their language acquisition are 
constructed in this context of boundary crossing. Moreover, the object of the boundary activity is 
compared with the original objects of each activity system: integration, language learning and 
rapid labour market entry. 

The theoretical framework integrates systemic functional grammar, SFG (Halliday & 
Matthiessen 2004), with activity theory (Engeström 1999, 2008), completed with the concept of 
boundary crossing by Wenger (1998). The sources of the study are written documents crossing 
boundaries, boundary objects, and interviews with boundary crossers, employees representing 
each of the three activity systems.  

The findings show that boundary crossing is constructed by lexical means as well as by 
grammatical means. Efforts are made by the employees to create a way of mentioning the target 
group that could correspond to the joint engagement in the boundary activity. Simultaneously, the 
employees mention the newcomers with the traditional terms used in each system (klient, elev, 
deltagare). When it comes to the grammatical construction of boundary crossing and the target 
group in written documents, different images emerge. Depending on the genre, the newcomers 
are constructed as lucky recipients of a chance to enter to the labour market, as matters of 
administration across boundaries or as active doers successfully engaging in the boundary 
activity. The participants in the processes often have the function of constructing components of 
the boundary activity, e.g. the division of labour. Normally, one of the activity systems – 
measures for labour market inclusion – is positioned in the foreground. As a frequent participant 
in the processes and a frequent subject in exchange, this system represents the boundary activity 
and talks to the newcomers. These conditions are sharpest when it comes to the object of The 
Resource. The Resource as a boundary activity is clearly oriented to the Swedish employment 
programme “Arbetslinjen”. More than rapid labour market entry, some of the boundary crossers 
emphasize the importance of integration aspects and the empowerment of the target group in a 
wider meaning. Language education and language acquisition become tools in the context of 
boundary crossing. These tools are taken for granted, and there seems to be no reason to give 
further details about them.  
 

Keywords: newly arrived refugees, activity system, boundary crossing, systemic functional 
grammar, ideational metafunction, interpersonal metafunction, nominalization. 
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Förord 
 

 

 

Ett stort tack till er flerspråkiga elever och studenter som jag fått möta i mitt arbetsliv. 
Gång på gång har ni imponerat på mig med era förmågor. Det är ni som inspirerat mig till 
fortsatta studier under alla år och till slut denna doktorsavhandling. De allra främsta 
inspiratörerna är dock Mathilda och Henri Hamberg, mina flerspråkiga förebilder. Ni 
slutar aldrig förvåna och glädja mig med er språkliga repertoar. Tack för allt! 

Det är en ynnest att få arbeta med språk och samtidigt forska om det. Lyckligtvis tog 
jag tag i möjligheten att forska till slut. Flera personer har uppmuntrat och erbjudit hjälp 
och stöd under årens lopp, men var sak verkar ha sin tid. Mitt tack når inte lektor Helena 
Solstrand längre, men det är viktigt att säga att det var hon som gav mig första möjlig- 
heten att titta in i forskarvärlden. Tack vare henne fick jag arbeta som biträde på 
Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors. Det sådde ett litet frö, men  
ärligt talat förstod jag inte vitsen med forskning då. Den verkade ju inte förändra något 
alls! Nästa möjlighet erbjöds tio år senare av professor emerita Mirja Saari som upp- 
muntrade mig till att inleda forskarstudier. Livet kom emellan med andra utmaningar, 
men förtroendet och de goda råden har jag burit med mig. Vägledningen från drygt två 
decennier sedan har minsann aktualiserats under de senaste åren. Den utkristalliserades 
då i kommentaren: ”Det är inget mystiskt med forskning. Det är som vilket arbete som 
helst!” Detta har varit ett rättesnöre i studierna och ofta återanvänt som svar på frågor om 
hur det går med avhandlingsarbetet. 

Arbetet med licentiat- och doktorsavhandlingen har handletts av professor Hanna 
Lehti-Eklund och professor Anna-Malin Karlsson. Vilken fullträff att ha er som hand- 
ledare! Våra dialoger har väckt mången tanke inte bara om forskning utan om lärandets 
villkor i stort. Även i övrigt har jag haft en fin lärandemiljö, dels vid Helsingfors 
universitet och dels på kurser vid Örebro universitet, Göteborgs universitet och Uppsala 
universitet. Alla lärarna och kurskamraterna har en del i kunskapsbyggandet kring denna 
avhandling. Det vore fel att nämna något namn för det är många personer och samman- 
hang som är av betydelse. Praktisk hjälp och olika tips, till synes kanske rena tillfällig- 
heter, har ibland spelat en avgörande roll för framsteg i studierna. Ingen avhandling utan 
dessa pusselbitar i universitetsvärlden. 

Ingen avhandling heller utan de informanter som ställt upp i intervjuerna. Infor- 
manterna har dessutom bidragit med skriftligt material som varit av stor betydelse för 
studien. Ett hjärtligt tack till er alla! 

En viktig del av miljön för forskarstudierna har varit mitt arbete som skolledare. 
Studierna på fritiden har fungerat både som inspiration till och avkoppling från jobbet. 
Det sista året med avhandlingen fick jag dock ägna mig åt forskning på heltid vilket var 
helt avgörande. Utan det året hade det inte varit möjligt att knyta ihop doktors- 
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avhandlingen. Ett stort tack till Kommunen och chefen som såg ett värde i forskning! 
Letterstedtska föreningen och Kulturfonden för Sverige och Finland har beviljat bidrag 
till handledningsresor och Lärarförbundet har bjudit på vistelse vid skrivinternat. Ett 
viktigt stöd har jag även haft i vännerna som erbjudit logi, mat och umgänge under 
handlednings-, seminarie- och konferensresor.  

Ytterligare en forskningsmiljö, den som varit mitt egentliga studierum och där jag 
pratat mest om min forskning, är vårt hem. Sambon Ulrik Rönnbäck har fått regelbundna 
rapporter om det pågående arbetet, alldeles oberoende av om han intresserat sig för det 
eller inte. I gengäld har han pratat om flygplan och servat min cykel. Och det har fungerat 
bra, eller hur! Vännerna har stöttat genom att fråga hur det går och inte minst: ”När blir 
det fest i Helsingfors?” Kikki, Inger och ni andra: Nu är det inte långt kvar! 

Det är ett privilegium att få arbeta med det man är mest intresserad av och att få 
forska om det. Långt ifrån alla kvinnor har haft eller har den möjligheten trots att vilja 
och förmåga finns. En av dessa kvinnor var min mamma Marjatta Auvinen. I den miljö 
där hon växte upp var det uteslutet att studera och skaffa sig ett yrke utifrån eget intresse. 
Detta hindrade dock inte mamma från att göra stora insatser på många områden i livet. 
Det är mammas drömmar, hennes begåvning och ansträngningar jag ägnar arbetet med 
denna avhandling. 
 

 

                            

 

 Hemma i Östergötland mars 2015 
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1 Inledning  
 

 

 

Den bristande skolframgången för flerspråkiga elever i Sverige har uppmärksammats i 
allt högre grad. Det är uppenbart att den svenska skolan inte lyckas ta hjälp av de resurser 
som flerspråkiga elever kommer med, vilket leder till omfattande problem. Detta 
dilemma – som jag har erfarenhet av som pedagog och som bekräftats av Skolverkets 
statistik – var utgångspunkten till en studie som jag genomförde för några år sedan 
(Hamberg 2010). Studien spårade bilden av flerspråkiga elever i lokala styrdokument på 
en skola för nyanlända barn och elever. Den bild som tonade fram saknade drag av 
språklig kompetens hos de nyanlända. De resurser som barn och ungdomar utan tvekan 
hade med sig förblev osynliga. Däremot ställdes det stora krav på pedagogerna som 
skulle stötta elevernas språkutveckling. Min slutsats var att skolan har en enorm utmaning 
i att synliggöra och ta vara på de flerspråkiga elevernas kompetens och medhavda 
resurser.  

Denna bild hade jag med mig då jag anställdes som skolledare på sfi, utbildning i 
svenska för nyanlända vuxna. I stort sett det första jag fick höra om på den nya skolan var 
Resursen. Ordet ingick i namnet på en nystartad satsning för en grupp nyanlända i åldern 
20–24 år med kortare skolbakgrund från hemlandet. Nyfiket började jag fråga på skolan 
och i de verksamheter som skolan samarbetade med vad ”Resursen” stod för. Svaren var 
varierande. De nyanlända var en resurs för Sverige enligt någon. Enligt någon annan var 
den nystartade verksamheten en resurs för de nyanlända. Någon kom inte ihåg eller hade 
inte tänkt på saken alls. Någon var tydlig med att ordet i sig inte var viktigt, det viktiga 
var ett respektfullt bemötande. 

Det positiva och förväntansfulla pratet om det nystartade alternativet till ordinarie sfi 
hade i alla fall väckt mitt intresse och så småningom inledde jag ett avhandlingsarbete om 
det. Det handlade om ett samverkansprojekt där målgruppen läste sfi på halvtid och hade 
praktik, coaching och liknande på halvtid. Verksamheten hade flyttats från sfi-skolan till 
andra lokaler där flera av aktiviteterna kunde genomföras, och den hade personalresurser 
utöver det vanliga. Det ordnades planerings- och uppföljningsmöten och förväntningarna 
var stora.  

Min främsta undran var om detta alternativ tog hänsyn till målgruppens flerspråkiga 
resurser. Frågan skulle besvaras genom analys av språkanvändningen kring Resursen. Då 
jag sedan började analysera skrivet material, intervjua tjänstemän och läsa verksam- 
hetsteori, seglade det upp andra frågor. Frågor om samarbete mellan verksamheter och 
tjänstemän framstod som viktiga, och bilden av de nyanlända kom att speglas mot just 
samverkan. 
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1.1 Om kunskapsintresset och ansatsen 

Kunskapsintresset i den här avhandlingen ligger alltså dels på vuxna nyanlända och deras 
språkutveckling i en kommunal aktivitet och dels på konstruktionen av själva aktiviteten. 
Aktiviteten kallas Resursen.1 Med nyanländ avses i detta sammanhang en vuxen person 
som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, som 
bosatt sig i en kommun och som omfattas av introduktionsinsatser.2 Kommunen kallas 
helt enkelt Kommunen. Studien följer Resursen från planeringsstadiet hösten 2008 till 
mars 2012 då aktiviteten varit igång i tre år. Aktiviteten är avsedd för nyanlända personer 
som är i åldern 20–24 år och som har kortare utbildningsbakgrund.3 Den kombinerar tre 
kommunala uppdrag: flyktingintroduktion, svenskundervisning för invandrare och arbets- 
marknadsåtgärder.  

Undersökningen har skriftliga dokument samt intervjuer som material. Detta primär- 
material kompletteras av observationer som jag kunnat göra genom att delta på möten, 
genomföra besök och på olika sätt vara närvarande i aktiviteten då jag i min profession 
arbetat nära Resursen. Kontexten för de undersökta texterna beskrivs utifrån verksam- 
hetsteori och aktivitetsteori. Resursen kommer att undersökas som en gränsaktivitet 
(boundary practice) enligt Wenger (1998) och som ett nätverk av aktivitetssystem enligt 
Engeström (1999, 2004, 2008, 2009a, 2009b).  

Språkanvändningen har fått viss, i allmänna ordalag uttryckt uppmärksamhet i verk- 
samhetsteoretiska och aktivitetsteoretiska studier. Vikten av kommunikationsmönster och 
exempelvis skriftliga dokument berörs i dessa studier, men ofta stannar diskussionen på 
en språkvetenskapligt sett allmän nivå. Här finns det utrymme för språkvetenskaplig 
forskning att nyansera beskrivningen. Frågan är vad språket, de skriftliga dokumenten 
och den muntliga interaktionen, gör i verksamheterna och hur. Här tar också avhand- 
lingen sin utgångspunkt. Samtidigt som den språkvetenskapliga analysen kompletterar 
verksamhetsbeskrivningen får den en kontextmodell att utgå ifrån. 

Grunden för analyserna är konstruktivistisk vilket innebär att man ser en ömsesidig 
påverkan mellan språket och den kontext där språket används. Texterna och den muntliga 
interaktionen bidrar till att skapa och omskapa den verksamhet de verkar i. Språk- 
användningen för sin del bär spår av, realiserar, den verksamhet den är en del av. Lämp- 
lig språkvetenskaplig teori i sammanhanget är systemisk-funktionell grammatik, SFG, 
som betraktar lexikogrammatiska val, betydelser och kontext som olika skikt av samma 
fenomen. Enligt den systemisk-funktionella språksynen ger språket en bild av världen 
och verkligheten samtidigt som det skapar och omskapar bilden av världen och verklig- 
heten. I den här studien spårar jag bilden av de nyanlända och deras språkutveckling i 

                                                      
1 Begreppen aktivitet och verksamhet används parallellt i den inledande delen av avhandlingen. Begreppen 
kommer att diskuteras och definieras i kapitel 3. 

2 Begreppet nyanländ definieras och diskuteras i kapitel 7.  

3 Åldern för målgruppen anges i de första dokumenten som 20–24 år, senare förekommer även 20–25 år. 
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Resursen. Samtidigt undersöker jag hur mötet mellan olika verksamheter konstrueras 
genom språkliga val. 

 

1.2 Syfte, forskningsfrågor och disposition 

Synen på de nyanlända och deras språkutveckling undersöks i en kontext som kombinerar 
tre kommunala verksamheter: flyktingintroduktion, svenskundervisning för invandrare 
och arbetsmarknadsåtgärder. Flyktingmottagandet och språkutbildningen har nationellt 
formulerade mål som konkretiseras lokalt, medan målen för arbetsmarknadsåtgärder 
formuleras lokalt i kommunen. I denna tvärsektoriella kontext uppstår en följdfråga, näm- 
ligen frågan om konstruktionen av en verksamhet baserad på samverkan. Samverkan kan 
realiseras som en gränsaktivitet, vilket innebär att de samverkande parterna korsat 
gränserna för sina respektive verksamheter och engagerat sig i ett gemensamt projekt.4 
Det handlar alltså om två parallella processer: Samtidigt som samverkan mellan tre olika 
verksamheter byggs upp, byggs även synen på den gemensamma målgruppen upp. Där- 
med kan man anta att bilden av de nyanlända bär spår av samverkan. Den övergripande 
frågan som avhandlingen avser att svara på har alltså två dimensioner enligt följande: 

Hur konstrueras samverkan (gränsaktivitet) med nyanlända som målgrupp 
och hur konstrueras synen på de nyanlända och deras språkutveckling inom 
ramen för samverkan? 

Den tudelade övergripande frågan inkluderar flera aspekter av både de nyanlända som 
målgrupp och den samverkan som konstrueras runt dem som gemensam målgrupp. Dessa 
aspekter, fortfarande på en övergripande nivå, kan fångas genom följande fyra frågor: 

1) Hur konstrueras samverkan (gränsöverskridande) med de nyanlända som 
gemensam målgrupp? 

2) Hur konstrueras bilden av de nyanlända i samverkan mellan verksamheter? 

3) Hur konstrueras bilden av de nyanländas språkutveckling i samverkan mellan 
verksamheter? 

4) Hur konstrueras målen i samverkan med de nyanlända som gemensam 
målgrupp? 

Frågorna undersöks genom språkvetenskaplig analys av dokument skrivna under 
planeringsfasen och under genomförandet av Resursen samt av intervjuer. Materialet 
kompletteras av icke-planerade observationer. Tanken är att öka förståelsen av både 

                                                      
4 Begreppet gränsaktivitet förekommer i denna preliminära, allmänna betydelse i den övergripande 
forskningsfrågan som formuleras i detta kapitel. Begreppet kommer att definieras närmare i delkapitel 3.2. 
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språket och den samverkan som språket konstruerar samt konstrueras av. Fråge- 
ställningarna utvecklas i samband med metoddiskussionen i kapitel 5.  

En röst som inte hörs i den här studien är målgruppens, de nyanländas egen röst – 
eller egna röster. Verksamhetsteoretiskt vore det mycket angeläget att få fram de 
nyanländas syn på Resursen och på sig själva i sammanhanget, synen på de egna språk- 
liga resurserna och synen på språkutvecklingen i svenska. Detta perspektiv kunde då 
jämföras med det som kommer till uttryck i de skrivna dokumenten och i intervjuerna 
med tjänstemännen.  

Tanken att genomföra intervjuer med de nyanlända fanns med i inledningen av 
forskningsprocessen. Jag intervjuade tre personer och transkriberade det inspelade 
materialet. Det var dock problematiskt att hantera alla intervjuerna med samma 
metodologiska verktyg. De nyanlända är nybörjare i svenska och har delvis andra stra- 
tegier att uttrycka betydelse än förstaspråkstalarna eller andraspråkstalare på avancerad 
nivå. Min bedömning var att det inte var möjligt att ta hänsyn till dessa skillnader med de 
metoder som var aktuella. Att intervjua på förstaspråket genom tolk hade inneburit annan 
typ av metodologiska överväganden. Samtidigt riktades undersökningen alltmer mot 
beskrivning av samverkan på systemnivå. De nyanländas egen syn, deras perspektiv på 
Resursen med dess olika komponenter fick alltså bli föremål för en egen studie, en möjlig 
fortsättning på denna avhandling. 

Sammantaget är begreppet perspektiv centralt i en studie om samverkan. Även jag 
som forskare måste välja perspektiv. Det sker på olika nivåer, flera gånger om under 
studiens gång. I det här fallet är jag som forskare deltagare i en av de samverkande verk- 
samheterna, nämligen språkutbildningen sfi. Språkutveckling är mitt stora intresse och 
mitt arbete. I arbetet ingår att utveckla utbildningen så att den främjar de nyanländas 
utveckling i svenska språket. Detta förklarar inte bara intresset för språkutveckling som 
föremål för studien. Även synen på och beskrivningen av samverkan färgas av tillhörig- 
heten i språkutbildningen. Något annat ser jag som en omöjlighet. I arbetsfördelningen i 
den professionella vardagen faller det ju på min lott att informera om sfi, skapa förståelse 
för det uppdrag sfi har, representera sfi och – i förekommande fall – bevaka sfi:s int- 
ressen. 

Under forskningsprocessens gång har jag ansträngt mig för att neutralisera synsättet 
och avstå från språkutbildningsperspektivet. Detta kan illustreras genom hur formu- 
leringen av forskningsfrågan har ändrats. Från början handlade det om språkutbildning 
baserad på samverkan, vilket sedan stegvis generaliserades till utbildning baserad på 
samverkan. Slutligen landade formuleringen i den avskalade versionen samverkan som 
förekommer i den övergripande forskningsfrågan ovan. Ökad teoretisk kunskap om och 
fokus på samverkan har säkerligen vidgat mina perspektiv under arbetets gång, men 
självklart präglar den egna professionella tillhörigheten tänkesättet och tolkningen av 
materialet hela processen igenom.  

I och med att jag i min profession tillhör språkutbildningen och deltar i samverkan 
mellan de aktuella kommunala verksamheterna har jag ett visst inifrån-perspektiv på både 
Resursen och på samverkan (jfr t.ex. Tiller 2004 s. 24). Jag är dock inte direkt inblandad i 
eller ansvarig för Resursen. På det sättet är jag inte en ”renodlad” praktiker som under- 
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söker sin egen praktik. Det finns förutsättningar för mig att skapa en viss distans till 
Resursen och eftersträva ett utifrån-perspektiv. Ingången till undersökningen kan karak- 
teriseras som praxisnära såsom Carlgren (2005 s. 9) definierar begreppet. Det handlar 
alltså om ”forskning som utvecklas i anslutning till de professionella verksamheterna” 
och ”konkreta studier av konkreta praktiker” (ibid.). Jämfört med praktiker-forskning och 
praktiknära forskning öppnar praxisnära enligt Carlgren för flera forskningstraditioner. 
Valet av teori och metod är fritt i en praxisnära ansats. Utgångspunkten kan vara frågor 
som uppstår i verksamheten eller teorigrundade frågor. Målet kan vara att förbättra prak- 
tiken eller att förstå den bättre. I detta fall är ambitionen den sistnämnda dvs. ökad för- 
ståelse. Om det sedan leder till förändringar i praktiken är upp till berörda verksamheter 
att avgöra. 

Avhandlingen har inletts med en presentation av ansatsen, syftet och övergripande 
forskningsfrågor i de första två delkapitlen. Kontextbeskrivningen får relativt stort ut- 
rymme i avhandlingstexten. Beskrivningen börjar i delkapitel 1.3.1 som ger en kort his- 
torik och beskrivning av flyktingintroduktionen i Sverige. I delkapitel 1.3.2 ges mot- 
svarande bakgrund till svenskundervisning för invandrare och i delkapitel 1.3.3 en 
översiktlig beskrivning av aktiviteterna kring Resursen i Kommunen. I kapitel 2 presen- 
teras materialet, i kapitel 3 den verksamhets- och aktivitetsteoretiska ramen för under- 
sökningen och i kapitel 4 den språkvetenskapliga teorin. I kapitel 5 förs en diskussion om 
metod. Kapitlet sammanfattar några centrala begrepp i avhandlingen och forsknings- 
frågorna återges i mera detaljerad form. I kapitel 6 presenteras sju gränsöverskridare, 
tjänstemän som är verksamma kring Resursen. Det görs även en kort presentation av 
gränsobjekt, dokument och platser som är av betydelse i Resursen. Kapitlet är av 
explorativ karaktär och utgör som sådant en övergång från den inledande teoretiska och 
metodologiska diskussionen till den språkvetenskapliga analysen och resultaten som 
redovisas fr.o.m. kapitel 7. Kapitel 7 handlar om definitionen av målgruppen på lexikal 
nivå. Det tar upp omnämnandet av målruppen och frågan om hur de nyanlända definieras 
utifrån sin bakgrund och sina framtidsplaner. Kapitel 8 inleder ett längre avsnitt som 
analyserar satsgrammatiska val i tre centrala gränsdokument. I kapitel 8 beskrivs 
analysen och de områden med referenter som kommer till användning. Kapitel 9 
redovisar för analysen av en informationsbroschyr, kapitel 10 av ett styrdokument och 
kapitel 11 av en uppföljning av Resursen. I kapitel 12 studeras konstruktionen av målen 
för Resursen i fyra gränsdokument och i två intervjuer. Avhandlingen sammanfattas i 
kapitel 13. I kapitel 13 dras även de sista övergripande slutsatserna och det lämnas även 
några förslag till fortsatt forskning.   

Avhandlingen ger många exempel ur materialet. Exemplen organiseras genom ny 
numrering i varje kapitel. 
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1.3 Bakgrund 

 

1.3.1 Flyktingintroduktion 
 

Under perioden 1985–2010 stod kommunerna för flyktingmottagandet i Sverige. I 
december 2010 tog staten, Arbetsförmedlingen, över mottagandet enligt den s.k. 
etableringslagen (SFS 2010:197). Kommunerna slutförde dock de introduktionsinsatser 
som påbörjats före december 2010. Det är det kommunala flyktingmottagandet som 
berörs i den här studien. I detta delkapitel ges en kort beskrivning av flykting- 
introduktionen med betoning på aspekter som är av intresse i avhandlingen, dvs. sam- 
verkansfrågorna, arbetslinjen och språkutbildningens roll.  

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för den nämnda 25-årsperioden inne- 
bär att flyktingpolitiken är ett statligt åtagande medan mottagandet organiseras lokalt. 
Den statliga styrningen sker i form av breda ramar, som anvisningar om inriktning, vilka 
ska realiseras lokalt. Den lokala organisationen skedde initialt inom ramen för social- 
tjänsten vilket ledde till att arbetet kom att präglas av socialtjänstlagen och socialtjänste- 
männens profession och perspektiv. (Prop. 1983/84:124, Bengtsson 2002 s. 94–95, 202, 
Qvist 2012 s. 9.)  

Sedan början av 1990-talet har flyktingintroduktionen utvecklats med den s.k. 
arbetslinjen som norm. Åtgärder och insatser ska enligt arbetslinjen formas så att de leder 
till en snabb etablering av flyktingar i samhället och på arbetsmarknaden vilket ses som 
ett alternativ till bidragsberoende och omhändertagande. Detta förutsätter helhetssyn och 
samverkan mellan myndigheter, vilket slås fast av regeringen i inledningen till Prop. 
1989/90:105 som enligt Qvist (2012) varit vägledande för arbetslinjen sedan dess. 
Metoden för flyktingars snabba etablering på arbetsmarknaden är aktiva, skräddarsydda, 
parallella åtgärder. Åtgärderna genomförs inom ramen för ett introduktionsprogram som 
ska formas i samråd med den nyanlända individen. Individen förbinder sig att följa 
programmet vilket är förutsättningen för att den ekonomiska ersättningen betalas ut.  

Utbildning i svenska språket har från början ansetts vara en väsentlig del av intro- 
duktionen. I den första, sammanfattande delen av Prop. 1983/84:124 som tydliggör 
kommunernas ansvar i flyktingmottagandet slås det fast att den nyanlända flyktingen ska 
”få svenskundervisning och annan introduktion i det svenska samhället”. (Jfr även 
Dahlström 2003 s. 123.) Mot slutet av 1990-talet sker enligt Dahlström (ibid. s. 113–114) 
en markant förändring i svensk invandrarpolitik. Begreppet integration blir nu signifikant 
för politikområdet vilket framgår av titeln på propositionen Sverige, framtiden och 
mångfalden: Från invandrarpolitik till integrationspolitik (Prop. 1997/98:16). Under- 
visningen i svenska behåller ”förstaplatsen” i den nya definitionen av invandrarpolitiken 
samtidigt som det räknas upp parallella åtgärder för integration av nyanlända. I propo- 
sitionen slås det fast att introduktionsprogrammet bör innehålla ”svenskundervisning för 
invandrare, praktik i den utsträckning som är möjligt, orientering om svenska samhälls- 
förhållanden och svenskt arbetsliv samt information om vardagslivet i en kommun”. I 
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samband med att nämnda proposition godkändes av den svenska riksdagen inrättades en 
ny myndighet, Integrationsverket, som fick i uppgift att bevaka integrationsområdet, 
informera och utvärdera. Ett tiotal år senare konstaterar Integrationsverket i sitt mål- 
dokument (2006a) att kunskaper i svenska språket är den viktigaste förutsättningen för att 
de nyanlända ska kunna försörja sig själva och bli delaktiga i samhället.5    

Konstruktionen av flyktingintroduktionen i Sverige bygger alltså på samverkan. 
Vetenskapliga studier (Carlson 2003, Kuusela 2006, Qvist 2012) samt en utvärdering som 
Integrationsverket genomfört (Integrationsverket 2006b) visar entydigt på åter- 
kommande och omfattande problematik på området. Samverkan är kort och gott nöd- 
vändigt men notoriskt svårt. Qvist (ibid.) har undersökt flyktingintroduktionen i tre 
svenska kommuner. Enligt författaren varierar tolkningen av introduktionens mål och 
innehåll mellan olika myndigheter, vilket hänger samman med myndigheters olika upp- 
drag (ibid. s. 128–131, 195–212). Qvist menar dock att arbetslinjen som överordnad norm 
är accepterad av de samverkande aktörerna. Motsättningarna handlar om hur långt den 
ska sträcka sig och hur ”allenarådande” den ska vara.  

Carlson (2003) har utbildningen i svenska, sfi, som utgångspunkt då hon undersöker 
samverkan mellan sfi, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i en svensk kommun. I lik- 
het med Qvist identifierar hon en målkonflikt i de samverkande aktörernas olika uppdrag. 
Det som enligt Carlson knyter ihop de tre samverkande parterna är bristdiskursen och 
åtgärdstänkandet som en konsekvens av den. Även Integrationsverket har i sin upp- 
följning (2006b) kunnat se att genomförandet av introduktionsprogrammet stöter på både 
attitydmässiga och praktiska problem. Handläggarna efterlyser enligt uppföljningen 
samsyn som en lösning och som nyckeln till framgång i samverkan. Närhet mellan 
aktörer, samlokalisering, bedöms av de intervjuade handläggarna – i likhet med 
informanterna i Qvists undersökning – som en konkret framgångsfaktor. 

En av målkonflikterna som identifieras av Qvist gäller språkundervisningen, sfi:n, 
dess omfattning och inriktning. Medan skolmyndigheterna och utbildningarna poängterar 
språkets koppling till personlig utveckling och till deltagande i samhället på ett bredare 
plan, fokuserar de övriga aktörerna på svenska språket i och för arbetslivet. Det framgår 
av Qvists undersökning att talet om språkkunskapernas betydelse i arbetslivet uppfattas 
som överdrivet av vissa aktörer. Å andra sidan poängteras vikten av kunskaper i svenska. 
Detta kommer till uttryck bland annat genom att det efterlyses yrkesinriktad språk- 
utbildning på olika sätt. Det förekommer också tankar om att ett funktionellt arbetsspråk 
bäst lärs på arbetsplatser. SKL, Sveriges kommuner och landsting6, går enligt Qvist längst 
i synen på sfi som en ren arbetsmarknadsåtgärd. SKL föreslår att språkutbildningen bör 
upphöra som egen skolform och genomföras integrerad i arbetsmarknadsåtgärder.  

Kommunerna har fram till december 2010 haft skyldighet att erbjuda ett 
introduktionsprogram, men för den nyanlända individen har det varit ett frivilligt val att 
använda sig av ett sådant program. Sfi är en språkutbildning som i sig är frivillig för 

                                                      
5 Verket lades ner 2007 och dess uppgifter spreds ut på andra myndigheter. 

6 Arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner.  
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individen men som oftast inkluderats i det introduktionsprogram som den nyanlända 
flyktingen i t.ex. Kommunen upprättat i samråd med sin handläggare, introduktions- 
sekreteraren. Om den nyanlända individen inte haft egen försörjning då introduktions- 
perioden löpt ut, har hon eller han haft möjlighet att söka ekonomiskt bistånd av 
kommunen. I den handlingsplan som då upprättats i samarbete med handläggaren på 
ekonomiskt bistånd kan sfi ha ingått på motsvarande sätt som inom ramen för intro- 
duktionen. 

Undervisning i svenska språket, sfi, utgör alltså basen i flyktingintroduktionen, både 
som politisk ambition och som gällande, om än omdiskuterad praxis. I nästa kapitel ges 
en översikt över sfi:n ur olika samverkansaspekter. 

    

1.3.2 Svenskundervisning för invandrare 
 

Den politiska styrmodellen i Kommunen samlar svenskundervisning för invandrare och 
annan vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingintroduktion och ekonomiskt 
bistånd under samma verksamhetsnämnd och förvaltning. (Om styrmodellen i delkapitel 
1.3.3.) Detta val sammanför de av staten definierade delarna av integrationspolitik till 
samma politikområde. Sfi berörs dock även av verksamhetsnämnder och förvaltningar 
som ansvarar för övriga utbildningsfrågor. På så vis har den dubbla kopplingar inom den 
kommunala styrningen.  

Kommunen som huvudman för all sfi sedan 1991 är skyldig att erbjuda utbildning 
för vuxna personer folkbokförda i kommunen om dessa saknar grundläggande kunskaper 
i svenska.7  I skollagen och i kursplanerna från 2006 och 2009 (SKOLFS 2006:28 och 
SKOLFS 2009:2) definieras sfi som ”kvalificerad språkutbildning”.8 I syftes- 
beskrivningen i kursplanen fastslås också att sfi ska ge ”språkliga redskap för kommuni- 
kation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv”.9 

Utbildningen är organiserad i fyra kurser i progression från A till D och i tre studie- 
vägar. Målen för de fyra kurserna är definierade under fem rubriker: Hörförståelse, 
Läsförståelse, Samtal och muntlig interaktion, Muntlig produktion samt Skriftlig 
produktion. Nivåmässigt är kurserna relaterade till Gemensam europeisk referensram för 

                                                      
7 För utförlig historik se Hyltenstam & Milani (2012) och Lindberg & Sandwall (2012). 

8 De alternativa förkortningarna SFI, Sfi och sfi har kommit att användas som gängse beteckningar för 
Svenskundervisning för invandrare. I den nu gällande skollagen från 2010 (SFS 2010:800) kallas 
utbildningen för Utbildning i svenska språket. Lagen tar principiellt avstånd från förkortningar som namn 
på utbildningar, men den accepterar sfi som ett etablerat begrepp. I avhandlingen använder jag 
Svenskundervisning för invandrare för utbildningen allmänt, dvs. den beteckning som gällde under den tid 
undersökningen handlar om. Som förkortning använder jag sfi, sfi-undervisning eller sfi-utbildning. 
Förkortningen SFI använder jag för den kommunala verksamhet som är föremålet för den här studien.       

9 Sedan 1 juli 2012 gäller kursplan enligt SKOLFS 2012:13. För perioden som den här studien handlar om 
gäller inledningsvis kursplan SKOLFS 2006:28, sedan i huvudsak kursplan SKOLFS 2009:2. 
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språk: lärande, undervisning och bedömning (Skolverket 2009). Studieväg 1 (kurs A och 
B) riktar sig till elever med ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund, studieväg 2 
(kurs B och C) till elever med några års skolbakgrund och studieväg 3 (kurs C och D) för 
personer med gedigen studievana. De antagna placeras initialt på lämplig studieväg (eller 
”spår” som studieväg också kallas till vardags) och kurs. De kan sedan avsluta sin sfi 
efter varje kurs, men alla ska erbjudas möjlighet att läsa upp till och med kurs D.  

Sfi-utbildningen började på 1960-talet som ett svar på ett konkret behov utifrån den 
ökade arbetskraftsinvandringen. Undervisningen ägde rum i form av studiecirklar utan 
några kursplaner. Utbildningen har sedan formaliserats genom läroplaner och kurs- 
planer. Nationella prov har införts som slutprov. Under det första decenniet på 2000-talet 
genomfördes tre revisioner av kursplaner. I kursplanen som gällde från och med 2007 
(SKOLFS 2006:28), den kursplan som var aktuell vid planeringen av Resursen, hade 
samhällsorientering uteslutits och sfi på så vis renodlats som en språkutbildning.  

Carlson (2003 s. 55–83) menar att sfi på flera sätt inlemmats i den svenska 
utbildningstraditionen som efter andra världskriget präglats av en påtaglig utbildnings- 
optimism (jfr Richardsson 2004 s. 97–99). Det innebär bl.a. stor tilltro till att utbildning 
alltid är bra, i stort sett självklart i ett kunskapssamhälle. Carlson lyfter även frågan om 
fostranssträvanden i sfi. Trots att det handlar om vuxenutbildning går det att urskilja klara 
inslag av fostran i lärarnas och skolledarnas tal om uppdraget. Samtidigt vill de profes- 
sionella ta avstånd från den uppfostrande dimensionen. Eget ansvar och autonomi är 
nyckelbegrepp som enligt Carlsons sociologiskt inriktade diskursanalys präglar sfi-
utbildningen.10  

Sfi har varit föremål för omfattande diskussion och kritik vilket kommer fram bl.a. i 
den ovan citerade undersökningen av Qvist. Kritiken har enligt forskarna (Carlson 2003, 
Dahlström 2004, Hyltenstam & Milani 2012, Lindberg & Sandwall 2012, Sandwall 2013) 
ofta utgått från common sense-antaganden. Den har handlat bl.a. om förlegad pedagogik, 
ineffektivitet i fråga om språkutveckling och målgruppens inträde på arbetsmarknaden. 
Kritiken har lett till åtgärder som enligt forskarna i första hand varit ägnade att kortsiktigt 
möta den aktuella kritiken istället för att förändra utbildningen utifrån forskningsbaserad 
kunskap. Sandwall (2013 s. 10) nämner två områden där icke-forskningsbaserade upp- 
fattningar och förgivettaganden dominerat i debatten. Det ena handlar om påståenden om 
bristande motivation hos invandrare att lära sig svenska och det andra om effektiv språk- 
inlärning på arbetsplatser.  

Lindberg & Sandwall (2012 s. 383–384) konstaterar att sfi varit och är en ange- 
lägenhet för flera politikområden och aktörer. Detta är av betydelse för hur utbildningen 
utvecklats och en källa för spänningar och konflikter, då olika intressenter vill definiera 
sfi och dess roll ur sitt eget perspektiv. Författarna formulerar tre perspektiv på sfi-
utbildningens ansvar och roll: 

 
 
 

                                                      
10 Jfr även Qvist (2012) om flyktingintroduktion. 
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1) Sfi som förutsättning för integration och delaktighet i det svenska samhället 
(integrationspolitiska mål) 
 

2) Sfi som verktyg för individens snabba inträde på arbetsmarknaden och 
egenförsörjning (arbetsmarknadspolitiska mål) 

3) Sfi som en kvalificerad språkutbildning (utbildningspolitiska 
mål/kursplanemål). 

Med hänvisning till Dahlström (2004) konstaterar författarna att sfi-undervisning som 
”den moderna invandrarpolitikens första statliga åtgärd” behållit sin position som ett 
centralt integrationspolitiskt instrument (ibid. s. 384). Den centrala position som sfi-
utbildningen ges i introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar i Kommunen kan 
ses som ett uttryck för detta. Invandrar- och integrationspolitiken har för sin del formats i 
ökad grad av arbetsmarknadspolitik. I takt med detta och i enlighet med den s.k. arbets- 
linjen har sfi:s roll som arbetsmarknadsinstrument förstärkts.  

Lindberg & Sandwall (2012 s. 384–386) hävdar med hänvisning till internationell 
forskning att det kan föreligga en konflikt mellan sfi som integrations- och arbets- 
marknadsinstrument å ena sidan och som utbildningsinstrument å andra sidan. Bland 
annat har sfi kommit att utvärderas och kritiseras i termer av snabbt inträde på arbets- 
marknaden och egen försörjning. Det finns dock inga tydliga forskningsresultat på hur en 
individs sfi-studier korrelerar med etableringen i arbetslivet.  

Strävandena att tidigt knyta praktik till språkutbildningen problematiseras av 
Lindberg & Sandwall eftersom det enligt dem kan leda till problem både vad gäller 
språkutveckling och individens möjligheter på arbetsmarknaden på längre sikt. För- 
fattarna ifrågasätter också föreställningen att ett arbete i sig skulle bidra till språkträning 
och språkutveckling. Samma gäller vistelse på en praktikplats. (Jfr Sandwall 2013.)  

I kapitel 1.3.1 och 1.3.2  har jag berört flyktingintroduktionen och sfi-utbildningen. 
Dessa är kopplade till arbetslinjen som i ökad grad dominerat som politisk ambition i 
förhållande till nyanlända i Sverige. I nästa avsnitt flyttas fokuset till den i avhandlingen 
aktuella kommunen, och Resursen placeras i den kommunala styr- och organisations- 
modellen. 

 

1.3.3 Kommunen  
 

Den politiska styrningen av en svensk kommun kan enligt kommunallagen från 1992 
organiseras på olika sätt, en möjlighet till variation som enligt Amnå & Richter (2007) tas 
tillvara i praktiken. Kommunerna skapar och omskapar styrmodeller utifrån olika 
principer, t.ex. geografiska aspekter. Införandet av kommundelsnämnder är ett exempel 
på en geografiskt styrd modell. I Kommunen formades styrningen och organisationen år 
2008 enligt vad Amnå & Richter kallar för uppdragsmodell. Det innebär att de politiskt 
valda verksamhetsnämnderna, ett tiotal i Kommunen, formulerar ett uppdrag till tjänste- 



25 
 

  

mannaorganisationen inom respektive förvaltningskontor, i Kommunen även kallad 
verksamhetskontor. Uppdraget som presenteras som en kortare skrift, uppdragsplan, 
konkretiseras och organiseras inom ramen för förvaltningskontoret. Den aktivitet för 
vuxna nyanlända personer, Resursen, som undersöks i den här studien formas utifrån 
uppdraget från verksamhetsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
(AVN) och inom ramen för verksamhetskontoret Arbetsmarknadskontoret (AMK).  

Utförandet av det totala uppdraget inom AVN:s ansvarsområde organiserades 2008 i 
fyra verksamheter med sina respektive verksamhetschefer:  
 

   Vuxenutbildning, bl.a. SFI 

Flyktingintroduktion, FLI 

Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ 

Ekonomiskt bistånd, EBI. 

Vuxenutbildningen, däribland SFI, utförde den del av uppdraget som handlar om 
utbildning. Flyktingintroduktionen, FLI, ansvarade för flyktingmottagandet i kommunen. 
Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, organiserade arbetsmarknads- och sysselsättnings- 
åtgärder i olika enheter, under en period i enheten Aktivitetshuset och Kommunens 
praktikcenter, KPC. Ekonomiskt bistånd, EBI, ansvarade för verksamheten med 
försörjningsstöd. Dessa fyra delar, senare tre, då flyktingintroduktionen fasats ut fr.o.m. 
december 2010, har var sin verksamhetschef. Under ledning av verksamhetschefen 
bedriver enheterna sin verksamhet självständigt, utifrån den uppdragsplan och den 
ekonomi som nämnden årligen fastställt. Uppdragsplanen för år 2009 då Resursen startas 
anger nämndens övergripande uppgift i första meningen i texten, exempel (1).  

(1) AV-nämndens övergripande uppgift är att inom givna ekonomiska ramar stärka 
människors möjligheter till ett självständigt liv och en tryggad försörjning. 

Uppgiften specificeras genom att de fyra verksamheterna som räknades upp ovan uppdras 
att verka för följande, exempel (2). 

(2) … gemensamt verka för att minska och förebygga bidragsberoende och stärka indivi- 
den så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort. Visionen ”Egen försörjning – 
ett gott liv” och arbetslinjen gäller för all verksamhet i nämnden. 

Resursen har alltså enligt styrmodellen producerats inom ramen för och utifrån uppdraget 
från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, AVN. Den introducerades inom 
ramen för vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, och flykting- 
introduktion, FLI, som samverkade i förhållande till målgruppen nyanlända i åldern 20–24 
år med kortare utbildningsbakgrund.   

Efter att flyktingintroduktionen förstatligats och tagits över av Arbetsförmedlingen i 
december 2010 stannade inflödet av individer från FLI till Resursen. Samtidigt avslutade 
vissa nyanlända i Resursen sin introduktion som var begränsad till högst tre år. I det 
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sammanhanget kom ekonomiskt bistånd in som samarbetspartner i och med att personer 
med försörjningsstöd kunde delta i Resursen.  

Från den här inledande inblicken i den politiska styrmodellen i Kommunen går jag nu 
vidare till att presentera materialet i avhandlingen och sedan två teorier, verksamhets- 
teorin av Wenger (1998) och aktivitetsteorin av Engeström (bl.a. 1999, 2009b). Båda 
teorierna erbjuder verktyg för att förstå och beskriva samverkan över verksamhetsgränser. 
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2 Material 
 

 

 

I detta kapitel ges en kort presentation av intervjuerna och de sju informanterna. Därefter 
presenteras 13 skriftliga dokument som till någon del kommer att nämnas eller analyseras 
i avhandlingen. Tanken är att presentationerna samtidigt ska visa en översiktlig bild av 
Resursen och dess historia.  

 

2.1 Intervjuer 

Det muntliga materialet består av totalt tio intervjuer med tjänstemän i Resursen. Sju 
intervjuer av dessa tio har spelats in och transkriberats. Den vänstra kolumnen i tabell 2:1 
ger en överblick över de sju informanterna som medverkat i var sin intervju som spelats 
in. Den högra kolumnen visar informanternas organisatoriska hemvist inom den politiska 
nämndens, AVN:s, ansvarsområde.    

 

Tabell 2.1: Informanterna i de inspelade och transkriberade intervjuerna. 

Informant Informantens organisatoriska hemvist  

coach, enhetschef arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ 

verksamhetschef, introduktionssekreterare flyktingintroduktion, FLI 

lärare, utvecklingsledare, rektor svenskundervisning för invandrare, SFI 

 

 
Utöver de sju intervjuerna som ägt rum enligt tabellen ovan har ytterligare tre genomförts 
– två med läraren och en med verksamhetschefen. Dessa tre intervjuer har dokumenterats 
delvis genom minnesanteckningar. De totalt tio intervjuerna genomfördes dels under 
april–juni våren 2011 och dels under maj–juni våren 2012. Varje intervju tog ungefär en 
timme.  

Transkriptionen av inspelningarna är trogen alla ord, även oavslutade, som i 
transkriptionen markeras med ett bindestreck, t.ex. hade tänkt s- plugga. Vad gäller 
betoning har särskilt markant ordbetoning noterats med versaler. Samtidigt har de 
exempel som återges i avhandlingen skriftspråksnormaliserats på olika sätt. Viss upp- 
repning och vissa tvekanden som inte tolkats som betydelsebärande för syftet med 
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analysen har utelämnats. Punkt används för att bidra till läsbarheten av yttrandena och 
kommatecken står för tydlig pausering. Direkt anföring anges inom citattecken. Otydliga 
inslag noteras med (xxx) och tre punkter, …, står för att en kortare del av talet uteslutits, 
tre punkter inom hakparentes, [...], för att ett längre avsnitt uteslutits. Hakparentes 
används även för att ange icke-verbala inslag, förklaringar och ellips. 

I avhandlingstexten benämns informanterna vid funktion, t.ex. läraren. I intervju- 
citaten anges informanten med första bokstaven i funktionen, t.ex. L för läraren. Då 
informanterna talar om varandra eller andra tjänstemän i intervjuerna använder de ofta 
varandras förnamn. För anonymitetens skull har namnen bytts ut mot funktionen i fråga. 
Funktionen som ersätter namnet anges inom parentes. Då det inte är möjligt att byta ut 
förnamnet mot funktionen används fingerat förnamn. För intervjuaren används för- 
kortningen In. 

Nedan presenterar varje informant sig själv genom ett intervjucitat som karakteri- 
serar någon del av informantens perspektiv och roll i förhållande till Resursen. Rubriken i 
fet stil anger vilken del av AVN:s ansvarsområde som informanten representerar.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ 

Coach, C, (1) 

(1) C: Min del blir ju då att se till att man nyttjar språket parallellt med att vi tittar på: 
”Vad vill du göra i framtiden, vad vill du göra med ditt liv? Vad, har du någonting att 
falla tillbaka på?” och så vidare. Den sociala kompetensen är ju jätteviktigt att se hur 
det fungerar i Sverige så man inte trampar i onödiga klaver. 

Enhetschef, E, på Aktivitetshuset, (2) 

(2) E: Mitt uppdrag i det, tycker jag har varit att VERKA för att dom här två världarna 
möts för att, när jag började här då var SFI en annan värld. FLI var definitivt en annan 
värld, och vi hade vår egen lilla värld. Så att ha möjliggjort att dom här världarna får 
mötas och synkronisera och jobba med varandra. Det har jag sett som mitt uppdrag. 

Flyktingintroduktion, FLI 

Verksamhetschef, V, (3) 

(3) V: Så mycket av MITT utvecklingsarbete har egentligen handlat om att få in flykting- 
och integrationsfrågorna, de målgrupperna tydligt i arbetsmarknadsåtgärder. Därför 
säger jag … Aktivitetshuset för det var jag som plockade frågorna DIT, så att säga. 
Innan hade man inte jobbat med dom här frågorna nästan alls, kan man säga. Så det, är 
kan man säga en rätt STOR förändring.  

Introduktionssekreterare, I, (4) 

(4)  I: ... så jag och (annan introduktionssekreterare) kan inte säga att vår roll var viktigare, 
men den var enormt viktig i början att rädda hela projektet för att det var en väldigt stor 
risk att dom bara säger ”Nej ingen vill ha”. Så vi var viktiga DÅ men sen är det inte 
(annan introduktionssekreterare) och jag som ska jobba med dom [...] För att det är vi 
som har en viss maktposition. Vi representerar flyktingintroduktionen, våra kollegor. 
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Och det var VÅRT uppdrag att faktiskt höra vad ungdomarna har att säga om ett visst 
projekt eller aktivitet. Det är vår roll. 

Undervisning i svenska för invandrare, SFI 

Lärare, L, (5) 

(5) L: Jag är gruppledare, svensklärare och till viss del lots i samhället. Förklarar på olika 
sätt tills alla förstår. Känner mig tjatig ibland. Lägger mig inte i praktikdelen eller 
Aktivitetshusdelen. (Lärarens egna anteckningar efter en icke-inspelad intervju.) 

Utvecklingsledare, U, (6) 

(6) U: Det var ju … bara att knyta ihop det i början då så att, i starten det här … ungefär 
som man bara var SFI:s kontaktperson så att säga. Och ... sen har jag varit och valt ut 
eleverna. Det har ju … kommit via MIG då ... Så att jag har varit med och plockat ut 
eleverna som ska vara med där och föreslagit att dom ska gå här då. 

Rektor, R, (7) 

(7) R: Spontant så tycker jag att det är jättebra och det är nåt som … jag och vi som skola 
har, strävat efter och efterfrågat VÄLDIGT lång tid att … språkundervisningen ska 
kompletteras med andra aktiviteter och andra arenor där man tränar sitt språk i olika 
mera RIKTIGA situationer eller vad jag ska säga. På en praktikplats eller på en 
truckkurs eller på en datakurs och … träffa på, andra personer än sfi-lärare … inget fel 
… med det som VI erbjuder men … jag tror att dom PARALLELLT med det, stärks av 
att träffa på andra personer som pratar ett språk på ett annat sätt. 

 

2.1.1 Intervju som metod 
 

Intervjuerna har genomförts under tidsperioden april 2011 och juni 2012. Som stöd och 
ledsagare i planeringen av intervjuerna har jag använt mig av begrepp och råd från Kvale 
& Brinkmann (2007) som fokuserar på halvstrukturell livsvärldsintervju.  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden 
ur undersökningspersonens eget perspektiv. Den liknar ett vardagssamtal, men som 
professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik teknik. Den är halv- 
strukturerad, alltså varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den 
utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag 
till frågor. 

Kvale & Brinkmann beskriver kvalitativ forskningsintervju ur tre perspektiv: som 
hantverk, som social produktion av kunskap och som social praktik för sig. För det första 
definieras intervjun som hantverk som man lär sig genom att öva, genom att utföra inter- 
vjuer. Efter att ha genomfört tio intervjuer är jag benägen att instämma. Ett exempel på 
hur jag försökt utveckla hantverket är användningen av andrafrågor. I de första inter- 
vjuerna genomförda under våren 2011 är jag ofta ivrig med att lyssna in, tolka och ställa 
andrafrågor. Följdfrågorna kopplade till de snabba tolkningarna, såsom i exempel (8) ur 
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intervjun med coachen, kan då stänga vägar till nya uppslag i stället för att öppna för 
sådana.  

 
(8) In: ... om jag förstått dig rätt så så poängterar du att att använda sig av språket. Att det 

är viktigt att uppmuntra, använda sig av det dom har lärt sig och så, men. Är det så du 
ser skillnaden, eller vad ska jag säga, arbetsfördelningen mellan läraren i klassrummet 
och dig som coach eller vad, hur är relationen i förhållande till dom här ungdomarna? 

Under den andra omgången intervjuer våren 2012 hade jag som ambition att vara mindre 
styrande och ställa bredare frågor, vänta in informanten. Frågorna kunde då bli så all- 
männa att informanterna hade svårt att uppfatta syftet med dem, vilket är fallet i exempel 
(9). I intervjun med rektorn handlar det om kommunikationen mellan de olika verksam- 
heterna inom AVN.   

(9) In: Mm. E-, om man skulle vikta talandet och skrivandet. Då det handlar om en 
verksamhet, till exempel Resursen. Har du funderat på det (xxx). Nån reflektion. 

Informanten blir tvungen att be om ett förtydligande, exempel (10). 

(10) R: Alltså ur vilket perspektiv? 

En av informanterna kommenterade den här typen av otydlighet efter inspelningen och 
berättade att han ibland under intervjuns gång känt sig osäker på vad intervjuaren varit 
ute efter.  

Informantens undran över de allmänt formulerade frågorna säger samtidigt något om 
den andra aspekten av kvalitativ forskningsintervju som Kvale & Brinkman tar upp, 
nämligen intervjun som en gemensam, social produktion av kunskap. Även om det är 
informantens perspektiv som är av intresse, produceras det oundvikligen i samverkan 
med intervjuaren som leder processen och tolkar svaren. Innebörder och berättelser 
skapas alltså i interaktion, de finns inte enbart hos forskaren eller hos informanten. En 
väsentlig del i den gemensamma kunskapsproduktionen i intervjuerna här är det faktum 
att jag som intervjuar samtidigt är verksam i SFI som deltar i samverkan kring Resursen. 
Jag vet något om alla tjänstemannainformanter sedan tidigare och informanterna vet 
något om mig. För någon av informanterna är jag arbetsgivarrepresentant, för någon 
samarbetspartner och för någon nära kollega. Min uppfattning är att informanterna har 
stark integritet och att de uttrycker sitt eget perspektiv och delar med sig av sin egen 
erfarenhet och kunskap. Jag är den som är sist anställd i kommunen, alla informanterna 
har längre erfarenhet av verksamheten i Kommunen och inom AVN:s politikområde. 
Vetskapen eller tron om att jag som delaktig i samma organisation har viss kunskap eller 
förförståelse har dock rimligtvis påverkat vad informanten ansett vara meningsfullt att ta 
upp. Intervjun kan på så vis uppfattas som ett inslag i den kommunikativa ekologin i och 
mellan verksamheterna vilket återspeglas i exempel (11) där verksamhetschefen kopplar 
intervjun till andra diskussioner som förts i arbetet. 

 
(11)  V: Du vet, det vi pratade om tidigare ... 
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Intervjun ses för det tredje som en social praktik i sig, omgärdad av etiska aspekter och 
maktaspekter. Kvale & Brinkmann för diskussionen om forskningens sociala och etiska 
konsekvenser på olika nivåer, även på en bred, samhällelig plan. I den här studien gäller 
den etiska aspekten framför allt mötet med informanterna och hur jag sedan som forskare 
hanterar den kunskap informanterna delar med sig av. Enligt Kvale & Brinkmann råder 
det en maktasymmetri mellan intervjuaren och informanten. Författarna anser att det är 
framför allt intervjuaren som har makten och kontrollen över både formen, innehållet och 
tolkningen av intervjun. Informanten kan i sitt underläge tendera att svara på ett sätt som 
hon eller han tror att intervjuaren blir nöjd med, ge ett förväntat svar. Möjligheten att 
avsiktligt undanhålla information och välja sina ord kan å andra sidan ses som en form av 
motkontroll från informantens sida, en möjlighet att utöva motmakt.   

Rapporteringen av intervjumaterialet är knuten till flera etiska aspekter, t.ex. 
informanternas rätt att få veta vad det är de medverkar till, hur intervjun används av 
forskaren och hur den rapporteras. Det är rimligt att anta att olika personer har olika djup 
insikt om ett forskningsprojekt även om de har fått samma information. Tjänstemanna- 
informanterna med likartad kulturell och utbildningsmässig bakgrund som intervjuaren 
har i det här fallet signalerat rätt snabbt att de är införstådda med spelreglerna för sitt 
engagemang.  

Frågan om konfidentialitet är central ur flera aspekter. Kvale & Brinkmann disku- 
terar konfidentialitet för privatpersoner angående deras privatliv som forskningsobjekt. I 
den här studien som berör en kommunal aktivitet har informanterna valts ut som 
representanter för olika funktioner i organisationen, inte som privatpersoner. Kravet på 
konfidentialitet är inte mindre för det. Anonymisering av personer är formellt enkelt, men 
att byta ut benämningar och för praktikgemenskapen gemensamma begrepp är svårare. 
Den språkvetenskapliga analysen av fenomenen och rapporteringen av dem kan bli grum- 
lig och rent av vilseledande då beteckningar modifieras och neutraliseras. Här har jag för- 
sökt hitta en medelväg, anonymisera allt som inte påverkar forskningens syfte men 
lämnat vissa delar oförändrade. Detta kan leda till att personer blir igenkända, åtminstone 
av dem som är delaktiga i samma verksamhet som studien handlar om. Sådana dilemman 
som riskerar att drabba den enskilda informanten eller praktikgemenskapen vägs mot de 
goda effekterna av studien. Ledstjärnan i de etiska valen är att forskningen ska gynna 
verksamheten och deltagarna i den. Detta får inte komma i konflikt med att analysen är 
trogen materialet, noggrann och kritisk. 

 

2.2 Skriftliga dokument 

Det skriftliga materialet jag haft tillgång till består av 41 olika dokument som berör 
Resursens framväxt och uppföljningen av densamma fr.o.m. oktober 2008 till mars 2012. 
Textkedjan ger en relativt täckande, kronologiskt uppbyggd bild av Resursens historia, 
uppbyggnad och uppföljning under denna tidsperiod. Utifrån en textextern definition av 
genre enligt Swales är det tydligt att texterna representerar olika genrer, dvs. de fyller 
olika kommunikativa syften. Som sådana bildar de en kedja av genrer som följer en 
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kronologisk logik (Swales 1990 s. 58, 2004 s. 18). Samtidigt handlar det om en kedja som 
enligt Holmberg (2012) kan beskrivas som en situationskontext för skrivande av nya 
texter.11  

Den intertextualitet som förekommer kan förklaras utifrån båda perspektiven på en 
kedja som nämndes ovan. Texterna länkar in i varandra, både implicit och med explicita 
hänvisningar samt med återkommande formuleringar. I de skrivna texterna finns även 
hänvisningar till muntlig kommunikation. Minnesanteckningar från möten har självklart 
en koppling till vad som sagts på mötena. Det finns även hänvisningar till informella 
samtal som tillmäts betydelse för aktiviteten. Som ett exempel på en sådan hänvisning 
citeras ett utdrag ur ett mejl, (MEL), som läraren skriver i mars 2012, exempel (12). 
Läraren oroar sig för Resursens framtid och tar initiativ till ett möte.   

 
(12) Nu vet jag genom (tjänsteman 1) att både hon och (tjänsteman 2) ska byta jobb. I o m 

allt nytt som hänt och händer skulle jag vilja att vi träffas och för en diskussion kring 
detta. (MEL) 

Det är uppenbart att materialet jag haft tillgång till utgör ett begränsat stickprov ur en hel 
kommunikativ ekologi kring Resursen. I det här sammanhanget görs inga anspråk att 
beskriva en sådan ekologi eller texternas position i hela ekologin. Syftet med urvalet av 
de 13 texterna som presenteras i detta delkapitel är dels att skapa en kronologi med 
betydelsefulla faser i Resursens historia och dels att visa på mångfalden av texter som har 
olika tjänstemän som skribenter och som har olika funktioner i aktiviteten.  

Väsentliga dokument för de nyanlända individerna som Resursen skapats för är deras 
respektive introduktionsplan som upprättats tillsammans med introduktionssekreteraren 
och individuell studieplan som upprättats tillsammans med läraren. Dessa planer faller 
dock utanför den här studien. 

I tabell 2.2 presenteras 13 texter som berörs i avhandlingstexten. De som noteras 
med fet stil har analyserats till någon del i avhandlingen. Text 5, 7 och 8 som är 
understrukna utgör det mest centrala materialet som studeras mest ingående både lexikalt 
och grammatiskt. Av tabellen framgår den benämning jag gett respektive dokument, den 
tidpunkt dokumentet daterats eller distribuerats, en kort beskrivning av innehållet samt 
skribent. Varje benämning efterföljs av en förkortning som kan komma att användas i 
avhandlingstexten senare. Antalet ord i brödtexten avser att ge en ungefärlig uppfattning 
om textens omfattning. Texterna i tabellen och deras position i Resursens historia 
beskrivs närmare i texten efter tabellen. Presentationen av dokumenten kompletteras med 
uppgifter om Resursens historia i övrigt.  
 

 

 

                                                      
11 Detta ha paralleller till Hållsten (2008) som separerar verksamhetskontext från skrivkontext även om dessa 
har beröringspunkter (se delkapitel 3.3.2). 
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Tabell 2.2: Skriftligt material som berörs i avhandlingstexten. 

Numrering och benämning Datum Kort beskrivning Antal 
ord 

1. Uppdragsplanen, (UPP) Inför 
2009 

Uppdraget från AVN till utförarorganisationen. 1026 

2. Utvecklingsområde, (UVO) Okt 
2008 

Punkt i protokoll som räknar upp aktuella 
utvecklingsområden inom flyktingintroduktionen i 
kommunen. Skribent: introduktionssekreterare. 

334 

3. Utkast till upplägg och innehåll 
för Resursen, (RES) 

Jan 
2009 

Utkast till upplägg och innehåll för Resursen. Skribent: 
enhetschefen. 

530 

4. Anteckningar från träff med 
Resursen, (ARE) 

Mars 
2009 

Minnesanteckningar från planeringsmöte där syftet med 
Resursen förtydligas. Skribent: enhetschefen. 

375 

5. Informationsbroschyren, (IFO) Våren 
2009 

Informationsfolder avsedd för presumtiva deltagare i 
Resursen. Skribent: enhetschefen. 

348 

6. Utvärdering med deltagare, 
(URE) 

Aug 
2009 

Sammanställning av uppföljning som 
introduktionssekreterarna haft med deltagare. Skribent: 
två introduktionssekreterare. 

274  

7. Styrdokumentet, (ISA)  

(Titel: Innehåll och 
anvisningsförfarande) 

Okt 
2009 

I avhandlingen definierat som det officiella 
styrdokumentet för Resursen. Anger mål, innehåll och 
ansvarsområden för AMÅ, FLI och SFI. Skribent: 
enhetschefen. 

569 

8. Lägesrapporten, (LÄR) Mars 
2010 

Uppföljning med historik och lägesrapport. Skribent: 
läraren. 

510 

9. Presentationen, (PRE) Våren 
2010 

Powerpoint-presentation presenterad vid 
informationstillfälle avsett för personal inom AMK. 
Skribent: läraren. 

353 

10. Resursen för vuxna,( REV) Mars 
2010 

Styrdokument som beskriver innehåll och anvisning 
samt igångsättande av en Resursen-grupp för personer i 
åldern 25–45 år. Skribent: enhetschefen. 

345 

11. Anteckningar från 
referensgruppsmöte, (AFE)  

Sept 
2011 

Anteckningar från möte med SFI, AMÅ, EBI. 
Verksamheten byter namn p.g.a. att FLI är avslutad. 
Skribent: enhetschefen. 

263 

12. Innehåll och anvisnings- 
förande för nya Resursen, (IAN) 

Okt 
2011 

Reviderat styrdokument med anledning av att FLI fasats 
ut och ersatts av EBI som myndighetsutövande. 
Skribent: läraren och coachen 

433 

13. Mejl från sfi-läraren, (MEL) Mars     
2012 

Mejl till ansvariga verksamhets- och enhetschefer samt 
handläggare. Skribent: läraren.   

269 
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Som första dokument i kedjan nämns Uppdragsplanen, (UPP), som presenterades och 
citerades delvis i delkapitel 1.3.3. Planen anger målen för all verksamhet inom den 
politiska nämndens, AVN:s, område för ett år i taget. Därmed kan man säga att planen 
utgör starten för textkedjan som berör Resursen och att Resursen formas inom ramen för 
uppdraget som formuleras i planen. 

Planeringen och uppföljningen av Resursen dokumenteras regelbundet. Den första 
skriftliga dokumentationen finns i minnesanteckningarna från ett seminarium i oktober 
2008 där representanter för den kommunala flyktingintroduktionen räknar upp aktuella 
utvecklingsområden. Initiativet till Resursen kommer alltså från flyktingintroduktionen, 
FLI, vilket också bekräftas i flera av intervjuerna. Minnesanteckningarna, (UVO), finns 
som nummer 2 i tabell 2.2. 

Den planerade aktiviteten nämns och beskrivs sedan kort i ett mötesprotokoll i 
november samma år. På mötet ifråga deltar representanter för bl.a. SFI, som då, om inte 
muntligt tidigare, introduceras i planerna. I januari 2009, samma månad som Resursen 
startar, definieras och regleras den i ett dokument signerat av enhetschefen på Aktivitets- 
huset. Här ansluter alltså den tredje samverkansparten, arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ. 
Samtidigt tar Aktivitetshuset ett aktivt grepp om Resursen. Från och med denna 
skrivning, (RES), nummer 3 i tabell 2.2, är det enhetschefen för Aktivitetshuset som 
oftast kallar till planerings- och uppföljningsträffar och även står för minnes- 
anteckningarna. Representanter för alla tre deltagande verksamheterna, SFI, FLI och 
AMÅ, är kallade till sådana möten. 

Av Anteckningar från träff med Resursen, (ARE), framgår det att FLI som tagit 
initiativet till aktiviteten nu efterlyser tydlighet vad gäller mål, rutiner och roller. På den 
här träffen beslutar man enligt anteckningarna att ge aktiviteten dess mest långlivade 
namn som innehåller inslaget Resursen. 12  Enhetschefen för Aktivitetshuset lovar att 
färdigställa en broschyr och sprida den. Anteckningarna finns som nummer 4 i tabell 2.2. 

Löftet om en informationsbroschyr infrias då det under våren 2009 kommer ut 
material för presumtiva deltagare i Resursen. I avhandlingstexten benämns materialet 
Informationsbroschyren, (IFO), dokument 5 i tabell 2.2. Initiativtagarna till Resursen, de 
två introduktionssekreterarna, håller uppföljande workshops med deltagarna vid två till- 
fällen under 2009. Anteckningarna från den andra workshopen i ordning, Utvärdering 
med deltagare, finns med som dokument 6 i tabellen. I oktober 2009 kommer ett doku- 
ment med namnet Innehåll samt anvisningsförfarande, (ISA), dokument 7 i tabellen. 
Dokumentet är signerat av enhetschefen på Aktivitetshuset. Detta dokument analyseras i 
avhandlingen som det officiella lokala styrdokumentet för Resursen och kallas 
Styrdokumentet. 

Uppföljningen av Resursen kan delas in i två spår av möten. Dels handlar mötena om 
planering och uppföljning av hela aktiviteten och dess villkor. I sådana fall är det en 
referensgrupp med representanter från alla deltagande utförarna, dvs. AMÅ, FLI och SFI 
som kallas till träffar av enhetschefen på Aktivitetshuset (dokument 4 och 11). Då är det 

                                                      
12  Benämningen på verksamheten varierar i början. Benämningarna refererar till de lokaler där SFI äger 
rum och till att deltagarna definieras som ungdomar. 



35 
 

  

enhetschefen som står för minnesanteckningarna. Dels handlar det om uppföljningsmöten 
som genomförs av läraren och coachen, de två personerna som arbetar kontinuerligt med 
målgruppen. Dokument 8 är en uppföljning av Resursen signerad av läraren och coachen. 
Uppföljningarna genomförda av läraren och coachen redovisar vanligtvis för aktiviteter 
som är aktuella inom sfi-undervisningen, praktikplaceringar för deltagarna i Resursen och 
andra åtgärder såsom kortkurser, studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare. 
Den uppföljning som studeras närmare i avhandlingen kallas Lägesrapporten, (LÄR). 
Dokumentet utgör en mera generell tillbakablick på första året med klart (ut)värderande 
inslag.   

Lägesrapporten signalerar att upplägget med sfi-utbildning kombinerat med arbets- 
marknadsåtgärder för en grupp yngre nyanlända med kortare skolbakgrund är en fram- 
gång. Våren 2010 framstår som en positiv period i Resursens historia. Läraren, coachen 
och två introduktionssekreterare från FLI ordnar under våren ett informationstillfälle om 
Resursen för personal inom AVN:s ansvarsområde. Basen för informationen och diskus- 
sionen utgörs av en Powerpoint-presentation som studeras i avhandlingen under namnet 
Presentationen, (PRE), dokument 9. Under den positiva våren 2010 uppstår även tankar 
om att utvidga Resursen till att omfatta en ”vuxengrupp”, Resursen för personer i åldern 
25–40 år. I dokumentet Resursen för vuxna, (REV), definieras innehållet för vuxen- 
gruppen. Dokumentet, nummer 10 i tabell 2.2, bygger på Styrdokumentet men har för- 
setts med vissa anpassningar.  

Hösten 2011 innebär en del organisatoriska förändringar inom AVN-området. FLI 
har fasats ut, nedläggning av Aktivitetshuset som enhet planeras. Personer som haft en 
central position i verksamheten, enhetschefen och coachen, planerar att lämna sina upp- 
drag. I september 2011 finns inte FLI längre vilket leder till att nätverket kring Resursen 
nu omfattar SFI, AMÅ och EBI. Detta leder till att styrdokumentet behöver revideras. 
Revideringen, Innehåll och anvisningsförfarande för nya Resursen, (IAN), nummer 12 i 
tabell 2.2, signeras av läraren och coachen som nu intar en mera aktiv roll som ansvariga 
för att driva aktiviteten framåt. I samband med att flyktingintroduktionen fasas ut och 
ekonomiskt bistånd kommer in i samverkan kring Resursen byter aktiviteten namn. Detta 
slås fast i anteckningarna från ett referensgruppsmöte i september 2011, Anteckningar 
från referensgruppsmöte, (AFE), dokument 11 i tabell 2.2. 

På ett uppföljningsmöte i juli 2011 har det noterats att det har blivit svårare att få 
praktikplatser för dem som anvisats till Resursen. Våren 2012 eskalerar problematiken 
vilket signaleras i Mejl från läraren, (MEL), dokument 13. Den respons som mejlet får 
bekräftar problematiken med praktikanskaffningen och signalerar ett nalkande slut för 
verksamheten. Hösten 2012 har samverkan kring nyanlända i åldern 20–24 år lösts upp 
och Resursen har lagts ner.  

 

2.3 Forskaren som deltagare i verksamheten 

Planerade deltagande observationer förekommer inte som material i undersökningen. 
Verksam inom SFI har jag dock kunnat följa Resursen, om än lite på avstånd, eftersom 
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jag inte verkat inom just den delen. Jag har gjort spontana klassrumsbesök i under- 
visningen och deltagit på två uppföljningsmöten med referensgruppen. Jag var även med 
på informationstillfället där introduktionssekreteraren, coachen och läraren informerade 
om Resursen med Presentationen som underlag. Insynen i framför allt SFI och även i viss 
mån i AMÅ och FLI, kunskaperna om gällande organisation och styrning samt tillgången 
till mera informella samtal kan vara en tillgång i forskningsprocessen men också skymma 
sikten för en objektiv blick. Ur verksamhetsteoretiskt perspektiv är jag deltagare i SFI. 
Detta kommer till uttryck i intervjuerna på olika sätt vilket exemplifieras nedan. 

Enhetschefen på Aktivitetshuset berättar om ett upplägg med SFI kombinerat med 
annan aktivitet som hon sett på tv och som inspirerat henne. Hon gissar att motsvarande 
upplägg förekommit även inom SFI:n i Kommunen, exempel (13).  
 

(13) E: Och jag jag kom- inte riktigt ihåg men jag TROR att dom gick SFI parallellt då. 
Gjorde nån aktivitet. Ungefär som ni säkert har också gjort tidigare. 

Genom att använda pronomenet ni identifierar enhetschefen intervjuaren, mig, som del- 
tagare i SFI. Hon fortsätter sedan att beskriva framväxten av sin idé om formell språk- 
utbildning till annan aktivitet. Hon fäster berättelsen om Resursens framväxt i tid genom 
att använda uttrycket före din tid, exempel (14). 

(14) E: Och då tyckte jag att så kan vi OCKSÅ göra. Alltså erbjuda nån form av aktivitet 
samtidigt som man går på SFI. Och i DEN vevan, det måste ha varit före din tid va ... 

Verksamhetschefen för FLI bemöter mig som intervjuare på motsvarande sätt, som 
representant för SFI. Ni i exempel (15) nedan står för SFI och vi för AMÅ där infor- 
manten är verksam vid intervjutillfället. 

(15) V: Men, där ser jag ett PROBLEM, till exempel, där ni har ett språkfokus BARA. Och 
vi måste ha det här fattigdomsfokuset. 

Verksamhetschefen går sedan vidare och bjuder in mig (som SFI-representant) till 
samarbete, exempel (16). Då står vi för AMÅ och SFI tillsammans. 

(16) V: Och det är en sak som vi kunde titta tillsammans på. 

Det är rimligt att anta att informanterna utgår ifrån att jag som perifer deltagare har 
kunskaper om de olika utförarna inom AVN:s ansvarsområde, känner till personer osv. 
Därmed kan de bl.a. omtala andra tjänstemän med förnamn, de kan utelämna information 
och förklaringar som kanske hade varit aktuellt om de intervjuats av en utomstående. På 
motsvarande sätt kan jag ha förbisett sådana val och på så viss missat relevant infor- 
mation. Sammantaget har jag dock upplevt informanterna som frispråkiga och villiga att 
dela med sig av sina tankar, medverka i undersökningen – och i viss mån även påverka 
mig, vilket citat (16) ovan kan vara ett exempel på. 
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3 Verksamhetsteoretisk ram 
 

 

 

Begreppet verksamhet är centralt i den här undersökningen. I detta kapitel diskuteras 
begreppet mera ingående och det presenteras två teorier om verksamhet vilka används 
som en ram för undersökningen. Först görs en kort presentation av verksamhetsteorin av 
Wenger och några begrepp som kommer till användning i beskrivningen av Resursen. 
Aktivitetsteorin av Engeström som presenteras därefter får ett större utrymme i 
avhandlingen. Begreppet verksamhet kommer därmed att i möjligaste mån bytas ut mot 
begreppet aktivitet. 

 

3.1 Verksamhet som förhandling om betydelse 

Wengers ofta citerade koncept om verksamhet (practice) definieras som förhandling om 
betydelse. Definitionen konkretiseras genom att denna förhandling placeras i en praktik-  
gemenskap som är av central betydelse i Wengers teori. En praktikgemenskap konst- 
rueras genom ömsesidigt engagemang kring ett gemensamt uppdrag och genom en delad 
erfarenhetsbas. Då människor deltar i handlingar vars betydelse de förhandlar om, uppstår 
verksamhet. (Wenger 1998 s. 71–73.) Den här definitionen av praktikgemenskap innebär 
enligt Wenger att gemenskapen i grunden är informell. Den sammanfaller inte (nödvän- 
digtvis) med institutionella indelningar och gränser (ibid. s.118–119). I avhandlingen 
utgår jag dock ifrån den formellt definierade indelningen som kommunens styrsystem 
erbjuder. Svenskundervisning för invandrare, SFI, arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, och 
flyktingintroduktion, FLI, utgör praktikgemenskaper var för sig, och de förs ihop som 
utförare av Resursen. På motsvarande sätt är ekonomiskt bistånd, EBI, som ansluter till 
samverkan mot slutet av den undersökta perioden en praktikgemenskap. Således är t.ex. 
SFI en praktikgemenskap. Inom SFI:n engagerar sig de anställda, de flesta av dem lärare, 
kring uppdraget att utbilda nyanlända individer i svenska språket. Genom sin lärar- 
bakgrund delar de på en gemensam erfarenhetsbas.  

 

3.1.1 Reifikation och deltagande   
 

Inom praktikgemenskapen är det enligt Wenger två processer som i samverkan utgör 
förhandlingen om betydelse, nämligen deltagande och reifikation. Deltagande innebär 
både tillhörande och aktivitet. Reifikation innebär att en tanke, ett visst sätt att förstå 
världen, ges en konkret form. Erfarenheter förtingligas till exempelvis ett begrepp, en 
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procedur, en språklig formulering, ett skriftligt dokument, en artefakt eller en plats. Den 
förtingligade formen kan sedan bli en fokuspunkt för förhandling om betydelse.  

De båda processerna deltagande och reifikation förutsätter varandra. Att delta i en 
praktikgemenskap är att använda sig av reifikationer såsom gemensamma språkliga 
formuleringar. Reifikationer åter existerar enbart genom att människor använder sig av 
dem, att de genom detta användande deltar i en verksamhet. Ett exempel på språkliga 
formuleringar som reifikationer visas av Rönn (2009) som studerat kommunikationen på 
en teaterhögskola. Rönn har noterat att uttrycket Det är inte förrän man gör det som man 
förstår fungerar som en reifikation som samspelar med deltagandet i praktikgemenskapen 
skådespelarutbildning.  

 

3.1.2 Gränsaktivitet 
 

Då en praktikgemenskap tar form skapas enligt Wenger även gränserna för den (1998 s. 
103–). Den avgränsade praktikgemenskapen blir utgångspunkten för att överskrida grän- 
ser och skapa kontakt med andra praktikgemenskaper samt bilda nya konstellationer av 
verksamheter.  

Då (representanter för) olika verksamheter möts kan en ny, självbärande verksamhet 
uppstå. Så är fallet om deltagarna bryter kontakten med ursprungsverksamheterna och 
bildar en ny praktikgemenskap. Ett annat alternativ är att samverkan mellan verksamheter 
förblir perifert och tillfälligt utan att några bestående eller närmare band knyts. Det tredje 
alternativet är att kontakten består och verksamheterna möts regelbundet i ett gemensamt 
gränssnitt. Det gemensamma gränssnittet berör då bara en del av varje deltagande 
verksamhet. Ett sådant gränssnitt, ett möte mellan verksamheter, kallas enligt Wenger 
boundary practice som översatts till gränspraktik av bl.a. Rönn (2009). I den här 
avhandlingen används termen gränsaktivitet.  

Wenger (ibid. s. 105–110) identifierar centrala komponenter som verkar i kontakten 
mellan verksamheter. Dels handlar det om gränsöverskridare och dels om gränsobjekt. 
Gränsöverskridare är personer som deltar över gränser, exempelvis genom åter- 
kommande gemensamma planerings- och uppföljningsmöten. Gränsobjekt, olika former 
av reifikationer, utgörs av exempelvis skriftliga dokument för gemensamt bruk, gemen- 
samma platser där verksamheterna möts eller gemensamt språkbruk.  

 

3.2 Aktivitetsteori 

Aktivitetsteorin har sin grund i Vygotskys teori om lärande (Engeström 1999, Engeström 
& Miettinen 1999). Vygotsky har tillfört komponenten kulturellt medierande redskap till 
teorin som handlat om relationen mellan subjekt och objekt. Modellen återges i aktivitets- 
teoretiska sammanhang enligt figur 3.1. 
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Figur 3.1: Lärande enligt Vygotsky (Engeström 1999 s. 30). 

 
 
Triangeln illustrerar en handling där ett subjekt orienterar sig mot ett objekt genom att 
använda sig av redskap av något slag. Modellen har utvecklats vidare av Leontjev som 
förankrat individens handling i en kollektiv aktivitet. Handlingarna som konstruerar den 
kollektiva aktiviteten kan för sin del bestå av operationer, rutinmässiga handlingar som 
sker i stort sett per automatik. (Engeström & Miettinen 1999 s. 4.)  Hållsten (2008) 
exemplifierar de tre nivåerna aktivitet, handling och operation genom att analysera 
ingenjörers skrivande. Att utveckla ett dataprogram kan enligt henne vara en över- 
gripande aktivitet. Att beskriva programmets funktioner i skrift utgör en handling inom 
aktiviteten. Att låta datorn utforma grafiken för texten ifråga utgör en operation som en 
del av handlingen.  

Leontjevs modell har ytterligare utvecklats av Engeström (t.ex. 1999, 2008, 2009a, 
2009b) som illustrerar den övergripande nivån, aktivitetssystemet, i form av en triangel 
bestående av mindre trianglar, figur 3.2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2: Aktivitetssystem efter Engeström (1999 s. 31). 
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Handlingsnivån beskrivs av den övre delen av triangeln där ett subjekt, en (grupp) del- 
tagare i aktivitetssystemet genomför en handling rörande ett objekt, ett föremål för 
handlingen. Denna handling medieras av någon typ av redskap. Den komponent som 
benämns object har på svenska översatts till mål (jfr Hållsten 2008, Nikolaidou & 
Karlsson 2012). I den här studien är det ändamålsenligt att tolka begreppet dels som 
föremål alternativt målgrupp för aktiviteten och dels som mål med aktiviteten. Målen är 
vidare kopplade till resultat. 

Teorin betonar alltså att den individuella handlingen inte sker i ett vakuum utan är 
kopplad till en kollektiv grund. Den kollektiva grunden för handlingen illustreras av den 
nedre delen av triangeln som består av en praktikgemenskap samt regler och arbets- 
fördelning för hela aktiviteten. Engeström beskriver den ursprungliga, översta triangeln 
med deltagare och redskap samt mål som toppen av ett isberg. Individers och gruppers 
synliga handlingar är förankrade i den kollektiva basen i triangeln som inte alltid är 
omedelbart synlig och uppenbar. (T.ex. Engeström 2009a s. 54.)  

Det som primärt driver och styr en aktivitet och ett system är enligt Engeström 
objektet, i den här studien föremålet + målet. Alla komponenterna i ett aktivitetssystem 
hänger dock ihop med varandra och påverkas av varandra. Varje förändring i en kom- 
ponent orsakar förändringar i hela systemet. Engeström (2008 s. 22–47) talar även om 
störningar (disturbances) i systemet. En till synes liten, lokal störning kan tyda på frik- 
tion på en bredare strukturell nivå i systemet och kan då utgöra en nyckel i analysen och 
förståelsen av hur mikro- och makronivån hänger ihop. En aktuell störning, då något helt 
enkelt inte fungerar som det är tänkt, kan tolkas mot systemets historia och därmed kan 
man få syn på var motsättningen eller konflikten finns. En sådan upptäckt utgör grunden 
för utvecklingsarbete. Förändringen av ett system kan enligt Engeström ta sin början i att 
en individ tar upp ett problem som sedan utvecklas till en kollektiv hantering, eventuellt 
ett gemensamt lärande och en utvidgning av systemet.  
 

As the contradictions of an activity system are aggravated, some individual participants 
begin to question and deviate from its established norms. In some cases, this escalates 
into collaborative envisioning and a deliberate collective change effort. An expansive 
transformation is accomplished when the object and motive of the activity are 
reconceptualized to embrace a radically wider horizon of possibilities than in the previous 
mode of the activity. (Ibid.s. 57) 

 

 

3.2.1 Nätverk av aktivitetssystem 
 

Ett aktivitetssystem inkluderar flera deltagare och därmed flera perspektiv på och röster 
om det som sker. Det mångröstade organiseras genom komponenten arbetsfördelning och 
det är en källa för konflikter och innovation. Då flera aktivitetssystem kopplas samman, 
ökar mångfalden av perspektiv. Att system kopplas samman har att göra med att del- 
tagare i olika system orienterar sig mot delvis samma objekt. Sammankopplingen av 
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aktivitetssystem som nätverk kallas av Engeström den tredje generationen av aktivitets- 
teori (Engeström 2009a s. 55–57.) Kopplingen mellan de tre aktivitetssystemen i 
Resursen tecknas i figur 3.3. 
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Figur 3.3: Nätverk av aktivitetssystem med nyanlända som gemensamt föremål för aktivitet. 

 
 
I samverkan är det väsentligt att hålla i minnet att det gemensamma objektet, föremålet 
för aktiviteten och målet med aktiviteten, är bara en del av varje aktivitets totala objekt. 
Qvist (2012) förklarar målkonflikterna mellan olika aktörer inom introduktions- 
programmet i flyktingintroduktionen just på det sättet: De olika samverkande sektorerna 
har i grunden olika uppdrag, olika mål angående en målgrupp. Att synkronisera dessa mål 
i ett och samma program har visat sig vara komplicerat. (Se delkapitel 1.3.1.) 

Relationerna i nätverket i figur 3.3 ovan är av horisontell karaktär, utan aspekter av 
makt och hierarki. Nätverk har av Engeström använts även för att beskriva vertikala, 
hierarkiska förhållanden. 

Nyanlända i 
åldern 20–24 år 
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skolbakgrund  
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3.2.2 Aktivitetssystem och makt 
 

Aktivitetssystem som modell för verksamhetsbeskrivning har kritiserats för att den inte 
tar hänsyn till aspekter av makt och hierarki (Blackler 2009, Heikkinen, Kontinen & 
Häkkinen, 2007, Nikolaidou & Karlsson 2012). Engeström (2009b) medger att ett enskilt 
aktivitetssystem inte rymmer hierarkiska, vertikala maktrelationer. Lösningen är enligt 
honom den tredje generationen av teorin, dvs. modellen med nätverk. I nätverket har 
ledningen i en aktivitet sitt eget system och produktionen sitt eget. Objektet är delvis 
detsamma, den producerade varan eller tjänsten. Kopplingen mellan ledningens och med- 
arbetarnas system utgår från redskap hos ledningen som formas till regler för med- 
arbetarna.  

Nätverket som modell förefaller enligt min mening något tekniskt som uttryck för 
maktförhållanden. Det kan dock åskådliggöra statusskillnader inom en aktivitet, (vilket 
diskuteras vidare i delkapitel 4.3). Det kan också beskriva det vertikala, hierarkiska 
förhållandet i uppdragsmodellen som en variant av kommunal styrning. Det kan vidare 
åskådliggöra rollen av uppdragsplanen, (UPP), i styrmodellen. Uppdragsplanen kan 
beskrivas som redskap i aktivitetssystemet AVN, den politiska nämnden, som skickar 
redskapet vidare till de utförande aktivitetssystemen AMÅ, FLI och SFI. För dessa tre 
aktivitetssystem är uppdragsplanen en regel att utgå ifrån. I förlängningen gäller samma 
förhållande mellan AVN och Resursen som formats i nätverket av de nämnda aktivitets- 
systemen. Relationen mellan AVN och Resursen i uppdragsmodellen illustreras i figur 
3.4 som samtidigt visar uppdragsplanen som redskap för politikerna och som regel för 
Resursen. Figuren visar också att målgruppen för Resursen, de nyanlända, utgör en del av 
målgruppen för hela AVN. Figuren utgör en variant av figur 19.3 i Engeström (2009b s. 
307).  
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                                                               Redskap: (UPP) 

 

                                                            

          

       

            

             

             Subjekt: Resursen 

  

   

Figur 3.4: Uppdragsplanen, (UPP), som redskap för AVN och regel för Resursen i uppdragsmodellen 
som ett hierarkiskt nätverk av aktivitetssystem. 

 

Nätverket åskådliggör alltså riktningen av uppdraget från politikerna till de utförande  
aktivitetssystemen. Detta kan studeras som intertextualitet i den textkedja som tar sin 
utgångspunkt i uppdragsplanen och som konkretiserar uppdraget. Rekontextualisering av 
uppdraget i de texter som produceras i kölvattnet av uppdraget, som redskap i Resursen, 
kan även tänkas visa på variationer och motmakt. På motsvarande sätt kan intervjuerna 
nyansera bilden av hur uppdraget rekontextualiseras som regel hos enskilda tjänstemän. 
Språkanvändning och dess roll i ett aktivitetssystem diskuteras vidare i delkapitel 3.3. 

 

3.2.3 Aktivitetssystem som studieobjekt 
 

Triangelmodellen har använts för att beskriva en aktivitet eller organisation och vidare 
som en utgångspunkt, ett verktyg för förändringsarbete i arbetslivet. Det primära syftet 
med teorin har varit det sistnämnda. Förändringsarbetet genomförs som ett samarbete 
mellan forskare och deltagare där de inblandade med hjälp av modellen kan identifiera 
inneboende konflikter mellan de olika komponenterna. Detta kombineras med en cyklisk 
modell för utvecklingsarbete där deltagarna själva bidrar till att utveckla förbättrings- 
åtgärder. (T.ex. Engeström 1999 s. 34, Heikkinen, Kontinen & Häkkinen 2007 s. 64–67.) 

Aktivitetsteorin har använts i pedagogisk forskning och arbetslivsforskning. Ett 
exempel på pedagogisk forskning är Berthéns avhandling (2007) som använder aktivitets- 
teorin som utgångspunkt för en undersökning om särskolan. Studien syftar till att be- 
skriva det som sker i dels en träningsskoleklass och dels en grundsärskoleklass. Berthén 
frågar vad det är som är särskilt i det pedagogiska arbetet i en särskola och vilka förut- 

Objekt: 
kommun-
invånare 

Objekt: 
nyanlända     

      Subjekt: AVN 
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sättningar för lärande inom vissa områden som ges i de båda klasserna. Genom del- 
tagande observation fångar hon handlingar i den pedagogiska vardagen och mål som 
handlingarna är relaterade till. Detta gör hon genom att analysera konkreta situationer, 
vad som görs och vad som driver personalens agerande i dessa situationer. Genom att 
analysera fram handlingarna kommer hon fram till att det bedrivs två olika aktiviteter, 
dels träningsklassens och dels grundsärskolans. Det visar sig, att pedagogerna drivs av 
olika motiv och uppfattar olika objekt som sitt uppdrag. Genom lärarnas pedagogiska 
handlingar förbereds eleverna i träningsskolan för ett vuxenliv i vardagen medan grund- 
särskoleeleverna förbereds för vidare studier. Denna skillnad – som inte alls är uppenbar 
på ytan i skolarbetets vardag och som inte heller är aktuell i gällande styrdokument – har 
en historisk grund. 

Van Lier som utvecklat ett ekologiskt perspektiv på språkinlärning diskuterar 
aktivitetssystemet som kontextmodell för pedagogisk forskning. Fördelen med modellen 
är enligt van Lier dess systematik, möjligheten att tydliggöra de olika komponenterna och 
deras inbördes relationer. Van Lier är dock noga med att påpeka att modellen inte ska ses 
som en rekonstruktion av pedagogisk aktivitet in situ. Snarare handlar det om en bak- 
grund, en slags fond för pedagogisk aktivitet. Då det kommer till undersökning av det 
pedagogiska ska sådana ingredienser som perception, kognition och emotion vara i för- 
grunden. Dessa ingredienser är dock tätt kopplade till omgivningen, till en kontext med 
olika komponenter som påverkar varandra och som påverkar den undersökta pedagogiska 
aktiviteten. (Van Lier 2004 s. 204, 211–212.) 

 

3.3 Aktivitetssystem och språkanvändning 

Språkanvändning som en aspekt av kommunikation och interaktion verkar ha en central 
om än till synes undanskymd position i verksamhetsteorin av Wenger och aktivitetsteorin 
av Engeström.13 Teorierna har fokus på lärande och förbättringsarbete, men språk- 
användning finns inbäddad i dem på olika sätt. Delkapitel 3.3.1 inleds med en kort 
diskussion kring detta. Sedan ges några exempel på hur språkanvändning kommer på tal i 
aktivitetsteoretiska studier av Engeström. Exemplen refereras rätt ingående för att de 
visar att det finns utrymme för språkforskning i verksamhetsanalysen. I delkapitel 3.3.2. 
refereras två forskare som kombinerar aktivitetsteori med skrivande, och i delkapitel 
3.3.3 presenteras några svenska språkvetenskapliga studier som använder aktivitetsteorin 
som kontextmodell för textstudier. Diskussionen om aktivitetssystem och språk- 
användning kompletteras avslutningsvis i delkapitel 3.3.4 med begreppet interaktionell 
arena av Hoey (2001). 

                                                      
13 Dessa kan kontrasteras mot verksamhetsteorin av Linell som kombinerar interaktion och organisation 
med utgångspunkt i interaktionen (Linell 2011 s. 115–116).   
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3.3.1 Verksamhet, aktivitetsteori och språkanvändning 

 
Språkanvändning ingår på varierande sätt i de komponenter som enligt Wenger konsti- 
tuerar en praktikgemenskap. Författaren har inte fokus på språket, pekar inte ut frågan 
särskilt, men implicit finns språket med (Wenger 1998 s. 125–126.) Deltagande i en 
praktikgemenskap är enligt Wenger kopplat till reifikationer som kan innebära språk- 
användning, muntligt eller skriftligt, i ett litet format eller stort: ”… a simple word jotted 
on a page or a complex argument developed in a whole book” (ibid. s. 160).  

Att formulera ett skriftligt dokument kan enligt Wenger vara ett sätt att delta i en 
praktikgemenskap och dokumentet kan sedan fungera som gränsobjekt som konstruerar 
gränsverksamhet. Enligt Engeström (1999 s. 24) understryker Leontjev att kommuni- 
kation är en inneboende del av alla målrelaterade handlingar. Handlingar och interaktion 
hör tätt ihop. I detta sammanhang påpekar Engeström att lingvister som Ochs har visat på 
hur orden får sin betydelse av de handlingar som de kopplas till. 

Samtidigt som Engeström varnar för att överdriva det verbala språkets funktion i 
förhållande till andra uttryckssätt rekommenderar han skriftliga dokument, intervjuer, 
observationer och inspelningar av interaktion som material för att få syn på aktivitets- 
systemets historia och det som pågår i nuet. För att kunna ta sig an sådant material 
kommer forskaren enligt min mening oundvikligen att analysera lexikogrammatiska val. I 
det följande ger jag tre exempel på hur Engeström diskuterat aktivitetssystem utifrån 
språkanvändningen. 

I en analys av produktionen av ett amerikanskt tv-program talar Engeström (2008) 
om diskursiva störningar. Han tolkar sådana störningar som uttryck för att det finns 
motsättningar i aktivitetssystemet. I sin ansats närmar han sig diskursanalys och samtals- 
analys.  

 
Analyzing in detail the communicative texture of such a relatively well-bounded work 
process will yield new insights into the broader communicative culture of the 
organization under scrutiny (ibid. s. 22). 

I detta sammanhang kritiserar han vissa traditioner av språkvetenskaplig samtalsanalys 
och diskursanalys för att dessa separerat diskursen från sin kontext. 

These studies tended to limit their focus on relatively short sequences of talk itself, rather 
than seeing talk as a constitutive but by no means the sole medium of longer-lasting, 
institutionally organized, and historically changing work activities. (Ibid. s. 24.) 

I studien om tv-produktionen används inspelat tal för analysen, vilket enligt Engeström är 
naturligt eftersom aktiviteten har talad diskurs som främsta redskap. Utifrån detta språk- 
liga material dras sedan slutsatser om vilken typ av störningar som förekommer i grupp- 
arbetet och hur störningarna hanteras. Det framgår dock inte vilken sorts språkveten- 
skaplig analys som ligger bakom tolkningen och slutsatserna. 

Ett annat exempel på aktivitetsanalys där språkanvändningen är i fokus utgörs av en 
studie som undersöker två lärarlag i samarbete för att skapa nya arbetsformer (Engeström 
2008 s. 85–117). Engeström noterar att lärarnas gränsöverskridande ambitioner att 
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planera deliberativ utbildning över t.ex. åldersgränser och ämnesgränser återspeglas även 
i språket under planeringsmötena. Den lingvistiska analys som Buchwald (1993) enligt 
Engeström genomfört tar fasta på t.ex. samtalsmönster såsom turtagning och pausering 
samt användning av verbformer såsom konditionalis respektive imperativ. I detta 
aktivitetssystem som har gränsöverskridande utbildning som föremål samt mål och 
lärarlag som deltagare tilldelas språket en viktig roll som ett hur inom medierande 
redskap. Det mest typiska för det medierande redskapet i detta fall är användningen av 
konditionalis, som enligt Engeström lämnar utrymme för förhandling i stället för att 
framföra förgivettaganden.  

Det andra viktiga draget gäller samtalsstrukturen som antar formen av en spiral. 
Samtalet backar återkommande tillbaka till tidigare yttranden men skrider ändå framåt. 
Vad som en del av det medierande redskapet utgörs av integrerade temastudier i ett 
åldersintegrerat upplägg. Genom dessa redskap arbetar lärarlaget med komplexitet och 
gränsöverskridande. En viktig poäng verkar vara att lärarlagen här lever som de lär. 
Syftet med den planerade aktiviteten är att komma ifrån de sedvanliga normerna för 
skolarbetet. För lärarnas del innebär detta att komma ifrån individuellt och autonomt 
planeringsarbete utifrån förutbestämda mål. Lärarna förverkligar denna ambition genom 
att genomföra sina planeringsmöten på motsvarande sätt, förutsättningslöst över olika 
gränser. Målet formuleras av praktikgemenskapen under arbetets gång. 

Engeström kommer i sin analys även in på det talade och skrivna språkets roller i 
aktiviteten. Samtidigt som det muntliga språket fungerar ändamålsenligt, är ”äkta”, leder 
det till interna motsättningar i systemet. Engeström menar att lärarna i för hög grad 
förlitar sig på den muntliga kommunikationen och låter bli att dokumentera sitt arbete 
skriftligt. Det stöd som skriften utgör för minnet uteblir, och detta kan leda till att 
systemet senare kommer att sakna kapacitet att arbeta med föremålet mot målet på ett 
tillfredsställande sätt. På motsvarande sätt finns det en konflikt i relationen mellan 
reglerna i systemet och objektet. Lärarlagen bestämmer sig för en regel att prata, planera 
och implementera fritt, dock med viss individuell autonomi, och utan någon extra rygg- 
säck av skrivna överenskommelser. Även här anser Engeström att den kreativitet som det 
befriande regelverket byggt på muntlighet kommer att vända sig till ett hinder då aktivi- 
teten saknar ett skriftligt stöd.  

Ett tredje exempel på hur språket blir centralt i en aktivitetsanalys härrör ur en studie 
som fokuserar på komponenten regler i aktivitetssystemet (Engeström 2008 s. 169–181). 
Reglerna består enligt författaren av regelverk och normer för social interaktion. De kan 
materialiseras på många sätt; från Latour lånas exemplet på fartgupp, en moralväktare för 
bilister. Ofta är dock regelverk och normer språkligt formulerade. Exempelstudien 
genomfördes på ett finskt företag som sålde internetkopplingar via telefon samt agerade 
support för kunderna. För att utveckla den interna informationen och kunskaps- 
spridningen i teamet utvecklade de unga försäljarna ett system för eget bruk. Informa- 
tionen formades utifrån teamets behov och skulle uppdateras utifrån behoven.  

En del av det interna informationsmaterialet bestod av regler. Dessa regler visade sig 
fungera väl, de togs emot av de anställda utan protester och de verkade fylla sin funktion. 
Engeström listar upp faktorer som bidrog till att reglerna framstod som synnerligen väl- 
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fungerande. Reglerna var enligt honom formulerade på ett icke-moraliserande språk. 
Bland annat undvek man den enligt författaren vanligt förekommande du-formen, som 
används för att framkalla känslor av personligt, moraliskt ansvarstagande. Istället 
användes passiv diates för att distansera personen från regeln. Inga sanktioner delades ut, 
varken uppmaningar med ”ska” eller några ”inte-regler” förekom. I stället var reglerna 
tätt kopplade till materiella artefakter. Ord som mapp, papper, telefoner, besökskort, 
skrivbord var vanligt förekommande.  

Engeström kopplar inte sina språkliga iakttagelser till någon särskild teori. 
Rapporten visar dock att de lexikogrammatiska valen spelar en väsentlig roll i konstruk- 
tionen av regler – och samtidigt i skapandet och omskapandet av hela aktivitetssystem. 
Även materialiteten av texterna, deras synlighet och användbarhet på arbetsplatsen 
poängteras i studien. 

 

3.3.2 Aktivitetssystem och skrivande 
 

Russell (2009 s. 40–52) som inspirerats av aktivitetsteori inom organisationsstudier 
understryker vikten av skrivande inom samt mellan organisationer och institutioner. 
Russell presenterar en analysmodell som kombinerar skrivande, aktivitet och genre. 
Modellen är enligt honom ett komplement till aktivitetsteorin. Det centrala begreppet för 
analysen, genre, definieras av Russell som en typifierad social handling. Den är ett sätt att 
agera – t.ex. att skriva på ett visst, förutsägbart sätt – som känns igen av praktik- 
gemenskapen (jfr Swales 1990 s. 24–27). Den kan analyseras på alla tre nivåerna 
presenterade av Leontjev: på aktivitets-, handlings- och operationsnivån. Därmed har 
Russell ringat in genren som objekt för en analys i sin egen rätt. Aktivitetsteorin ses av 
Russell som ett tankesystem som synliggör centrala bakgrundsfaktorer för en genre- 
analys. Komponenterna i ett aktivitetssystem visar på grundläggande element i inter- 
aktionen mellan människor i en gemensam aktivitet. Insikten om de dialektiska mot- 
sättningarna i systemet och störningarna enligt aktivitetsteorin har bidragit till för- 
ståelsen och tolkningen av genresystemen i och med att de kommunikativa störningarna 
enligt Russell manifesterar sig i relation till genrerna. Den tredje generationen av 
aktivitetssystem, modellen med flera nätverkande, interagerande aktivitetssystem, är 
enligt Russell vägledande för analysen av genrer som överskrider gränser mellan 
organisationer.  

Sammantaget antyder Russell (2009 s. 41) att aktivitetsteorin lämpar sig för analys 
på mesonivå medan genreanalysen som diskursanalys rör sig på mikronivån. Etnografiska 
studier och fallstudier är lämpliga tillvägagångssätt i båda fallen. Båda traditionerna har 
enligt Russell (ibid. s. 51) mycket gemensamt. De undersöker organisationer och strävar 
efter goda organisationer med effektivt lärande. Traditionerna går isär då analysen av 
genre som social handling blir central. I försiktiga ordalag hänför Russell de teoretiska 
skillnaderna till rekommendation från Vygotsky respektive Leontjev. 
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This theoretical difference is perhaps not unrelated to the difference between Vygotsky´s 
recommendation of the word – discourse – as a unit of analysis and Leontjev´s (1978) use 
of activity as a unit of analysis (ibid. s. 51). 

Engeström (2009b s. 308–309) för sin del ser genreanalysen som ett komplement till 
aktivitetssystemet, men han varnar för att skrivandet och de skrivna dokumenten kan få 
en överdrivet central roll som medierande redskap. Andra typer av redskap, t.ex. kropps- 
språk och artefakter, i kombination med det skrivna bör enligt honom få tillbörlig plats i 
analysen. Däremot noterar Engeström skrivna dokument som särskilt intressanta i kon- 
takten mellan aktivitetssystem där de färdas från det ena systemet till det andra och 
förändrar landskapet på vägen.  

What is particularly interesting about genres as systems of typified written 
communication is their mobility and ability to cross organizational boundaries. As 
Russell points out, printed forms, records, genres of e-mail, and other forms of 
documentation travel across activity systems and make trails that change the landscape. 
This is directly relevant to our attempts to understand current historical transformations in 
the organization of human activities. (Ibid. s. 309.) 

Hållsten (2008) har undersökt ingenjörers skrivande i yrket som hon jämfört med 
ingenjörsstudenters skrivande. Hållsten utgår från aktivitetssystemet och kallar det för 
uppdragskontext för ingenjörers skrivande. I uppdragskontexten ingår ingenjören som 
deltagare i en praktikgemenskap som har sin arbetsfördelning, sina regler och redskap. I 
denna uppdragskontext finns en annan kontext inbäddad, nämligen en skrivkontext. I 
skrivkontexten är ingenjören deltagare i en diskursgemenskap som har sina redskap och 
normer. Skrivkontexten kan gå utöver uppdragskontextens gränser genom intertextualitet, 
kopplingar till andra texter osv. Själva skrivuppdraget är situerat i skrivkontexten. Som 
språkforskare fokuserar Hållsten på skrivkontexten som analysenhet. Modellen framhäver 
skrivandets villkor på ett specifikt sätt samtidigt som den poängterar att skrivandet sker i 
flera kontexter samtidigt där ingenjören har olika perspektiv på sitt skrivande och 
möjligtvis olika mål. I skrivkontexten kan målet vara att t.ex. instruera en läsare i 
användningen av ett dataprogram och i uppdragskontexten kan det handla om att göra ett 
bra jobb och visa upp sig som en god medarbetare.  

 

3.3.3 Aktivitetssystem som kontextmodell för textstudier 
 

Nikolaidou & Karlsson (2012) kopplar ihop textanalys och aktivitetsteori från språk- 
vetenskapligt håll. De väljer att se texter som redskap för människor som agerar i sociala 
situationer. På så vis kan de relatera texterna till andra komponenter i aktivitetssystemet. 
Nikolaidou & Karlsson menar att studiet av kontexten t.ex. i form av ett aktivitetssystem 
är ett nödvändigt komplement för att texterna ska kunna förstås och analyseras på ett 
adekvat sätt.  

Nikolaidous & Karlssons studie fokuserar på centrala texter inom äldrevården. 
Författarna sätter två typer av texter – avvikelserapport och händelserapport – i ett 
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aktivitetssystem som de konstruerar utifrån texterna. Aktivitetssystemen kallas då 
Aktivitetssystem kring avvikelserapport och Aktivitetssystem kring händelserapport. Det 
senare systemet är resultatet av en förändring, utvidgning av det förra. Genom intervjuer 
och observationer för författarna fram bl.a. att det finns en motsättning mellan målet god 
omvårdnad och avvikelserapport som redskap. Genom att det utvecklas en ny typ av 
dokumentation, en ny typ av text, nämligen händelserapport, elimineras konflikterna 
mellan redskap och mål samt konflikten mellan redskap och deltagare i praktik- 
gemenskapen.  

En konflikt som lever kvar i det nya, utvidgade systemet är den mellan målet och de 
regler som förutsätter institutionellt språkbruk. Inom ramen för det nya aktivitetssystemet 
är det möjligt för deltagarna att förstå, ta sig an konflikten och åtminstone till viss del lösa 
den. Genom att gå över från individuellt till kollektivt skrivande, dvs. ändra arbets- 
fördelningen, kan deltagarna hantera konflikten på ett något så när tillfredsställande sätt. 
Den här fasen i förändringsarbetet kan jämföras med framtagandet av regler i telekom- 
företaget som refererades i delkapitel 3.3.1. Reglerna som formulerades (på initiativ) av 
deltagarna själva, på deras ”eget” språk, fungerade bra i den aktuella situationen. Jäm- 
förelsen ger en skymt av den maktaspekt som Nikolaidou & Karlsson efterlyser.  

I sin studie diskuterar Nikolaidou & Karlsson olika ingångar till textanalys utifrån 
aktivitetsteori. Aktivitetssystemet lokaliserar enligt dem texterna i verksamheten och i de 
eventuella konflikter som finns. I nästa steg genomförs språkvetenskaplig undersökning 
om hur texterna gör det de ska göra i systemet. En genreanalys kan visa hur målen stegvis 
realiseras i texten, hur texterna organiseras som redskap för att nå målen och vilka 
deltagares perspektiv som dominerar. En diskursanalys kan lyfta fram vilka röster som 
görs hörda och på vilket sätt.  

Sammanfattningsvis kan man säga, att det inte går att komma förbi språkanvändning 
och lexikogrammatiska val i en aktivitetsanalys. Aktivitetsteorin berör det språkveten- 
skapliga fältet på ett brett plan. Många aktiviteter och handlingar genomförs som i huvud- 
sak språkanvändning. Därmed är det naturligt att använda skriftliga dokument samt 
dokumentation av tal och annan interaktion i analysen. Här finns det möjligheter för 
språkvetare att ta plats och genomföra mera explicita analyser av språkanvändningen och 
dra mera kritiska slutsatser av analyserna. Samtidigt får språkvetenskapliga studier en 
kontextmodell att relatera till.  

 

3.3.4 Nätverk av aktivitetssystem som interaktionell arena 
 

I de båda teorierna som presenterats tilldelas skriftliga dokument en väsentlig roll som 
gränsobjekt och som redskap med förmåga att färdas mellan aktivitetssystemen och ändra 
landskapet på vägen. En dimension i detta landskap är det som Hoey (2001) kallar inter- 
aktionell arena. De som interagerar inom ramen för en text är enligt Hoey dels 
författaren (author) och skribenten (writer) och dels läsekretsen (audience) och den 
enskilde läsaren (reader). Författaren är den instans som ger texten dess auktoritet och 
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som tar ansvar för syftet med texten. Skribenten, vanligtvis en enskild individ, ansvarar 
för den språkliga formuleringen. Läsekretsen utgörs av den (grupp) läsare som skribenten 
har i åtanke vid skrivandet och vars frågor hon avser att besvara. Skribenten gör alltså 
antaganden om vilka kunskaper läsekretsen har och hur den tänker, vilket realiseras 
genom språkliga val på olika sätt. Vad som behöver poängteras särskilt, vad som däremot 
kan eller ska komprimeras som nominaliseringar och vad som kan uteslutas helt är 
exempel på sådana val. Läsaren är den som verkligen tar sig an och processar texten. 
Läsaren kan vara mycket lik eller helt olik den idealläsare skribenten formulerat texten 
för. (Ibid. s. 11–18.) 

Skribenten har en nyckelposition mellan författaren och läsaren då hon eller han 
samtidigt ska kunna bemöta förväntningarna och kraven från författaren och tillfredsställa 
den tilltänkta läsarens önskemål (Hoey 2001 s. 18). Med en gränsaktivitet som författare 
och läsekrets kan skribentuppdraget tänkas vara särskilt krävande då förkunskaperna och 
förväntningarna hos de samverkande parterna förmodligen varierar. Samtidigt ges 
skribenten en viss maktposition i och med att tjänstemannen som skribent kan inta rollen 
som grindvakt, den som släpper in viss information och lämnar annan information utanför 
(jfr Honkanen 2013). Skribenten som grindvakt i en gränsaktivitet har alltså möjlighet att 
påverka flera aktivitetssystem samtidigt och bidra till utformningen av gränsaktiviteten, 
ändra landskapet. Skribentrollen för de texter som berörs i den här studien angavs i tabell 
2.1 och ska diskuteras vidare i anslutning till dokumentanalyserna. 

Den interaktionella arenan för de fyra gränsdokumenten som studeras närmare i 
avhandlingen sammanfattas nedan. Utgångspunkten i studien är att tre av dokumenten, 
Informationsbroschyren, Styrdokumentet och Lägesrapporten har samma författare, 
gränsaktiviteten Resursen. Uppdragsplanen däremot har den politiska nämnden AVN 
som författare. Skribenten för Uppdragsplanen är inte namngiven. För Styrdokumentet 
och för Informationsbroschyren är det enhetschefen på Aktivitetshuset som fungerar som 
skribent, för Lägesrapporten läraren. Det framgår av materialet, bl.a. mötes- 
anteckningarna, (ARE), att enhetschefen får och tar på sig skribentuppdraget från 
författaren, dvs. av deltagare i de samverkande aktivitetssystemen. Läraren och coachen 
för sin del tilldelas ett visst uppföljningsansvar i Styrdokumentet. Lägesrapporten utgör 
en dokumentation av sådan uppföljning.  

Läsekretsen för dokumenten varierar och är delvis diffus. Uppdragsplanen som en 
politisk skrivning på nämndnivå har en bred, i princip helt öppen läsekrets. Förvaltningen 
och de fyra aktivitetssystemen arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, 
FLI, svenskundervisning för invandrare, SFI och ekonomiskt bistånd, EBI har en särskild 
position som läsekrets eftersom de har i uppgift att tolka texten och agera i enlighet med 
den. Styrdokumentet och Lägesrapporten är avsedda i första hand för tjänstemännen i 
Resursen, men läsekretsen kan på ett naturligt sätt vidgas till övriga tjänstemän samt 
politiker inom förvaltningen. Informationsbroschyren däremot har målgruppen, de 
nyanlända som primär läsekrets. Informationsmaterialet fungerar dock lika bra för 
tjänstemän och andra individer som kan behöva informera sig själva och/eller de 
nyanlända om aktiviteten. Broschyren kan tänkas vara en lämplig artefakt och text för en 
introduktionssekreterare eller en lärare att hålla i handen och studera tillsammans med en 
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presumtiv deltagare i Resursen.14 Även instanser och personer utanför förvaltningen kan 
ha intresse för och användning av broschyren. Den faktiska läsaren studeras inte i den här 
undersökningen; den enda läsaren som är aktuell är forskaren själv. 

Den interaktionella arenan för gränsdokumenten sammanfattas i tabell 3.1. 
 
 

Tabell 3.1: Fyra gränsdokument i nätverket av aktivitetssystem som interaktionell arena. 
 

Dokument Författare Skribent Läsekrets Läsare 

Uppdragsplanen, 
(UPP) 

 

Arbetsmarknads- 
och 
vuxenutbildnings-
nämnden, AVN 

Ej namngiven - Aktivitetssystemen inom 
nämndens 
ansvarsområde                  
- Resten av Kommunen 

Ej definierad 

Informations- 
broschyren,     
(IFO) 

Resursen Enhetschefen - (Presumtiv) målgrupp 
för Resursen                      
- Tjänstemän i kontakt 
med presumtiv målgrupp 
för Resursen 

Ej definierad 

Styrdokumentet, 
(ISA) 

Resursen Enhetschefen - Tjänstemän i Resursen    
- Övriga tjänstemän, 
politiker i Kommunen 

Ej definierad 

Lägesrapporten,  
(LÄR)           

Resursen Läraren - Tjänstemän i Resursen    
- Övriga tjänstemän, 
politiker i Kommunen 

Ej definierad 

 
 
 
Skribent och läsare på den interaktionella arenan skiljer sig från begreppen skribent-i-
texten och läsare-i-texten som den systemisk-funktionella grammatiken intresserar sig 
för. Skribenten-i-texten diskuteras i den senare delen av nästa kapitel som handlar om 
SFG som språkvetenskaplig ram och metod.  

 

 
 

 

 

                                                      
14 Som nyanställd fick jag första skriftliga informationen om Resursen genom Informationsbroschyren. 
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4 Systemisk-funktionell grammatik, SFG, som 
språkvetenskaplig ram 
 

 

 

Den språkvetenskapliga teorin och metoden i avhandlingen utgörs av systemisk-
funktionell grammatik, SFG. I detta kapitel presenteras SFG i korthet. Särskild vikt läggs 
på de aspekter som är aktuella i avhandlingen. Presentationen vävs samman med metodo- 
logiska överväganden och diskussioner som ger riktning till den empiriska delen av 
studien.  

SFG är en språkmodell som kopplar ihop språket med dess sammanhang, med kon- 
texten. I själva verket ses språket och kontexten som olika skikt av samma fenomen. 
Modellen gör inte heller någon egentlig skillnad mellan språket som system och språk- 
användningen. Språket ses framför allt som potential för betydelseskapande. Språket som 
potential möjliggör alternativa sätt att skapa mening vilket innebär att det görs en mängd 
lexikogrammatiska val varje gång något uttrycks. Det systemiska i SFG syftar på att 
grammatiken ses som ett system med valmöjligheter. Varje val leder till ytterligare val i 
ett finfördelat system. Valen synliggörs vid instansiering av potentialen, dvs. i muntliga 
yttranden och i skrivna texter. Genom att analysera instanser av språk kan man få syn på 
kontexten – hur språket speglar sin kontext och hur språket samtidigt skapar och 
omskapar sin kontext. 

Teorin presenteras utförligt av Halliday & Mathiessen (2004), IFG.15  På svenska har 
den introducerats av Holmberg & Karlsson (2007), GMB, som också lagt grunden till den 
svenska terminologin.16 Grunderna i GMB med det rika exempelmaterialet har utvecklats 
vidare i Holmberg, Karlsson & Nord (2011) där redaktörerna fördjupar var sitt område 
och där ett flertal artiklar av olika författare visar exempel på hur SFG tillämpas i svensk 
språkforskning. Det är dessa tre källor som kapitlet om SFG i den här avhandlingen 
främst bygger på. Därutöver har Holmbergs (2012) studie om textkedjan som situations- 
kontext öppnat för förståelse av intertextualitet. Av de avhandlingar som skrivits på 
svenska är det närmast Lassus (2010) och Magnusson (2011) som den här studien hämtar 
kunskap och inspiration ifrån. Lassus har studerat myndighetstexter som berör föräldra- 
försäkring och då bland annat omnämnande av institutionen och av läsare i texterna. 
Magnussons studie tar sig an ideationella grammatiska metaforer. Härnäst ges en kort 
presentation av grunderna för SFG. 

                                                      
15 Halliday & Mathiessen (2004). Introduction to functional grammar. I avhandlingen förkortad IFG. 

16 Holmberg & Karlsson (2007). Grammatik med betydelse. I avhandlingen förkortad GMB. 
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4.1 Språkets skikt och metafunktioner 

Kontexten och språkbruket är oskiljbara enligt SFG. De utgör ”grunden för hela 
grammatiken” såsom GMB (s.10) uttrycker det. Språkmodellen kopplar ihop kontext, 
semantik, lexikogrammatik och fonologi/ortografi. Dessa skikt brukar återges i cirklar 
som går in i varandra enligt figur 4.1. Figuren visar även de tre övergripande 
funktionerna som språket har att fylla, metafunktionerna, vilka beskrivs i texten efter 
figuren. 

 

  

  

 

 

 

 

 

      
  

 

 

       

       

Figur 4.1: Språkets skikt och metafunktioner enligt SFG. 

 
 
Förhållandet mellan de olika skikten benämns realisering. Kontexten realiseras som 
betydelser i det semantiska skiktet, betydelserna i sin tur realiseras av lexikogrammatiken 
och lexikogrammatiken antingen fonetiskt eller ortografiskt. Då modellen presenteras, 
brukar realiseringsförhållandena anges i denna riktning, utifrån och inåt i cirkeln. Intar 
man kommunikationsparternas perspektiv på betydelseskapande, motsvaras riktningen 
utifrån och in av talarens eller skribentens perspektiv. Riktningen inifrån och ut motsvarar 
lyssnarens och läsarens perspektiv. Språkljuden eller skrivtecknen realiseras i det fallet 
som lexikogrammatik, som i sin tur realiseras som betydelse i förhållande till en viss 
kontext. 

fonologi / 
ortografi 

lexiko- 
grammatik 

semantik 

kontext 

Inter- 
personell 

Textuell 

Ideationell 
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Utöver dessa sammanhängande skikt beskriver teorin tre metafunktioner som språket 
har att fylla och som skär igenom alla skikten i språket (förutom det fonologiska som är 
arbiträrt till sin karaktär). Dessa övergripande funktioner handlar om att språket skapar 
och upprätthåller relationer (interpersonell metafunktion), beskriver världen – 
erfarenheter och logiska sammanhang i den – (ideationell metafunktion) samt organiserar 
informationsflödet och skapar sammanhang däri (textuell metafunktion). Meta- 
funktionerna berör alltså alla skikten. I kontextskiktet kallas den ideationella delen för 
fält, den interpersonella för relationer och den textuella för uttryckssätt.  

Uttryckssättet i det material som analyseras i den här avhandlingen är dels talat språk 
i intervjuerna och dels skrivet språk i de undersökta gränsdokumenten. Fältet utgörs i 
första hand av Resursen. Relationerna avser de relationer som skapas mellan inblandade i 
Resursen. Det är helt grundläggande att alla metafunktionerna samverkar i alla yttranden, 
samtidigt. Samtidigt som ett yttrande konstruerar relationer mellan de inblandade 
konstruerar det erfarenhet av världen. Dessa funktioner är samtidigt språkligt organi- 
serade så att de är begripliga och funktionella i textsammanhanget. Många gånger under- 
söks metafunktionerna var för sig, vilket är utgångspunkten även i den här studien. Meta- 
funktionerna kan dock mötas i enskilda analyser, och resultaten av analysen av respektive 
metafunktion kan relateras till varandra (jfr Nord 2011a s. 155). 

I det här arbetet är den ideationella metafunktionen mest central, men det görs även 
interpersonell analys. Någon explicit analys inom den textuella metafunktionen genom- 
förs inte men det textuella berörs i anslutning till de ideationella och interpersonella 
aspekterna.  

 

4.2 Ideationell metafunktion 

Enligt Halliday (1998) kan grammatik karakteriseras som ”en teori av människans er- 
farenheter”. 

What grammar does, in its ideationell guise, is to transform human experience into 
meaning. The grammar construes a universe of things and relations, imposing categories 
on our perceptions of phenomena; in other words, it sets up a theory of experience, 
modeling the immensely complex interaction between the human organism and its 
environment. (Ibid., 186–187.) 

Grammatiken konstruerar alltså ideationellt sett en värld av erfarenheter och en värld av 
betydelser. Den ordnar ideationell betydelse i kategorier och relaterar dessa till varandra. 
Det görs inom ramen för två system som organiserar erfarenheter i satser. Dels handlar 
det om transitivitetssystemet och dels om ergativitetssystemet. I den här studien ligger 
fokuset på transitivitetssystemet medan ergativitet berörs mera marginellt. Kärnan i båda 
systemen utgörs av processen som utgångspunkt för betydelseskapande. Presentationen 
av transitivitet och ergativitet baserar sig i första hand på framställningen i GMB (s. 78–
115) och Karlsson (2011). 
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4.2.1 Processer och deltagare 
 

Transitivitetssystemet byggs runt processen som kärna. Processen är en semantisk entitet 
– den handlar om betydelse – men den finns även i det lexikogrammatiska skiktet där den 
kan komma till uttryck på olika sätt. Den starkaste, typiska realiseringen av process- 
betydelse utgörs av en verbfras med huvudverbet som processkärna.17 Det är detta 
alternativ, processbetydelse realiserad som processkärna, som exemplen i detta delkapitel 
bygger på. (Alternativa realiseringar av processbetydelse diskuteras längre fram i detta 
kapitel och exemplifieras i bl.a. delkapitel 4.2.2.2. I samma delkapitel, figur 4.4., presen- 
teras en sammanfattning av erfarenhetsmässig betydelse som ett kontinuum.) 

 I den här studien delas processerna i fyra typer enligt GMB som ger många 
exempel. Den materiella processen innebär typiskt en förändring i den fysiska världen 
och kräver ett visst mått av energi. Den mentala processen innebär en inre förändring, 
den rör sig i tanke- och sinnevärlden. Den verbala processen handlar om kommunikation. 
Den relationella handlar om tillstånd eller relation mellan två deltagare. Till processen 
knyts olika deltagare, dels förstadeltagare som processen utgår ifrån eller som processen 
handlar om och dels andradeltagare som processen riktas eller relateras till. Därutöver 
kan processen specificeras med olika typer av omständigheter som kan handla om tid, 
orsak, plats, roll osv. Processtyperna och deltagarna exemplifieras nedan med belägg ur 
materialet som jag återkommer till i analysdelen. Process anges med fet stil, process- 
kärnan är dessutom understruken. Förstadeltagaren anges kursivt, andradeltagaren är 
understruken. Den här noteringsprincipen följs i avhandlingen om inte annat anges. 
Exemplen nedan kommer ur Styrdokumentet och Lägesrapporten, exempel (2) och (6) 
något omformulerade. 

Materiell process har aktör som förstadeltagare. Som andradeltagare kan förekomma 
mål eller utsträckning samt mottagare, av vilka den först- och den sistnämnda exempli- 
fieras nedan, exempel (1). 

 
1) Praktiken            har gett  dem en talsäkerhet. 

                     Aktör       materiell process mottagare mål 

Mental process, exempel (2) har upplevare som förstadeltagare och fenomen som andra- 
deltagare. Riktningen av processen går normalt från upplevaren mot fenomenet, men 
även motsatt riktning förekommer. (Mental process kommer till användning även vid 
anföring av tanke, som innefattar ett satskomplex. Den mentala processen utgör då den 
anförande satsen, medan det anförda realiseras i en bunden sats.)  

2) Ungdomarna           behöver                      lotsning. 

                     Upplevare           mental process                     fenomen 

                                                      
17 SFG skiljer mellan begreppen grupp och fras inom satsen. I den här avhandlingen används fras för båda 
enligt traditionell grammatik.   
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Den verbala processen, exempel (3), uttrycker kommunikation med talare som första- 
deltagare och talmål, utsaga eller lyssnare som möjliga andradeltagare. (Verbal process 
används för anföring av tal på motsvarande sätt som mental process används för anföring 
av tanke.)  

3) Ansvarig handläggare      blir uppringd          inom en vecka         av arbetskonsulent. 

Talmål                verbal process              omständighet (tid)        talare        

Relationella processer delas i tre kategorier, den attributiva, den identifierande och den 
existentiella. Förstadeltagaren i en attributiv relationell process, bärare, kopplas till 
andradeltagaren attribut, som uttrycker egenskaper eller sådant som bäraren har eller 
består av, exempel (4). 

4) Efter en termin               var                                 de              mer positiva. 

     omständighet (tid)          attributiv relationell process        bärare   attribut    

Den identifierande relationella processen likställer förstadeltagaren utpekad med andra- 
deltagaren värde. Typiskt för en identifierande relationell process är, att deltagarna kan 
byta plats utan att innebörden av processen ändras, exempel (5). 

5) FLI                är           myndighetsutövande. 

Utpekad             identifierande relationell process             värde 

Den existentiella relationella processen anger existens av en förstadeltagare, den 
existerande. Processen har ingen andradeltagare, exempel (6). 

6) Dessa möjligheter             finns              i Aktivitetshuset. 

den existerande  existentiell relationell process             omständighet (plats) 

Ergativitetsanalysen betraktar processen från ett alternativt perspektiv som handlar om 
effekt, påverkan och ansvar (GMB s. 108–114, Karlsson 2011). Utifrån detta analyseras 
processerna antingen som handlingar eller som händelser, dvs. orsakade av en extern 
agent eller framsprungna genom det medium som är obligatorisk deltagare i varje 
process. Agenten kan vara explicit realiserad i satsen eller uteslutas vilket är möjligt 
genom användning av passiv.  

Materiella processer kan vara antingen handlingar eller händelser vilket illustreras av 
exempel (7) och (8) nedan. Agent markeras i exemplen med fet stil och medium med 
kursiv. I handlingen i exempel (7) sker processen, testandet, via elever som medium, 
medan SFI är den agent som påverkar eleven genom testandet och som är ansvarig 
igångsättare av processen. I händelsen i exempel (8) sker processen träffas genom en 
referensgrupp som medium utan att det förekommer någon agent.  

 
(7) Eleven ska vara nivåtestad av SFI … (ISA:18) 

(8) En referensgrupp … ska träffas var åttonde vecka eller vid behov. (ISA:52) 
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Verbala processer med talmål som andradeltagare, såsom exempel (3) ovan, kategoriseras 
som handlingar, i övrigt som händelser. Mentala processer där processen riktas från 
fenomen mot utpekad är likaså handlingar. Övriga mentala processer, bl.a. exempel (2) 
ovan, är händelser. Alla relationella processer, attributiva, identifierande och existentiella, 
är typiska händelser. Belägg (5) ovan som återges som (9) nedan, en identifierande 
relationell process, är ett exempel på detta. 

(9) FLI är myndighetsutvövande. (ISA:38) 

Förstadeltagaren enligt det transitiva systemet och agenten enligt det ergativa systemet 
tilldelas en central roll i den systemisk-funktionella grammatiken. Förstadeltagaren är den 
deltagare som processen utgår ifrån, ”huvudpersonen” och ”huvudrollsinnehavaren” i 
satsen. Rehnberg (2011) som studerat hjälteberättelser har sett att hjälten får första- 
deltagarrollen i processerna i dem. Agent som deltagare är den som effektuerar en pro- 
cess och som påverkar andra deltagare. Genom att spåra agenten kan man identifiera vem 
eller vad som har ansvaret och därigenom en viss maktposition i den värld som konst- 
rueras grammatiskt. (Jfr Hamberg 2009.) Man kan även undersöka på vilket sätt ansvaret 
för processer och påverkan tonas ner genom att processbetydelser konstrueras som 
händelser eller att agenten i en handling utelämnas. 

 

4.2.2 Kongruent och metaforisk realisering av betydelse 
 

Analyserna i avhandlingen rör i första hand förhållandet mellan det semantiska och det 
lexikogrammatiska skiktet. Teorin utgår ifrån att entiteter i det semantiska skiktet mot- 
svaras av vissa ”naturliga” realiseringar i det lexikogrammatiska skiktet. Dessa primära 
alternativ kallas i SFG för kongruenta realiseringar i motsats till inkongruenta som 
innebär varierande grad av förskjutning ifrån det naturliga realiseringsförhållandet. 
Inkongruenta grammatiska realiseringar kallas inom SFG för grammatiska metaforer. 
Dessa kan jämföras med lexikala metaforer som också innebär en förskjutning av ett 
grundläggande förhållande mellan ett ord och dess betydelse.   

Den centrala semantiska enheten inom den ideationella metafunktionen i SFG utgörs 
av en figur. Figur utgör enligt IFG (s. 170) en förändring i det ändlösa och varierande 
flödet av skeenden som människan upplever. En sådan förändring, figur, motsvaras i 
lexikogrammatiken av en sats. Omvänt är satsen det verktyg som skapar ordning i det 
ständiga flödet av skeenden. En kombination av satser, dvs. satskomplex, har sin 
semantiska motsvarighet i sekvens, en kombination av figurer. Ett satskomplex kan bestå 
av fria satser och av bundna satser, vilka alltså utgör figurer. Inbäddade satser däremot 
utgör delar av fria och bundna satser. Dessa tre typer av satsnivåer illustreras med 
exempel (10) nedan där bundna satser noteras med understrykning och inbäddade med 
kursiv stil. Satskomplexet inleds med två bundna satser som följs av en fri sats. Därefter 
följer en bunden sats och satskomplexet avslutas med en inbäddad sats. Exemplet här- 
stammar från policydokumentet Språkutvecklande förhållningssätt som analyserades i 
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studien om arbetsplaner och handlingsplaner på en skola för nyanlända barn och elever 
(Hamberg 2010).  

 
(10) När eleverna är nya och [när eleverna] inte har så utvecklat språk ska pedagogerna 

använda ett situationsbundet språk så att eleverna får uppleva att de kan. 

Den semantiska figuren består av en kombination av olika element, nämligen process, 
ting, egenskap, omständighet och relator av vilka process redan varit på tal.18 Dessa 
motsvaras i lexikogrammatiken av verb, substantiv, adjektiv, adverb/prepositionsfras och 
konjunktion. Det kongruenta, naturliga, är alltså att en process realiseras av ett verb osv. 
Det kongruenta förhållandet mellan semantiken och lexikogrammatiken illustreras i figur 
4.2 som bygger på figur 3.3 och 3.4 i Magnusson (2011 s. 36, 38). 

 
 

 

 

 

Figur 4.2: Kongruent realisering av semantisk entitet. 

 

Såsom det påpekades ovan, kommer den erfarenhetsmässiga, ideationella betydelsen till 
uttryck i första hand i fria och bundna satser medan betydelsen har bleknat i inbäddade 
satser. I stället fungerar dessa som deltagare i fria eller bundna satser. För den skull är 
inbäddade satser inte mindre intressanta i en textanalys. Tvärtom kan det vara angeläget 
att jämföra vilka processbetydelser som lyfts fram i fria eller bundna satser och vilka som 
tonas ner i inbäddade. I exempel (10) ovan var det pedagogernas språkanvändning som 
betonades i den fria satsen, medan elevernas språkanvändning att de kan konstruerades 
som deltagare i den bundna satsen så att eleverna får uppleva. I exempel (11) nedan som 
hämtats ur Styrdokumentet utgör de kursivt angivna, inbäddade som-satserna ett 
efterställt attribut till ungdomar (20-24 år), som är andradeltagaren, i det här fallet mot- 
tagaren i en materiell process i en fri sats. 

(11) I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och 
[som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare. (ISA:3–5) 

De inbäddade som-satserna i exempel (11) bär på väsentlig information i sammanhanget. 
De konstruerar en ”inträdesbiljett” till Resursen, dvs. definierar kriterierna för mål- 
gruppen i nätverket av aktivitetssystemen. Därmed inkluderas de i analysen om Resursen 

                                                      
18 Begreppen process och omständighet används alltså om både semantisk entitet och lexikogrammatisk 
funktion.  De lexikogrammatiska funktionerna illustreras i delkapitel 4.2.1: process i exempel (1) – (6) och 
omständighet i exempel (3) och (6).  

   Process     Ting              Egenskap           Omständighet                     Relator 

   

   Verb          Substantiv          Adjektiv      Adverb/Prepositionsfras       Konjunktion 
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som aktivitet. I likhet med inbäddade satser kan infinita verbfraser förekomma som 
deltagare eller del av deltagare i en process. Nominalisering innebär en ytterligare 
inbäddning av processbetydelse vilket diskuteras nedan. 

 

4.2.2.1 Nominalisering 

Kongruent realisering av betydelse avser alltså en ”naturlig” relation mellan en semantisk 
entitet och en lexikogrammatisk entitet vilket illustrerades i figur 4.2. Språkets uttrycks-
potential mångdubblas genom möjligheten att bryta mot kongruensen och skapa 
alternativa kopplingar mellan entiteterna i det semantiska och det lexikogrammatiska 
skiktet. Magnusson (2011) talar i sådana fall om ”korskoppling”. Ett vanligt alternativ 
består av att en process realiseras som substantiv, exempelvis försörja (sig) som 
försörjning. Den grammatiska metaforen försörjning kan sedan användas på nya sätt i en 
sats, som deltagare eller som omständighet. Denna typ av ”korskoppling”, nominali- 
sering, som omskapar en process som ett ting, illustreras i figur 4.3. Det är möjligt att 
skapa även andra typer av ”korskopplingar” utifrån figur 4.2. Bland annat kan egenskaper 
göras till ting, t.ex. säker till säkerhet. 

 

 

 

 

 

Figur 4.3: Inkongruent realisering av process som substantiv. 

 
 
Av figur 4.3 framgår det att nominalisering av process innebär en fördubbling av 
betydelse. Processbetydelsen finns kvar hos substantivet samtidigt som den förtingligats 
genom inpackning i nominal form. Därför går det att i princip packa upp nominali- 
seringen och återgå till den kongruenta processen och satsen. Den uppackade satsen kan 
sedan analyseras inom ramen för transitivitet och ergativitet. Uppackning illustreras 
nedan genom exempel (12) och (13) vilka härstammar ur Magnusson (2011 s. 54). Det 
metaforiska färdighetsträning har av Magnusson skrivits om som en att-sats där 
processen träna försetts med förstadeltagaren eleverna. 

(12) På den ena skolan fokuserar man på färdighetssträning. 

(13) På den ena skolan fokuserar man på att eleverna ska träna färdigheter. 

Möjligheten att packa upp på det här sättet är en vanlig metod för att definiera en 
grammatisk metafor. Metoden innebär att de deltagare som gått förlorade i samband med 

           Process                         Ting                        
         

 

            Verb             Substantiv            
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nominaliseringen måste återskapas. (Karlsson 2011, Magnusson 2011.) Det är inte 
självklart alla gånger vilka deltagare som avses och hur satserna bör återskapas. Detta 
bidrar till att metoden får subjektiva inslag och uppackningarna måste ses som ”sanno- 
lika” motsvarigheter till den inpackade betydelsen, som förslag (Magnusson ibid. s. 45).  

Övriga kriterier och metoder för avgränsning av en ideationell grammatisk metafor 
presenteras av Magnusson (2011). I den här undersökningen utgår jag i huvudsak från 
kriteriet ”möjlighet till uppackning” och morfologisk likhet mellan den kongruenta och 
den inkongruenta formen. Om nominaliseringen går att packa upp till en fungerande 
process med fungerande deltagare och om det existerar en morfologisk närhet mellan 
realiseringarna, t.ex. försörja sig – försörjning, handlar det om grammatisk metafor. 
Morfologisk likhet gäller dock inte vid nominalisering av modalitet som jag återkommer 
till i delkapitel 4.4.  

Svårigheter att smidigt packa upp en nominalisering uppstår då det metaforiska 
bleknat och substantivet lexikaliserats. Exempelvis verksamhet definieras som bleknad 
metafor i GMB (s. 170). Var gränsen mellan lexikaliserad och icke-lexikaliserad går är 
dock inte lika enkelt att avgöra alla gånger. Magnusson (2011 s. 45) citerar Halliday som 
poängterar att det inte finns några skarpa gränser mellan språkliga fenomen, inte mellan 
kongruens och metaforik heller. Nord (2011b s. 193) uttrycker detta i en kort kommentar 
om ordet självförtroende. Han betraktar självförtroende som en lexikaliserad nominali- 
sering och inte som en grammatisk metafor. Samtidigt menar han att ordet har ett 
”uppenbart släktskap” med mentala processer vilket påverkar hans analys av diskursen.  

Komprimering av information kan vara ideationellt, interpersonellt och textuellt 
motiverat på flera sätt (GMB s. 165–166, Karlsson 2011 s. 31–32, Nord 2011b). Nomina- 
lisering är ett väsentligt verktyg i ett språkbruk som kräver någon grad av abstraktion, 
vilket exemplifieras av bl.a. Hallesson (2011) som studerar abstrakt språkbruk. Alldeles 
särskilt kommer nominaliseringar i bruk i skrift och i mera specialiserat språkbruk. I och 
med att en nominaliserad process kan konstrueras som deltagare i en process, kan den 
relateras till andra deltagare, kvantifieras och beskrivas genom attribut, t.ex. tryggad 
försörjning (Uppdragsplanen), egen försörjning (Styrdokumentet) och rätt försörjning 
(intervju med enhetschefen). Nominaliseringarna bidrar till täthet och abstraktion i texten 
i och med att de komprimerar information och då de dessutom tenderar att förekomma i 
kluster, ibland i anslutning till infinitivfraser. 

Nominalisering sett ur ett kritiskt perspektiv kan komma till användning för att dölja 
eller otydliggöra aktörer och agenter. Sellgren (2011) visar i sin studie om läromedel för 
grundskolan hur miljöförstöringen konstrueras som något som sker av sig självt. Genom 
att nominaliseringen oljeutsläppen görs till aktör för förstörelse behöver man inte peka ut 
någon ansvarig människa. Nord (2011b) visar i sin studie om en reklamtext hur 
nominalisering genom abstraktion och distansering bidrar till att reklamen slipper tala om 
det smärtsamma och obehagliga som viss kosmetisk behandling säkerligen innebär. 
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4.2.2.2 Realisering av det erfarenhetsmässiga som ett kontinuum 

Karlsson (2011 s. 24) beskriver realisering av erfarenhetsmässig betydelse som ett 
kontinuum av grammatiska val, figur 4.4. Fri sats i den ena änden av detta kontinuum 
utgör den kongruenta, starka realiseringen av betydelse och nominaliseringen i den andra 
änden den vagaste. 

 

fri sats – bunden sats – inbäddad sats – infinitivfras – particip – nominalisering  

 
Figur 4.4: Realisering av det erfarenhetsmässiga som ett kontinuum av grammatiska val. 

 
 
De alternativa realiseringarna av erfarenhetsmässig betydelse som åskådliggörs av 
figuren ovan kan samtidigt bilda ett hierarkiskt system av inbäddning. En nominalisering 
kan ingå i en infinitivfras som kan ingå i en inbäddad sats som i sin tur har en deltagarroll 
i en fri eller bunden sats. Processer konstrueras så att säga ”lager på lager”. Principen att 
spåra processer och deltagare i flera alternativa realiseringar – även i inbäddade satser, 
infinitivfraser och nominaliseringar – kan därför leda till att semantiska entiteter 
analyseras och kategoriseras flera gånger om. Detta illustreras genom följande analys av 
ett satskomplex ur Lägesrapporten, exempel (14).  

Analysen av exempel (14) börjar med att den understrukna, inbäddade att-satsen 
definieras som andradeltagaren värde i den identifierande relationella processen innebar. 

 
(14) Det innebar att man samlade unga flyktingar i samma grupp för att snabbare få dem ut i 

arbete. (LÄR:2–3)   

Referenten för andradeltagaren definieras i detta fall som Resursen. I nästa fas analyseras 
den inbäddade satsen som en materiell process med man som förstadeltagare och unga 
flyktingar som andradeltagare. Referenten bakom man är de nätverkande aktivitets- 
systemen. Satsen kompletteras av två omständigheter: platsomständigheten i samma 
grupp och orsaksomständigheten för att snabbare få dem ut i arbete. 

a) Man samlade unga flyktingar i samma grupp för att snabbare få dem ut i arbete. 

I nästa steg analyseras orsaksomständigheten som består av en infinitivfras. Verbet få 
anses här realisera en materiell process. Frasen kompletteras då med den bakomliggande 
aktören, de samverkande aktivitetssystemen som förstadeltagare och skulle som komp- 
lement till processen få. Målgruppen, dem, får rollen som andradeltagaren mål. 

b) För att aktivitetssystemen snabbare skulle få dem ut i arbete. 

Vid uppackning av nominaliseringen arbete konstrueras de nyanlända som första- 
deltagare i den materiella processen arbeta. 
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c) Unga flyktingar skulle börja arbeta snabbare. 

Uppackningen av de hierarkiska lagren synliggör bland annat att den i grunden 
relationella processen innebar har dynamiska inslag. Dessa realiseras genom de 
”inpackade” materiella processerna samla, få och arbeta. Uppackningen visar också att 
målgruppen nyanlända kom att analyseras som en del av andradeltagare, sedan som 
andradeltagare två gånger och som förstadeltagare en gång. Den här sortens analys har 
framför allt kvantitativ relevans. Att räkna de nyanlända som deltagare tre gånger i exem- 
pel (14) i en kvantitativ analys är kanske inte ändamålsenligt. Däremot är det intressant 
att se vad som finns i inbäddningarna, vilka processer som tonats ner och dolts där och 
eventuellt varför. I exemplet ovan är det bl.a. intressant att se att de nyanlända får huvud- 
rollen som förstadeltagare i den process som är djupast inbäddad i sekvensen.  

Att spåra inbäddade processer innebär flera metodologiska gränsdragningar. Frågan 
är om alla inbäddade satser, infinitiver och nominaliseringar i en text ska packas upp eller 
om man ska utgå från ett urval och hur urvalet ska göras i så fall. I den här studien 
analyseras och räknas alla inbäddade satserna i det skriftliga materialet medan det görs ett 
urval bland infinitiver och nominaliseringar.  

 

4.3 Interpersonell metafunktion 

 

4.3.1 Relationer i språket och i kontexten 
 

Ur ett interpersonellt perspektiv ses språket som potential för relationsskapande. ”Jag” 
och ”du” skapas enligt Halliday i texten med de resurser språket har att erbjuda. 

A text is a process of sharing: the shared creation of meaning. Those who share in this 
process are the “you” and the “me” of the text. Our status as co-actants is made explicit in 
the text itself – the grammar, which distinguishes between the speech roles (me and you) 
on the one hand, and everyone else (him, her, it, them) on the other. Thus “you” and “me” 
are not only creators of the text; we are also created by it. “You” and “me” are brought 
into being by language. (Halliday 2002 s. 175.)  

Enligt citatet ovan skapas relationerna diskursivt. Samtidigt föreskriver teorin att det 
finns en växelverkan mellan kontext och semantik, dvs. relationerna i kontexten påverkar 
diskursen. Relationer i situationskontexten diskuteras av Martin & Rose (2008) som 
definierar situerade relationer utifrån dimensionerna status och solidaritet. Dessa 
inkluderar enligt författarna inte maktförhållanden. Aspekter av makt hanteras i stället i 
en mera generell kontext för tilldelning av samhällets resurser. 

Statusskillnader mellan individer beskrivs som jämlika eller ojämlika, skillnader i 
solidaritet som närhet eller distans. Statusskillnader är generellt kopplade till de val som 
är tillgängliga och möjliga för människan att göra i olika delar av livet. Skillnader i 
solidaritet har med gemensamma referensramar och gemensam förståelse av saker och 
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ting att göra. Mellan en äldre chef och en yngre medarbetare råder enligt författarna en 
ojämlik och distanserad relation, mellan nära vänner en jämlik och nära relation. 

Martin & Rose exemplifierar alltså skillnaderna i fråga om status på individnivå. 
Sådana skillnader finns mellan informanterna i den här studien. Tjänstemannahierarkin är 
presenterad på två chefsnivåer och dessutom finns en medarbetarnivå utan chefsfunktion. 
Analysen av intervjuerna i avhandlingen bortser dock från aspekterna av status och 
solidaritet, både i relationen mellan tjänstemännen och i relationen mellan tjänstemännen 
och målgruppen nyanlända. Detta kan naturligtvis vara en brist i en diskursanalys. Eller 
annorlunda uttryckt, en ansats utifrån sådana skillnader mellan informanterna skulle 
förmodligen lyfta fram annat i materialet och leda undersökningen i en annan riktning.  

Statusskillnader fördes dock på tal i delkapitel 3.2.2 som beskrev relationen mellan 
politikernas aktivitetssystem, nämnden, och de aktivitetssystem som utför uppdraget från 
nämnden. Utgångspunkten var att valmöjligheterna för de utförande aktivitetssystemen 
styrs och begränsas av politikerna i den aktuella nämnden. Aktivitetssystemen och 
tjänstemännen uppdras ju att följa Uppdragsplanen. Den styrande texten, Uppdrags- 
planen, tilldelas en central roll i konstruktionen av statusskillnaderna i hierarkin. Utifrån 
detta är det angeläget att undersöka på vilket sätt uppdraget rekontextualiseras i 
aktivitetssystemen. 

Erfarenheten från aktiviteterna säger att förhållandet mellan politikerna och utförarna 
i en ”politiskt styrd organisation” inte är enkelriktat ”uppifrån och ner”, vilket figur 3.4 i 
delkapitel 3.2.2 kan antyda. De nedslag som den här avhandlingen gör i gränsaktiviteten 
Resursen tar dock sin utgångspunkt i styrmodellen där det är nämnden som initierar det 
årliga arbetet med Uppdragsplanen som redskap. 

I det följande ges en kort presentation av språkhandling, den centrala semantiska 
entiteten vid relationsskapande, samt satstyp, den lexikogrammatiska motsvarigheten till 
språkhandling. Vidare redogörs det för de grammatiska systemen modus och modalitet 
som utgör basen för satstyperna och språkhandlingarna. Presentationen bygger i första 
hand på GMB och Holmberg (2011). 

 

4.3.1.1 Språkhandling och satstyp 

Relationen som skapas med språket som resurs handlar om utbyte av antingen 
information eller varor och tjänster. I det semantiska skiktet beskrivs utbytet som 
språkhandlingar, antingen som krävande eller givande av information resp. varor och 
tjänster, dvs. utspelsdrag, och alternativa responsdrag till dessa. Krävande av information 
benämns fråga, krävande av varor och tjänster uppmaning. Givande av information 
benämns påstående och givande av varor och tjänster erbjudande. Responsen på dessa 
fyra utspelsdrag kan vara i princip jakande eller nekande. (IFG s. 107–109, GMB s. 32–
36.) ”Du” och ”jag” som grammatiken skapar intar alltså rollen som den som frågar eller 
påstår något, uppmanar till något eller erbjuder något. Vidare kan parterna ge antingen 
jakande eller nekande respons på detta eller inta något av de många möjliga mellanlägena 
mellan ett ”ja” och ett ”nej” vilka beskrivs inom ramen för modalitet. I fråga om skrivna 
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texter talar man om skribenten-i-texten och läsaren-i-texten som formas genom 
grammatiken (Holmberg 2011 s. 111). I texten skapas alltså det ”jag” som exempelvis 
erbjuder en tjänst och det ”du” som förväntas ge respons på erbjudandet. Varken 
skribenten-i-texten eller läsaren-i-texten behöver ha de intentioner och den förståelse som 
skribenten och läsaren på den interaktionella arenan har. Inte heller författaren eller läse- 
kretsen behöver sammanfalla med de roller som konstrueras grammatiskt. 

Den lexikogrammatik som skapar skribenten-i-texten och läsaren-i-texten samt 
relationen dem mellan kommer till uttryck som satstyper. Satstyperna frågesats, 
påståendesats (deklarativ) och uppmaningssats (direktiv) utgör alltså de lexiko- 
grammatiska motsvarigheterna till de ovan beskrivna språkhandlingarna. Frågesats 
realiserar krävande av information och påståendesats givande av information. 
Uppmaningssats realiserar krävande av varor och tjänster. För erbjudande, givande av 
varor och tjänster, finns i svenskan ingen egen satstyp, men Holmberg (2011 s. 102) 
föreslår typen Låt mig …! som en kandidat till erbjudandesats. Dessa satstyper är språk- 
handlingarnas naturliga, kongruenta motsvarigheter. 

 

4.3.1.2 Modus  

Satstyperna konstrueras runt en kärna av subjekt och finit. Subjektet utgör den punkt som 
ligger närmast till hands för att bygga en respons på. Enligt IFG (s. 117) är det subjektet 
som har ”ansvaret för framgången av språkhandlingen”, för dess giltighet. Följande två 
exempel härstammar från Hamberg (2010) som analyserar lokala styrdokument på en 
skola för nyanlända barn och elever. I exempelsats (15) är det eleverna som är subjektet, 
ansvariga för påståendets giltighet, i exempelsats (16) är det vi. (Subjekt noteras med 
understrykning och finit med fet stil.) 

(15) Eleverna ges möjlighet att arbeta och delta i mindre grupper. 

(16) Vi arbetar förebyggande för att möta eleven där den är … 

Det är alltså subjektet som det fortsatta utbytet i första hand kan bygga på. Responsen på 
exempel (15) kunde vara något i stil med ”Jaså, ges eleverna en sådan möjlighet?”. I 
exempel (16) är det vi:et som subjekt som responsen förväntas utgå ifrån: ”Jaså, gör ni 
det?”. Valet av subjekt spelar alltså en väsentlig roll i interaktionen och i konstruktionen 
av relationer i en aktivitet. Detta är särskilt intressant i konstruktionen av samverkan i en 
gränsaktivitet.  

Finitet är det element som fäster språkhandlingen i tid: dåtid, nutid (ges och arbetar i 
exemplen ovan) eller framtid, och eventuellt även i modalitet. Valet av finitets tempus 
bidrar till konstruktionen av tidsmässig närhet resp. distans i interaktionen mellan 
skribenten-i-texten och läsaren-i-texten. På motsvarande sätt bidrar valet av subjektets 
person till rumslig närhet resp. distans. (Holmberg 2011 s. 101.) Om subjektet står i 1:a 
eller 2:a person och finitet i presens, såsom i exempel (15) ovan, förankras interaktionen i 
ett ”här och nu”. Ett subjekt i 3:e person och ett finit i preteritum respektive futurum 
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distanserar skribenten-i-texten och läsaren-i-texten från utbytet både rumsligt och tids- 
mässigt. Den första satsen i Lägesrapporten utgör en illustration av sådan distansering, 
exempel (17). 

 
(17) I januari 2009 startade FLI … ett projekt. (LÄR:1) 

  

4.3.1.3 Modalitet  

Moduselementen subjekt och finit kan enligt Holmberg (2011 s. 105) beskrivas som 
”centrum i den interpersonella grammatikens solsystem”. Två element som enligt 
Holmberg ligger i ”nära omloppsbana” intill detta centrum är modala verb och 
interpersonella satsadverbial som ingår i modalitetssystemet och i systemet om modal 
bedömning. Kongruent modalitet definieras i SFG som den typ av modalitet som kan 
uttryckas direkt i satsen. På svenska görs det genom modala verb och interpersonella 
adverbial som ordnas i skalor av sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. 
Skalorna formas genom tre grader av styrka: låg grad, medelhög grad och hög grad. 
Graderna realiserar mellanlägen mellan positiv och negativ polaritet vilket presenteras 
åskådligt i både IFG (s. 618–619) och GMB (s. 59).  

Negering och utebliven negering utgör alltså ytterligheterna i systemet av modalitet. 
Sannolikhet och vanlighet gäller påstående och fråga, dvs. utbyte av information. 
Förpliktelse och villighet däremot gäller uppmaning och erbjudande, dvs. utbyte av varor 
och tjänster. – Den typ av kongruent uttryckt modalitet som är mest frekvent i materialet i 
den här studien gäller förpliktelse. Av de modala verben är det kan som enligt GMB 
realiserar låg grad av förpliktelse. Medelhög grad realiseras av bör och hög grad av ska.   

Det modala verbet kan realiserar enligt GMB (s. 67) låg grad av modalitet på alla 
fyra skalorna, dvs. alternativet närmast negation i fråga om både sannolikhet, vanlighet, 
förpliktelse och villighet. Detta har ifrågasatts av Lassus (2011 s. 211–212) som i sin 
avhandling om myndighetstexter noterat andra alternativ. I fråga om kan som uttryck för 
sannolikhet föreslår Lassus hög grad av sannolikhet i vissa fall. Formuleringen 
barnbidrag kan betalas ut för alla barn kan enligt Lassus inte tolkas som att bidraget 
betalas eventuellt men att det inte är säkert alls. Tvärtom är det mycket säkert och 
sannolikt att barnbidrag betalas ut utifrån de villkor som anges i sammanhanget. Å andra 
sidan påpekar Lassus att den enligt henne primära betydelsen av kan, nämligen 
’möjlighet’, inte finns representerad i modalitetsskalorna i GMB, medan Andersen & 
Smedegaard (2005) noterar detta i den danska framställningen om SFG. Lassus är inne på 
att flera faktorer påverkar tolkningen av kan, bland annat processen som det modala 
verbet kopplas till. Kan i kombination med en processkärna uttryckt i passiv drar enligt 
henne tolkningen i riktning mot den starka graden av modalitetsbetydelse i och med att 
det tolkas in upprepning och regelbundenhet i passivformen. 

Betydelsen av kan är alltså inte empiriskt löst, tolkningsproblemen är välbekanta. I 
exempel (18) ur intervjun med rektorn får tolkningen av kan stöd av andra uttryck i text- 
sammanhanget. Inslag som njae, tveksam bör placeras nära negation, nära låg grad av 
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modalitetsbetydelse. Det drar även betydelsen av kan mot låg grad. I exemplet funderar 
rektorn på huruvida gruppering av vuxna personer efter ålder påverkar lärandet. 
 

(18) R: Alltså det är klart att det kan vara bra, på ett sätt … jag vet inte, jag spekulerar bara. 
Njae, tveksam, men jag vet inte riktigt. 

Ett annat uttryck för modalitet är interpersonella satsadverbial eller kombinationer av 
dessa och modala verb (GMB s. 58–70). Adverbialet troligtvis i exempel (19) uttrycker 
medelhög grad av sannolikhet. Yttrandet handlar om starten av Resursen och rektorn drar 
sig till minnes hur han själv engagerades i arbetet. 

(19) R: Jag har inget skarpt minne utan jag gissar att det var … utvecklingsledaren, troligt- 
vis då, alltså tog upp det här. 

Interpersonella satsadverbial kommer till användning även i andra syften, bl.a. för att 
konstruera talarattityd eller justera intensiteten av språkhandlingen. I den mån sådana fall 
kommer upp i analysen hänvisas till kategorierna av adverbial i SAG19 och till kategorin 
diskurspartiklar hos Lindström (2006).  

Interaktionen verkar vara i behov av ett omfattande fält mellan ett ”ja” och ett ”nej”. 
Modalitet utgör ett system som realiserar mellanlägen på detta fält. I detta delkapitel har 
modalitet presenterats enbart genom dess kongruenta uttryck, främst modala verb. 
Möjligheterna att uttrycka mellanlägen mellan negation och utebliven negation breddas 
dock betydligt genom inkongruenta, metaforiska alternativ. Även en språkhandling kan 
realiseras inkongruent genom olika alternativ till den grammatiskt kongruenta satstypen. 
Metaforisk realisering av interpersonell betydelse diskuteras vidare i nästa delkapitel. 

 

4.3.1.4 Kongruent och metaforisk realisering av betydelse 

På motsvarande sätt som ideationella metaforer, ”korskopplingar” mellan semantiska och 
lexikogrammatiska entiteter, mångfaldigar språkets uttrycksmöjligheter är inkongruens 
en resurs inom den interpersonella metafunktionen. Det visar sig bland annat att en 
uppmaning långt ifrån alltid behöver realiseras genom en uppmaningssats med ett finit i 
imperativ. En påståendesats kan vara ett gångbart alternativ. Hellberg (2002 s. 86) som 
studerat läroplansspråk konstaterar att en påståendesats utan modalitet kan konstruera 
auktoritet som utesluter andra alternativ. Ett sådant auktoritativt påstående i ett 
styrdokument kan uppfattas som en villkorslös uppmaning. På motsvarande sätt menar 
Helgesson (2011 s. 136–137) i sin studie om kravställande i platsannonser att en 
påståendesats i presens med ett du-subjekt kan ställa höga krav på den sökande vilket 
motsvarar en uppmaning. Detta illustreras av Helgesson bl.a. med uttrycket Du är 
initiativrik och vågar slåss för dina idéer. Nord (2011b) noterar att påståendesatser i en 
reklamtext har drag av uppmaning, ibland av erbjudande. Hambergs (2011) studie om 

                                                      
19 SAG = Teleman, Ulf & Hellberg, Staffan & Andersson, Erik (1999). Svenska akademiens grammatik. 
Vol. II & IV. 
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skolans lokala styrdokument visar vidare att ett påstående i presens utgör ett flexibelt led 
i konstruktionen av språkhandlingar. Beroende på läsarperspektivet kan en sådan sats i 
vissa fall tolkas som antingen påstående, erbjudande eller uppmaning.  

Även möjligheten att uttrycka modalitet breddas betydligt genom inkongruenta 
realiseringar. Språket har dessutom potential för att sudda ut gränserna för modalitet. 
Enligt IFG (s. 116) är det inte alltid möjligt att avgöra vad som är och inte är modalitet: 
 

It is not always possible to say exactly what is and what is not a metaphorical 
representation of a modality. But speakers have indefinitely many ways of expressing 
their opinions – or rather, perhaps, of dissimulating the fact that they are expressing their 
opinions;  

Inkongruent, metaforisk modalitet realiseras inte direkt i satsen utan genom att det läggs 
till en process. I fråga om objektiv modalitetsmetafor uttrycks bedömningen genom en 
relationell process inlett med det. Exempel (20) med inledande Det är viktigt att här- 
stammar från Hamberg (2010).  

(20) Det är viktigt att försöka tolka det eleverna uttrycker med kroppsspråk … 

Genom objektiv modalitetsmetafor framställs det framförda som ett faktum i stället för en 
bedömning. Att det faktiskt handlar om bedömning som talaren eller skribenten gör är 
mera öppet i fråga om subjektiv modalitetsmetafor. Subjektiv modalitetsmetafor reali- 
seras genom en mental eller verbal process, logiskt sett en anföring, med talaren eller 
skribenten som förstadeltagare. I intervjuerna i den här studien är denna typ av modal 
bedömning vanligt förekommande. Den exemplifieras här med ett citat ur intervjun med 
verksamhetschefen. Den mentala processen tror jag i början och i slutet av exempel (21) 
utgör en modifiering av innebörden i yttrandet.  

(21)  V: Och sen tror jag coachen som person hade en väldigt stor inverkan också, faktiskt 
… hennes värme och erfarenhet av ungdomar och så vidare. Dom kände sig rätt 
hemma med henne tror jag. 

Helgesson, vars studie om platsannonser nämndes ovan, har alltså undersökt hur krav- 
ställande som uppmaning realiseras i annonserna. Studien visar att allt kravställande inte 
sker på satsnivå. Förpliktelse och annan modalitet kan identifieras även på ordnivå, i form 
av ideationella grammatiska metaforer. (Helgesson 2011 s. 137.) Det interpersonella 
systemet av modalitet realiseras i sådana fall, i likhet med modal bedömning, genom 
redskap ur den ideationella grammatiken. Detta samspel mellan ideationell och inter- 
personell metafunktion diskuteras närmare i nästa delkapitel. 

 

4.4 Ideationell och interpersonell metaforik i samspel 

Metaforisk realisering av betydelse kopplar samman metafunktionerna till ett samspel på 
olika sätt. Nord (2011a s. 155) talar om att metafunktionerna ”så att säga lånar 
grammatiska resurser från varandra”. Exempelvis kan en process eller egenskap genom 
nominalisering göras till subjekt, den punkt som responsen i interaktionen förväntas ta 
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fasta på. En språkhandling kan göras onåbar för interpersonellt utbyte genom att den 
realiseras ideationellt som bunden eller inbäddad sats. Ett tredje exempel på samspelet 
mellan metafunktionerna utgörs av subjektiv och objektiv modal bedömning vilka 
berördes i delkapitel 4.3.3. Dessa interpersonella system för att uttrycka bedömning 
realiseras ju genom satskomplex, dvs. ideationell grammatik.  

En särskild typ av samspel mellan ideationell och interpersonell grammatik utgörs av 
nominalisering av modalitet. Magnusson (2011 s. 43, 100) tar upp detta inom ramen för 
nominalisering av ”specifik betydelse”. Kategorin exemplifieras med substantiven vilja, 
förmåga, möjlighet och chans, som alla utgör ett alternativ till motsvarande modalt verb.  

Helgesson (2011 s. 135) för sin del tolkar processen krävs i platsannonser som 
förpliktelsemodalitet. På motsvarande sätt tolkar hon in förpliktelsemodalitet i nominali- 
seringen av processen i fråga, dvs. krav, exempel (22).  

 
(22)   Kravet är att du har ”förmågan” och att du verkligen vill lära ut. 

Även det som krävs i platsannonserna, såsom förmåga i exemplet ovan, kan tolkas som 
ideationellt inpackad modalitet, som inkongruent realisering av det modala verbet kunna. 
Denna typ av nominalisering utgör realisering av betydelse där det interpersonella och det 
ideationella inte går att separera utan måste analyseras i ett och samma sammanhang.  

 

4.5  Kompletterande analysperspektiv  

SFG är en betydelsebaserad grammatikmodell med nära koppling till kontexten. Vid 
analysen av såväl ideationell som interpersonell betydelse är det därför naturligt att utgå 
från den betydelse som ett uttryck anses realisera i det aktuella sammanhanget. Detta 
kallas för analys ”ovanifrån”. (IFG s. 31.) Såsom Karlsson (2011 s. 24–25) konstaterar är 
perspektivet ”ovanifrån” dock inte tillräckligt eftersom föremålet för analysen är språket, 
inte verkligheten. Det behöver alltså kompletteras med andra perspektiv. En komp- 
letterande ingång är analys ”underifrån” som tar fasta på det lexikogrammatiska valet. 
Vidare kan betydelse studeras utifrån analysenhetens funktion i texten, i förhållande till 
andra textdelar. Då talar man om analys ”från sidan”.  

Ifråga om ideationell metafunktion handlar analysen ofta om val av processtyp. 
Analysen ”ovanifrån” utgår alltså från processbetydelsen i sammanhanget. I och med att 
förhållandet mellan semantik och lexikogrammatik inte är fast och entydigt, är det dock 
inte alltid uppenbart vilken typ av skeende eller relation som det gäller. Analysen kan då 
kompletteras med analys ”underifrån”, utifrån det lexikala valet dvs. verbet ifråga. Det 
tredje, kompletterande perspektivet ”från sidan” granskar processens funktion i texten, 
t.ex. vilka deltagare och vilka omständigheter som processen knyts till.  

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra processbetydelse då analysen leder till olika 
resultat beroende på analysvinkel. Processen få har definierats som materiell i de 
myndighetstexter som Lassus (2011) undersökt. Analysen har då tagit fasta på den 
förändringskomponent som finns i processen. Alternativet är att analysera få som 



69 
 

  

relationell process vilket Karlsson (2011 s. 26) gör. Karlsson diskuterar processen som ett 
exempel på att lexikogrammatiken ”väljer perspektivet” åt oss. Dimensionen av givande 
och mottagande som förändringen i processen få innefattar har åsidosatts i och med att 
man valt bort processen ge. ”Uppifrån” sett är det inte enkelt att acceptera processen som 
relationell, dvs. som uttryck för tillstånd, för någon förändring i den fysiska världen är det 
ju frågan om. ”Från sidan” och ”underifrån” sett faller dock valet på relationell process. I 
sådana fall där analysperspektiven ger olika svar rekommenderar Karlsson att man väljer 
den processtyp som man tror åsyftas i respektive sammanhang, dvs. analys ”ovanifrån”. 
Å andra sidan kan analysen från de olika vinklarna avslöja polysemi hos ett verb vilket 
kan vara diskursivt intressant. Så är fallet med processen älska i den borgerliga och 
kyrkliga vigselakten som Wojahn (2011) undersökt. Det visar sig att verbet realiserar 
både (den förväntade) mentala processen och även inslag av materiell process. Utöver 
betydelsen av att uppleva något tillkommer betydelse av en viljestyrd och aktiv handling.  

I den här avhandlingen väljer jag att utgå i första hand från analys ”ovanifrån”, från 
betydelsehållet, men även andra analysperspektiv kan komma ifråga. Valet av analys- 
perspektiv diskuteras i förekommande fall. Karlssons råd att i tveksamma fall ta stöd i 
den bredare kontexten och syftet med texten har hög aktualitet i en undersökning där 
språkbruket undersöks i en verksamhetskontext. Genom att ha deltagit i diskurser i de 
samverkande aktivitetssystemen har jag format en viss bild av betydelseskapande i dessa 
sammanhang. Detta kan vara en tillgång då man ska tolka vilka betydelser som realiseras 
i lexikogrammatiken. Det kan också vara ett hinder då förgivettaganden kan skymma 
sikten för nyanser och kreativa lösningar i språkanvändningen.  

Vad gäller interpersonell analys växlar perspektivet i avhandlingen. Analysen av en 
språkhandling som utspelsdrag sker ”ovanifrån”, utifrån hur uttrycket kan tolkas i det 
aktuella sammanhanget. Sammanhanget utgörs av (samverkan mellan) aktivitets- 
systemen. Ett inslag i detta sammanhang är textkedjan av gränsdokument som utgör en 
kontext i sig. Analysen ”ovanifrån” kompletteras med analys ”från sidan” som klassi- 
ficerar språkhandlingen genom att pröva möjliga responser till den. Analys ”underifrån” 
tar fasta på de lexikogrammatiska valen, t.ex. subjektsvalet, och hur dessa påverkar 
tolkningen av språkhandlingen. (Jfr Hamberg 2011.) 

 

4.6 Intervju och SFG 

Systemisk-funktionell analys har ofta handlat om skrivna texter. Eggins & Slade (1997) 
har tillämpat SFG på talat språk, på vardagliga samtal. De skiljer vardagliga samtal från 
pragmatiska samtal som har ett visst syfte att få någonting uträttat, t.ex. att handla 
frimärken. Pragmatiska samtal har normalt två deltagare som har komplementära roller, 
den ena kan t.ex. kräva och den andra ge. Språket präglas i sådana fall av en viss grad av 
formalitet. De vardagliga samtalen däremot kan inkludera flera deltagare som inte har ett 
pragmatiskt slutmål med sitt samtal. Språket är mera informellt, kanske präglat av humor. 
Den främsta funktionen av ett vardagssamtal är förhandlingen av social identitet och 
sociala relationer. Samtalsämnet, de ideationella betydelserna, är av mindre intresse. 
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(Ibid. s. 20, 49–50.). Detta föranleder Eggins & Slade att fokusera på interpersonell 
analys av vardagssamtal. De undersöker bl.a. hur olika språkhandlingar används för att 
skapa samtalsstruktur, hur språkhandlingarna modifieras, hur värderingar används. 
Genreperspektivet förs in genom analys av berättelser i vardagssamtal och av skvaller.  

Följer man Eggins & Slades kategorisering av samtal, kan forskningsintervju 
definieras som pragmatiskt samtal. Samtalet har ett specifikt syfte som är uttalat och som 
fokuserar på ideationella betydelser. Frågor som exempel (23) och (24) nedan efterlyser 
specifik information. 

 
(23)  In: Ja, e-, du sa att då nån tar upp nånting i gruppen så kan ni prata om det. Har du, 

samlar du hela GRUPPEN e- vid vissa tillfällen eller hur organiserar du DITT arbete 
gentemot gruppen och individerna? 

(24) In: Är det så du ser skillnaden, eller vad ska jag säga, arbetsfördelningen mellan läraren 
i klassrummet och dig som coach eller vad, hur är relationen i förhållande till dom här 
ungdomarna. Vad är din del och vad är hennes del och på vilket sätt överlappar det 
eventuellt eller hur knyter ni ihop det? 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju liknar enligt Kvale & Brinkmann ett vardags- 
samtal. Intervjun är dock rubricerad som just intervju och konstrueras som sådan av både 
intervjuaren och informanten. Detta kan uttryckas metaspråkligt av båda parterna såsom i 
intervjun med rektorn i exempel (25) och (26) där informanten hänvisar till intervju- 
strukturen med fråga och svar. (Rektorn har fått frågor om relationen mellan talat och 
skrivet språk i samverkan inom AVN.) 

(25)  R: Hon … signalerar nåt och då lyfter man luren eller mejlar man och så och ”Kan vi 
boka in ett möte, kan vi träffas, vad är det här?” Skaffar sig mer information. Det var 
inget mått tyvärr. [Skratt.]  

(26)  In: Nej, nej. Du behöver inte ge nåt mått. Det var rätt svar i alla fall. [Skratt.]  

Verksamhetschefen hänvisar till intervjuns fråga-svar-struktur enligt exempel (27). 

(27)  V: Jag förstår inte riktigt frågan där utan. 

Intervjuerna kommer till användning i flera faser av forskningsprocessen och på flera sätt. 
Inledningsvis används de för att identifiera och beskriva gränsöverskridare genom att visa 
hur dessa tjänstemän positionerar sig själva (och andra) i förhållande till Resursen. Sedan 
undersöks hur gränsöverskridarna omtalar målgruppen för Resursen. Avslutningsvis 
studeras hur två av gränsöverskridarna, coachen och läraren, konstruerar målen för 
Resursen. Den interpersonella aspekten är inte central i studiet av intervjuer som bygger 
på iakttagelser av ideationell karaktär. Det ideationella innehållet är dock sammanflätat 
med interpersonella aspekter, såsom i exempel (28) ur intervjun med coachen.  

(28)   C: Jag tycker ju att det är viktigt att man pratar, använder språket hela tiden.   

Det interpersonella inslagen jag tycker och det är viktigt att bidrar till att den avslutande 
processen om språkinlärning blir ideationellt sett inbäddad. Teoretiskt sett leder detta till 
att att-satsen förlorar både interpersonell och ideationell kraft. Innebörden av den 
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inbäddade satsen som frågan gäller är inte interpersonellt förhandlingsbar. Ideationellt 
sett har satsen fått en deltagarroll. I detta sammanhang är det dock intressant att ”gräva 
fram” den tanke, den syn, det perspektiv som talaren faktiskt förmedlar ideationellt. I den 
mån intervjuerna granskas ideationellt på satsnivå kommer den här typen av inter- 
personell inbäddning att förbises. 
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5 Metoddiskussion och specificerade forskningsfrågor 

 

 

 

Systemisk-funktionell grammatik inkluderar kontexten, dvs. fältet, relationerna och 
uttryckssättet, i språkbeskrivningen. Kontextbegreppet inom SFG breddas, fördjupas och 
systematiseras i denna studie av aktivitetsteorin som en språkextern ansats. Aktivitets- 
systemet som kontextmodell har kritiserats för att systemet och aktiviteten inom ramen 
för den tas för givna utan att de analyserats fram (Hållsten 2008 s. 39). Det är en central 
fråga att förhålla sig till även i den här studien. Är aktivitetssystemet, eller verksamheten 
enligt Wenger, en kontext för en studie om språkanvändning eller är det ett resultat som 
analyseras fram utifrån språkanvändningen? I det förra fallet ses aktivitetssystemen 
arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning för 
invandrare, SFI, samt gränsaktiviteten Resursen som olika bakgrunder, fonder, för språk- 
användning. Det som sägs av deltagarna i respektive system förstås utifrån just det 
faktum att de är deltagare i systemet. Här finns det risk för cirkelresonemang såsom 
Hållsten påpekar (ibid. s. 39). I det andra fallet byggs aktivitetssystemet upp genom den 
språkliga analysen. Det framanalyserade systemet behöver då inte motsvara de i 
kommunens styrmodell angivna verksamheterna som beskrivits i delkapitel 1.3.3.  

I den här studien följer jag de riktlinjer Karlsson & Strand (2012) föreslår för 
integrerad verksamhets- och textanalys. Enligt Karlsson & Strand bör fokus växla mellan 
verksamhet och språkanvändning, text. Ett sådant angreppssätt leder till att ”förståelsen 
av såväl text som verksamhet förändras under forskningsprocessens gång” (ibid. s.129). 
Ansatsen kan beskrivas som ett mellanläge mellan de två alternativen som beskrevs i det 
föregående stycket. Ansatsen motsvarar också på ett adekvat sätt den reella forsknings- 
processen där fokuset med nödvändighet växlar mellan verksamhet och språk.  

Analysen tar sin utgångspunkt i den styrning och förvaltning som slagits fast och 
formulerats i Kommunen. AMÅ, FLI och SFI betraktas alltså som tre separata aktivitets- 
system, gränserna dem emellan finns där. Påverkansrelationen mellan aktivitetssystemen 
AMÅ, FLI och SFI är i princip horisontell, medan påverkan från den politiska nämnden 
AVN mot dessa tre är vertikal. AVN har högre status i och med att den formulerar upp- 
draget. 

Planering och genomförande av Resursen innebär att gränserna måste överskridas på 
ett eller annat sätt. Utifrån forskningslitteraturen och en övergripande genomgång av 
materialet definieras Resursen som en gränsaktivitet som uppstår i ett nätverk av 
aktivitetssystem. I den initiala fasen av beskrivningen spelar intervjuerna med de sju 
tjänstemännen en särskilt viktig roll. De bekräftar på ett spontant och omedelbart sätt 
existensen av tre aktivitetssystem, gränserna dem emellan och existensen av olika 
deltagarperspektiv. Utifrån detta landskap av aktivitetssystem läggs riktlinjerna för den 
språkvetenskapliga analysen som handlar om vad språket gör i sammanhanget och hur. 
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I avhandlingsarbetet finns alltså båda utgångspunkterna med, både språk- 
användningen och aktivitetssystemen. Det som länkar ihop de båda utgångspunkterna 
språkvetenskapligt och verksamhetsteoretiskt är begreppen diskurs och perspektiv. 
Diskurs och perspektiv syftar på samma dimension men från olika håll. Diskursen 
utvecklas språkligt utifrån lexikogrammatiken och perspektivet uppstår utifrån deltagar- 
rollen i aktivitetssystemet. (Jfr Karlsson & Strand 2012 s.130.) 

Diskurs förstås här som ett språkligt uttryckt perspektiv på något. Nord (2011a s. 
163) som hänvisar till Fairclough (1995) uttrycker det på följande sätt: 

Flera diskurser kan alltså hänga samman med en och samma sociala praktik, men de olika 
diskurserna får då i uppgift att hantera kunskapen om den sociala praktiken ur just en 
särskild synvinkel. Varje diskurs kan ses som ett system av betydelser som tillsammans 
formar och organiserar dess kunskapspotential – vad som är möjligt att uttrycka och vad 
som är relevant att uttrycka. 

En och samma sociala praktik, som här motsvaras dels av de samverkande aktivitets- 
systemen och dels av gränsaktiviteten, kan alltså hänga samman med flera diskurser, dvs. 
betraktas ur olika synvinklar. Detta kan jämföras med principen om det mångröstade hos 
ett aktivitetssystem. Då kommunikation i form av lexikogrammatiska val är en inne- 
boende konstitutiv del av ett aktivitetssystem, kan systemet studeras genom dessa val. 
Genom att analysera lexikogrammatiska val kan man komma åt diskursen, relatera 
diskursen till deltagarperspektivet och därigenom aktivitetssystemet. Samtidigt förstås de 
lexikogrammatiska valen som realisering av en diskurs som produceras utifrån ett 
deltagarperspektiv tillhörande ett aktivitetssystem. Utgångspunkten är alltså konst- 
ruktivistisk: språket i form av lexikogrammatiska val konstruerar och är konstruerat av 
sin kontext, av aktivitetssystemet. Diskursen finns som ett integrerat och integrerande 
mellanled i processen. Enligt min tolkning av riktlinjerna hos Karlsson & Strand (2012) 
växlar utgångspunkten för analysen under forskningsprocessens gång. Forskaren vandrar 
från de lexikogrammatiska valen över till aktivitetssystemen och tillbaka. 

 

5.1 Perspektiv 

Det centrala begreppet perspektiv sammanfattas och diskuteras kort i detta delkapitel. 
Perspektiv förstås i avhandlingen i princip på två sätt, dels som deltagarperspektiv inom 
ramen för ett aktivitetssystem och dels som det perspektiv som skapas genom lexiko- 
grammatiska val, dvs. diskurs.  

Deltagarperspektivet såsom det definieras i aktivitetsteorin har nyanserats i Karlsson 
& Nikolaidous (2012) studie om skriftbruket i äldreomsorgen. Med hänvisning till 
Roberts & Sarangi (1999, 2003) menar författarna att de anställda inom vården arbetar 
och skriver inom varierande referensramar. Dels utgår de från sin personliga, vardagliga 
kunskap och identitet, dels från sin professionella kunskap och identitet och dels från den 
institutionella kunskapen och identiteten. Dessa tre perspektiv på (åtminstone delvis) 
samma kunskap mynnar ut i olika diskurser, olika språkbruk. Perspektiven kan kollidera 
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vilket skapar problem i arbetet då den vardagliga diskursen inte stämmer överens med det 
institutionella språkbrukets krav. De tre dimensionerna förväntas förekomma även i 
materialet i den här avhandlingen. De studeras inte explicit men kan lyftas fram för att 
nyansera beskrivningen i förekommande fall. 

Intervjumaterialet i den här avhandlingen innehåller varierande slag av explicita 
uttryck som talaren specificerar sin synvinkel med. Det är uppenbart att informanterna 
har ett behov att i vissa sammanhang definiera sitt perspektiv antingen som institutionellt, 
professionellt eller som personligt. I exempel (1) hänvisar rektorn till ett institutions- 
perspektiv kopplat till SFI som aktivitetssystem: vi som skola. Den institutionella 
identiteten kompletteras med den professionella genom jag.  

 
(1) R: Jag och vi som skola har, strävat efter och efterfrågat VÄLDIGT lång tid att … 

språkundervisningen ska kompletteras med andra aktiviteter … 

Coachen formulerar i exempel (2) sina tankar genom rollomständigheten som svensk, 
vilken utgör ett uttryck för personlig identitet utanför de aktuella aktivitetssystemen.  

(2) C: Det vill säga att JAG som SVENSK vill att dom dom nya människorna som 
kommer till vårat land att dom att dom ska kunna göra bra val för sig själva och för alla 
andra i samhället 

I exempel (3) understryker coachen sitt perspektiv genom det är ju jag som pratar nu. 
Perspektivet har en koppling till henne som talare på den interaktionella arenan. Syn- 
vinkeln kan ha antingen en personlig eller en professionell förankring, eller både och.  

(3) C: Då är det viktiga för MIG får jag väl säga då det är ju jag som pratar nu. Är inte att 
… 

Den här typen av explicita uttryck för perspektiv kommer att beröras och kommenteras i 
vissa fall. De utgör ett tankeredskap snarare än en sammanhängande referensram för 
undersökningen. Det görs inte heller någon systematisk presentation av perspektiv- 
markörer av detta slag. 

Iakttagelserna kring deltagarperspektivet och dess konsekvenser i diskursen tar 
avstamp dels i det kommunala uppdraget från den politiska nämnden och dels i de sam- 
verkande aktivitetssystemen och deras deltagares perspektiv. Uppdraget dokumenteras i 
gränsdokumentet Uppdragsplanen som citerades i delkapitel 1.3.3 där även styrmodellen 
för Kommunen presenterades. Det konstaterades att det kommunala uppdragsperspektivet 
är ett politiskt perspektiv som formulerats med en politisk nämnd som författare. 
Uppdragsperspektivet kan i detta fall likställas med ett övergripande institutionellt 
perspektiv som uttrycker institutionell kunskap och institutionell identitet inom ramen för 
Resursen. Det har hierarkiskt sett den högsta statusen i sammanhanget. 

I Resursen möts tre olika aktivitetssystem med egna ursprungsmål och egna 
perspektiv. Dessa förs samman på en övergripande nivå inom det kommunala uppdraget 
och på ett konkret plan inom Resursen. Inom respektive aktivitetssystem möts flera 
deltagare med sina respektive perspektiv färgade av den personliga, professionella och 
institutionella identiteten. Sammantaget är det rimligt att anta att den enskilda tjänste- 
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mannens, talarnas och skribenternas, perspektiv utgörs av en hybrid. Det innebär att vissa 
synvinklar är mera framträdande än andra då individen får ge avkall på vissa perspektiv 
för att andra ska få plats.  

 

5.2 Sammanfattning av verksamhetsteoretiska/aktivitetsteoretiska 
begrepp 

Det här delkapitlet utgör en sammanfattning av några centrala verksamhetsteoretiska och 
aktivitetsteoretiska verktyg som presenterats i de föregående kapitlen och som kommit 
eller kommer till användning i avhandlingen. Begreppet verksamhet är vanligt före- 
kommande i diskursen inom det politikområde som den här avhandlingen berör. Det 
aktualiseras även i anslutning till presentationen av verksamhetsteorin av Wenger. 
Begreppet har utan tvekan relevans i språkanvändningen i det sammanhang som studeras 
i avhandlingen, både i praktiken och i teorin. Jag eftersträvar dock att ersätta det med 
aktivitet eller aktivitetssystem i den mån det är möjligt.  

I anslutning till presentationen av aktivitetsteorin introducerades begreppen aktivitet, 
aktivitetssystem, nätverk av aktivitetssystem och gränsaktivitet. Från och med detta 
kapitel är det alltså begreppet aktivitet och sammansättningar kring det som kommer att 
användas. Aktivitetssystem syftar i första hand på arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, 
flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI, bestående av de 
åtta komponenterna praktikgemenskap, arbetsfördelning, regler, deltagare, redskap, 
målgrupp och mål samt resultat. Nätverk av aktivitetssystem består primärt av de tre 
aktivitetssystemen i samverkan. Den politiska nämnden, AVN, tillkommer som ett 
hierarkiskt sett vertikalt överordnat aktivitetssystem. Även Ekonomiskt bistånd, EBI, 
ingår som aktivitetssystem i nätverket, men den spelar en marginell roll ifråga om 
Resursen under den aktuella undersökningsperioden och lämnas därför utanför analysen. 
Aktivitetssystemen AMÅ, FLI och SFI ramar in sina respektive aktiviteter som möts 
inom ramen för gränsaktiviteten Resursen.  

Valet av terminologi är dels kopplat till den teoretiska förankringen som till stor del 
vilar på aktivitetsteorin, även om verksamhetsteorin av Wenger också spelar en viktig roll 
i sammanhanget. Samtidigt är begreppen runt aktivitet tydliggörande i förhållande till 
andra teorier, inte minst verksamhetsteorin av Linell som ofta kontrasteras mot aktivitets- 
teorin. Valet att lämna begreppet verksamhet är inte helt naturligt då det är så vanligt 
förekommande i forskarens vardag och det material som undersöks. Å andra sidan kan 
det något främmande i begreppet aktivitet underlätta distanseringen från materialet och 
det aktivitetssystem där forskaren har sin professionella hemvist. 

De två begreppen som berör gränser, gränsöverskridare och gränsobjekt, utgör 
analytiska verktyg för att konkretisera samverkan mellan aktivitetssystemen. Gräns- 
överskridarna deltar dels i gränsaktiviteten och dels i sin ursprungsaktivitet, vilket alltså 
avser aktiviteten inom AMÅ, FLI och SFI. Begreppet reifikation, förtingligad form av 
deltagande, används i avhandlingen på två sätt. Dels definieras platser och skriftliga 
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dokument som reifikationer. Dels definieras lexikogrammatiska val i dokumenten och i 
intervjuer som reifikationer. Vid gränsöverskridande och i nätverk av aktivitetssystem 
tilldelas skrivna dokument en central roll. Skriftliga dokument som gränsobjekt kallas i 
den här studien för gränsdokument. 

Ett och samma aktivitetssystem omfattar flera deltagarperspektiv, t.ex. coachens och 
enhetschefens. Dessa deltagarperspektiv uppfattas som hybrider inom ramen för 
uppdragsperspektivet, det institutionsperspektiv som definierats i skrift av den politiska 
nämnden. 

Skribenterna och talarna i materialet ses som aktörer på den interaktionella arenan 
som nätverket av aktivitetssystemen utgör. Skribenterna av gränsdokumenten agerar 
mellan författaren och läsekretsen och har möjlighet att färga författarrösten med sitt eget 
deltagarperspektiv. 

 

5.3 Forskningsfrågorna specificerade med SFG som metod 

Undersökningen syftar till att svara på frågor som rör konstruktionen av gränsaktiviteten 
Resursen och bilden av de nyanlända och deras språkutveckling i gränsaktiviteten. Såsom 
det konstaterades i syftet i inledningen, är målet att öka förståelsen av både språket och 
den gränsaktivitet som språket konstruerar samt konstrueras av. Forskningsfrågorna utgör 
några nedslag i detta möte mellan språket och de samverkande aktivitetssystemen. Den 
övergripande, tudelade forskningsfrågan formulerades inledningsvis som fyra hur-frågor i 
delkapitel 1.2. De fyra frågorna återges nedan. 

1) Hur konstrueras samverkan med de nyanlända som gemensam målgrupp? 

2) Hur konstrueras bilden av de nyanlända i samverkan mellan aktiviteter? 

3) Hur konstrueras bilden av de nyanländas språkutveckling i samverkan mellan 
aktiviteter? 

4) Hur konstrueras målen i samverkan med de nyanlända som gemensam 
målgrupp? 

Dessa fyra frågor ska specificeras genom begrepp ur aktivitets- och verksamhetsteori 
samt systemisk-funktionell grammatik. De specificerade frågorna är vägledande för en 
ideationell och interpersonell analys av gränsdokumenten och intervjuerna. Både lexikala 
och grammatiska val i texterna undersöks. Analysen genomförs och rapporteras på olika 
nivåer: dels på en explorativ, reflekterande nivå, dels på en lexikal nivå, dels på en rätt 
detaljerad, strikt grammatiknära nivå och dels på en sammanfattande diskursiv nivå. 
Syftet med detta förfaringssätt är att kunna använda materialet på ett så mångfacetterat 
sätt som möjligt för att få en så fyllig bild av forskningsobjektet som möjligt. Ansatsen 
låter frågorna om vad språket gör i aktivitetssystemen och hur vara styrande i mötet med 
materialet.  
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De övergripande frågorna benas upp i ett antal specificerade frågor som grupperas 
om under fyra teman. Dessa fyra temaområden, nedan angivna som rubriker med fet stil, 
utgör strukturen för analysdelen av avhandlingen. I anslutning till rubriken anges de 
kapitel där frågorna analyseras. 

 
1) Identifiering av gränsöverskridare och gränsobjekt (kapitel 6) 

Hur definierar och positionerar informanterna sig själva och andra som 
gränsöverskridare?  

Vilken typ av centrala gränsobjekt kan identifieras i Resursen? 

2) Definitionen av målgruppen genom urvalskriterier och genom om- 
nämnande (kapitel 7) 

Hur definieras målgruppen i regeln om urvalet till Resursen? 

Hur omtalas och tilltalas målgruppen för Resursen? 

Hur konstrueras (deltagande i) Resursen genom omnämnande av mål- 
gruppen? 

3) Konstruktionen av gränsaktiviteten på satsnivå i centrala gränsdokument 
(kapitel 8, 9, 10 och 11.) 

Hur konstrueras Resursen genom processer och deltagare inom ramen för 
transitivitet och ergativitet? 

Vilken roll har de nyanlända och deras språkutveckling som deltagare i 
processerna? 

Hur konstrueras Resursen genom interpersonellt utbyte? 

Vilken roll har de nyanlända och deras språkutveckling i utbytet? 

4) Konstruktionen av målen i gränsdokument och hos gränsöverskridare 
(kapitel 12) 

Vilka mål konstrueras för Resursen och hur konstrueras dessa mål?   

Hur konstrueras de nyanlända och deras språkutveckling i målen? 

Den mest omfattande och ingående delen av undersökningen gäller den satsgrammatiska 
analysen i kapitel 9, 10 och 11. Även kapitel 12 bygger på satsgrammatisk analys. Dessa 
fyra kapitel föregås av en närmare beskrivning av metoden i kapitel 8 som utgör en över- 
gång från lexikal analys till satsgrammatisk. 
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6 Gränsöverskridare och gränsobjekt 
 

 

 

Detta kapitel angriper forskningsfrågorna under det första temat som handlar om 
identifiering av gränsöverskridande och gränsobjekt. Alla sju informanterna som 
presenterats i delkapitel 2.1 kommer till tals. Delkapitel 6.1 visar hur dessa gräns- 
överskridare positionerar sig själva och delvis varandra i förhållande till Resursen.  
Kapitel 6.2 tar upp gränsdokument och plats som gränsobjekt i Resursen.  

 

6.1 Gränsöverskridare 

Alla informanterna i avhandlingen kan definieras som potentiella gränsöverskridare i sin 
profession, dvs. personer som korsar gränser mellan aktivitetssystem och för med sig 
delar av sitt eget aktivitetssystem och sina perspektiv till ett annat. Urvalet av 
informanterna har skett utifrån denna definition och utifrån beskrivningen av Kommunen 
i kap 1.3.3. Avsnittet präglas av en explorativ hållning samtidigt som intervjuerna lästs 
med SFG-glasögon. Vissa delar har sållats ut för närmare ideationell analys. I detta 
sammanhang görs ingen systematisk genomgång av iakttagelserna utan citaten diskuteras 
var för sig. Några gånger kommenteras de med SFG-begrepp, andra gånger står citaten 
för sig utan sådan kommentar.   

Det framgår av intervjuerna att informanterna önskar att samverka kring den gemen- 
samma målgruppen, nyanlända vuxna i Kommunen. Rektorn inom SFI uttrycker det 
genom att upprepade gånger använda sig av processen vilja, dels kongruent med verb och 
dels metaforiskt med substantiv som deltagare i attributiva relationella processer. Vilja 
och uthållighet, inte ge sig utan köra på, samt positiva värderingar om samarbete, väldigt 
bra, präglar rektorns ingång till samverkan, exempel (1). 

 
(1) R: så VILJAN till att göra det och det är väl inte unikt för det här projektet utan … vi, 

som en enhet, skola, skolledare, lärare vi VILL verkligen att det ska BLI bra. Och då, 
är det ju lättare att det blir det. [Skrattar till.] Det finns en sån sån vilja att göra det så 
det ... Det är min ingång i i samarbete att det ÄR väldigt bra att samarbeta. Sen är det 
jättemycket jobb … Men att inte ge sig utan att köra på. 

Rektorn pekar på svårigheterna med samverkan metaforiskt genom uttrycket att inte allt 
går på räls, exempel (2), och senare i samma replik genom negerad materiell process går 
kombinerad med sättsomständigheten så enkelt. 

(2) R: Även att inte allt går på räls … men det känns, känns VIKTIGT för, våra elever och 
och och alla nyanlända och kommuninnevånarna i stort att att vi har ett bra samarbete. 
Det är jätteviktigt. Och kul. Även om allt inte går så enkelt. 
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Enhetschefen på Aktivitetshuset ser det som sitt uppdrag att få sitt aktivitetssystem, 
AMÅ, att samverka, exempel (3). Genom identifierande relationell process, med 
nominaliseringen mitt uppdrag som utpekad och att verka för att dom här två världarna 
möts som värde förpliktigar hon sig själv till att arbeta för gränsöverskridande. Sam- 
verkan beskrivs med processerna mötas, synkronisera och jobba med varandra. 

(3) E: Mitt uppdrag i det, det tycker jag har varit att VERKA för att dom här två världarna 
möts för att, när jag började här då var sfi en annan värld. FLI var definitivt en annan 
värld, och vi hade vår egen lilla värld. Så att att ha möjliggjort att dom här världarna 
får får mötas och synkronisera och jobba med varandra. 

Repliken avslutas i exempel (4) med mitt uppdrag som omständighet i dels den mentala 
processen har sett och dels den materiella processen har tagit. 

(4) E: Det har jag sett som mitt uppdrag … Eller, jag har TAGIT som mitt uppdrag i alla 
fall. 

Verksamhetschefen för flyktingintroduktionen, FLI, vid intervjutillfället för arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ, framför tankar om hur de båda praktikgemenskaperna SFI och 
AMÅ skulle kunna samverka. I den anförda satsen i exempel (5) förser han både AMÅ 
och SFI med samma mål att minska fattigdomen. Det gör han genom att ange både 
pedagoger och vi som bärare i en relationell process som har ett gemensamt mål som 
attribut. Sedan likställer han ”samma mål”, det, med innebörden att minska fattigdomen 
genom att använda en identifierande relationell process. Ett av hindren är enligt honom 
regeln med egna ekonomier som alltså står i konflikt med möjligheten att arbeta mot det 
gemensamma målet. 

(5) V: Jag tycker att vi har alldeles för, för egna spår än så länge och egna ekonomier. Jag 
skulle vilja lägga om det mycket mycket tydligare […] jag tycker det här med Resursen 
det är bara en början på en utveckling som är åt rätt håll så att säga och jag tror att både 
pedagoger och vi, vi har ett gemensamt mål och det är att minska fattigdomen 
egentligen. Eh. I dom här grupperna … 

Utvecklingsledaren har lång erfarenhet av samverkan mellan SFI och andra system. I 
intervjun berättar hon om olika samverkansprojekt som kommit och gått. Hon intar en 
rätt neutral attityd till samverkan. Hon framhäver övriga tjänstemän som gränsöver- 
skridare medan den egna rollen tonas ner, bl.a. med satsadverbialet bara, exempel (6).  

(6) U: … det var ju … bara att, knyta ihop det i början så att … ungefär som man bara var 
sfi:s kontaktperson så att att säga … sen har jag varit och valt ut eleverna. Det har ju 
kommit via MIG då … så att jag har varit med och plockat ut eleverna som ska vara 
med där och föreslagit att dom ska gå här då. 

Sammantaget undviker utvecklingsledaren att formulera visioner, ambitioner och åsikter. 
I stället framstår hon som en ”görare” som talar om arbetsfördelning, rutiner och innehåll. 
Då intervjuaren efterlyser synpunkter på samverkan inom Resursen, uttrycker infor- 
manten dock positiva värderingar, exempel (7). 

(7) U: Ja, jag tycker ju att dom möten jag varit på när det gäller Resursen så har det ju, 
samarbetet varit positivt.  
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Informanternas ingång till samverkan över gränser är naturligt nog den egna ursprungs- 
aktiviteten. Det egna aktivitetssystemet tenderar att väga tyngst i helheten, vara utgångs- 
punkten för samverkan som ses som en förlängning av den egna aktiviteten. Detta 
uttrycks av introduktionssekreteraren då hon konstaterar att flyktingintroduktionen har en 
maktposition i och med att det är FLI och deltagarna som beställer tjänsten av de två 
övriga aktivitetssystemen, exempel (8). 

(8) I: och jag tycker, jag tycker att det var mycket logiskt. För att det är vi som har en viss 
maktposition. Vi representerar flyktingintroduktion, våra kollegor. Och det var VÅRT 
uppdrag att faktiskt höra vad ungdomarna har att säga om ett visst projekt eller 
aktivitet. Det är vår roll … Att jag och (annan introduktionssekreterare), vi såg oss 
själva som beställare. Och framför allt, jag kan säga att rollen som våra klienter hade, 
eller deltagare, var beställare. Det är DOM som beställer. Och dom som jobbar inom 
Resursen, dom ska leverera, det som har beställts, så att säga. 

Enhetschefen för Aktivitetshuset anger i intervjun, exempel (9), att karaktären av sam- 
verkan diskuterades i början, under våren 2009.  

(9) … och så vart det lite svajigt: ”Vem äger det här egentligen och är det ett projekt?” och 
så vidare. Och min uppfattning var DÅ och har varit hela tiden och är fortfarande att 
det här är en insats på Aktivitetshuset. Ä- där sfi är involverat och deltar och delar på 
det så att säga. 

Enhetschefens inlägg visar att ”gemensamt ägande” inte var någon självklarhet i sam- 
verkan. Enhetschefens resoluta slutsats att det är hennes enhet som är ägaren visar sig 
också i formandet av gränsobjekten och hennes roll kring dem vilket diskuteras i nästa 
delkapitel. Medan enhetschefen talar om Resursen som en aktivitet på Aktivitetshuset och 
medan introduktionssekreteraren hänvisar till FLI:s maktposition, talar rektorn ur ett SFI-
perspektiv i exempel (10). Arbetsmarknadsåtgärder konstrueras av rektorn som ett komp- 
lement till språkstudier. 

(10) R: … att … språkundervisningen ska kompletteras med andra aktiviteter och andra 
arenor där man tränar sitt språk i olika mera RIKTIGA [gör citattecken med fingrarna] 
situationer eller vad jag ska säga.  

På motsvarande sätt utgår rektorn från SFI-perspektivet då han genom våra elever som 
förstadeltagare formulerar slutfasen av Resursens historia där praktikdelen inte längre 
fungerar, exempel (11).  

(11) R: … våra elever fick inga praktikplatser och vad beror det på? 

Den genuina viljan och det genuina intresset för samverkan utgår alltså ur det egna 
aktivitetssystemets perspektiv. Bilden av Resursen är hos rektorn ”SFI-tung”, medan 
enhetschefen poängterar AMÅ:s roll och introduktionssekreteraren FLI:s position. I ett 
aktivitetsteoretiskt perspektiv ser dessa tjänstemän Resursen som en utvidgning av sina 
respektive aktivitetssystem. 

Rektorn, verksamhetschefen och enhetschefen fungerar som arbetsledare och 
ansvariga för sin del av gränsaktiviteten. Utvecklingsledaren har en samordningsfunktion 
vid urvalet av deltagare. De tjänstemän som har närmast kontakt med målgruppen för 
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Resursen är introduktionssekreteraren inom FLI, läraren inom SFI och coachen inom 
AMÅ. Det är dessa tre som studeras närmare som de egentliga gränsöverskridarna i 
delkapitel 6.1.1, 6.1.2  och 6.1.3. 

 

6.1.1 Introduktionssekreterare 
 

Upprinnelsen till Resursen består av att några gränsöverskridare, introduktions- 
sekreterare, träder fram. De upplever att ordinarie sfi-utbildning inte passar för en grupp 
yngre nyanlända som enligt introduktionsplanen inte har för avsikt att studera vidare efter 
sfi. Dessa personer är enligt introduktionssekreterarna i behov av något annat upplägg för 
sina språkstudier.  

I sin profession samarbetar introduktionssekreterarna med aktivitetssystemet SFI i 
och med att de anvisar nyanlända till utbildningen. Enligt intervjucitatet i exempel (12) 
nedan tar introduktionssekreterarna ett steg till i samverkan. De tar sig in i praktik- 
gemenskapen i SFI och utvärderar utbildningen. Enligt dem motverkar utbildningen det 
syfte som den getts från FLI:s sida. De nyanlända blir vilsna och passiva i stället för att 
bli aktiva, se framåt och komma fram till vad de vill göra i framtiden. Genom har 
uppmärksammat, kom fram till och kände som anförande mentala processer återger 
introduktionssekreteraren i exempel (12) tankar som föranlett initiativet till något annat 
än ordinarie sfi-utbildning. 
 

(12) I: Alltså hela idén grundades genom att många i flyktingintroduktionen har uppmärk- 
sammat … att vi har en grupp ungdomar, ålder tjugo till tjugofyra, som inte har någon 
utbildningsbakgrund. Som inte har några framtidsplaner som vet inte vad vill dom 
göra. Då kom vi fram att den här gruppen platsar inte på vanlig sfi. Att dom på något 
sätt försvinner i mängden. Att dom blir vilsna och passiva, att dom fortfarande inte vet 
vad dom vill göra. Och då kände vi att på något sätt man borde satsa, och ha nåt avskilt 
just för den här gruppen. 

Enligt introduktionssekreterarna misslyckas sfi som en integrationsåtgärd. Brist- 
situationen bedöms inte utifrån måluppfyllelse enligt sfi-kursplaner utan utifrån hur de 
nyanlända lyckas orientera sig i samhället och hitta en riktning i livet. Detta stämmer väl 
överens med de beskrivningar av målkonflikt mellan flyktingintroduktion och sfi som 
både Qvist (2012) och Lindberg & Sandvall (2012) hänvisar till. Sfi görs alltså till en 
integrationsåtgärd och utvärderas som en sådan. (Se kapitel 1.3.1 och 1.3.2.) Den upp- 
levda bristen behöver åtgärdas enligt introduktionssekreterarna, och det blir startskottet 
till Resursen.  

Då Resursen kommit igång har introduktionssekreterarna en nyckelposition som 
gränsöverskridare i och med att de medverkar i urvalet av personer till Resursen. 
Introduktionssekreterarna anser att de representerar målgruppen och ska föra dess talan. 
Under de första månaderna våren 2009 uppstår det problem i Resursen och några 
individer är motvilliga att delta. Introduktionssekreterarna samlar då deltagarna till 
workshops där dessa uppmanas att komma med synpunkter och förbättringsförslag. 
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Ambitionen är att göra deltagarnas röster hörda för att kunna förbättra aktiviteten. Genom 
bl.a. den mentala processen höra, de verbala processerna berätta, rapportera och säga 
beskriver introduktionssekreteraren den förmedlande och kommunikativa roll hon och 
hennes kollegor ser som sitt uppdrag, exempel (13). 

 
(13) I: Så det föddes spontant en idé om workshop. Att vi måste ge dom tillfälle att ventilera 

… vi ville se vad är det som händer. Vilka är processer i gruppen ... så vi startade 
workshop för att locka fram alla deras argument, frustration, det var ett forum för dom 
... Dom visste, att dom kan berätta för oss vad dom vill. Att vi kommer att samla 
information, rapportera och sen man gör vissa åtgärd-, så d-. Vi rapporterade med 
jämna mellanrum till läraren, coachen och enhetschefen ... Det är VÅRT uppdrag att 
faktiskt höra vad ungdomarna har att säga om ett visst projekt eller aktivitet. 

Genom workshop som redskap vill introduktionssekreterarna förbättra aktiviteten ur mål- 
gruppens perspektiv. Det visar sig bl.a. att det finns konflikter mellan regler (plats för 
aktiviteten, språknivåer i gruppen) och mål. Konflikterna löses genom att Resursen flyttar 
till andra lokaler och spridningen i språknivåer begränsas till att omfatta B-, C- och D-
nivån medan den lägsta nivån, A-nivån, utesluts.  

En orsak till att det uppstår problem vid starten är enligt introduktionssekreteraren att 
SFI och kollegorna inom FLI plockar in deltagare utan att tillräckligt tydligt informera 
dessa om till vad och varför. Då deltagarna dessutom hamnar på en plats där de inte 
känner sig välkomna och där de inte trivs, upplevs Resursen som en bestraffning. Starten 
hade alltså enligt intervjun skett över huvudet på målgruppen, och detta rättas till genom 
ventilerande workshops. Att introduktionssekreterarna intagit rollen som språkrör upp- 
skattas enligt intervjun inte nödvändigtvis av de övriga gränsöverskridarna, som enligt 
introduktionssekreteraren tog rapporterna som kritik, exempel (14). 

 
(14) I: … och vi ville inte kritisera, vi ville peka på förbättringsområden. Så det tog tid 

innan vi kom närmare varandra. 

Efter det första dryga halvåret intar introduktionssekreterarna en mera perifer roll. De 
lämnar över till läraren och coachen att göra ”grovjobbet” men fortsätter att verka till- 
sammans med övriga gränsöverskridare vilket informanten beskriver i exempel (15).   

(15) I: Så vi var viktiga DÅ men sen är det inte jag och (annan introduktionssekreterare) 
som ska jobba med dom ... Då grovjobbet … huvuddelen ... det är väl läraren och 
coachen ... Så alla hade sin roll, men det som var centralt och viktigast är ju att 
ungdomarna kände att vi var en samlad grupp kring dom. Dom kände att vi var DÄR, 
att vi är för DOM. 

Mot slutet av citatet ovan intar introduktionssekreteraren målgruppens, de nyanländas 
perspektiv. Genom en identifierande relationell process likställer hon centralt och 
viktigast med målgruppens känslor vilket återges i exempel (16). 

(16) I: … men det som var centralt och viktigast är ju att ungdomarna kände … 

Den mentala processen kände i exemplet ovan anför en tanke om samverkan över 
gränserna mellan aktivitetssystemen. Det realiseras genom en attributiv relationell 
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process där vi med samverkande tjänstemän som referent kopplas ihop med attributet 
samlad grupp, exempel (17). 

(17)  I: … ungdomarna kände att vi var en samlad grupp kring dom. 

Av intervjun med introduktionssekreteraren framgår att gränsöverskridarnas roll varierar 
över tid. Både karaktären och tyngden av arbetsuppgifterna i samverkan förändras. Sam- 
verkan är inte heller alltid friktionsfritt. Omorganisationen av flyktingmottagandet hösten 
2011 innebär att introduktionssekreterarna fasas ut ur gränsaktiviteten helt och hållet och 
en ny grupp tjänstemän, handläggare inom aktivitetssystemet ekonomiskt bistånd 
kommer in. 

 

6.1.2 Lärare 

 
De två tjänstemän som möter målgruppen i Resursen mest frekvent, som enligt 
introduktionssekreteraren gör ”grovjobbet”, är läraren och coachen. Informanterna i 
studien tilldelar dessa två personer och deras engagemang en avgörande roll. I inter- 
vjuerna ställs ingen specifik fråga om detta, men trots det lyfts temat av alla infor- 
manterna. Enhetschefen, utvecklingsledaren och verksamhetschefen uttrycker det genom 
exempel (18), (19) och (20). 

(18) E: Så, och det har ju blivit positivt, tror JAG, mycket på grund av att det är två 
engagerade personer som jobbar tusen procent på sina hundra procent så att säga för att 
det ska bli bra för just dom här eleverna. Så, så tänker jag då. 

(19) U: … och läraren är väldigt positiv. Jag menar det bygger OCKSÅ på, vilken, hur 
läraren liksom engagerar sig i gruppen. 

(20) V: Och sen tror jag coachen som person hade en väldigt stor inverkan också, faktiskt. 
E, mm, hennes värme och erfarenhet av ungdomar och så vidare. Dom kände sig rätt 
hemma med henne tror jag. 

Rektorn talar om läraren som en engagerad person, rätt person, och definierar genom 
beskrivningen i exempel (21) sin egen syn på en framgångsrik gränsöverskridare. 
Därmed är han inne på tankar om att gränsöverskridandet är kopplat till en kamp om 
positioner mellan de samverkande aktivitetssystemen. Processerna äts upp, försvinner, 
tar över och försvarat ger en bild av kraftmätning och dynamik. 

(21) R: … det är svårt att komma förbi att. [lång paus] Det funkar väldigt bra för att det är 
just hon … Det måste vara rätt person, och hon har varit det och ÄR det. Och det är en 
jätteviktig del av framgången. Hon gillar det, hon ÄLSKAR det här. Hon lägger sin 
SJÄL i det här […] Det ska vara en stark individ i ett kollektiv, alltså det går inte bara 
att, för då äts du upp och … du liksom försvinner och nån annan tar över … hon har 
liksom lyckats där med både engagemanget men försvarat sitt och vårat. 
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Läraren undervisar de nyanlända nio timmar i veckan och har kontakt med dem även 
utanför lektionstid. I exempel (22) definierar hon sitt uppdrag som språklärare och viss 
mån vägledare. 

(22) L: Jag är gruppledare, svensklärare och till viss del lots i samhället. Förklarar på olika 
sätt tills alla förstår. Känner mig tjatig ibland. Lägger mig inte i praktikdelen eller 
Aktivitetshusets del. 

I ett annat sammanhang breddar hon sitt uppdrag mot att få eleverna sysselsatta efter sfi-
studierna, vilket tyder på att hon anammat integrationsmålen för FLI och sysselsättnings- 
målen för AMÅ, exempel (23). 

(23) L: Mitt mål, mitt mål har hela tiden varit att dom ska ha, vara ut i sysselsättning när jag 
släpper dom. Alltså oavsett om det är annan praktik eller om det är fortsatta studier 
eller om det är jobb, så ska dom ha nån typ av sysselsättning när dom går härifrån. 
Alltså i augusti ska dom gå till nånting. Och gärna sommarjobba direkt då. E. Det är 
mitt mål. 

Läraren berättar också att hon genomför yrkesvägledning på ett diskret sätt. Om hon 
tycker att någon i gruppen skulle passa som t.ex. polis, säger hon det lite fint genom att 
bjuda in en polis. Som talar om hur det är att vara polis. Läraren menar att hon i sådana 
situationer är mera en privatperson än lärare, dvs. agerar utifrån sin personliga identitet i 
stället för den professionella eller institutionella. Å andra sidan poängterar läraren att hon 
under de nio undervisningstimmarna får hålla sig till den professionella identiteten. Detta 
understryker hon i exempel (24) genom att förstärka den relationella processen i uttrycket 
med omständigheten stenhårt. 

(24) L: Det är stenhårt lärarrollen hela tiden. 

Samtidigt återkommer läraren till rollen som vägledare vilket hon realiserar med 
processen lotsa. Vid vägledning utgår hon från sin personliga kunskap och identitet, är 
mera Lisa. Detta avsteg från den professionella identiteten verkar kräva en ursäkt, lätt 
skratt, och en förklaring, för att man kan samhället, exempel (25). 

(25) L: Ibland försöker man lotsa in dom på en bana som dom kanske inte själva har tänkt 
på. Och då blir det mera Lisa [skrattar lätt]. För att man kan samhället. 

Då läraren ombeds att jämföra sitt läraruppdrag inom Resursen med uppdraget på sfi-
skolan där nyanlända erbjuds enbart språkutbildning, säger hon i exempel (26) att hon 
inom Resursen fått större förståelse för andra organisationer som SFI samverkar med. 
Hon använder begreppet systemförståelse vilket hon konstruerar som andradeltagaren 
attribut i den relationella processen fått. Bäraren i processen är hon själv, i exemplet 
realiserad som man. 

(26) L: Den förståelsen, systemförståelsen får man ju när man samarbetar med andra parter. 
Så man inte får dom där skygglapparna, sfi-lapparna, för det är lite farligt tror jag. Som 
lärare. 
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Läraren tar också på sig uppdraget att bredda sfi-kollegornas perspektiv vilket framgår av 
exempel (27). Gränsöverskridande innebär alltså överförande av perspektiv i båda 
riktningarna: från ursprungsaktiviteten till gränsaktiviteten och från gränsaktiviteten till 
ursprungsaktiviteten. 

(27) L: Men däremot finns det tillfällen när jag tar både Arbetsförmedlingen och Arbets- 
marknadskontoret till försvar ibland. Om det kommer upp diskussioner så kan jag säga 
”Men vet ni så här är faktiskt verkligheten. Att vi kan inte skylla ALLTING på dom. 
Utan så här ser det ut för DOM.” Och jag tror att det är bra. 

Som gränsöverskridare i Resursens vardag önskar läraren mera koppling mellan sin 
undervisning i språket och praktikdelen som coachen inom AMÅ ansvarar för och arbetar 
med, exempel (28). Här ser läraren i likhet med Sandwall (2013) outnyttjad lärande- 
potential. 

(28) L: Jag skulle ju vilja ha, jag skulle vilja följa med ut dom på praktikplatser. Egentligen. 
Så att jag skulle kunna använda dokument och … säkerhetsföreskrifter och sånt där 
som, finns ute på arbetsplatserna. Den kopplingen har ju inte vi haft nu. 

 

6.1.3 Coach 
 

Coachen har arbetat en längre tid inom arbetsmarknadsåtgärder, som arbetskonsulent 
även med invandrare. Genom identifierande relationell process betonar hon sin tillhörig- 
het till AMÅ som arbetskonsulent samtidigt som hon inom Resursen har specifika arbets- 
uppgifter och den specifika titeln coach. Hon understryker sin roll i ursprungsaktiviteten 
och sin tillhörighet i dess praktikgemenskap genom att koppla två omständigheter till den 
materiella processen jobbat: dels många år förut och dels precis som alla andra 
arbetskonsulenter, exempel (29). 

(29) C: … utan jag är ju coach … och då alltså jobbat som det i många år förut precis som 
alla andra arbetskonsulenter med att … 

I intervjuerna omnämns informanten oftast arbetskonsulent, en bekant term för de sam- 
verkande parterna. Även i Styrdokumentet omnämns hon arbetskonsulent vilket tyder på 
att skribenten av dokumentet knyter henne till ursprungsaktiviteten inom AMÅ. 

Coachen är inte bara vägledare och praktiksamordnare utan hon engagerar sig även i 
elevernas språkutveckling. Hon menar att det är en ny insikt för henne att det svenska 
språket har en nyckelroll i integrationen. Hon tar nu på sig att aktivt, vid sidan av läraren, 
arbeta med svenska språket vilket hon redogör för i exempel (30). Genom objektiv modal 
bedömning, det är viktigt att, understryker hon vikten av det talade språket. Hon är också 
inne på att de nyanlända lär sig att tala genom att tala. 
 

(30) C: E- ja, jag tycker ju att det är viktigt att man pratar, använder språket hela tiden ... 
och jag vet hur … dom jobbar i klassen och sliter ... och sen gäller det att dom måste 
använda det dom lärt sig i praktiken. Och det är där jag känner att jag kommer in. 
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Flera gånger under intervjun återkommer coachen till hur hon genom olika handlingar 
arbetar med det muntliga språket och interaktionen i ett bredare perspektiv. Med den 
materiella processen lära närmar hon sig pedagogrollen, exempel (31). 

(31) C: Jag har lärt dom det att man knackar PÅ en dörr, man hälsar, och … ”Har du tid kan 
jag prata med dig?” 

Coachen uttrycker ett stort engagemang för integrationsfrågor vilka inom AVN:s ansvars- 
område tillfaller flyktingintroduktionen. Coachen talar ur både personligt och pro- 
fessionellt perspektiv. Att perspektivet är personligt understryks i exempel (32) av 
omständigheten som svensk.   

(32) C: Det vill jag säga att JAG som SVENSK vill att dom … nya människorna som 
kommer till vårat land att dom … ska kunna göra bra val för sig själva och för alla 
andra i samhället. 

Samarbetet med läraren är centralt för coachen, vilket hon uttrycker både explicit och 
implicit. Hon säger explicit att samarbetet är tätt, båda vet vad den andra gör. Det gemen- 
samma perspektivet realiseras också genom ett vi som förstadeltagare i exempel (33).   

(33) Vi är ju två stycken som jobbar väldigt in- intensivt runt omkring den här gruppen. Jag 
tror det är också viktigt att kän- att känna att här är det två stycken som faktiskt bryr sig 
om hurdant jag har det … Vi försöker verkligen både läraren och jag då å motivera.  

 

6.1.4 Sammanfattning 
 

Resursen fick sin början i en bristsituation där några introduktionssekreterare tog på sig 
rollen som gränsöverskridare. Utifrån samtalen med sina deltagare drog de slutsatsen att 
sfi-undervisningen inte fungerade på önskat vis för en grupp nyanlända. Bedömningen 
gjordes utifrån målen för flyktingintroduktionen vilket man kan ifrågasätta ur ett SFI-
perspektiv.  

Alla sju tjänstemännen är positivt inställda till samverkan och flera av dem efterlyser 
utvidgat samarbete. Rektorn uttrycker det bl.a. genom att poängtera processen vilja, både 
kongruent och metaforiskt. Enhetschefen använder sig av processer som mötas, 
synkronisera och jobba med varandra, vilket hon enligt egen utsago tagit som sitt 
uppdrag. Utvecklingsledaren talar om sin insats som att knyta ihop det. Verksamhets- 
chefen går längst i sin syn på behovet och karaktären av samverkan. Han anser att 
aktivitetssystemen har alldeles för egna spår, vilket han vill komma ifrån. Enligt hans sätt 
att se har både arbetsmarknadsåtgärder och språkundervisningen i grunden samma mål: 
att minska fattigdomen för den gemensamma målgruppen där Resursen-deltagarna ingår.  

Introduktionssekreteraren nämner i klartext att det finns en maktaspekt i samverkan. 
Enligt henne har flyktingintroduktionen en maktposition i och med att det är (deltagarna 
inom) FLI som beställer Resursen medan de andra aktivitetssystemen levererar. Enligt 
enhetschefen har det varit aktuellt att diskutera vem som ”äger” Resursen. Enhetschefen 
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anser att Resursen är en insats på Aktivitetshuset, inom AMÅ, medan SFI är inblandad 
och samverkar. I denna förhandling om positioner och tillhörighet har de gränsöver- 
skridare som arbetar närmast målgruppen en väsentlig roll. Rektorn är inne på en 
definition av en framgångsrik gränsöverskridare då han beskriver läraren. Enligt rektorn 
är läraren genuint engagerad i samverkan samtidigt som hon håller fast vid målen för 
ursprungsaktiviteten.  

Det framgår av intervjuerna, dock rätt diskret, att samverkan kan innebära friktion på 
olika sätt. Det kan handla om rollerna i samverkan mellan tjänstemännen och det kan 
handla om störningar som målgruppen ger uttryck för. Vilja till samverkan och kommuni- 
kation på olika sätt är enligt gränsöverskridarna lösningen på eventuella missförstånd och 
konflikter. 

De två eldsjälarna, coachen och läraren, som gör ”grovjobbet” visar sig vara de 
genuina gränsöverskridarna. De träffas i stort sett dagligen, kompletterar varandra i sina 
respektive professioner och går även in i varandras professionella uppdrag. Läraren 
anammar integrationsmålen och även arbetsmarknadsmålen som hon arbetar för vid sidan 
av SFI-målen. Hon utvecklar också en helhetssyn på villkoren i andra aktivitetssystem 
och på samverkan. Detta förmedlar hon i sin praktikgemenskap inom SFI. Coachen 
beskriver som sitt främsta mål att arbeta med det talade språket. På så vis har de båda 
representanterna tagit plats i varandras ursprungsaktiviteter och konkretiserat gräns- 
aktivitet. 

Både läraren och coachen talar om sitt arbete ur dels personligt, dels professionellt 
och dels institutionellt perspektiv. Som privatpersoner representerar de det etablerade i 
samhället. Detta använder de som ett perspektiv i sina handlingar vilket de tar upp ex- 
plicit båda två. För att man kan samhället, som läraren uttrycker det. Eller jag har ju haft 
barn själv i tonår och opp i över tjugoårsåldern som coachen säger. De personliga 
erfarenheterna och kunskaperna används i professionen där de konkurrerar och samspelar 
med det professionella perspektivet och det institutionella uppdragsperspektivet.  

I detta delkapitel har språkanvändningen studerats explorativt med fokus på uttryck 
för gränsöverskridande och gränsöverskridare i intervjuerna. Gränsöverskridarna möts i 
anslutning till gränsobjekt, skapar sådana och tar del av sådana. Skriftliga dokument och 
plats som gränsobjekt diskuteras i nästa delkapitel. 

 

6.2 Gränsobjekt 

En praktikgemenskap bygger enligt Wenger (1998 s. 106) på deltagande och reifikation, 
olika sidor av samma mynt som förutsätter varandra. I en gränsaktivitet är gränsobjekt 
sådana reifikationer, objekt som koordinerar olika perspektiv. Platsen för Resursen, 
inledningsvis Kommunens praktikcenter och sedan Aktivitetshuset, och de skriftliga 
dokument som skapas i samverkan är konkreta gränsobjekt i Resursen.  

Formulerandet av dokument för att koordinera perspektiv och konstruera samverkan 
är enligt Wenger lika med att formulera gränsaktivitet (1998 s. 108). Dokumenten 
fungerar sedan som gränsobjekt som verkar i gränsaktiviteten på olika sätt. Skrivningarna 
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som utgör underlaget för den här studien, tabell 2.1, utgör en kedja av texter som hänger 
samman och i kombination med muntlig kommunikation håller samman planeringen och 
genomförandet av gränsaktiviteten. De är alltså genuina gränsobjekt.  

De regelbundet återkommande uppföljningsmötena och de förhållandevis detaljerade 
minnesanteckningarna som skickats till de deltagande aktivitetssystemen tyder på att en 
gränsaktivitet som Resursen behöver skriftliga dokument som gränsobjekt. Dokumenten 
visar på stor variation. De är skrivna av olika personer, främst enhetschefen eller läraren, 
och de har olika kommunikativa syften allt från styrdokument till korta mejl som 
påminner om kommande möten. Den formella statusen av ett dokument är inte självklart 
avgörande för vilken effekt det får. Punkten i ett protokoll i oktober 2008 är det skriftliga 
startskottet för Resursen. Det handlar om ett protokoll med kommunens logotyp och 
formella uttryckssätt. Slutsignalen däremot utgörs av ett mejl från läraren, vilket kan 
karakteriseras som ett rop på hjälp och vilket avslutas informellt med ”jag fixar fika :)”.  

Platsen för genomförandet av Resursen är väsentlig från första början. Introduktions- 
sekreterarna utgår ifrån att sfi-skolan inte är en lämplig miljö för den unga målgruppen. 
Det är viktigt att byta plats av flera anledningar. Resursen placeras initialt på 
Kommunens praktikcenter, KPC, tänkt att fungera som ett gränsobjekt med möjlighet till 
både undervisning, vägledning och praktik i samma lokaler. Det uppstår dock problem på 
KPC där det är konfliktfyllt under den aktuella perioden. Enhetschefen tar upp problemet 
i exempel (34). 

 
(34) E: Så det var en olycklig start på SÅ vis. Dom hamnade mitt i nånting som var dåligt 

som dom inte visste nånting om, dom bara HAMNADE mitt i det. Det var det plus att 
man upplevde inte KPC var nå BRA. Tyckte en DEL av ungdomarna. Och dom blev 
då lite tongivande där i början. Med det här liksom redde ut sig för att liksom skippa 
den avdelningen och. 

För att skapa arbetsro inom Resursen flyttar man till Aktivitetshuset som utvecklas till ett 
gränsobjekt med positiva förtecken. Uttrycken i samma hus (35) och här i huset (36) 
nedan kan tolkas som synonymer till ett välfungerande gränsobjekt. 

Aktivitetshuset där coachen är stationerad och där sfi-undervisningen äger rum under 
större delen av den tidsperiod som undersökningen gäller blir närmast en idyll för 
tjänstemännen och för deltagarna i Resursen. Samlokalisering underlättar för gräns- 
överskridarna i vardagen. Våren 2012 har dock Aktivitetshuset stängts. Målgruppen 
nyanlända och läraren har flyttat till sfi-skolan och arbetskonsulenterna till sina lokaler. 
Läraren kan då konstatera att hennes samverkan med arbetsmarknadsåtgärder fungerar 
även efter flytten från Aktivitetshuset men att samlokalisering med kortare avstånd och 
kortare kommunikationsvägar hade varit att föredra, exempel (35). 

 
(35) L: Men det är ju stor skillnad när man har dom i samma hus kan man springa en trappa 

upp och fråga saker som jag hade med coachen. 

Aktivitetshuset utvecklas till ett gränsobjekt även utanför Resursens ramar. I huset finns 
ett utbud av arbetsmarknadsåtgärder där målgruppen för Resursen kan delta och möta 
”svenskar”. Enhetschefen gläds över att den svenska målgruppen i Aktivitetshuset tagit 
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emot de nyanlända på ett positivt sätt och hon ser vinster med att sfi-undervisning sker i 
samma lokaler med coaching och andra arbetsmarknadsåtgärder, exempel (36). 

(36) E: … vi VILL ju ha kvar sfi här i huset. E- för det finns ju, det är så mycket vinster 
med det. 

Även coachen, exempel (37), och utvecklingsledaren, exempel (38), tar upp aspekten att 
det finns svenskar i Aktivitetshuset. 

(37) C: Så att dom smälter definitivt in … Och det är ju också ett sätt att integrera. 
Basutbudet här är i i huset är också ett sätt att integrera. Eh- vad ska vi säga, CV, 
personligt brev och Var finns jobben till exempel. Datakurser som vi har här. 
Grunddatautbildning är ju både svenskar och människor från andra länder. 

(38) U: Men jag tror att det här på Aktivitetshuset har nästan, det var ju en BRA plats för 
det var ju så många SVENSKAR där också. Det inte bara invandrare, dom träffade ju 
andra människor där … Det tror jag var väldigt positivt, för den här gruppen. 

Miljön i Aktivitetshuset beskrivs som estetiskt tilltalande och rofylld, en positiv mötes- 
plats för integration och närmande till arbetsmarknaden i miniatyr. Enhetschefen undrar i 
exempel (39) om inte det är väl så idylliskt jämfört med ”verkligheten”. 

(39) E: … när man kliver utanför den HÄR dörren är det tuffare än det är här inne. För vi 
har blivit fredad zon på något vis … MEN det det det bygger också in en lite för- 
vanskad bild av verkligheten. Och det har vi börjat mer och mer om. E- nåns-, nåt 
mellanting mellan det här och KPC kanske är det ultimata. Alltså en en en trevlig, 
schysst välkomnande miljö men kanske inte så HÄR idylliskt. Det känns nästan som 
man sitter på landet ibland, i nån sorts … det är ju lite mjuktumlare här och sen får vi 
ju tumla iväg dom till, verkligheten, ändå. 

Hösten 2011 sker en omorganisation inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 
nämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, får mindre utrymme vilket 
leder bl.a. till att Aktivitetshuset stängs. Språkundervisningen flyttas tillbaka till sfi-
skolan och vägledning sker hos arbetskonsulenterna i nya lokaler. Platsen som gräns- 
objekt försvinner. Detta har enligt läraren betydelse för samverkan mellan henne och 
arbetskonsulenterna. För de nyanlända deltagarna verkar detta enligt henne inte ha någon 
större betydelse. Tvärtemot ser målgruppen fördelar med flytten då de kommer närmare 
centrala staden och sina vänner på sfi-skolan. Figur 6.1 illustrerar ”flyttkarusellen” för 
målgruppen i Resursen. Av figuren framgår att de flesta inslagen i gränsaktiviteten kunde 
genomföras på KPC. Såsom det kom fram ovan hade dock platsen inte alla förut- 
sättningar att ta emot Resursen vid den aktuella tidpunkten. 
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Figur 6.1: Lokalisering av sfi inom gränsaktiviteten: från sfi-skolan till gränsobjektet KPC, vidare 
till gränsobjektet Aktivitetshuset och tillbaka till sfi-skolan. 

 
 
Platsen som gränsobjekt tillmäts stor betydelse av tjänstemännen som deltagare i gräns- 
aktiviteten. Vägledande för val av plats har varit möjlighet till samlokalisering vilket 
också lyfts som en framgångsfaktor i tidigare studier om flyktingintroduktion (se del- 
kapitel 1.3.1). Aktivitetshuset visar sig vara av betydelse för konstruktionen av gräns- 
aktiviteten på flera sätt, inte enbart som gemensam plats. Aktivitetshuset som samlings- 
plats och hemvist för Resursen understryker vikten av AMÅ som det i vissa sammanhang 
mest framträdande aktivitetssystemet i gränsaktiviteten. Detta är vidare kopplat till sam- 
ordnarfunktionen som enhetschefen på Aktivitetshuset tar på sig. Samtidigt tar hon på sig 
skribentrollen till vissa centrala gränsdokument i Resursen. Skribentrollen åter möjliggör 
formuleringen av författarrollen vilket kommer att beröras i analysen av dokumenten.  

 

sfi-skolan: sfi 
KPC: sfi, 
coaching, 
praktik 

Aktivitetshuset: 
sfi, coaching 
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7 Definition och omnämnande av målgruppen  
 

 

 

Detta kapitel knyter an till forskningsfrågorna som handlar om definitionen av mål- 
gruppen nyanlända. Först visas hur målgruppen definieras i samband med regeln om 
urvalet till Resursen. Sedan granskas omnämnandet av målgruppen i intervjuerna och i 
gränsdokumenten. Analysen visar på vilket sätt informanterna använder sig av 
omnämnandena för att positionera sig i samverkan kring Resursen. Samtidigt klarnar 
bilden av hur sättet att omnämna målgruppen koordinerar och konstruerar gränsaktivitet.  

 

7.1 Definition av målgruppen som urvalskriterium  

Urvalskriterierna för deltagande i Resursen utgör en av reglerna som alla aktivitets- 
systemen i nätverket har att utgå ifrån. Definitionen av målgruppen i kriterierna varierar 
dock i viss mån i informanternas tal och i gränsdokumenten. Att det handlar om unga 
personer i åldern 20–24/25 år är gemensamt för alla kontexterna. Individernas tillhörighet 
till flyktingintroduktionen är likaså en självklarhet vilket uttrycks på varierande sätt. 
Följande omnämnanden förekommer i de undersökta gränsdokumenten: deltagare från 
Flyktingintroduktionen i bl.a. Styrdokumentet, har flyktingintroduktion i Presentationen, 
unga flyktingar i Lägesrapporten och för dig som har introduktionsersättning i 
Informationsbroschyren. I intervjuerna förekommer bl.a. flyktingkodade hos utvecklings- 
ledaren och nyanlända flyktingar hos introduktionssekreteraren. Kriterierna utöver detta 
berör de nyanländas utbildningsbakgrund och de nyanländas framtidsplaner.  

De nyanländas utbildningsbakgrund är enligt initiativtagarna ett centralt urvals- 
kriterium. Begreppet utbildningsbakgrund, till vardags ofta skolbakgrund, härstammar 
från sfi-utbildningen där eleverna placeras på studievägar utifrån skolåren i hemlandet (se 
delkapitel 1.3.2). I intervjun med introduktionssekreteraren kommer det fram att ordinarie 
sfi med 15 timmars undervisningstid per vecka inte passade vissa unga nyanlända med 
ingen eller kortare utbildningsbakgrund, och det var för dessa som Resursen utvecklades. 
Inledningsvis var det personer på sfi:s studieväg 1 och 2 som kom i fråga. Spridningen 
ansågs dock vara för stor och målgruppen definierades efter första terminen som personer 
på studieväg 2, dvs. med ungefär 6–9 års skolgång i hemlandet. Ett annat urvalskriterium 
var att personerna hade oklara framtidsplaner och att de verkade vara ointresserade av 
studier. Det är dessa urvalskriterier angående utbildningsbakgrund och framtidsplaner 
som granskas närmare i följande tre delkapitel. 
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7.1.1 Definition med reservationer och negationer  
 

Introduktionssekreteraren, en av dem som initierat Resursen, nämner båda dimensionerna 
av utbildning, både bakgrund och framtid, då hon definierar målgruppen. Signifikant för 
definitionen är att den uttrycks genom negering av processer i båda avseenden, exempel 
(1). 

(1) I: … en grupp ungdomar, ålder tjugo till tjugofyra, som inte har någon utbildnings- 
bakgrund. Som inte har några framtidsplaner som vet inte vad vill dom göra. 

Utvecklingsledaren för sin del återger de regler hon hade att gå efter då hon var med och 
utsåg elever till Resursen. Även hon är inne på både bakgrund och framtid. För att 
beskriva bakgrunden använder hon sig av spår-begreppet som tillhör sedvanlig sfi-
diskurs, exempel (2).  

(2) U: … det var spår-två-elever som vi satte in, spår-ett eller två som gick in här då. 

Vad gäller beskrivningen av framtidsplanerna för målgruppen inleder utvecklingsledaren 
med den anförande processen har sett, vilken har man som upplevare, exempel (3). 
Yttrandet förses med reservationer genom att både den anförande processen och det 
anförda modifieras interpersonellt. Det sker genom negering, inte, och genom det inter- 
personella adverbialet liksom. Enligt SFG, (Holmberg 2011 s. 107), handlar det om för- 
svagning av intensitet av påståendet. Enligt Lindström (2006 s. 93) kan liksom ha 
innebörden av att ”talaren avväger på sätt och vis ett uttrycks eller en hel utsagas träff- 
säkerhet”. Båda dessa definitioner kan tolkas in i exempel (3). 

(3) U: … man har tagit dom unga där man liksom har sett att dom här, inte, har tänkt gå på 
universitetet utan dom mer liksom vill lära sig språket och ut och jobba. 

Det negerande inte i citatet ovan omges av paus både före och efter vilket tyder på tvekan 
och eventuell svårighet i att avgöra hur framtidsplanerna bäst ska uttryckas. I uttrycket gå 
på universitet som en plan för personer med ingen eller kort skolbakgrund kan man tolka 
ett inslag av ironi. Den uppenbara överdriften kan vara en utväg från något svårdefinierat.  

Negationer och reservationer tränger sig på då utvecklingsledaren återkommer till 
temat i intervjun, exempel (4). Hon tänker beskriva målgruppen som inte så studie- 
motiverade. Med satsadverbialet egentligen fokuserar hon först på att personerna inte var 
intresserade av studier trots att de skrivits in på sfi.20 Sedan förmildrar hon attributet 
studiemotiverade med så och slutligen bestämmer hon sig för att avbryta yttrandet.   

   
(4) U: … det var elever som egentligen inte var så studiemotiv-  

Genom att fortsätta med en materiell process, hade planerat, med de nyanlända som 
förstadeltagare går utvecklingsledaren över till att tala ur målgruppens perspektiv, 

                                                      
20 Ang. egentligen se SAG (del 4 s. 122). 



93 
 

  

exempel (5). Detta bör tolkas som en strävan till en mera positiv definition, även om 
processen är negerad. Yttrandet avslutas med den icke-negerade processen lära sig 
språket som förses med adverbialet bara, och sedan med processerna gå ut och jobba 
med de nyanlända som förstadeltagare.   

(5) U: dom hade inte planerat för vidare studier utan dom, dom ungdomarna som hade som 
mål att studera vidare, dom plockades inte ut i det här. Utan det var personer som bara 
skulle lära sig språket och gå ut och jobba. 

Presentationen, (PRE), som läraren använder för att informera personal inom den 
politiska nämndens, AVN:s, ansvarsområde undviker direkt negation. Det kriterium som 
avser de nyanländas skolbakgrund förses i stället med det värderande attributet lite, 
exempel (6). Framtidsplanerna begränsas till den närmaste tiden och de uttrycks genom 
materiell process med målgruppen som förstadeltagare. Processen är försedd med 
villighetsmodalitet, vill, exempel (7). Uttrycket poängterar att individerna är intresserade 
av att praktisera men samtidigt även studera på sfi. 

(6) Lite skolbakgrund från hemlandet. (PRE) 

(7) Vill kombinera praktik med studier i svenska. (PRE) 

I Lägesrapporten anges skolbakgrunden neutralt, som det ungefärliga antalet skolår, 
exempel (8). Elevernas påstådda ovilja att studera på sfi konstrueras som fenomen i 
processen bedömdes med icke-namngivna upplevare som förstadeltagare. Bristande 
motivation för studier som fenomen är dessutom satt inom citattecken vilket signalerar att 
skribenten för Lägesrapporten inte delar denna upplevelse.  

(8) Eleverna har ungefär 6-9 år i grundskola i sina hemländer och bedömdes ”omoti- 
verade”. (LÄR) 

Det visar sig alltså att det förekommer variation i hur berörda tjänstemän talar och skriver 
om de delar av urvalskriteriet som gäller de nyanländas skolbakgrund och framtidsplaner. 
Båda aspekterna är enklast att uttrycka genom negation, vilket indikerar att det motsatta 
utgör en norm. Normen verkar vara att personer har lång skolbakgrund och att de vill 
studera vidare. Alternativa uttryck för direkt negation är det värderande lite, och de inom 
sfi myntade begreppen studieväg/spår som också kan anges i det ungefärliga antalet 
skolår. Reservationer genom modifierande adverbial förekommer framför allt i exemplen 
med utvecklingsledaren som talare. Hon formulerar och omformulerar definitioner med 
en tydlig strävan att inte värdera samtidigt som det inte verkar vara möjligt att vara 
neutral eller positiv. 
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7.1.2 Definition med reservationer, negationer och uteslutning   
 

Trots att de nyanländas skolbakgrund är styrande för det gemensamma tänkesättet vid 
urvalet av personer till Resursen, utesluts kriteriet i en del skrivningar såsom protokollet 
om utvecklingsområden, Informationsbroschyren och Styrdokumentet. I de första 
anteckningarna om Resursen, protokollet om utvecklingsområden, definieras gruppen 
utifrån dess planer att inte studera vidare, exempel (9). 

(9) I första hand riktar det sig till dem som inte har för avsikt att studera svenska för att 
sedan studera vidare. (UVE) 

Formuleringen rekontextualiseras nästan ordagrant i Styrdokumentet, exempel (10). 

(10) … ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och [som] inte har för avsikt att 
studera svenska för att sedan studera vidare. (ISA:4–5) 

Den del i exemplen ovan som gäller målgruppens studieplaner efter sfi-utbildningen 
konstrueras som en omständighet: för att sedan studera vidare. Omständigheten 
specificerar en negerad inbäddad sats och är därmed kraftigt distanserad från inter- 
personell förhandling och den ideationella kärnan. Vad gäller urvalskriteriet angående 
målgruppens skolbakgrund väljer skribenten för protokollet och Styrdokumentet att 
utelämna frågan helt och hållet. 

I och med att utbildningsbakgrunden inte tas upp i de två dokumenten öppnar de 
Resursen för en större målgrupp. Även akademiskt utbildade nyanlända flyktingar i den 
aktuella åldersgruppen skulle alltså kunna ingå. Informationsbroschyren som riktas till 
presumtiva deltagare följer samma mönster och ger en bredare definition av målgruppen, 
exempel (11). 

 
(11) Resursen är en verksamhet för dig som har introduktionsersättning och är mellan 20-24 

år. Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt och att förbereda dig 
för arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa sätt. (IFO:1–5) 

Informationsbroschyren begränsar inte målgruppen utifrån utbildningsbakgrund. Även 
framtidsbilden breddas jämfört med protokollet om utvecklingsområden och Styr- 
dokumentet. Varken negation eller negativ värdering kommer till användning i beskriv- 
ningen av målgruppens framtidsplaner. Dessa ersätts av positiva värderingar genom sätts- 
omständigheterna effektivt och på bästa sätt som alltså beskriver Resursen som aktivitet. 
Broschyren anger även vidare studier efter sfi som ett alternativt mål. Detta står i dia- 
metral motsats till vad som skrivits in i de övriga dokumenten och vad som kommit fram 
i intervjuerna. 

Unikt för Informationsbroschyren som gränsdokument är att den anger ”effektivt 
lärande av svenska” som ett separat mål för de nyanlända och implicit som innehåll i 
Resursen. Du som förstadeltagare i den attributiva relationella processen har som mål och 
som subjekt i påståendet understryker de nyanländas vilja att lära sig, både inom ramen 
för sfi och senare.  
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Informationsbroschyren välkomnar således alla intresserade nyanlända inom 
flyktingintroduktionen i åldersgruppen 20–24 år till Resursen, vilket alltså inte stämmer 
överens med gällande praxis. Formuleringarna i dokumentet kan förklaras som marknads- 
föringsdiskurs som öppnar för positiva möjligheter. Det interpersonella greppet att skapa 
en relation mellan ett ”jag” som aktivitet och ett ”du” som nyanländ gör det omöjligt att 
bygga diskursen på negation, alldeles särskilt i skrift. Den hypotetiska formuleringen du 
har ingen eller kortare skolbakgrund och du vill inte studera vidare får bedömas som 
utesluten i en marknadsförande broschyr.  

 

7.1.3 Sammanfattning och slutsatser 
 

Sammantaget visar det sig att det är problematiskt att formulera en enkel definition av 
målgruppen för Resursen. Det verkar vara nödvändigt att ta till negationer, inter- 
personella modifieringar och värderingar då det gäller utbildning – både den faktiska 
skolbakgrunden som målgruppen har med sig och det förhållningssätt till vidare studier 
som målgruppen förmodas ha. I en del dokument utesluts svårformulerade delar helt och 
hållet. Då målgruppen definieras utan negation och enbart med positiva värderingar – 
vilket är fallet i Informationsbroschyren – är det inte längre samma referenter som avses. 

Introduktionssekreteraren och utvecklingsledaren som väljer ut personer till 
Resursen utgår från både målgruppens utbildningsbakgrund och (förmodade) orientering 
inför en framtid i Sverige. Läraren som skribent för Presentationen och Lägesrapporten 
använder sig också av skolbakgrund som definition. Protokollet om utvecklingsområden, 
Styrdokumentet och Informationsbroschyren däremot utelämnar kriteriet i fråga.  

Det är möjligt att skribenten som grindvakt inte vill ta upp kortare skolbakgrund 
eftersom det kan tänkas vara stigmatiserande i ett samhälle där utbildning ”alltid tycks 
vara oemotsagt bra” (Carlson 2003 s. 82). Detta leder dock till svårigheter vid formule- 
ring av en central regel för gränsaktiviteten, en regel som är känd för de inblandade vilket 
utvecklingsledaren uttrycker i klartext, exempel (12).    

 
(12) U: Sen har man ju satt regler på vilken kategori som ska, är med och så där då… 

Carlson (ibid. s. 60) har i sin forskning om sfi sett att de professionella i sfi-världen kan 
vara kritiska till den dominerande diskursen om utbildningens goda och att de kan ha ett 
mera öppet förhållningssätt till alternativa levnadsbanor. Detta är också min erfarenhet av 
diskursen inom SFI. Samtidigt som vikten av utbildning för de nyanländas etablering 
poängteras inom ramen för den politiska nämnden och inom SFI, förekommer det en 
motdiskurs inom den aktuella sfi-utbildningen Majoriteten av eleverna på sfi tillhör 
studieväg 1 eller 2. Detta innebär att personalen ständigt möter människor vars erfaren- 
heter och tankar om utbildning avviker från den gällande normen för personer uppvuxna i 
Sverige. Detta måste man tänka på och tala om – och förlika sig med – men även 
”realisterna” inom SFI verkar göra det med den gällande normen som fond. Materialet i 
den här studien visar att normen omskapas genom negationer. I exempel (13) beskriver 
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utvecklingsledaren, vars definition av målgruppen presenterats med citat (2) och (3) ovan, 
målgruppen en tredje gång. I detta fall talar hon om personer som inte är läsmänniskor 
varvid hon betonar första delen av sammansättningen. Negationen kompletteras med de 
förmildrande väl och så att säga. Väl står för ett slags tvekan och försiktighet. I 
samtalsgrammatiska termer kan man tala om antagande (Lindström 2006 s. 97). Genom 
så att säga distanserar sig utvecklingsledaren från sitt eget ordval. 

(13) U: Det var väl den här kategorin som inte var LÄSmänniskor så att säga som man 
skulle plocka ut då. 

Sammantaget visar det sig att det inte går att definiera målgruppen för Resursen utan 
reservationer och negationer. Ett extremt sätt att hantera de mest besvärliga fakta är att 
helt enkelt utesluta dem. Det faktum att personer har kortare skolbakgrund än den 
svenska grundskolan och att de prioriterar annat än vidare studier är förståeligt och 
normalt i sfi-världen. Trots detta går det inte att konstruera detta som diskursivt normalt. 

 

7.2 Omnämnande av målgruppen  
I avhandlingstexten kallas målgruppen för (de) nyanlända eller den nyanlända personen/ 
individen. Det är den gängse benämningen för personer som var aktuella för 
introduktionsprogrammet då kommunerna hade ansvaret för flyktingmottagandet. 
(Samma benämning gäller för personer inom etableringsprogrammet som genom 
etableringslagen 2010 ersatt det kommunala flyktingmottagandet.) Ordvalet motsvarar de 
principer som regeringen rekommenderat i början på 2000-talet (Ds 2000:43). 
Rekommendationerna gäller sådana begrepp som (nyanlända) invandrare, utrikes födda 
och personer med annat modersmål än svenska.  

Valet av begrepp ska enligt rekommendationerna relatera till behovet av den åtgärd 
som är aktuell för den omtalade individen. Den aktuella åtgärden för personer som 
utgjorde målgruppen för Resursen, dvs. personer som nyligen fått uppehållstillstånd i 
Sverige på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl och som bosatt sig i en kommun i 
Sverige, var i första hand introduktionsprogrammet som varade normalt två år. En person 
var/är alltså ”nyanländ” motsvarande tid, normalt två och högst tre år. Även invandrare 
som inte deltar i ett introduktionsprogram definieras enligt rekommendationerna som 
nyanlända utifrån detta riktmärke.  

Omnämnandet av målgruppen för Resursen varierar i materialet. Det förekommer 
även uppslag till explicita diskussioner om hur målgruppen bör omnämnas och hur den 
brukar omnämnas. I slutet av januari 2009 formulerar enhetschefen ett första dokument 
som beskriver Resursen mera i detalj, ett utkast till Styrdokumentet. Som en slutkläm i 
utkastet initierar hon en namndiskussion, exempel (14). 

 
(14) Som noterat benämner jag individerna vid deltagare/elever beroende på att de är både 

ock. (RES) 



97 
 

  

Genom att påpeka att individerna i målgruppen är både deltagare och elever förtydligar 
enhetschefen det faktum att individerna deltar i flera aktiviteter samtidigt. Motsvarande 
metadiskussion förekommer även i intervjuerna. Då läraren pratar om samarbetet med 
coachen påpekar hon att hennes elever kallas deltagare av coachen, exempel (15). 

(15) L: Väldigt tajt hela tiden. Och eftersom hon hade från början bara mina femton elever, 
alltså femton deltagare som hon kallar det för, så så blev det ju, vi hade ju JÄRNKOLL 
på dom hela tiden.  

I det följande granskas omnämnandet dels i intervjuerna och dels i sju olika gräns- 
dokument. Omnämnandena kategoriseras som aktivitetsspecifika, gränsöverskridande 
och aktivitetsneutrala. Avslutningsvis diskuteras funktionen av denna variation i konst- 
ruktionen av Resursen. 

 

7.2.1 Intervjuerna 
 

Intervjuerna innehåller ett flertal sätt att referera till målgruppen. Omnämnandet kan vara 
inbäddat på olika sätt, exempelvis i ideationella grammatiska metaforer. Passiv är ett 
annat sätt att låta bli att nämna målgruppen. Den ideationella metaforen dom första 
samtalen i exempel (16) nedan innefattar nyanlända i Resursen som både talare och 
lyssnare. Passivformen det ringdes i samma exempel gör det möjligt att utelämna den 
avsedda talaren i processen, några representanter för målgruppen. Coachen pratar här om 
gränsdragningen mellan att vara professionell vägledare och privat medmänniska i 
relationen till målgruppen. 

(16) C: eftersom jag kunde inte värja mig riktigt för att många utav dom kom, är ju väldigt 
ensamma så att den det ringdes HEM och det ringdes HEM och det ringdes HEM. Och 
dom första samtalen tog jag väl emot väldigt vänligt och och så här och gjorde det e- 
efteråt också men att … 

Pronomen som omtal är naturligtvis frekvent, framför allt i intervjuerna. Dom, såsom i 
exempel (16) ovan, många, alla, en del, de flesta är vanligt förekommande. Du och jag 
används av informanterna då de citerar samtal de fört med målgruppen. Läraren använder 
vi då hon berättar om verksamheten i klassrummet, t.ex. vi läser veckans nyheter.  

Coachen har arbetat i många år med invandrare och med ungdomar. Hon har alltså 
lång erfarenhet och hon talar gärna om integration av nyanlända i ett bredare perspektiv. 
Då fokuset flyttas till Resursen och målgruppen, föredrar hon att uttrycka sig i generella 
ordalag. Hon hänvisar till målgruppen med exempelvis pronomen såsom man/någon 
/många/alla eller genom passiv. Hon citerar gärna någon i målgruppen men utesluter 
talaren i de verbala processer som hon återger. Dessa drag illustreras av exempel (17) 
nedan som handlar bl.a. om sådana fall där deltagandet i Resursen inte fungerat för någon 
enskild. 
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(17) C: Eh- en utav anledningarna är att man inte har nån motivation själv. Hur vi än pratat 
så ”Jag SKA göra det här och jag SKA och jag LOVAR”… Motivationen till att läsa 
den den har varit svår hos nån … Men dom allra flesta har ju varit motiverade. 

I den här studien analyseras de substantiv som refererar till målgruppen. Intervjuerna 
handlar i varierande grad om den specifika målgruppen och antalet benämningar likaså. 
Oberoende av hur frekvent målgruppen kommer på tal förekommer det flera substantiv 
för omnämnande i varje intervju.  

 

7.2.1.1 Aktivitetsspecifika omnämnanden 

Elev, grupp, deltagare och klient förekommer som aktivitetsspecifika omnämnanden i 
intervjuerna. Elev och grupp tillhör utbildningsdiskursen och SFI, medan flykting- 
introduktionen och arbetsmarknadsåtgärder har deltagare som målgrupp. Inom flykting- 
introduktionen talar man även om klienter. 

De som studerar inom SFI kallas i de nationella styrdokumenten för elever. Det 
förekommer viss kritik i sfi-världen mot denna term som kan upplevas infantiliserande. 
Exempelvis Sandwall väljer i sin avhandling (2013) att tala om studerande i stället för 
elever. Motsvarande ställningstaganden förekommer även på den sfi-utbildning som är 
aktuell i den här studien, men det vanliga är att tala om elever vilket är okontroversiellt 
för de flesta i personalen. I diskursen om Resursen används elev i första hand av infor- 
manterna från SFI.  

Utvecklingsledaren har arbetat länge inom SFI och har bred erfarenhet av att sam- 
arbeta med andra aktörer. På en fråga om identitet och tillhörighet i samverkan svarar hon 
genom att definiera sig själv som en representant för SFI, exempel (18). 

 
(18) U: Jag tycker att jag är på sfi här. Jag känner mig inte som arbetsmarknadskontoret, 

nej. 

Utvecklingsledaren lever upp till sin egen bild av sig själv som SFI-representant genom 
att använda sig av omnämnanden som hör hemma i utbildningsdiskursen nämligen elev 
och grupp. I exempel (19) skulle hon kunna tala om exempelvis deltagare. Hon väljer 
dock omtalet elever och refererar till Resursen som där. 

(19) U: Jag har varit med och plockat ut eleverna som ska vara med där. 

Då utvecklingsledaren intar flyktingintroduktionens perspektiv, övergår hon till social- 
tjänstens språkbruk och termen klient. Detta exemplifieras av citat (20) nedan där 
utvecklingsledaren berättar om rutiner vid starten av Resursen. I repliken konstrueras 
målgruppen som personer, som blir klienter då de placeras i flyktingintroduktionen och 
elever då de kommer till SFI. 

(20) U: Det var personer som handläggarna fick plocka ut bland sina klienter, vilka dom 
tyckte var lämpliga att gå in i Resursen. Sen skickade dom en lista till mig för att vi sk-
. Och sen var det elever med på den listan som vi som lärare inte tyckte var lämpliga. 
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Genom ett språkbruk karakteristiskt för SFI placerar utvecklingsledaren målgruppen på 
olika kurser, t.ex. C-elev om en elev på C-kurs, och på studievägar, t.ex. spår-två-elever 
om personer som tillhör studieväg 2, vilket exemplifieras av belägg (21).  

(21) U: Tanken var ju inte från början … att dom här eleverna skulle, gå. Det var ju B- och 
C-elever, D-elever skulle ju inte gå i dom här grupperna utan det var jobbet så att. För 
nu om man tittar så är det ju väldigt många elever som har fått D-betyg och gått till 
vidare studier, för det var inte den kategorin av elever. Vi, det var spår-två-elever som 
vi satte in, spår-ett eller två som gick in gick in här då. 

I ett sammanhang tvekar utvecklingsledaren angående omtalet. Hon diskuterar upplägget 
med praktik som skapat missnöje hos en del individer i början. Hon refererar till Resursen 
som det här projektet och bestämmer sig för att kalla målgruppen för dom som kom med. 
Tvekandet, konstruerat som paus och transkriberat med punkt i exempel (22) nedan, kan 
tolkas som att utvecklingsledaren flyttar fokuset från sin egen aktivitet till den nya, och 
då passar inte elev som beteckning för de omtalade.  

(22) U: Och sen blev det ju positivt för dom. E- Elev- dom som kom med i det här projektet. 

Rektorn representerar en genuin utbildningsdiskurs genom omtalen elev och grupp. 
Genom att använda sig av det possessiva pronomenet våra i exempel (23) och (24) 
understryker han elevernas tillhörighet till SFI och dess organisation med undervisnings- 
grupper. Rektorn betonar vikten av samarbete i stort. Han är dock inte odelat positiv till 
att placera ungdomar i en särskild grupp utan skulle föredra blandade grupper. 

(23) R: … men det känns, känns VIKTIGT för, våra elever och och och alla nyanlända … 
att vi har ett bra samarbete. 

(24) R: Alltså det är ju ett blandat samhälle med olika åldrar och när man ska söka arbete så 
… Och då bör vi ju, våra grupper vara på det sättet. Eller vi vi behöver inte sträva efter 
att sortera åldrar. 

Rektorn utgår från ursprungsaktiviteten och från målgruppens SFI-tillhörighet som elever 
även då han beskriver det nya läget våren 2012 då det inte längre finns praktikplatser för 
alla, exempel (25). 

(25) R: Vi har Resursen här och trettio elever blev … i januari lovade praktikplatser. Varför 
skedde inte det? 

Praktiken definieras här som ett slags tillägg till SFI och något som hade lovats till dess 
målgrupp. Alternativet kunde ha varit att knyta de omtalade till i första hand Resursen 
och konstruera bristsituationen som att bara ena hälften av Resursen blev genomförd. 
Rektorn håller fast vid SFI-perspektivet även då han citerar en introduktionssekreterare i 
exempel (26).   

(26) R: [introduktionssekreteraren säger:] Här kommer en elev i på mitt kontor, en eller två 
och klagar att jag vill inte läsa bland dom där farbröderna liksom. 

Angående ansvaret för kvaliteten i gränsaktiviteten nämner rektorn olika parter, även 
målgruppen. I det sammanhanget använder han omtalet individ parallellt med elev, 
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exempel (27), vilket gör att fokuset riktas till den enskilda individen och hennes eller 
hans vilja.   

(27) R: … det här, är ju, som jag ser det, ett samarbetsprojekt mellan då arbetsmarknads- 
kontoret och oss. Och ett ansvar på … chefsnivå men även på utförandenivå med 
LÄRARE och ARBETSKONSULENTER som har SITT ansvar och individen, eleven 
finns med där. 

Grupp i betydelsen undervisningsgrupp är ett grundläggande begrepp inom SFI som 
aktivitetssystem. Rektorn är genuint på hemmaplan då han utifrån arbetsfördelningen på 
SFI omtalar målgruppen med grupp kombinerat med lärarens förnamn: Lisas grupp. I 
exempel (28) där rektorn talar om gruppen är det däremot fråga om ett gränsöver- 
skridande omtal som kontrasteras mot vanliga grupper dvs. sedvanliga undervisnings- 
grupper inom SFI.  

(28) R: men jag tror inte att om gruppen skulle läggas ner att dom skulle må dåligt av att gå 
i vanliga grupper med fyrtioåringar alltså det … kan jag inte känna … är nån 
kvalitetsförsämring, egentligen. 

Läraren talar i första hand om elever(na) och gruppen, utifrån arbetsfördelningen inom 
SFI även om mina elever eller min grupp. Vid vissa tillfällen, såsom i exempel (29), 
använder hon bestämningar som placerar eleven på studieväg och språknivå eller kurs.  

(29) L: Ja, det har varit nästan endast spår-två-elever. Jag har ju några spår-ett också, och 
dom är ju lite svåra att få ut i praktik, än … På låg B-nivå. … Sen har jag haft några 
spår-tre-elever. Som har sökt sig till min grupp också, för att få … den här praktiken. 

Det vanliga är att gruppen som omtal hos läraren refererar till målgruppen som en under- 
visningsgrupp i SFI. Så är fallet i exempel (30) där läraren berättar att gruppen blivit 
pratigare.  

(30) L: Gruppen har blivit pratigare … Den PERSONEN har blivit pratigare … För det JAG 
ser det är ju att den här B-eleven som blir en C-elev som blir en D-elev blir pratigare i 
klassrummet. 

Det är klassrumsmiljön som läraren oftast kopplar omtalet elev och grupp till. Elev kan 
dock följa med även till sammanhang utanför SFI:s gränser. Läraren behåller sitt SFI-
perspektiv då hon i exempel (31) refererar till en diskussion med arbetskonsulenten i 
AMÅ. Samtalet som gäller ”helhetsbilden” aktualiserar målgruppen i alla tre sam- 
verkande aktivitetssystemen.  

(31) L: Men NÄR vi träffas (nya arbetskonsulenten) och jag så pratar vi inte nåt annorlunda 
är vad COACHEN och jag pratade. Utan vi går igenom eleverna och … pratar om vad 
dom gör och vad dom har gjort och vad skulle passa för och hur det går i skolan och. 
Så man får den där helhetsbilden. 

Det är inte bara inom aktivitetssystemet SFI som omtalet elev kommer till användning. 
Det förekommer även i enhetschefens, coachens och introduktionssekreterarens tal, då 
dessa kommer in på frågor om språkinlärning eller undervisning och intar ett SFI-
perspektiv, exempel (32) och (33).  
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(32) E: E- det har ju visat sig att dom HÄR eleverna, nu ska jag inte svära på det här men 
jag har fått uppfattningen att dom här eleverna lär sig svenska, snabbare, generellt. 

(33) C: Ibland så e- hör jag att läraren tar hjälp av nån elev. 

Introduktionssekreteraren, en av initiativtagarna till Resursen, har målgruppen som 
deltagare i introduktionsprogrammet. Hon använder omtalet deltagare då det rör sig om 
hennes profession och flyktingintroduktionen mera generellt. På frågan om vilken roll 
introduktionssekreterarna hade i samverkan svarar hon enligt exempel (34). 

(34) I: Det var den rollen. Att på något sätt BEVAKA våra deltagares intressen. 

Sättet att bevaka deltagarnas intressen i gränsaktiviteten är att föra en ständig dialog med 
deltagaren så att denna får framföra sina synpunkter vilket exempel (35) handlar om. 

(35) I: Det är väldigt viktigt att det finns en ständig dialog mellan deltagare [och 
introduktionssekreterare], att man kontrollerar om de är nöjda med själva under- 
visningen. 

På frågan om vad Resursen står för som benämning svarar introduktionssekreteraren att 
det är en resurs … för våra deltagare, exempel (36). Användningen av det possessiva 
pronomenet förtydligar här, i likhet med exempel (34) ovan, att omtalet deltagare ingår i 
diskursen inom flyktingintroduktionen. 

(36)  I: [Gränsaktiviteten är en resurs] för våra, för våra deltagare … Och det är ju 
nyanlända flyktingar.  

Den kommunala flyktingintroduktionen bygger på ett arv från socialtjänsten och dess 
arbetssätt (se delkapitel 1.3.1). Begreppet klient ingår i detta arv, något som utvecklings- 
ledaren bemött i sitt samarbete och som aktualiserades i exempel (20) ovan. Klient som 
omtal slinker in i introduktionssekreterarens tal vid ett par tillfällen. Informanten korri- 
gerar dock sig själv och återgår till deltagare, exempel (37). 

(37) I: Jag kan säga att rollen som våra klienter hade, eller deltagare, var beställare. 

Även den tidigare verksamhetschefen för flyktingintroduktionen växlar mellan klient och 
deltagare då han talar om målgruppen för flyktingintroduktionen, vilket är fallet i 
exempel (38).  

(38) V: Alltså … dom flesta, deltagare som JAG mött i alla fall, jag har också jobbat med 
klienter alltså. Nu har jag inte så mycket, jag har nästan ingen klientkontakt över-
huvudtaget nu då. 

Deltagare är ett vanligt förekommande omtal även för målgruppen inom aktivitets- 
systemet AMÅ, kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Enligt läraren brukar coachen 
använda detta omtal, vilket framgår av exempel (15) i början av delkapitlet. I intervjun 
med coachen förekommer dock inga belägg för deltagare. I intervjun med enhetschefen 
förekommer det en gång. I intervjuerna föredrar de båda informanterna från arbets- 
marknadsåtgärder andra sätt att omnämna målgruppen för Resursen.   
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Läraren däremot har anammat omtalet deltagare. Då det är läraren själv eller någon 
annan komponent inom SFI som berörs, dominerar SFI-perspektivet och målgruppen 
konstrueras i första hand som elever. Då läraren intar ett AMÅ-perspektiv tenderar hon 
att använda omtalet deltagare. I exempel (39) nedan handlar diskussionen om den senare 
delen av undersökningsperioden då flyktingintroduktionen fasats ut och det är (arbets- 
konsulenterna på) arbetsmarknadsåtgärder som samarbetar med språkutbildningen kring 
Resursen. Läraren tar ställning till hur urvalet av deltagare till Resursen ska ske. 
Inledningsvis talar hon ur AMÅ-perspektivet med AMÅ som förstadeltagare i den 
materiella processen välja. Andradeltagaren omtalas ur samma perspektiv, dvs. som 
deltagare. Då förstadeltagaren blir vi vilket inkluderar även läraren, intar läraren ett SFI-
perspektiv och går över till omtalet elever. Repliken avslutas med att läraren låter AMÅ 
som förstadeltagare inta ett SFI-perspektiv och välja elever. 

 
(39) L: Så dom [AMÅ] måste ju OCKSÅ kunna välja, sina deltagare som ska gå i den här 

gruppen. Vi … TILLSAMMANS får försöka matcha elever. (Förnamn på arbets- 
konsulent) vet ju PRECIS vilka som passar. Han sitter ju där med det. Så han kan 
ABSOLUT välja passande elever. 

 

7.2.1.2 Gränsöverskridande omnämnanden 

Då det uppstår behov av att inta ett gemensamt perspektiv på målgruppen inom Resursen 
använder informanterna gruppen och (dom här) ungdomarna som gränsöverskridande 
omtal.   

Gruppen är ett omtal som kan syfta antingen på undervisningsgrupp inom SFI, 
såsom i exempel (24), (29) och (30) ovan, eller på ett gemensamt föremål för de sam- 
verkande aktivitetssystemen, såsom i exempel (28). I exempel (39) ovan som återges 
delvis i exempel (40) är den här gruppen en gemensam angelägenhet för aktivitets- 
systemen.  

 
(40) L: Så dom [AMÅ] måste ju OCKSÅ kunna välja, sina deltagare som ska gå i den här 

gruppen. 

Gruppen är ett vanligt förekommande omtal hos coachen. Omnämnandet i exempel (41) 
nedan ingår i en platsomständighet som beskriver en process med de båda gränsöver- 
skridarna coachen och läraren, vi, som förstadeltagare. Omtalet gruppen förses med 
bestämningen den här.    

(41) C: Sen tror jag att det är viktigt det här vi är ju två stycken som jobbar väldigt in- 
intensivt runtomkring den här gruppen. 

Gruppen förekommer även i sammansättningen ungdomsgruppen som används av flera 
informanter. Ett år efter att Resursen kommit igång och man löst de initiala störningarna i 
aktiviteten startas en grupp med motsvarande upplägg men med äldre nyanlända. I det 
sammanhanget börjar man använda termen ungdomarna och ungdomsgruppen även som 
kontrast till vuxengruppen. 
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Ungdomar(na) dominerar som gränsöverskridande omtal i det muntliga materialet. 
Det verkar vara en reifikation som är möjlig för gränsöverskridarna i alla tre ursprungs- 
aktiviteterna att ta till. Detta omtal används någon gång av alla informanterna med undan- 
tag av rektorn. Mest dominerande är det hos representanterna för AMÅ och FLI, främst 
enhetschefen och introduktionssekreteraren. 

Enligt introduktionssekreteraren var åldern en väsentlig faktor som bidrog till den 
initiala bristsituationen på SFI. Att vara ung bland äldre elever påverkade målgruppens 
trivsel och resultat i språkutbildningen. Introduktionssekreteraren såg dock potential hos 
målgruppen, något som hon beskriver som en inspirationskälla i arbetet, exempel (42) 
och (43). 

 
(42) I: Inga såna där misslyckade ungdomar utan det var lite sovande ungdomar […] Att det 

är mycket skoj och skratt. Och det är JÄTTEcharmigt. Så det måste bli jätteroligt att 
jobba med dem. 

(43) I: Vi [introduktionssekreterarna] var i nära kontakt med ungdomarna. 

Exempel (44) visar tydligt att omtalet ungdomar möjliggör för introduktionssekreteraren 
att överskrida gränsen mellan de tre aktivitetssystemen. Det är inte elever inom SFI, 
klienter inom FLI eller deltagare inom AMÅ som utvecklingsledaren och introduktions- 
sekreterarna plockat till Resursen utan det är ungdomar. Samtidigt som omtalet 
ungdomar fungerar gränsöverskridande är det ett praktiskt sätt att särskilja målgruppen 
för Resursen från övriga, äldre nyanlända inom FLI och SFI. 

(44) I: Nu har vi samlat ungdomar, plockat från alla sfi-klasser. 

Ungdomar används som omtal då introduktionssekreteraren hänvisar till ett perspektiv 
som coachen och läraren har tillsammans, exempel (45). I exempel (46) berörs arbets- 
fördelningen mellan alla tre aktivitetssystemen som samverkar kring Resursen.   

(45) I: Dom lyssnade väldigt mycket vad ungdomarna klagade för. 

(46) I: Så alla hade sin roll, men det som var centralt och viktigast är ju att ungdomarna 
kände att vi var en samlad grupp kring dom. 

Enhetschefen på Aktivitetshuset omtalar målgruppen nästan uteslutande som (dom här) 
ungdomarna. En del av dessa omtal kan kategoriseras som gränsöverskridande. Så är 
fallet i exempel (47) där enhetschefen beskriver samarbetet mellan coachen och mål- 
gruppen och i exempel (48) som beskriver målgruppen som initiativrik och aktiv.   

(47) E: Hon, hon curlar inte, utan hon delar ut redskap och säger ”Take it or leave it”. Och 
som jag har uppfattat det så så TAR dom här ungdomarna dom hära, e-, redskapen och 
och använder dom. 

(48) E: Så att dom här ungdomarna dom har ju deltagit i ALLT som Aktivitetshuset har 
erbjudit … 

Då enhetschefen beskriver händelserna på praktikcentret där aktiviteterna förlagts 
inledningsvis, förtydligar hon omtalet ungdomar med Resursen som förled, exempel (49). 
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(49) E: Nu hade det inte med Resursen-ungdomarna att göra. 

I Aktivitetshuset finns flera grupper företrädesvis unga människor som deltar i arbets- 
marknadsåtgärder. Enhetschefen själv är särskilt intresserad av att arbeta med ungdomar, 
som enligt henne alltid ska ha VIP-service. Hon har en mycket positiv bild av Resursen 
och beskriver deltagarna som dom MEST motiverade av VÅRA ungdomar och våra mest 
motiverade ungdomar. Dessa uttryck med det possessiva pronomenet våra knyter de 
omtalade till aktivitetssystemet AMÅ. Superlativformen skiljer dem å andra sidan från 
övriga individer i Aktivitetshuset. Ibland svävar alltså tolkningen av ungdomar som 
omtal mellan aktivitetsspecifikt och gränsöverskridande.  

Även läraren använder sig av ungdomar som gränsöverskridande omtal. I exempel 
(50) drar hon sig till minnes den första tiden på praktikcentret. Det uppstod konflikter i 
den miljön och enligt läraren blev målgruppen för Resursen måltavla för klagomål utan 
egen förskyllan. 

 
(50) L: Det var bara klagomål på ungdomarna hela tiden. 

Verksamhetschefen talar nästan uteslutande om ungdomarna eller ungdomsgruppen. I 
exempel (51) sammanfattar han sin syn på hur Resursen startade och hur den motiverades 
av målgruppen själv.  

(51) V: Kan vi göra nåt för ungdomarna, det var så det var frågan. Kan vi kombinera ihop 
nånting. Så det vart den här lösningen [...] Och det visade sig ju rätt snart att dom här 
ungdomarna, tyckte ju själva … så tyckte dom att det var mycket mycket BÄTTRE. 
Och jag drog slutsatsen att det var för att dom såg sig mer som ungdomar än som SFI-
studenter egentligen. 

I exempel (51) ovan används ungdom i tre olika betydelser. Inledningsvis gäller det ung- 
domarna på SFI och FLI generellt. Sedan gränsaktiviteten startat och gruppen bildats 
syftar dom här ungdomarna på den avgränsade målgruppen inom Resursen. Slutligen 
framför verksamhetschefen tankar som han antar att målgruppen hade om sin egen 
identitet. Informanten utgår från att personerna identifierade sig i första hand som unga 
människor och inte som sfi-elever. I det fallet används omtalet aktivitetsneutralt.  

Verksamhetschefen ger begreppet ungdom en avgörande innebörd, vilket han 
legitimerar med (sin egen uppfattning om) målgruppens egen identitet. Frågan om vad det 
innebär att vara ung (nyanländ) är central även för de andra informanterna, framför allt 
för introduktionssekreteraren, coachen och enhetschefen samt läraren. Det är i inter- 
vjuerna med rektorn och utbildningsledaren som den aspekten hos målgruppen tonas ner. 

 

7.2.1.3 Aktivitetsneutrala omnämnanden 

I intervjuerna uppstår även behov av att tala om målgruppen neutralt, utan koppling till 
något av aktivitetssystemen. I sådana fall används person och individ som omtal. Även 
grupp och ungdomar kan få en aktivitetsneutral innebörd. I exempel (21) ovan där 
utvecklingsledaren beskriver de inledande stegen i urvalet av målgruppen för Resursen 
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blickar hon bortom aktivitetssystemen då hon introducerar de omtalade i intervjusvaret. 
Citatet återges här som exempel (52). 

(52) U: Det var personer som handläggarna fick plocka ut bland sina klienter, vilka dom 
tyckte var lämpliga att gå in i Resursen. Sen skickade dom en lista till mig för att vi sk-
. Och sen var det elever med på den listan som vi som lärare inte tyckte var lämpliga. 

Omtalet person tolkas alltså som ett neutraliserande av deltagande. I förhållande till de 
samverkande kommunala aktivitetssystemen är de omtalade ”varken eller” då de förs på 
tal för första gången. Person fungerar aktivitetsneutralt även i exempel (53) som handlar 
om nästa steg i urvalsarbetet: personerna kallades till en första gruppinformation på sfi-
skolan.  

(53) U: Och sen kallades dom här personerna till information i klassrummet här nere. 

Individ är en annan möjlig benämning som frigör referenten från ett specifikt aktivitets- 
system. Då utvecklingsledaren använder sig av omtalet individ, tillför hon den omtalade 
en aspekt av egen identitet och vilja utan tillhörighet till något aktivitetssystem. I ett 
resonemang om problem som Resursen stött på inledningsvis nämner utvecklingsledaren 
bl.a. att deltagandet inte var frivilligt för alla, exempel (54) och (55). 

(54) U: … för en del individer var det inget VAL utan det var … 

(55) U: Det är ju viktigt att individen måste vara intresserad av praktik också. 

Även rektorn använder sig av omtalet individ för att poängtera det personliga ansvaret 
som inte är avhängigt av deltagande i SFI. I exempel (56), tidigare presenterat som exem- 
pel (27), använder han det dubbla omtalet individen, eleven. 

(56) R: Och ett ansvar på … chefsnivå men även på utförandenivå med LÄRARE och 
ARBETSKONSULENTER som har SITT ansvar och individen, eleven finns med där. 

Det aktivitetsneutrala person, nu med attributet unga, kommer till användning då rektorn 
drar sig till minnes hur Resursen kom tillstånd. Han är osäker på varifrån exakt det första 
förslaget kom. Det var dock inte från SFI utan något annat aktivitetssystem i nätverket, 
exempel (57).  

(57) R: Det framfördes som … att unga personer, BEHÖVDE, … en egen grupp.  

Person förekommer aktivitetsneutralt även i lärarens tal om målgruppen. I exempel (58) 
förekommer det vid sidan av de aktivitetsspecifika omtalen gruppen och eleven.  

(58) L: Gruppen har blivit pratigare … Den PERSONEN har blivit pratigare … För det JAG 
ser det är ju att den här B-eleven som blir en C-elev som blir en D-elev blir pratigare i 
klassrummet. 

Här lägger läraren särskild betoning på ordet personen. På det sättet lyfter hon den om- 
talade utanför aktivitetssystemen. Den omtalade är varken elev i SFI eller deltagare i 
AMÅ/FLI utan en person i sin egen rätt. Senare i samma replik intar läraren ett SFI-
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perspektiv igen och personen blir elev. Omtalet person betonas även i exempel (59) där 
läraren talar om mognadsprocess.  

(59) L: MEN, jag kan känna att dom har mognat som PERSONER. 

Anonymisering genom omtalet person kan tolkas som ett aktivitetsneutralt perspektiv. 
Samtidigt kan det anonyma personen fungera som ett gränsöverskridande omtal. Den 
dubbla tolkningen är möjlig i exempel (60) där introduktionssekreteraren talar om 
nyanlända som fått sluta i Resursen.  

(60) I: En person som är frånvarande och som inte gör nånting, där man märker att man 
vågar inte skicka personen till praktiken … helt enkelt någon som visar en längre 
period att varken undervisningen eller praktiken fungerar. Och då ville man inte att den 
personen ska ta den platsen. 

Exempel (51) ovan visade att ungdomar kan användas aktivitetsneutralt med fokus på 
individens identitet. Unga vuxna som omtal kan ha liknande funktion. Läraren engagerar 
sig starkt i de nyanländas levnadsbana. Enligt henne handlar Resursen om unga 
människor som behöver lotsning i mångt och mycket. I ett sådant sammanhang använder 
hon sig av omtalet unga vuxna. Unga vuxna konstruerar målgruppen utifrån deras egna 
egenskaper och korsar gränsen mellan politikområdet inom AVN och samhället i ett 
större perspektiv, exempel (61). 

(61) L: Och i och med att dom är UNGA vuxna, att bara komma hit från ett krigshärjat land 
… 

Ytterligare substantiv förekommer som omtal i intervjuerna, ofta i anonymiserande syfte. 
Utöver person förekommer bl.a. kille. I exempel (62) citerar introduktionssekreteraren sig 
själv då hon beskriver hur urvalet till Resursen kan ha gått till.  

(62) I: … jag kunde alltid ringa utvecklingsledaren och läraren och säga: ”Jag har en kille” 
… 

Samtidigt som en kille i exemplet ovan refererar till målgruppen för flykting- 
introduktionen är det ett aktivitetsneutralt sätt att tala anonymt om målgruppen för 
Resursen, ett sätt som används av de flesta informanterna. Tjej förekommer också men 
mera sällan, förmodligen på grund av att det varit flera manliga deltagare i Resursen. 
Kompis är ett omtal som läraren använder då hon intar elevens perspektiv i förhållande 
till andra elever. Då en elev redovisar sina praktikerfarenheter i klassrummet uppstår det 
enligt läraren frågor om vad olika begrepp står för, exempel (63). 

(63) L: Det blir följdfrågor från kompisarna: ”Vad betyder det? Vad betyder det?” … Jag 
frågar ju lika dumma frågor som kompisarna liksom. 

Omtalet kompis kan här motsvara klasskompis vilket knyter omtalet till SFI som 
aktivitetssystem. Kompis utan sådan koppling förekommer i exempel (64) där läraren 
berättar om att hon ibland kontaktas av personer från andra sfi-grupper.   
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(64) L: … det har ju varit ofta killar, somaliska killar på D-nivå, som har haft kompisar i 
gruppen … 

I intervjun med coachen förekommer ett flertal berättelser om enskilda individer på 
praktiken. Coachen ger exempel på hur hon själv agerat på praktikplatserna för att bevaka 
enskilda personers intressen, hur personerna valt praktikplatser och hur det har fungerat. 
Hon väljer då att anonymisera genom att tala om exempelvis kille och kvinna: en kille 
som var ute på en praktikplats, en kille som önska sig ett städjobb, en ung arabisktalande 
kvinna. På det här sättet framstår coachen som en vägledare för enskilda individer som 
kategoriseras utifrån sin bakgrund och sina intressen och inte som deltagare i något av de 
aktuella aktivitetssystemen. 

 

7.2.1.4 Sammanfattning 

Alla informanterna växlar mellan aktivitetsspecifika, gränsöverskridande och aktivitets- 
neutrala omnämnanden. De omtalar alltså målgruppen med begrepp ur ursprungs- 
aktiviteterna och med gränsöverskridande begrepp. De använder sig även av omtal som 
inte har någon koppling till de aktuella aktivitetssystemen. Tjänstemännens sätt att 
omnämna målgruppen sammanfattas här i tur och ordning, först SFI, sedan FLI och 
AMÅ. 

Det visar sig att utvecklingsledaren, rektorn och läraren inom SFI föredrar de 
aktivitetsspecifika omtalen elev och grupp. Då de talar med t.ex. introduktions- 
sekreterarens eller coachens röst, kan de använda omtal som hör ihop med dessa 
aktivitetssystem, t.ex. klient och deltagare. Tjänstemännen inom SFI använder sig av 
reifikationen ungdomar(na) för att konstruera eget och målgruppens deltagande i 
gränsaktiviteten Resursen. Rektorn och utvecklingsledaren är dock märkbart restriktiva i 
detta. Ingen av dessa två visar sig vara särskilt engagerad i att skapa en gränsaktivitet för 
enbart yngre personer, rektorn är i viss mån kritisk till ett sådant upplägg. 

Introduktionssekreteraren och verksamhetschefen använder sig av deltagare som 
omtal för målgruppen vilket konstruerar deltagande i flyktingintroduktionen. Båda är 
också inne på omtalet klient som knyter dem själva som professionella till socialtjänstens 
tradition. Båda informanterna är övertygade över fördelarna med ett upplägg med enbart 
yngre deltagare. Ungdomar är också det omtal som introduktionssekreteraren använder 
mest. Båda informanterna använder sig av ungdomar som reifikation för deltagande i 
Resursen som gränsaktivitet. 

Coachen och enhetschefen inom arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, skiljer sig från 
varandra i sitt sätt att omtala målgruppen. Coachen talar om målgruppen implicit: genom 
passiv diates, med pronomen och med aktivitetsneutrala, anonymiserande uttryck. 
Enhetschefen som är särskilt intresserad av arbete med ungdomar omtalar gruppen allt 
som oftast med deltagare eller ungdomar. Båda informanterna använder ungdomar som 
reifikation för deltagande i Resursen som gränsaktivitet. Enhetschefen använder de här 
ungdomarna även som aktivitetsspecifikt omtal som refererar till AMÅ som aktivitets- 
system. 
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Alla informanterna använder sig av aktivitetsneutrala omtal. Ungdomarna respektive 
unga vuxna definierar målgruppen utifrån dess egna egenskaper vilka inte är beroende av 
aktivitetssystemen. Så gör även omtalen individ och person. De sistnämnda och ett antal 
andra substantiv, såsom en kille och en arabisktalande kvinna, används också för att 
anonymisera den omtalade. 

På grund av intervjuernas karaktär är det omöjligt att göra strikta jämförelser mellan 
omnämnanden hos olika informanter. De halvstrukturerade intervjuerna har ju formats 
olika beroende på bl.a. informantens ansvarsområde och roll. Informanterna har fått rätt 
stort utrymme att tala om det de själva tycker är viktigt. Jag som intervjuare kan 
dessutom ha påverkat valet av omtal i viss mån. Inledningsvis var elev det naturliga valet 
för mig, men jag blev snabbt medveten om ”det partiska” i detta. Sedan kom jag att 
eftersträva ett aktivitetsneutralt omtal såsom individ eller person. Det förekommer att jag 
ställer frågor om elever, ungdomar, deltagare och gruppen och kan på så vis påverka 
informantens språkbruk. Jag bedömer dock att det inte har någon avgörande betydelse för 
informanternas val av omtal. 

Informanterna är också olika personligheter och har ett eget sätt att uttrycka sig 
vilket är särskilt tydligt i fråga om utvecklingsledaren och coachen. Båda är erfarna och 
medvetna professionella som är väl bevandrade i sitt eget aktivitetssystem och i kom- 
munen i övrigt. De har dock olika sätt att formulera sig. Utvecklingsledaren är gärna 
specifik och detaljerad, medan coachen uttrycker sig i generella termer. Utvecklings- 
ledaren intar ofta perspektivet inom ett aktivitetssystem, medan coachen har individen 
som fokuspunkt.  

Samtidigt som informanterna föredrar vissa omtal förekommer det också variation 
och tvekan. Trots detta och trots olika antal omnämnanden i intervjuerna kan man dra 
slutsatsen att omtal av målgruppen fungerar som reifikationer för deltagande inom och 
över aktivitetsgränser och även utanför aktivitetssystemen.  

I sammanfattningen i delkapitel 7.2.3 återkommer jag till hur omtalen bidrar till 
etablerandet av gränsaktivitet. 

 

7.2.2  Gränsdokument 
 

I detta delkapitel undersöks omnämnandet av målgruppen i följande sju gränsdokument 
från tidsperioden oktober 2008–mars 2012: protokollet kring utvecklingsfrågor, (UVO), 
utkastet till beskrivningen av Resursen, (RES), minnesanteckningarna från uppföljnings- 
möte, (ARE), Styrdokumentet, (ISA), Presentationen, (PRE), Lägesrapporten, (LÄR), 
och mejlet från läraren, (MEL).  

Dokumenten ingår i en textkedja, där de fyra förstnämnda dvs. protokollet, utkastet, 
minnesanteckningarna och Styrdokumentet präglas av stark intertextualitet med formu- 
leringar som återkommer i stort sett ordagrant. Dessa fyra dokument har producerats 
inom ramen för ett år, oktober 2008–oktober 2009, och de handlar om planering av 
gränsaktiviteten. Det första dokumentet i kedjan, protokollet om utvecklingsområden, har 
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en introduktionssekreterare som skribent. Sedan tar enhetschefen för Aktivitetshuset vid 
och skriver de resterande tre planeringsdokumenten.  

Presentationen och Lägesrapporten som skrivits under våren 2010 och mejlet som 
skickades under våren 2012 skiljer sig i viss mån från de fyra planeringsdokumenten. 
Dels är deras funktion i gränsaktiviteten något annorlunda och dels har de en annan 
skribent nämligen läraren. Läraren har skrivit dokumenten då Resursen varit igång minst 
ett år och det är något pågående eller genomfört som de handlar om.  

Omnämnandena av målgruppen i dessa sju gränsdokument kategoriseras som dels 
aktivitetsspecifika, dels gränsöverskridande och dels aktivitetsneutrala.  

  

7.2.2.1 Aktivitetsspecifika omnämnanden 

Elev och grupp med koppling till SFI och deltagare med koppling till flykting- 
introduktionen, FLI, eller arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, kommer till användning som 
aktivitetsspecifika omtal i gränsdokumenten. Ett särskilt sätt att peka på de separata 
aktivitetssystemen och samtidigt knyta ihop dem är den parallella användningen av elev 
och deltagare.  

Tankarna om en särskild aktivitet för nyanlända flyktingar i åldern 20–24 år 
presenteras för första gången i skrift i ett protokoll som räknar upp utvecklingsområden i 
anslutning till kommunens flyktingintroduktion. I anteckningarna benämns målgruppen 
som bl.a. deltagare/elever. Detta sätt att omnämna målgruppen åskådliggör det faktum att 
Resursen innebär ett möte mellan åtminstone två aktivitetssystem, FLI och SFI, exempel 
(65) och (66). 

 
(65) Även i fortsättningen är det SFI och FLI som tar fram deltagare/elever. (UVO) 

(66) När det bedöms att deltagaren/eleven kan gå vidare till annan verksamhet avslutas den 
på Resursen. (UVO) 

I januari 2009 formulerar enhetschefen på Aktivitetshuset ett första dokument, ett utkast 
som beskriver Resursen mera i detalj. Dokumentet bygger på formuleringarna i proto- 
kollet om utvecklingsområden. Samtidigt utgör det en slags föregångare till Styr- 
dokumentet som kommer halvåret efter. Omnämnandet av målgruppen följer principerna 
i protokollet. Som en slutkläm i utkastet tillkommer dock en namndiskussion under 
rubriken Deltagare/elev, exempel (67). Yttrandet i exemplet antyder att de dubbla 
benämningarna varit på tal i nätverket.  

(67) Som noterat benämner jag individerna vid deltagare/elever beroende på att de är både 
ock. Känns som att det vore bra att komma fram till ETT namn. (RES) 

Enhetschefens förklaring till dubbelheten i omtalet är att målgruppen ingår i flera 
aktivitetssystem och att den deltar i flera aktiviteter samtidigt. Idén om ETT namn signa- 
lerar samtidigt en tanke om att det handlar om ett gemensamt föremål för en gräns- 
aktivitet. Trots vädjan om ett gemensamt omtal för målgruppen förs inte diskussionen om 
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detta vidare i det skriftliga materialet och de dubbla omtalen lever kvar i bl.a. Styr- 
dokumentet. 

Styrdokumentet som definierar Resursen och rutiner kring anvisning och deltagande 
bygger alltså på tidigare texter. Målgruppen omtalas i stort sett utan undantag med 
deltagare/elever eller i omvänd ordning eleven/deltagaren. Exempel (68) återfinns under 
rubriken Ansvar. Samtliga inblandade aktörer inkluderar här berörda i de tre aktivitets- 
systemen AMÅ, FLI och SFI. Målgruppen är alltså deltagare i de två förstnämnda och 
elev i SFI. 

 
(68) Samtliga inblandade aktörer har ansvar för att både deltagare/elev och verksamhet 

utvecklas positivt. (ISA) 

I några formuleringar i Styrdokumentet förekommer deltagare ensamt och då tydligt som 
omtal för individer som deltar i flyktingintroduktionen, exempel (69). 

(69) Aktivitetshuset i samverkan med SFI, KPC och (frivillig organisation), kommer att ta 
emot deltagare från Flyktingintroduktionen i åldern … (ISA) 

I Lägesrapporten dominerar elev som omtal oberoende av vilken del av nätverket och 
samverkan som texten handlar om. Detta är något överraskande med tanke på att det är 
läraren som är skribent. I intervjun är ju läraren dels rätt trogen respektive aktivitets- 
system i sitt sätt att omnämna målgruppen och dels en flitig användare av gränsöver- 
skridande begrepp som omtal.  

Lägesrapporten inleds med en definition av målgruppen som unga flyktingar 20–25 
år. Därefter beskrivs språkutbildningen och i det sammanhanget omtalas de nyanlända 
som elever, exempel (70). 

 
(70) Eleverna har ungefär 6-9 år i grundskola i sina hemländer och bedömdes som 

”omotiverade”. (LÄR) 

Texten fortsätter sedan med en beskrivning av klassrumsaktiviteterna och språknivåerna 
för målgruppen som omnämns elever eller gruppen, exempel (71). Grupp används i 
betydelsen undervisningsgrupp i exempel (72). 

(71) Eleverna arbetar i grupper på olika nivåer i samma klassrum där de också har tillgång 
till fem datorer med uppkoppling. (LÄR) 

(72) Talmässigt är de en stark grupp. (LÄR) 

Då texten går över till att följa upp praktikdelen och övrigt utbud inom ramen för 
Aktivitetshuset, håller skribenten kvar sitt SFI-perspektiv och omtalar målgruppen nästan 
uteslutande som elever, exempel (73)–(76).  

(73) Eleverna har en arbetskonsulent som hjälper dem med språkträningsplatser. (LÄR) 

(74) Arbetskonsulenten kontrollerar språkträningsplatserna, följer eleverna dit och besöker 
dem flera gånger under perioden. (LÄR) 

(75) Under den tiden samtalar arbetskonsulenten flera gånger med varje enskild elev om 
deras tankar och önskningar inför framtiden. (LÄR) 
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(76) Lärare och arbetskonsulent har nära och daglig kontakt med varandra och eleverna, då 
de sitter i samma hus. (LÄR) 

Läraren återkommer till elev och grupp som aktivitetsspecifika omtal då Resursen som 
gränsaktivitet börjat lösas upp under våren 2012. Vid den tidpunkten har språkunder- 
visningen flyttat tillbaka till sfi-skolan. De nyanlända deltar i sfi-undervisningen på halv- 
tid men saknar aktivitet för den andra halvtiden. I början på mars 2012 tar läraren ett 
initiativ för att reda ut situationen. Hon skriver ett mejl till berörda tjänstemän där hon 
redovisar för läget och ställer frågor om Resursens framtid. Hon tar själv ställning för 
upplägget som kombinerar sfi-utbildning med praktik. Utgångspunkten för hennes 
resonemang är elevernas språkutveckling, exempel (77). 

(77) I och med alla turbulens/omorg/flytt etc känner jag viss oro för elevernas språk- 
inlärning. (MEL) 

Målgruppen omtalas i mejlet både som elever och som grupp(er) – läraren har nu hand 
om både Resursen och ”vuxengruppen”. I enlighet med arbetsfördelningen inom SFI är 
det fråga om mina grupper, exempel (78). 

(78) Mina båda grupper går 9 tim/vecka, tre dagar i veckan. (MEL) 

Såsom Resursen utvecklats under våren har läraren ”backat tillbaka” till aktivitets- 
systemet SFI. Hon delar inte målgruppen med andra aktiviteter i någon större omfattning 
och hon är dessutom tillbaka på den stora sfi-skolan då Aktivitetshuset som gränsobjekt 
stängts. Detta återspeglas i diskursen som tar sin utgångspunkt i de nyanländas språk- 
inlärning och som realiseras genom aktivitetsspecifika omtal. Då läraren i samma mejl 
blickar tillbaka på starten av gränsaktiviteten och minns coachens arbete, exempel (79), 
omtalar hon målgruppen med det gränsöverskridande deltagare.   

(79) När coachen och jag startade för tre år sedan hade vi möjlighet att placera alla på KPC 
direkt vid starten, medan coachen sökte platser utefter deltagarnas önskemål. (MEL) 

I mejlet berörs målgruppen även utifrån sina personliga egenskaper utanför aktivitets- 
systemen då läraren hävdar att ett upplägg med språkundervisning kopplat till arbetsplats- 
förlagd praktik vore att föredra för unga vuxna. 

 

 7.2.2.2 Gränsöverskridande omnämnanden 

Den vädjan om ett enhetligt omnämnande som framförs i beskrivningen av Resursen i 
januari 2009 hörsammas till viss del i gränsdokumenten, framför allt i minnes- 
anteckningarna från uppföljningsmötet i mars samma år och i Presentationen året efter. 
De kandidater till gränsöverskridande omtal som förs fram är ungdomar och deltagare (i 
Resursen). 

I mars 2009 har representanter för arbetsmarknadsåtgärder och flyktingintroduktion 
samlats för att diskutera gemensamma frågor, mest Resursen. I minnesanteckningarna 
som enhetschefen för Aktivitetshuset står för omtalas målgruppen i första hand som 
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ungdomar(na) vilket kan tolkas som en strävan till ett enhetligt omnämnande över 
aktivitetsgränser. I lägesrapporteringen som ingår i minnesanteckningarna, exempel (80), 
diskuteras bl.a. praktikdelen. 

 
(80) Tre av ungdomarna är på väg ut i praktik. (ARE) 

Omtalet ungdomarna återkommer i samband med planeringen av schemarutiner, exempel 
(81).  

(81) Ungdomarna ska ha ett grund och ett individuellt schema. (ARE) 

Ungdomarna används på motsvarande sätt också i Lägesrapporten som kommer ut året 
efter, exempel (82).  

(82) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga och 
ta lotsning när de behöver. (LÄR) 

Den andra kandidaten till gränsöverskridande omtal, deltagare, förekommer redan i 
minnesanteckningarna som var på tal ovan, även om dokumentet i övrigt föredrar 
ungdomarna som omtal, exempel (83). 

(83) Vi beslutar att sänka antalet deltagare i Resursen till max 12. (ARE) 

I Styrdokumentet används deltagare både aktivitetsspecifikt och gränsöverskridande. Det 
gränsöverskridande alternativet kan förses med en framförställd eller efterställd 
bestämning för att tydliggöra att det handlar om målgruppen för Resursen, exempel (84) 
och (85). 

(84) Följande kontaktpersoner gäller för alla Resursens deltagare: (ISA) 

(85) I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd fortsätter insatsen enligt planering. (ISA) 

Det dokument som introducerar deltagare som ett entydigt gränsöverskridande omtal för 
målgruppen i Resursen är Presentationen som formuleras av läraren våren 2010. Läraren 
och coachen ordnar då ett informationstillfälle om Resursen. Som grund för informa- 
tionen har läraren sammanställt en systematisk beskrivning av vad Resursen är för något. 
Målgruppen presenteras inledningsvis som unga vuxna 20–25 år21, gruppstorlek som max 
15 personer i gruppen. Då arbetet i sfi-undervisningen i klassrummet beskrivs, används 
begreppen nivågrupper, helgrupp och smågrupper. I övrigt omtalas målgruppen som 
deltagare. Exempelvis genomsnittsdeltagaren beskrivs utifrån båda delarna av upplägget 
i Resursen, både sfi-utbildningen och praktiken. Följande rapportering, exempel (86), 
återfinns under rubriken Resultat i Presentationen. 

(86) Genomsnittsdeltagaren ingår i gruppen ca ett år = klar med två kurser och haft tre 
praktikplatser. (PRE) 

                                                      
21 Åldersspannet för deltagande i Resursen är fr.o.m. detta dokument 20–25 år. 
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Nedan ges ytterligare exempel på omtalet deltagare. I den attributiva relationella 
processen i exempel (87) är både arbetskonsulenten och läraren bärare av attributet 
samtal kring deltagare och upplägg. Målgruppen är alltså deltagare ur båda aktivitets- 
systemens perspektiv. 

(87) Arbetskonsulenten och läraren har täta samtal kring deltagare och upplägg. (PRE) 

I exempel (88) definieras inte vilken del av de samverkande aktivitetssystemen som del- 
tagaren missköter, utan frågan hanteras inom helheten Resursen.  

(88) Deltagare som inte sköter sig ”fångas” snabbt upp och vi har samtal. (PRE) 

Det är lärarens, dvs. SFI:s, uppgift att bedöma elevens språkutveckling och språknivå. I 
SFI-diskursen är det alltså eleven som bedöms. Läraren väljer dock att använda omtalet 
deltagare även i detta sammanhang. På så vis konstrueras målgruppen som deltagare i 
Resursen i första hand, inte som elever inom SFI, exempel (89).  

(89) När deltagare har ett bra språk får de göra Aktivitetshusets basutbud. (PRE) 

Omtalet deltagare så som det används i Presentationen koordinerar de samverkande 
aktivitetssystemens perspektiv. Det konstruerar Resursen som en gränsaktivitet och mål- 
gruppen som deltagare i den i första hand. Samtidigt är de samverkande aktivitets- 
systemen, rutinerna och ansvarsfördelningen explicit beskrivna i dokumentet. Detta visar 
att helheten består av olika aktivitetssystem och olika professioner.  

Gruppen fungerar som ett gränsöverskridande sätt att omnämna målgruppen, vilket 
är fallet i bl.a. exempel (90) ur protokollet om utvecklingsområden.  

 
(90) Den första gruppen på 20 personer kommer att börja den 26/1. (UVO) 

Detta omtal kan naturligtvis inte fungera som det ”namn” på målgruppen som efterlysts 
tidigare. Det förekommer dock som ett alternativ vid lämpliga tillfällen i flera av doku- 
menten.  

  

7.2.2.3 Aktivitetsneutrala omnämnanden 

I slutet av delkapitel 7.2.2.1 nämndes att läraren som skribent för mejlet förordar språk- 
undervisning kopplat till praktik särskilt för unga vuxna. Detta omtal bör tolkas som 
aktivitetsneutralt. Även individ, person, unga människor och i vissa fall även ungdomar 
flyttar fokuspunkten utanför aktivitetssystemens ramar 

Individerna förekom i exempel (14) i ovan. Exemplet återges som nummer (91) nedan. 

(91) Som noterat benämner jag individerna vid deltagare/elever beroende på att de är både 
ock. Känns som att det vore bra att komma fram till ETT namn. (RES) 

Det aktivitetsneutrala utgör här utgångspunkten för ett resonemang om ett gränsöver- 
skridande omtal. På motsvarande sätt används det aktivitetsneutrala personer i kombi- 
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nation med det gränsöverskridande omtalet gruppen i exempel (90) i föregående del- 
kapitel: den första gruppen på 20 personer.  

Målgruppens ålder används som grund för både gränsöverskridande och aktivitets- 
neutralt omtal. Ungdomar, det ena av de två dominerande gränsöverskridande omtalen, 
används i gränsdokumenten även med en aktivitetsneutral innebörd. Såsom det kom fram 
i inledningen av detta delkapitel förekommer även unga vuxna som aktivitetsneutralt 
omtal. Unga flyktingar 20–25 år i inledningen av Lägesrapporten definieras som 
aktivitetsneutralt. Större delen av dokumentet omtalar sedan målgruppen som elever. 
Lägesrapporten avslutas med att målgruppen omnämns som unga människor, exempel 
(92). I detta exempel är det särskilt tydligt att perspektivet på målgruppen flyttas utanför 
de aktuella aktivitetssystemen och att omtalet fungerar aktivitetsneutralt. Det innebär 
samtidigt att vi:et, läraren och coachen, byter perspektiv från det institutionella och 
professionella till det personliga. Utifrån sin personliga identitet och kunskap ser de 
målgruppen som unga människor i allmänhet. 
 

(92) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan till att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR) 

 

7.2.2.4 Sammanfattning  

Omnämnandet av målgruppen i Resursen varierar i de skriftliga dokumenten. Antalet 
varianter är dock betydligt färre än i intervjuerna. Då Resursen startar i januari 2009 
noteras det ett problem vad gäller omnämnande och ett enhetligt omtal efterlyses. 
Ungdomarna i minnesanteckningarna i mars 2009 och deltagare i Presentationen våren 
2010 bör ses som svar på efterlysningen och som starka kandidater till ett gräns- 
överskridande omtal. Samtidigt förekommer dock variation. I Styrdokumentet daterat i 
oktober 2009 lever det dubbla omtalet elev/deltagare kvar, så även i den uppdaterade 
versionen av dokumentet från oktober 2011. 

Lägesrapporten som skrivs ungefär samtidigt som Presentationen väljer elev som 
dominerande omtal även då det gäller innehåll utanför SFI:s ramar vilket är något över- 
raskande. Dokumentet formuleras ju av läraren ungefär samtidigt som Presentationen 
som är konsekvent i användningen av deltagare som gränsöverskridande omtal. Ung- 
domarna förekommer i alla undersökta dokumenten, både aktivitetsneutralt och gräns- 
överskridande, även aktivitetsspecifikt. Den unga åldern är en väsentlig dimension 
utanför aktivitetssystemens gränser vilket framför allt läraren tar fasta på i sina 
aktivitetsneutrala formuleringar, såsom unga människor, unga vuxna och unga flyktingar. 
Det sista dokumentet som analyseras, mejlet i mars 2012, omnämner målgruppen som 
elever. Detta är ett adekvat val såtillvida att målgruppen nu deltar i stort sett enbart i sfi-
studier då praktikdelen uteblivit och coachingen minskat avsevärt. Cirkeln år så att säga 
sluten. Gränsaktiviteten håller på att falla isär och kvar blir SFI med sina elever.  
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7.2.3 Omnämnande som konstruktion av Resursen och som deltagande 
 

Det förekommer rätt stor variation vad gäller omnämnandet av målgruppen för Resursen. 
Omnämnandet varierar både i intervjuerna och i gränsdokumenten, men varianterna är 
flera i intervjuerna. Granskar man variationen utifrån talarna och skribenterna kan man 
urskilja fyra aspekter. För det första hänger variationen samman med aktivitetssystemens 
perspektiv på målgruppen. Tjänstemännen använder alltså omtal som hör ihop med deras 
respektive aktivitetssystem. För det andra ger sättet att omtala målgruppen den enskilda 
tjänstemannen möjlighet att positionera sig i förhållande till de övriga aktivitetssystemen 
och till gränsaktiviteten. Ivriga förespråkare av samverkan och aktiva gränsöverskridare 
är helt enkelt också flitiga användare av gränsöverskridande omtal. För det tredje säger 
omnämnandet av målgruppen också något om informantens intressen och prioriteringar i 
arbetet. Tjänstemännen som talar varmt om ungdomar som en målgrupp kallar även mål- 
gruppen för ungdomar. För det fjärde förekommer det även ytterst individuella skillnader 
mellan talarna vilket verkar ha en koppling till olika individers personliga sätt att tala.  

Vad gäller koordinationen av perspektiven och konstruktionen av gränsaktiviteten 
kan variationen i omnämnandet av målgruppen tyda på osäkerhet ifråga om statusen och 
fasen av samverkan. Detta kommer till uttryck i framför allt hos läraren som skribent. I 
Lägesrapporten och i Presentationen som producerats ungefär samtidigt, under våren 
2010, skriver läraren ur olika perspektiv. I uppföljningen intar hon ett SFI-perspektiv där 
omtalet elev dominerar. Perspektivet i Presentationen konstrueras däremot utifrån gräns- 
aktiviteten genom omtalet deltagare. Presentationen är för övrigt det dokument som är 
mest konsekvent i omtalet. Genom användningen av deltagare (i Resursen) smälter skri- 
benten samman de samverkande aktivitetssystemen till en gränsaktivitet. Två år senare, i 
mars 2012, skriver läraren ett mejl där hon intar ett SFI-perspektiv genom omtalet elev. 
Hon har då återvänt till sin ursprungsaktivitet inte bara vad gäller lokalerna på sfi-skolan 
utan även diskursivt. 

Sammantaget visar det sig att omnämnandet av målgruppen, i både det muntliga och 
skriftliga materialet, bidrar till att etablera en gränsaktivitet och att lösa upp en sådan. 
Detta sker på tre nivåer. Metaforiskt uttryckt verkar omnämnandet av målgruppen hålla 
isär, knyta ihop och smälta samman aktivitetssystemen. Exempel på aktivitetsspecifikt 
omtal som håller isär, är elev och klient. Utvecklingsledaren på SFI är den informant som 
tydligast håller isär aktivitetssystemen genom variation av omtal beroende på aktivitets- 
system. Parallella, dubbla omtal för samma referent däremot synliggör och knyter ihop 
två aktivitetssystem. Exempel på detta är omtalen elev/deltagare som enhetschefen 
använder som skribent. Slutligen omtalas målgruppen med ett och samma ord, antingen 
deltagare (i Resursen) eller ungdomar. Dessa omtal smälter samman de samverkande 
aktivitetssystemen och anonymiserar dem. 

De tre nivåerna kan även ses som olika faser vid etablering av en gränsaktivitet. I 
den första fasen konstruerar omtalen separata aktivitetssystem som kan liknas med bygg- 
stenar. I den andra fasen synliggörs aktivitetssystemen som ett pågående bygge där 
omtalen används parallellt, elev/deltagare. I den tredje fasen smälter aktivitetssystemen 
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samman som ett färdigt bygge genom ett enda omtal, ungdomar respektive deltagare i 
(Resursen). Vid upplösning av Resursen kan man tänka sig motsvarande faser men i mot- 
satt riktning. Lärarens mejl i mars 2012 som signalerar slutet på Resursen ger en antydan 
om detta. Talarna och skribenterna på den interaktionella arenan placerar sig på olika 
nivåer i detta mönster. En individ kan dessutom röra sig mellan nivåerna, testa och välja 
nivå. 

Den sammanfattande diskussionen om omnämnandet av målgruppen som redskap 
för att koordinera perspektiv och konstruera gränsaktivitet återges i tabell 7.1. I tabellen 
redovisas hur omtalet verkar dels ur de samverkande aktivitetssystemens perspektiv och 
dels ur Resursens perspektiv. I detta mönster av tre faser finns det möjlighet för poten- 
tiella gränsöverskridare att röra sig och skapa tillhörighet(er) vilket samtidigt innebär att 
vara delaktig i etablering och eventuellt upplösande av en gränsaktivitet.  
 

Tabell 7.1: Omnämnande av målgruppen vid konstruktionen av gränsaktivitet. 

Omnämnande av 
målgruppen 

Aktivitetssystemets 
perspektiv 

Resursens 
perspektiv 

Tjänstemannens 
perspektiv 

Fas 1: t.ex. (våra) 
elever eller (våra) 
deltagare 

Konstruerar separata 
aktivitetssystem 

Konstruerar 
”byggstenar”  

Tillhörighet i separata 
aktivitetssystem 

Fas 2: t.ex. 
elev/deltagare 

Konstruerar separata 
aktivitetssystem 

Konstruerar 
”pågående 
bygge” 

Tillhörighet i separata 
aktivitetssystem  

Fas 3: t.ex. ungdomar, 
Resursens deltagare 

Konstruerar gränsaktivitet  Konstruerar 
”färdigt bygge” 

Tillhörighet i 
gränsaktivitet 

 
 
 
I detta kapitel har Resursen och dess målgrupp studerats ur ett i huvudsak lexikalt 
perspektiv. Från och med nästa kapitel studeras hur gränsöverskridande konstrueras inom 
ramen för satsen och hur bilden av de nyanlända formas i detta sammanhang. 
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8 Gränsöverskridande realiserat på satsnivå 
 

 

 

Kapitel 8–11angriper den tredje gruppen forskningsfrågor som handlar om hur Resursen, 
dess målgrupp och målgruppens språkutveckling konstrueras på satsnivå, ideationellt och 
interpersonellt. Resursen som en gränsaktivitet och de nyanlända som dess målgrupp 
undersöks i tre gränsdokument: Informationsbroschyren, Styrdokumentet och Läges- 
rapporten. 

De tre gränsdokumenten ingår i en kedja av olika slags texter, några med informell 
karaktär och några med mera formell karaktär. Några dokument är beständiga, ramar in 
och stabiliserar gränsaktiviteten under en längre tid, medan andra gäller en kort tid och är 
på så vis mera flyktiga. Exempelvis mejl som påminner om kommande möten har en 
viktig roll där och då men har tjänat ut sin roll efter mötet ifråga. Alla tre dokumenten 
som analyseras här har distribuerats relativt brett, och de kan beskrivas som beständiga i 
rollen som redskap i gränsaktiviteten. Alla tre dokumenten förväntas också ge en för- 
djupad bild av gränsaktiviteten i och med att de har viktiga funktioner i gränsaktiviteten 
och i och med att de är tänkta att verka under en längre tid.  

Informationsbroschyren har i uppgift att beskriva och marknadsföra Resursen för pre- 
sumtiva sökande. Resursen är ju frivillig för de nyanlända. Även om tjänstemännen i 
aktivitetssystemen tror på den, behöver inte målgruppen göra det utan den måste över- 
tygas. Styrdokumentet kan beskrivas som ritningen för hela bygget, ställningen som 
håller bygget upprätt och som de berörda tjänstemännen kan luta sig mot. Lägesrapporten 
beskriver och utvärderar Resursens första år och berör något verkligt. En sådan ut- 
värdering har en väsentlig funktion som bas för utvecklingen av aktiviteten. Den svarar 
på frågor om Resursen gjort det den skulle. I förlängningen kan det handla om existens- 
berättigande för hela gränsaktiviteten.   

De tre gränsdokumenten utgör alltså inte bara redskap för kommunikationen mellan 
olika aktivitetssystem utan de kan beskrivas som centrala redskap i konstruktionen av 
gränsaktiviteten. Genom noggrann grammatisk analys kan man spåra hur bilden av gräns- 
aktiviteten, de nyanlända och deras språkutveckling tecknas i dessa dokument. Frågan är 
vilka grammatiska resurser som kommer till användning och för vilket ändamål samt 
vilken typ av bild som konstrueras. Är bilderna i de tre dokumenten olika och varför i så 
fall? För att bilden ska vara så komplett som möjligt och metoden så genomskinlig som 
möjligt genomförs analysen på en detaljerad nivå. Det förekommer att analysen dröjer 
kvar vid av enskilda uttryck och referenter och tvekar mellan olika alternativ. Dessa 
reflektioner bör ses som försök att göra analysen välgrundad och trovärdig. I slutändan 
handlar det ju om trovärdigheten av den bild som analysen vaskar fram.  

Utgångspunkten för hela avhandlingen är att förankra den språkvetenskapliga ana- 
lysen i kontexten, mötet mellan de tre aktivitetssystemen. I de följande tre kapitlen står 
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(förekomster av) grammatiska val i fokus. Vid presentationen av de detaljerade ana- 
lyserna blir kopplingen till kontexten tillfälligt lösare. Trådarna knyts dock ihop och ana- 
lysen förankras i gränsaktiviteten i den sammanfattning som avslutar respektive kapitel.  

Analysen inleds i detta kapitel med en beskrivning av hur systemisk-funktionell 
grammatik, SFG, tillämpas som metod för studiet av gränsöverskridande, bilden av 
Resursen och dess målgrupp. I delkapitel 8.1 beskrivs den ideationella analysen och i 
delkapitel 8.2 den interpersonella. I delkapitel 8.3 redogör jag för hur jag vaskat fram de 
områden där referenterna för deltagarna i processerna finns och där referenterna för 
subjekten i det interpersonella utbytet finns.  

I kapitel 9 analyseras Informationsbroschyren, i kapitel 10 Styrdokumentet och i 
kapitel 11 Lägesrapporten. Texterna presenteras kort i anslutning till respektive analys. 
Föremålet för analysen är alltså hur gränsaktivitet konstrueras språkligt inom ramen för 
en sats och med satsen som verktyg, hur bilden av målgruppen och dess språkutveckling 
formas i sammanhanget. Den ideationella analysen består i första hand av en 
transitivitetsanalys dvs. identifiering av processer och deltagare. Transitivitetsanalysen 
kompletteras med en kortare reflektion i fråga om ergativitet, det ideationella system som 
gäller effektuering av process, påverkan och ansvar mellan deltagarna. Den inter- 
personella analysen berör relationsskapande genom språkhandlingar. Analysen av dessa 
vilar på en granskning av moduselementen subjekt och finit samt modalitet. Det 
ideationella och det interpersonella granskas parallellt dokument för dokument. Iakt- 
tagelserna och slutsatserna sammanfattas i anslutning till varje dokumentanalys och 
kortfattat även i kapitel 13. 

I kapitel 9, 10 och 11 analyseras fria, bundna och inbäddade satser, i fråga om 
Informationsbroschyren även vissa infinitiver och nominaliseringar. De infinitiver och 
nominaliseringar som är av intresse i avhandlingen i övrigt förekommer i första hand i 
målbeskrivningar i dokumenten. Dessa analyseras separat i kapitel 12. Transitivitets- 
analysen sats för sats visas i bilaga 1–3 och den interpersonella analysen i bilaga 4–6.  

I de följande tre delkapitlen redovisar jag hur jag tillämpar SFG som metod. Först 
presenteras de olika stegen i ideationell analys, sedan de olika delarna av interpersonell 
analys. I delkapitel 8.3 redogör jag för de områden där referenterna för deltagare och 
subjekt finns.  

 

8.1 Ideationell analys 

Första steget i transitivitetsanalysen består av identifiering av processer. Genom synlig- 
görandet av processtyp, materiell, mental, verbal eller relationell, ges en bild av vilken 
slags semantiska figurer som realiseras i konstruktionen av Resursen. Det kan handla om 
förändringar i den fysiska eller den mentala världen, om kommunikation eller om 
relationer. Vid analysen av processtyp aktualiseras följande tre perspektiv: utifrån vilken 
typ av erfarenhetsmässig betydelse som processen konstruerar i det aktuella samman- 
hanget, utifrån hur (med vilket verb) processbetydelsen realiseras i satsen ifråga och 
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utifrån den textuella funktionen. Ibland kan de tre perspektiven leda till olika tolkningar 
vilket diskuteras i förekommande fall.  

I andra steget diskuteras förstadeltagaren: aktör i materiell process, upplevare i 
mental, talare i verbal, bärare i attributiv relationell, utpekad i identifierande relationell 
och den existerande i existentiell relationell process. I tredje steget granskas andra- 
deltagaren, dvs. den deltagare som processen, utifrån förstadeltagarens perspektiv, riktas 
mot: mål, utsträckning samt mottagare i materiell process, fenomen i mental, lyssnare 
samt talmål och utsaga i verbal, attribut i attributiv relationell och värde i identifierande 
relationell process. Materialet i sig, alltså karaktären av respektive dokument, avgör var 
tyngdpunkten i analysen och diskussionen ligger, på processer eller på deltagare. 
Analysen i bilaga 1–3 innefattar även identifiering av omständigheter. Omständigheterna 
diskuteras i förekommande fall.  

I exempelsatserna noteras processen med fet stil, processkärnan är dessutom under- 
struken. Förstadeltagaren anges kursivt och andradeltagaren med understrykning.22 
Notationen exemplifieras med belägg (1).  

 
(1) I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja Sfi-studier och 

[som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare. (ISA:3–5) 

Valet att inkludera inbäddade satser i den ideationella analysen innebär viss fördubbling 
av analys. I första steget analyseras den inbäddade satsen som deltagare i en fri eller 
bunden sats. Den inbäddade satsen kan även ingå i en deltagare, vilket är fallet med de 
två inbäddade satserna i exempel (1) ovan där som-satserna utgör en efterställd 
bestämning till huvudordet ungdomar (20-24 år). I andra steget analyseras den inbäddade 
satsen som en sats med egna deltagare. I exemplet ovan plockas alltså de båda som-
satserna för ytterligare en analys enligt exempel (2). 

(2) som ska påbörja Sfi-studier och [som] inte har för avsikt att studera svenska för att 
sedan studera vidare. (ISA:4–5) 

Denna fördubbling bör inte fördunkla analysen eftersom den kvantitativa aspekten i 
studien endast anger riktning och tendens. Genom kartläggning av frekvenser av både 
processtyp och referent för deltagare tecknas konturerna för bilden av gränsaktiviteten, 
målgruppen och dess språkutveckling. Kvantifiering möjliggör även viss jämförelse 
mellan gränsdokumenten.  

Avsnittet om ergativitet utgör en övergripande, reflekterande betraktelse, som 
fokuserar på några iakttagelser i stället för att utgöra en heltäckande närstudie. Analysen 
tar sikte på handlingar, den sortens processer som utgår från agent. Fokuset riktas på 
agenten för att spåra effektuerande av process, påverkan och ansvar i konstruktionen av 
gränsaktivitet och de nyanlända i detta. I exempelsatserna noteras agent med fet stil och 

                                                      
22 Exemplen i avhandlingstexten har försetts med hänvisning till analyserna. Av hänvisningen som följer 
efter exemplet framgår beteckning för dokumentet och siffran som anger exemplets placering i dokumentet. 
Första satsen i Styrdokumentet, (ISA), anges alltså enligt följande: (ISA:1). 
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medium med kursiv. I exempel (3) nedan konstrueras praktiken som agent och 
talsäkerhet som medium.  

 
(3) Praktiken har gett dem en talsäkerhet. (LÄR:25) 

Omfattningen och karaktären av de reflektioner som görs ifråga om ergativitet varierar 
från dokument till dokument. Analysen av Styrdokumentet utvidgas med en kort 
diskussion om lexikala uttryck för ansvar. 

 

8.2 Interpersonell analys  

Medan transitivitetsanalysen ger en helhetsbild av alla tre dokumenten genom frekvenser, 
är den interpersonella analysen mera selektiv. Olika aspekter diskuteras beroende på 
textens karaktär och roll som gränsdokument. 

Den interpersonella analysen tar för det första fasta på moduselementen subjekt och 
finit. Analysen inleds med identifiering av subjekt, den entitet som erbjuds som utgångs- 
punkt för fortsatt utbyte. I konstruktionen av en gränsaktivitet är det särskilt intressant att 
se vilken referent som ges denna roll som förhandling om betydelse kan utgå ifrån. 
Subjektsanalysen ger också en bild av närhet resp. distans i de relationer som skapas vid 
konstruktionen av Resursen. Utgångspunkten är att 1:a och 2:a person som subjekt skapar 
en förankring i ett ”här”. Det innebär att skribenten-i-texten och läsaren-i-texten invol- 
veras i interaktionen genom ett större engagemang, medan 3:e person innebär en distan- 
sering i detta avseende.   

Finitet som tillsammans med subjektet utgör satsens interpersonella kärna är det verb 
som fäster yttrandet i tid och eventuellt i modalitet. Genom att granska finitet synliggörs 
hur tidsdimensionen används för att konstruera gränsaktivitet. Presens som tempus fäster 
skeendet i ett ”nu” i interaktionen, medan preteritum distanserar interaktionen från ett 
”nu”. Perfekt pekar mot det förflutna genom att ange ett eftertillstånd i nutid. 

I exemplen noteras finit med fet stil och subjekt med understrykning.23 I den 
inledande fria satsen i exempel (4) anges subjektet som syftar på målgruppen nyanlända i 
2:a person och finitet står i presens. Detta sammantaget konstruerar ett ”här” och ett ”nu” 
i interaktionen.  

 
(4) Nedan kan du läsa lite grann om vad som erbjuds i Aktivitetshuset. (IFO:25–26 ) 

Finitet kan i exemplet uttrycker förutom tid även modalitet, som är ytterligare en 
intressant aspekt i fråga om gränsöverskridande. Frågan är vilken roll de fyra skalorna av 
modalitet: sannolikhet, vanlighet, villighet och förpliktelse spelar i konstruktionen av 
Resursen.  

                                                      
23 Då komponenter i den rest som konstrueras utanför moduselementen diskuteras, noteras dessa med 
kursiv stil. 
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Aspekter av modus och modalitet ramas slutligen in av en analys av vilka språk- 
handlingar som gränsdokumenten konstrueras av, dvs. vilken typ av utbyte som används 
för att konstruera gränsöverskridande i respektive dokument. Uppmaning och erbjudande 
relaterar till utbyte av varor och tjänster, fråga och påstående till utbyte av information.   

Enligt teorin är det bara fria satser som är direkt förhandlingsbara, de öppnar för 
respons, medan innebörden i bundna och inbäddade satser framförs som låsta fakta. 
Dessa kan väljas som utgångspunkt för förhandling men det är inte det förväntade, 
naturliga valet. Den avslutande inbäddade satsen i exempel (4) ovan är alltså inter- 
personellt sett inte förhandlingsbar. Påståendet vad som erbjuds i Aktivitetshuset konst- 
rueras som ett faktum utom räckhåll för förhandling. Det som är öppet för att ta ställning 
till är det som yttras i den fria satsen, dvs. Nedan kan du läsa lite grann. Läsaren-i-texten 
förväntas nog i detta fall att ta till sig erbjudandet och följa uppmaningen och läsa. (Det är 
dock upp till läsaren på den interaktionella arenan att avgöra om hon eller han vill läsa 
eller inte.) I avhandlingen analyseras och diskuteras både de fria, bundna och inbäddade 
satserna. På så vis kan man få syn på vad som konstruerats som förhandlingsbart, möjligt 
att ge återkoppling på, och vad som ställs utom räckhåll för förhandling. Infinitivfraser 
och nominaliseringar berörs kort i fråga om Informationsbroschyren. I övrigt kommer 
interpersonella aspekter inom ramen för dessa att diskuteras i samband med analysen av 
målbeskrivningar i kapitel 12.  

 

8.3 Områden med referenter 

Analysen av förstadeltagaren och andradeltagaren samt det interpersonella subjektet 
speglas mot de aktuella aktivitetssystemen, varje aktivitetssystem för sig eller två/tre i 
samverkan på varierande sätt. I denna kontext har jag identifierat och avgränsat 8 om- 
råden där referenterna för deltagarna och subjekten finns. Ambitionen är att områdena ska 
motsvara materialet och de erfarenheter jag har av aktiviteterna samt kunna förstås inom 
ramen för aktivitetsteorin. Samtidigt ska de vara relevanta i förhållande till forsknings- 
frågorna som handlar om konstruktionen av Resursen och den roll de nyanlända och 
deras språkutveckling har i detta sammanhang. Språkligt sett innebär det att kriterierna 
för avgränsningen av ett område varierar något. I princip är det helheten i en nominalfras 
som avgör vilket område som aktualiseras. Kategoriseringen kan ta fasta på huvudordet i 
ett fall och på någon bestämning i ett annat fall. Utifrån detta förs exempelvis fraserna 
deltagare och aktuella uppgifter på deltagaren till samma område, till NYANLÄNDA.24 
Helheten i nominalfrasen ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och inte har 
för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare avgör att frasen anses realisera 
en referent i samma område, alltså NYANLÄNDA. I avhandlingen hanteras och benämns 
områdena som kategorier möjliga att kvantifiera. NYANLÄNDA utgör ett av de 8 
områdena/kategorierna. De övriga 7 presenteras nedan. 

                                                      
24 Områdena noteras med versaler. 
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Kategoriseringen är med nödvändighet rätt grov och det förekommer gränsfall där 
tolkningen av en nominalfras kan diskuteras. Några av dessa gränsfall visas nedan i sam- 
band med att områdena presenteras. För det första utgör de tre aktivitetssystemen arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktion, FLI, och svenskundervisning för invand- 
rare, SFI, var sitt område. Som beteckning för dessa används samma akronym som för 
aktivitetssystemen i avhandlingen, tre versaler enligt ovan, men namnet på respektive 
aktivitetssystem kan även skrivas ut i sin helhet. Varierande kombinationer av de tre 
aktivitetssystemen utgör ett eget område, nätverk av aktivitetssystem, NÄT. Här behöver 
inte alla tre aktivitetssystemen vara berörda, det räcker att två av dem kopplas ihop inom 
ramen för en och samma nominalfras. Gränsaktiviteten Resursen utgör ett område för sig, 
RESURSEN.  

Till de fem kategorierna arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktion, FLI, 
svenskundervisning för invandrare, SFI, nätverk av aktivitetssystem, NÄT, och Resursen, 
RESURSEN, förs explicit uttryckt benämning på aktivitetssystemet eller systemen samt 
pronomen som syftar på benämningen. Även uttryck för entiteter som identifieras som 
någon av de sju komponenterna deltagare, redskap, mål, resultat, arbetsfördelning, 
praktikgemenskap och regler, var och en för sig eller i kombinationer, räknas till kate- 
gorier som motsvarar respektive aktivitetssystem.  

Ett aktivitetssystem som område kan alltså handla om tjänstemän som deltagare i 
respektive aktivitetssystem. I exempel (5) ur Lägesrapporten förs förstadeltagarna, lärare 
och arbetskonsulent och de, till kategorin NÄT, nätverk av aktivitetssystem. I exempel 
(6) handlar pronomenet vi om samma område och kategoriseras alltså på samma sätt. 
Andradeltagaren nära och daglig kontakt tolkas som (en regel i) Resursen och förs till 
kategorin RESURSEN.   
 

(5) Lärare och arbetskonsulent har nära och daglig kontakt med varandra och eleverna, då 
de sitter i samma hus. (LÄR:52–53) 

(6) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att … (LÄR:54) 

Referenten bakom förstadeltagaren erfarenheterna i exempel (7) tolkas som nätverk av 
aktivitetssystem, NÄT, vilket diskuteras nedan efter exemplet. Alternativt kan man tänka 
sig att det är tjänstemännen inom gränsaktiviteten som erfar. I så fall är det RESURSEN 
som aktualiseras i analysen. 

(7) Erfarenheterna hittills har visat att ett antal deltagare valt att studera vidare. (ISA:8–9) 

Att använda den ideationella grammatiska metaforen erfarenheterna som förstadeltagare, 
interpersonellt subjekt och textuellt tema är ett val som skribenten gjort och ett val som 
innebär en förskjutning av processbetydelse. Alternativet hade varit att använda erfara 
som mental process och skriva ut upplevarna av den mentala processen som första- 
deltagare. I kategoriseringen utgår jag från denna alternativa, kongruenta realisering av 
”erfara”. Det oförutsedda i exempel (7), att några nyanlända valt att studera vidare efter 
sin tid i Resursen, har enligt min uppfattning erfarits av deltagare i alla aktivitetssystemen 
kring Resursen. Därför räknas erfarenheterna till kategorin NÄT.  
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Indelningen i kategorier är inte självklar alla gånger då referenten kan tillhöra flera 
områden. Så är fallet med förstadeltagaren praktiken i exempel (8). Praktiken förs i 
analysen till kategorin AMÅ, arbetsmarknadsåtgärder, för det är detta aktivitetssystem 
som ansvarar för praktiken i gränsaktiviteten. Samtidigt utgör praktiken ett redskap i 
gränsaktiviteten, och RESURSEN hade alltså varit ett alternativ. 

 
(8) Praktiken har gett dem en talsäkerhet, … (LÄR:25) 

Såsom det kom fram i början av detta delkapitel utgör föremålet för Resursen dvs. mål- 
gruppen nyanlända, ett eget område, NYANLÄNDA. Även de nyanländas språk- 
utveckling tas upp som eget område, SPRÅK. Att nyanlända som målgrupp och 
språk(utveckling) urskiljs som egna områden har att göra med syftet med studien, som ju 
är att spåra bilden av de nyanlända och deras språkutveckling i gränsaktiviteten. 
NYANLÄNDA är oftast enkel att avgränsa som kategori då det gäller förstadeltagare. I 
exempel (9) nedan realiseras referenten som pronomenet de. I exempel (8) ovan förs 
andradeltagaren dem till samma kategori. I samband med vissa andradeltagare vidgas 
dock gränserna för området så att konturerna blir mera lösliga. Så är fallet i exempel (9) 
där attributet mer positiva i likhet med förstadeltagaren de kategoriseras som 
NYANLÄNDA. 

(9) Efter en termin var de mer positiva. (LÄR:7) 

Alternativet hade kanske varit det åttonde området ÖVRIGT – om man inte valt att 
definiera ytterligare ett område. Ett annat exempel på NYANLÄNDA utgörs av belägg 
(10). Referenten bakom förstadeltagaren, aktören aktuella uppgifter på deltagaren, har 
identifierats som en entitet inom området NYANLÄNDA och nominalfrasen har förts till 
motsvarande kategori. Alternativet hade varit att välja RESURSEN som kategori med 
tanke på att helheten i nominalfrasen kan tolkas som ett slags redskap i Resursen. Även 
ÖVRIGT hade kunnat vara ett alternativ, men detta område har begränsats till sådant som 
inte har direkt med de aktuella aktivitetssystemen att göra eller som tolkas som en 
utvidgning av dem. 

(10) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till … (ISA:23) 

Nominalfrasen varje frånvaro och varje steg i exempel (6) ovan förs också till kategorin 
NYANLÄNDA vilket kan jämföras med exempel (7). I likhet med exemplet erfarenheter 
är det förstadeltagaren i den uppackade varianten av metaforen frånvaro och den aktör 
som kan skönjas bakom uttrycket steg som avgör kategoriseringen 

Även SPRÅK som område kan vara svårt att avgränsa och definiera. Ofta handlar 
det om att avgöra om referenten ska föras till SFI eller till SPRÅK dvs. om det är språk- 
utvecklingen som komponent i SFI som åsyftas eller om det är språkutveckling som en 
egenskap hos de nyanlända individerna som avses. Talsäkerhet som ena andradeltagaren i 
exempel (8) kan betecknas som ett typfall av SPRÅK. I exempel (11) har språknivåerna 
som förstadeltagare tolkats som SFI, eftersom aktivitetssystemet i fråga har nivåer som 
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regel. Alternativet vore att kategorisera förstadeltagaren som SPRÅK, dvs. tolka 
språknivåerna som färdigheter hos de nyanlända individerna.  
 

(11) Språknivåerna är från B-D. (LÄR:14) 

Identifieringen av relevanta områden i verksamheten och kategoriseringen av nominal- 
fraserna utifrån detta kan alltså innebära en hel del tolkning och avgöranden. Som 
rättesnöre används kunskap och erfarenhet om aktivitetssystemen och aktiviteterna i 
fråga. Tolkningen av vad ett uttryck refererar till just i det aktuella sammanhanget avgör 
till slut kategoriseringen. I några fall finns två fullgoda alternativ såsom för förstadel- 
tagaren praktiken i exempel (8) ovan.  

I de tre delkapitlen som nu följer analyseras gränsdokumenten i den ordning de 
distribuerats i gränsaktiviteten: först Informationsfoldern, sedan Styrdokumentet och till 
sist Lägesrapporten.  
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9 Informationsbroschyren   
 

 

 

I detta kapitel undersöks hur gränsöverskridande, bilden av Resursen och bilden av de ny- 
anlända samt deras språkutveckling konstrueras i Informationsbroschyren. Först presen- 
teras broschyren i korthet. Därefter undersöks hur Resursen konstrueras genom processer 
och deltagare samt vilken roll de nyanlända och deras språkutveckling har som deltagare i 
processerna. Sedan följer en undersökning av hur Resursen konstrueras genom inter- 
personellt utbyte och vilken roll de nyanlända och deras språkutveckling har i utbytet. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning och några slutsatser av analyserna. 

Informationsbroschyren är avsedd för presumtiva deltagare i Resursen men samtidigt 
användbar för tjänstemän som kommer i kontakt med målgruppen. Broschyren omfattar 
ett på höjden dubbelvikt A4-ark och har förutom texten två enklare illustrationer: en bild 
på ett flygplan intill en jordglob och en bild på en båt. Blått och gult används dels som 
bakgrundsfärg och dels i ena illustrationen. Omslagssidan innehåller de fetstilta stora 
rubrikerna Aktivitetshuset och Resursen. Därutöver anges med något mindre bokstäver 
Arbetsmarknadskontoret och Kommunen. I mitten på sidan finns bilden med flygplanet 
och jordgloben. På sista sidan av foldern anges Aktivitetshuset och tre tjänstemän där 
som kontakter, vilket antyder att det är Aktivitetshuset inom aktivitetssystemet arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ, som framställs som författare. Broschyren har enhetschefen 
som skribent, vilket dock inte är synliggjort i texten. Den brödtext som analyseras här är 
placerad på de två inre sidorna och den är indelad i sex grafiska stycken. Texten avslutas 
med hälsningsfrasen VÄLKOMMEN! Innehållet i brödtexten sammanfattas i tabell 9.1. 
Indelningen i sekvenser har gjorts utifrån en närläsning av texten som alltså inte inne- 
håller några mellanrubriker. 
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Tabell 9.1: Innehållsliga sekvenser och motsvarande satser i Informationsbroschyren. 

Innehållslig sekvens Sats 

Målgruppen för Resursen 1–5 

Presentation av de samverkande aktivitetssystemen  6–12 

Målet (gul ruta) 13–14 

Innehållet i Resursen 15–20 

Om Aktivitetshuset 21–26 

Utbudet på Aktivitetshuset (blå ruta) 27–35 

VÄLKOMMEN!  

 

Texten som omfattar 35 satser studeras närmare nedan.  

 

9.1 Processer och deltagare 

I delkapitel 9.1 granskas satserna i Informationsbroschyren ur transitivitets- och 
ergativitetssynpunkt. Genom en detaljerad analys av den ideationella grammatiken spåras 
bilden av Resursen och de nyanlända inom ramen för den. Först redogörs det för 
processerna och deltagarna och sedan granskas handlingarna i dokumentet.  

 

9.1.1 Processer 
 

Antalet processtyper i fria och bundna satser (sammanslagna) och inbäddade satser anges 
i frekvensordning i tabell 9.2, dvs. relationella först, sedan materiella, mentala och 
verbala.  
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Tabell 9.2: Processtyper i Informationsbroschyren: dels i fria och bundna satser (sammanslagna) och 
dels i inbäddade satser.   

Processtyp Fria och bundna satser Inbäddade satser Totalt 

Relationell, attributiv 12 4 16 

Relationell, 
identifierande 

5  - 5 

Relationell, existentiell  2  - 2 

Materiell 5 5 10 

Mental 1  - 1 

Verbal 1  - 1 

Totalt 26   9 35 

 

 
Relationella processer som uttrycker tillstånd och som ofta ger en statisk bild av världen 
dominerar klart i Informationsbroschyren: 23 av totalt 35 processer är relationella. Av 
dessa 23 är merparten, 16, attributiva. Identifierande relationella processer är 5 till antalet 
och existentiella 2. Materiella processer som står för det dynamiska, för yttre för- 
ändringar, utgör en knapp tredjedel av alla processerna. De är 10 till antalet. Hälften av 
dessa återfinns i inbäddade satser som ju utgör deltagare i en fri eller bunden sats. I 5 fall 
utgörs alltså deltagaren av en inbäddad materiell process. Mentala och verbala processer, 
en av varje, utgör undantag i dokumentet. 

Texten visar sig vara deskriptiv till sin karaktär. Den beskriver både gränsaktiviteten 
och den presumtiva deltagaren genom i första hand relationella processer, såsom i 
exempel (1) och (2). 

 
(1) Resursen är en verksamhet för dig som har introduktionsersättning och är mellan 20-

24 år. (IFO:1–3) 

(2) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt och att förbereda dig för 
arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa sätt. (IFO:4–5) 

En attributiv relationell process kan relatera målgruppen nyanlända som referent även till 
möjligheter utanför Resursens ramar, exempel (3).  

(3) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik 
eller ett arbete som du själv har valt. (IFO:17) 

Den materiella processen har valt i den avslutande inbäddade satsen i exemplet ovan har 
funktionen att definiera huvudordet arbete. Motsvarande användning av materiell process 
förekommer i uttrycket alla som deltar. I 2 fall används materiella processer i samband 
med emfatisk utbrytning där den materiella processen samspelar med en identifierande 
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relationell. I exempel (4) framhävs flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning 
för invandrare, SFI, som de aktivitetssystem som erbjuder en plats i Resursen. Den 
materiella processen erbjuder blir kvar i den sats som konstrueras som inbäddad i en 
helhet som utgör en identifierande relationell process, är. Processen erbjuder specificeras 
genom omständigheten i samråd.  

(4) Det är FLI och SFI som i samråd erbjuder en plats i Resursen. (IFO:6–7)  

Den materiella processen satsa fungerar på samma sätt i uttrycket det är vidare studier du 
vill satsa på. De materiella processerna gör upp (en planering), läsa, skriver och tränar 
dig förekommer i fria eller bundna satser. 

Analysen av processtyp kan diskuteras i exempel (5) där verbet kommit en bit på väg 
utgör en lexikal metafor. Processen kopplas till det svenska språket konstruerat som en 
omständighet (sällskap). 

 
(5) När du kommit en bit på väg med det svenska språket kan du välja att ha delar eller 

hela din planering hos någon av arbetskonsulenterna där. (IFO:23–24) 

En analys ”ovanifrån”, utifrån betydelse i sammanhanget, leder till ett resonemang om 
vad språkutveckling och språkanvändning egentligen innebär. Förmodligen omfattar den 
såväl verbala som materiella och mentala aspekter. Om utgångspunkten är att 
språkanvändning innebär konkreta handlingar, kan processen kategoriseras som materiell. 
Den lexikala metaforen som sådan kan å andra sidan tolkas som utveckling i psykologisk 
bemärkelse, i det här fallet i sällskap med språket. I så fall ligger den mentala processen 
nära tillhands. Även relationell process är ett alternativ, då det svenska språket kan knytas 
till den nyanlända individen, du, som ett attribut. Här faller valet på materiell process 
vilket harmonierar med en handlingsorienterad språksyn. 

 

9.1.2 Deltagare 
 

I tabell 9.3 nedan sammanfattas förstadeltagarna i Informationsbroschyren i frekvens- 
ordning utifrån processtyp. Första siffran i resp. ruta sammanfattar förekomsterna i fria 
och bundna satser sammanlagt och siffran inom parentes förekomsten i inbäddade satser. 
Passiva satser utan explicit förstadeltagare anges separat.25 Tabellen visar hur respektive 
typ av förstadeltagare fördelas mellan de 8 kategorierna som formats utifrån de områden 
där referenterna finns. De fall där en kategori saknar förekomst som en viss typ av första- 
deltagare noteras med streck. Det totala antalet förstadeltagare i respektive processtyp 
anges i kolumnen längst till höger. Det totala antalet förekomster i respektive kategori 
som förstadeltagare summeras på raden längst ner.  

 

                                                      
25 Passiv noteras i tabellen med p. 
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Tabell 9.3: Förstadeltagare i Informationsbroschyren. 

Processtyp: 
första-
deltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN- 
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

Relationell, 
attributiv: 
bärare 

7 (3) - - - - - 3 (1) 2  12 (4) 

Relationell, 
identifierande: 
utpekad 

1 - 1 - - 1 1 1 5 

Relationell, 
existentiell:    
den  
existerande 

- - 1 - - 1 - - 2 

Materiell:  
aktör 

4 (3) - 1+(1p) - - (1) - - 5 (4+1p)  

Mental: 
upplevare 

1 - - - - - - - 1 

Verbal:     
talare 

- - 1 - - - - - 1 

Totalt 13 (6) - 4+(1p) - - 2 (1) 4 (1) 3  26 (8+1p)   

 

 
Den mest frekventa förstadeltagaren i processerna i Informationsbroschyren avser mål- 
gruppen för Resursen, de nyanlända. Drygt hälften, 19 av 34 explicit realiserade första- 
deltagare har förts till kategorin NYANLÄNDA. 13 av dessa 19 återfinns i fria och 
bundna satser och 6 i inbäddade. Därmed kan man konstatera direkt att det är i huvudsak 
målgruppen nyanlända som de relationella processerna i broschyren utgår ifrån. 
Kategorin arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, förekommer explicit 4 gånger och outtalat i 
anslutning till passiv en gång. RESURSEN har totalt 5 förekomster, ÖVRIGT 3 och nät-
verket av aktivitetssystem, NÄT, 3.  

Det är intressant att arbetsmarknadsåtgärder har ”huvudrollen” som förstadeltagare i 
5 processer medan varken flyktingintroduktionen, FLI, eller svenskundervisning för 
invandrare, SFI, har någon förekomst som separat förstadeltagare. Inter heller SPRÅK 
förekommer som förstadeltagare. Att både SFI och SPRÅK är osynliga som första- 



130 
 

  

deltagare tyder på att språkutveckling inte spelar någon större roll i den bild som tecknas 
av Resursen i Informationsbroschyren. 

Det är alltså de nyanlända som oftast tar plats som förstadeltagare i processerna i 
Informationsbroschyren. Det vanliga är att referenten realiseras som du, i exempel (3) 
ovan som bärare i en attributiv relationell process och i exempel (5) som aktör i en 
materiell process. I exempel (2) som återges som exempel (6) nedan relateras du (två 
gånger) som bärare till en tung andradeltagare som handlar om målen för de nyanlända.  

  
(6) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt och [du har som mål] att 

förbereda dig för arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa sätt. (IFO:4–5) 

Målbeskrivningen tjänar här som ett exempel på en typisk relationell process med du som 
förstadeltagare. Processen analyseras närmare i kapitel 12 som handlar om målen för 
Resursen. Liknande mönster med det korta och koncisa du som förstadeltagare och med 
en tung andradeltagare konstruerad av infinitivfraser och grammatiska metaforer visas i 
exempel (3) ovan. Den här typen av relationell process, du har möjlighet att …, konst- 
ruerar Resursen som en möjlighet. Den diskuteras närmare i delkapitel 9.2.  

Det vanliga är alltså att förstadeltagaren i kategorin NYANLÄNDA realiseras som 
du. Ett alternativ till du:et ges i exempel (7) där aktören realiseras genom alla som deltar.  

 
(7) Alla som deltar får en personlig coach … (IFO:9–10)  

En av de 5 förekomsterna med RESURSEN som förstadeltagare, exempel (8), låter 
läsaren förstå att Resursen tillhör enheten Aktivitetshuset, dvs. arbetsmarknadsåtgärder, 
AMÅ. Denna formulering utesluter FLI och SFI som samverkande aktivitetssystem. 

(8) Resursen hör till enheten ”Aktivitetshuset” som finns i (namn på huset) i Kommunen. 
(IFO:21–22) 

Tabell 9.3 visar att arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, förekommer 4 gånger som explicit 
uttryckt förstadeltagare, varje gång i olika processtyper. Bland annat är AMÅ, vi, talaren i 
den enda verbala processen i dokumentet, exempel (9). 

(9) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där … och [där] vi tipsar om de bästa sätten 
att hitta jobben. (IFO:27, 29) 

I kategorin ÖVRIGT ingår bl.a. aktiviteter utanför den aktuella politiska nämndens 
ansvarsområde. I exempel (10) räknas andradeltagaren ett stort nätverk och första- 
deltagaren som till ÖVRIGT. Flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning för 
invandrare, SFI, som uteslutits i formuleringen i exempel (8) konstrueras här som en del 
av det nätverk som Resursen har.  

(10) Resursen har ett stort nätverk som förutom SFI och FLI innefattar både företag och 
andra verksamheter. (IFO:19–20)  

Medan förstadeltagaren ofta realiseras genom det korta och koncisa du utgörs andra- 
deltagaren av längre fraser såsom i exempel (6) ovan. I tabell 9.4 görs en samman- 
ställning av alla andradeltagarna i Informationsbroschyren i frekvensordning utifrån 
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processtyp. Siffran inom parentes anger förekomsterna i inbäddade satser. Tabellen visar 
hur respektive typ av andradeltagare fördelar sig mellan de 8 kategorierna som formats 
utifrån de områden där referenterna finns. De fall där en kategori saknar förekomst som 
en viss typ av andradeltagare noteras med streck. Det totala antalet andradeltagare i 
respektive processtyp anges i kolumnen längst till höger.26 Det totala antalet förekomster 
för respektive kategori som andradeltagare anges på raden längst ner.  

 

Tabell 9.4: Andradeltagare i Informationsbroschyren. 

Processtyp: 
andra-
deltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN- 
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

Relationell, 
attributiv: 
attribut 

(3) 1 3 (1) - - 5 3  12 (4) 

Relationell, 
identifierande: 
värde 

1 - 1 - - 1 1 1 5 

Materiell: mål - - 1 (1) - - - 1 (1) 1 (2) 3 (4) 

Mental: 
fenomen 

- - - - - - - anföring - 

Verbal: talmål - - - - - - - 1 1 

Totalt 1 (3) 1 5 (1) (1) - 1 7 (1) 6 (2) 21 (8) 

 

 
Summeringen längst ner till höger visar att det förekommer 21 andradeltagare i fria och 
bundna satser sammanlagt och 8 i inbäddade. På den nedersta raden går det att avläsa att 
ÖVRIGT, RESURSEN och arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, är mest frekventa som andra- 
deltagare. ÖVRIGT har totalt 8 förekomster, RESURSEN 8 och AMÅ 6. Nätverk av 
aktivitetssystem, NÄT, har en förekomst, så även flyktingintroduktionen, FLI, och 
SPRÅK. För området som handlar om språkutbildning, SFI, finns ingen förekomst. Det 
visar sig också att målgruppen nyanlända som var den mest frekventa förstadeltagaren är 
relativt osynlig som andradeltagare. NYANLÄNDA har en förekomst i fri sats och 3 i 
inbäddade. Flyktingintroduktion, FLI, svenskundervisning för invandrare, SFI, och språk- 

                                                      
26 Existentiell relationell process konstrueras utan andradeltagare. 
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utveckling, SPRÅK, som var sällsynta som förstadeltagare är det även som andra- 
deltagare. 

Det är alltså ÖVRIGT, RESURSEN och arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, som de 
mestadels relationella processerna riktas mot. Exempel på ÖVRIGT som andradeltagare 
gavs i belägg (10) ovan. Ett stort nätverk i den inledande fria satsen och både företag och 
andra verksamheter i den bundna satsen i exemplet syftar på entiteter utanför Resursens 
gränser. Så gör även andradeltagaren de bästa jobben i den verbala processen tipsar i 
exempel (9) ovan.  

I belägg (11) nedan har andradeltagaren förts till kategorin RESURSEN. I belägg 
(12) är en personlig coach representant för området arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ. 

 
(11) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare … (IFO:17) 

(12) Alla som deltar får en personlig coach … (IFO:9–10)  

En personlig coach som utlovas till de nyanlända i exempel (12) tillhör ursprungs- 
aktiviteten AMÅ. I detta sammanhang konstrueras tjänstemannen dock samtidigt som en 
komponent i Resursen. På motsvarande sätt görs Aktivitetshuset, en komponent (redskap) 
i AMÅ, till en komponent (redskap) i Resursen, exempel (13). 

(13) Resursen hör till enheten ”Aktivitetshuset”. (IFO:21) 

Typiskt för de flesta av andradeltagarna som varit på tal är att de uttrycker något positivt, 
rentav exklusivt. Även språkutveckling, SPRÅK, framställs i positiva ordalag i det enda 
belägg som finns i materialet, exempel (14).  

(14) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt. (IFO:4) 

I exempel (14) ovan anges språkutveckling som en målsättning för de nyanlända. Sam- 
tidigt marknadsförs Resursen som en bra, effektiv språkutbildning. Det är intressant att 
språkutveckling som målsättning konstrueras ur målgruppens perspektiv. Motsvarande ur 
Resursens perspektiv, ur uppdragsperspektivet, anges något senare i texten, exempel (15). 
I detta fall handlar det om en identifierande relationell process med målet som utpekad 
och med att-satsen som värde. Att-satsen handlar om sysselsättning och egen inkomst. 

(15) Målet är att din väg mot sysselsättning och egen inkomst ska bli så kort som möjligt. 
(IFO:13–14) 

Transitivitetsanalysen sammanfattas i tabell 9.5 som visar att det är referenter i området 
NYANLÄNDA som är ”huvudpersonen” som förstadeltagare i dokumentet. Riktningen 
från förstadeltagaren anges genom relationell process, och processen riktar sig åt tre håll: 
dels mot entiteter utanför Resursen dvs. ÖVRIGT, dels mot RESURSEN och dels mot 
arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ. Alla dessa kategorier har förekomster som handlar om 
möjligheter för de nyanlända. Exempel (16) utgör ett typexempel med två alternativa 
andradeltagare som representerar dels AMÅ och dels RESURSEN.    

(16) Du har möjlighet att gå på föreläsningar …/att påverka dina möjligheter att gå vidare 
…  
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Tabell 9.5: Dominerande processtyp och dominerande deltagare i Informationsbroschyren. 

Förstadeltagare Process Andradeltagare 

NYANLÄNDA Relationell ÖVRIGT/ RESURSEN/AMÅ 

 

 
Av de samverkande aktivitetssystemen är det arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, som ställs i 
förgrunden vid konstruktionen av Resursen. AMÅ förekommer 5 gånger som första- 
deltagare medan de övriga aktivitetssystemen dvs. flyktingintroduktionen, FLI, och 
svenskundervisning för invandrare, SFI, är osynliga som separata aktivitetssystem. AMÅ 
dominerar även som andradeltagare med 6 förekomster medan FLI har en förekomst och 
SFI ingen. 

Utifrån transitivitetsanalysen konstrueras Resursen alltså som en angelägenhet 
mellan målgruppen nyanlända och dels Resursen, dels arbetsmarknadsåtgärder och dels 
möjligheter bortom Resursen. De nyanlända får bedömas som lyckosamma i och med att 
mycket av det de har eller får har något exklusivt över sig. Det är också intressant att 
notera att några av de referenter som tillhör arbetsmarknadsåtgärder konstrueras som 
komponenter i Resursen. Samtidigt knyts de två övriga aktivitetssystemen, FLI och SFI, 
till ett nätverk som existerar utanför Resursens ramar, tillsammans med bl.a. företag och 
andra verksamheter. De nyanländas språkutveckling utgör en parentes i denna bild av 
gränsöverskridande. 

 
 

9.1.3 Ergativitet 
 

Informationsbroschyren konstrueras i första hand genom relationella processer, ur 
ergativitetssynpunkt typiska händelser. Knappt en fjärdedel av processerna i dokumentet, 
8 av 35, kan räknas som handlingar. 4 av dessa 8 förekommer i inbäddade satser. Det är 
NYANLÄNDA med 2 förekomster och AMÅ, med 2 förekomster som delar på rollen 
som agent i bundna och fria satser. Rollen som medium i handlingarna sprids över dessa 
två kategorier samt RESURSEN och ÖVRIGT. Exempel (17) visar ett satskomplex där 
de nyanlända, du, konstrueras som agent i en bunden som-sats. Det medium som hand- 
lingen skriver sker igenom, ditt cv, räknas till ÖVRIGT.  

(17) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CV med stöd av oss 
… (IFO:27–28) 

I de 4 inbäddade satserna har agenten förts dels till NYANLÄNDA, dels till NÄT som 
avser nätverket av aktivitetssystem och dels till arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ. I den 
inledande fria satsen i exempel (18) nedan är det målgruppen för Resursen, du, som är 
agent. Den inbäddade satsen som följer utgör det medium som processen läsa sker 
igenom. Den inbäddade satsen som medium har förts till kategorin AMÅ. Den inbäddade 
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satsen är vidare en handling i sig. Agenten som effektuerar processen erbjuds är ute- 
sluten, men det är Aktivitetshuset dvs. arbetsmarknadsåtgärder som avses. 

(18) Nedan kan du läsa lite grann om vad som erbjuds i Aktivitetshuset. (IFO:25–26) 

Sammantaget spelar alltså handlingarna en marginell roll i Informationsbroschyren och 
de ergativa rollerna är utspridda över de kategorier som är mest frekventa i deltagar- 
rollerna enligt transitivitetssystemet, dvs. NYANLÄNDA, RESURSEN, ÖVRIGT, AMÅ 
och NÄT. 

 

9.2 Resursen som en möjlighet 

Typiskt för RESURSEN som andradeltagare är att den konstrueras, bokstavligt, som en 
möjlighet för kategorin nyanlända som förstadeltagare. Detta exemplifieras av belägg 
(19) och (20).  

(19) I Resursen har du möjlighet att läsa SFI på halvtid och att ha språkpraktik på halvtid. 
(IFO:15) 

(20) I våra utbud Bas+ och Aktiviteter har du möjlighet att gå på föreläsningar, göra  någon 
aktivitet eller läsa upp ett ämne. (IFO:35) 

Möjlighet tolkas som metaforiskt uttryckt modalitet. Den kongruenta realiseringen, kan, 
uttrycker bl.a. tillåtelse enligt SAG (del 4 s. 300). Enligt modalitetsskalorna i GMB 
handlar tillåtelse närmast om låg grad av förpliktelsemodalitet. Det som förenar defini- 
tionen i SAG och låg grad av förpliktelse är att de kan kopplas till språkhandlingen er- 
bjudande, vilket är ett rimligt alternativ i fråga om ett marknadsförande informations- 
material. En sådan tolkning passar väl in på exempel (20) där de nyanlända tillåts välja i 
Aktivitetshusets utbud. Även potentiell betydelse av kan enligt SAG (del 4 s. 301) är ett 
möjligt tolkningsalternativ i fråga om exempel (20). 

Formuleringen av belägget i exempel (19) är intressant på så vis att det som är ett 
faktum, egentligen själva definitionen av Resursen, framställs som en möjlighet för de 
nyanlända, något som de tillåts göra. Att studera på halvtid och ha praktik på halvtid är ju 
en av huvudreglerna i gränsaktiviteten, i själva verket ett måste för dem som deltar. 
Bakom det till synes generösa erbjudandet kan man alltså skönja en auktoritet som tillåter 
något.  

Huvudordet möjlighet i exemplen ovan är kopplat till fem infinitiver som följer som 
efterställd bestämning: läsa, ha, gå, göra, läsa upp. Då infinitivfraserna och nominali- 
seringen språkpraktik packas upp till finit form aktualiseras de nyanlända som aktör i 
materiella processer, 2 gånger i exempel (19) och 3 gånger i exempel (20). Jämfört med 
de två ursprungliga relationella processerna skapar det uppackade kongruenta alternativet 
en mera dynamisk värld där de nyanlända gör saker: läser, praktiserar, går på före- 
läsningar, gör någon aktivitet eller läser upp ett ämne. Det sker dock med den inter- 
personella reservationen kan. De nyanlända får även rollen som agent, den deltagare som 
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effektuerar en process, påverkar och tar ansvar: gör någon aktivitet och läser upp ett 
ämne. Medium, formulerat som någon aktivitet och ett ämne, öppnar i sig för en mång- 
fald av möjligheter i Resursen. 

”Möjligheternas diskurs” intensifieras i exempel (21) som beskriver tillvaron på 
Kommunens praktikcenter, dit både undervisningen och den första praktiken förlagts 
inledningsvis. Huvudordet i andradeltagaren, möjlighet, följs av infinitivfrasen påverka 
som i sin tur inkluderar en nominalfras med möjligheter som huvudord och en infinitiv- 
fras som efterställd bestämning till det. Exempel (21) diskuteras nedan utifrån en upp- 
packning till kongruent form.   

 
(21) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik 

eller ett arbete som du själv har valt. (IFO:17–18) 

Den första förekomsten av möjlighet i exempel (21) tolkas i sin kongruenta form som kan 
i betydelsen tillåtelse på motsvarande sätt som i exempel (19). Enligt modalitetsskalorna i 
GMB handlar det närmast om låg grad av förpliktelse. Den andra förekomsten av 
möjligheter kopplad till infinitivfrasen att gå vidare ligger däremot närmare potentiell 
betydelse dvs. förutsättningar att göra något (SAG, del 4 s. 301). Inom ramen för 
modalitet enligt den systemisk-funktionella grammatiken skulle det kunna handla om 
sannolikhet, eventuellt i kombination med vanlighet.  

Uppackningen av de infinitiver som inkluderas i andradeltagaren ger de nyanlända 
förstadeltagarrollen i de materiella processerna påverka, gå vidare, praktisera, arbeta och 
välja. Processerna är dock inbäddade och villkorade i flera led. Utgångspunkten i den fria 
satsen är att målgruppen ”kan påverka”. Förutom att processen är modifierad med kan 
begränsas aktörens mandat av den lexikala innebörden av verbet påverka. Valet av verb 
ger en signal om att målgruppen kan vara delaktig men inte avgöra. Andradeltagaren för 
processen där målgruppen är delaktig konstrueras som möjligheter att gå vidare. Det 
potentiella i att målgruppen går vidare tolkas som kan enligt ovan. Förutom att processen 
är modifierad med kan bidrar prepositionen mot till en osäker bild av huruvida mål- 
gruppen faktiskt kommer fram till ett arbete eller praktik. Den sista av de uppackade 
processerna, välja, är djupast inbäddad samtidigt som den konstrueras i perfekt och utan 
modalitet. Detta gör processen till ett faktum både ideationellt och interpersonellt sett. 
Som ett sådant utgör den ett kraftfullt avslut i uttrycket som konstruerat osäkerhet i flera 
led. Det visar sig alltså att samtidigt som andradeltagaren utgör ett frikostigt erbjudande 
är det långt ifrån säkert att målgruppen för Resursen i slutändan faktiskt praktiserar eller 
arbetar med något den själv har valt.  

I de relationella processerna i exempel (19), (20) och (21) är det du som realiserar 
förstadeltagaren och som representerar referenten nyanlända. Därmed följer du som 
förstadeltagare även till de inpackade processerna i andradeltagaren. Det är ett val som 
skribenten gör och som utesluter andra alternativ. Ett alternativ hade kunnat vara 
Därifrån är det möjligt att påverka. Det alternativet skulle ha inneburit en öppenhet i 
fråga om förstadeltagaren. Den nyanlända kunde ha ingått, dock ej explicit. Sammantaget 
tydliggör en närmare analys av andradeltagaren med möjlighet som huvudord att de 
nyanländas position som förstadeltagare, och även som agent, förstärks vid uppackning. 
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De nyanlända är alltså förstadeltagaren i Informationsbroschyren både öppet och undan- 
skymt. Den frekventa användningen av tilltalet du kombinerat med det possessiva prono- 
menet dina i exempelvis dina möjligheter bidrar till att betona de nyanlända som första- 
deltagare.  

Uppackningen av modalitetsmetaforen möjlighet avtäcker ett samspel mellan den 
interpersonella och den ideationella metafunktionen. Modalitet görs till ett ting som kan 
fungera som deltagare. Genom att modaliteten realiseras som huvudordet i en längre fras 
kan den spridas över hela deltagaren och de nominaliserade processer som ingår. 
Möjlighet som deltagare i relationell process bidrar till tolkningen av satsen som ett 
positivt erbjudande. Detta harmonierar väl med de interpersonella aspekterna i 
Informationsbroschyren i övrigt vilka analyseras i nästa delkapitel.  

 

9.3 Interpersonellt utbyte 

I detta delkapitel undersöks det interpersonella utbytet, de relationer som konstruerar 
Resursen i Informationsbroschyren. Det är intressant att se vilken roll de samverkande 
aktivitetssystemen har i utbytet, var för sig och tillsammans. Parallellt med detta under- 
söks hur målgruppen nyanlända och deras språkutveckling konstrueras i utbytet. 
Analysen inleds genom en granskning av moduselementen subjekt och finit. Sedan 
undersöks hur språkhandlingarna formas av dessa. Kongruent uttryckt modalitet har i 
motsats till det ovan diskuterade metaforiska (möjlighet) mindre betydelse i dokumentet 
och kommenteras bara kort i anslutning till ett par exempel.  

 

9.3.1 Subjekt och finit 
 

Valet av subjekt är av särskilt intresse i och med att det är subjektet som utgör det fokus 
som det fortsatta utbytet normalt kan handla om. Genom subjektet avgör skribenten (eller 
talaren) vilken entitet som ska uppmärksammas i interaktionen och vilka entiteter som 
därmed utestängs från utbytet. Om skribenten väljer t.ex. SFI som subjekt i ett yttrande, 
styrs läsaren till att fokusera på SFI och ge eventuell respons om SFI. Samtidigt som SFI 
väljs som utgångspunkt för fortsatt interaktion, blir andra subjektskandidater bortvalda. 
Därmed är subjektet särskilt intressant då man undersöker hur samverkan och gräns- 
aktivitet konstrueras språkligt. Ur detta perspektiv kan kvantifiering av även ett litet 
material vara värdefullt då man vill belysa förutsättningarna för det interpersonella 
utbytet i en text. Utifrån kunskapsintresset i avhandlingen är det också angeläget att se 
vilket utrymme som målgruppen nyanlända och deras språkutveckling tilldelas som 
subjekt. Det är dessutom intressant att se hur subjektsrollerna fördelas mellan fria satser 
och bundna samt inbäddade. Fria satser är ju förhandlingsbara dvs. öppna för att ta 
ställning till, medan bundna och inbäddade satser är mindre tillgängliga för återkoppling. 
De bör tolkas som låsta fakta. 
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Subjekten har delats in i 8 kategorier på motsvarande sätt som i den ideationella 
analysen ovan, dvs. utifrån områden där referenterna finns. Tabell 9.6 visar hur antalet 
subjekt fördelas mellan dessa kategorier. Första siffran i varje ruta anger antalet före- 
komster i fria satser och siffran inom parentes antalet förekomster i bundna och in- 
bäddade satser sammanlagt.   

 
 

Tabell 9.6: Subjekt i Informationsbroschyren: dels i fria satser och dels i bundna och inbäddade 
satser (sammanslagna inom parentes). 
 

NYANLÄNDA SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

10 (9)  - 1 (4) - - 2 (1) 4 (1)  (3) 17 (18) 

 

 
Tabellen visar att andelen bundna och inbäddade satser vars subjekt inte är direkt för- 
handlingsbart är ungefär hälften av alla, 18 av totalt 35. Över hälften av det totala antalet 
subjekt, 19 av 35, avser nyanlända. Kategorin NYANLÄNDA konstrueras som subjekt 
10 gånger i fri sats och 9 gånger i bunden och inbäddad sammanlagt. Detta tyder på att 
responsen i de flesta fall förväntas handla om de nyanlända. Det tyder också på att de 
nyanlända återfinns som subjekt i hälften av de fall som i bundna och inbäddade satser 
ställts utom räckhåll för respons. RESURSEN förekommer som subjekt i 4 fria satser och 
arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, i en. De två övriga aktivitetssystemen, flykting- 
introduktionen, FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI, är inte synliga var för 
sig, däremot en gång tillsammans i nätverket, NÄT. Kategorin som avser de nyanländas 
språkutveckling, SPRÅK, förekommer inte som subjekt. 

De nyanlända som subjekt realiseras i normalfallet som du. Valet av 2:a person som 
subjekt bidrar till att konstruera interaktionen i ett ”här” vilket skapar en viss närhet 
mellan skribenten-i-texten och läsaren-i-texten. Resursen och de samverkande aktivitets- 
systemen omnämns till en början i 3:e person. I den 20:e satsen av 35 presenteras första 
gången enheten Aktivitetshuset som alltså tillhör aktivitetssystemet AMÅ, exempel (22). 

 
(22) Resursen hör till enheten ”Aktivitetshuset” som finns i (namn på huset) i Kommunen. 

(IFO:21–22) 

Därefter följer ytterligare information om Aktivitetshuset, exempel (23) nedan. Samtidigt 
introduceras 1:a person i texten, först som det possessiva pronomenet vårt (Basutbud), 
sedan genom prepositionsfrasen av oss och avslutningsvis som subjektet vi. Genom 
subjektsvalet, vi, ackompanjerat av det possessiva pronomenet vårt och prepositions- 
frasen av oss knyts skribenten-i-texten – och därigenom även gränsaktiviteten – till 
Aktivitetshuset. Den nära relationen mellan 1:a och 2:a person som konstrueras mot slutet 
av dokumentet är alltså en angelägenhet mellan Aktivitetshuset och målgruppen ny- 
anlända. I och med att relationen konstrueras i bundna satser är den inte förhandlingsbar 
utan ett faktum. 
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(23) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CD med stöd av oss, 
[där du] tränar dig inför arbetsintervjun och [där] vi tipsar om de bästa sätten att hitta 
jobben. (IFO:27–30) 

Genom finiten organiseras tidsdimensionen i utbytet. I förekommande fall utgör finitet 
även länken till kongruent uttryckt modalitet. Modalitet uttryckt genom finit spelar inte 
någon större roll i Informationsbroschyren. Det gör däremot tempusväxlingarna som 
bidrar till konstruktionen av Resursen på ett intressant sätt. Genom strategisk växling 
mellan presens och perfekt stakas det ut en bana för de nyanlända dels inom Resursen och 
dels ut ur Resursen till en framtid som kan utspelas i bl.a. Aktivitetshuset. 

I den första halvan av dokumentet står finiten i huvudsak i presens vilket fäster inter- 
aktionen i ett ”nu”. Genom ett samspel mellan perfekt och presens flyttas fokuset sedan 
framåt i tiden. Finitet i perfekt i den bundna satsen i exempel (24) skapar ett skifte i tids- 
dimensionen, vilket kommer att påverka tolkningen av presens i resten av dokumentet. 

 
(24) När du har kommit en bit på vägen, kan du välja att ha delar eller hela din planering 

hos någon av arbetskonsulenterna där. (IFO:24–25) 

Valet av perfekt i den temporala bundna satsen i exemplet ovan konstruerar ett scenario 
där du:et som refererar till målgruppen redan tagit ett steg. Uttrycket presupponerar att 
du:et deltar i Resursen och har presterat något, gått framåt. Perfektformen låser fast du:et 
i detta scenario i och med att det handlar om en bunden sats som inte är primärt för- 
handlingsbar. Därefter redovisar texten för vad nästa steg som äger rum i Aktivitetshuset 
innebär. Det modala verbet kan kombinerat med välja möjliggör även andra alternativ än 
Aktivitetshuset, men texten redovisar enbart för utbudet på Aktivitetshuset. Redo- 
visningen konstrueras genom presens, exempel (25).  

(25) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CV med stöd av oss, 
[där du] tränar dig inför arbetsintervjun … (LÄR:27–29) 

I den fria satsen i exempel (25) presenteras tillsynes allmän information om Aktivitets- 
huset. I det sammanhang som skapats innan dvs. att målgruppen framställts som del- 
tagande i Resursen (där den gjort framsteg) är det naturligt att tolka innebörden som 
faktiska förhållanden i framtiden. Finiten i de bundna satserna, skriver och tränar dig, 
knyter de nyanlända till denna framtid i och med att innebörden inte är förhandlingsbar 
utan ett faktum. Framtidsscenariot byggs sedan vidare genom tidsomständigheten efter 
det och presens, exempel (26). Här tar de nyanlända ytterligare ett steg vidare i tid vilket 
konstrueras genom ett finit i presens. Det självklara i steget modifieras dock av det 
interpersonella satsadverbialet kanske som ger en valmöjlighet. 

(26) Efter det kommer du kanske fram till att det är vidare studier [som] du vill satsa på… 
(LÄR:31–33) 

Vidare studier i den bundna satsen ovan ger en vink om ytterligare fortsatta steg i 
framtiden efter att målgruppen lämnat Resursen. Enligt den sista satsen i broschyren, 
exempel (27), kan dessa steg tas i Aktivitetshuset. De nyanlända som subjekt, du, för- 
väntas ta ställning till det som erbjuds i Bas+ och Aktiviteter i Aktivitetshuset. Utbudet 
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framställs som mycket omfattande: föreläsningar, aktiviteter och skolämnen. I och med 
att finitet står i presens konstrueras det en situation där de nyanlända redan är där. 
Utbudet finns och de nyanlända har möjlighet att ta vid. 

(27) I våra utbud Bas+ och Aktiviteter har du möjlighet att gå på föreläsningar, göra någon 
aktivitet eller läsa upp ett ämne. (IFO:35) 

 

9.3.2 Språkhandlingar 
 

Subjekt och finit utgör grunden för den grammatik som konstruerar satstyperna: 
påståendesats, uppmaningssats och frågesats. I det semantiska skiktet motsvaras dessa av 
språkhandlingar som i sin tur formar karaktären av det interpersonella utbytet och 
relationerna i det. En granskning av språkhandlingarna ger alltså en bild av vem som är 
textens ”du” och ”jag”, läsaren-i-texten och skribenten-i-texten – och vem som inte är 
det. Den ger också en bild av vilken typ av relation som konstrueras mellan dessa två.   

Informationsbroschyren byggs upp i huvudsak av deklarativer i presens, vilka utgör 
den kongruenta grammatiken för språkhandlingen påstående. Deklarativerna fungerar 
dock inte enbart som givande av information. Beroende på läsarperspektivet kan de tolkas 
även som uppmaningar och erbjudanden.  

Inledningen av Informationsbroschyren anslår en ton av erbjudande. I den allra 
första satsen i broschyren, exempel (28), får de nyanlända ett erbjudande genom en icke-
modifierad påståendesats. Det är Resursen i 3:e person som är subjektet, medan 2:a 
person i form av för dig introduceras inom ramen för den rest som finns utanför modus- 
elementen. Erbjudandet som riktas till de nyanlända andas saklighet. Samtidigt 
presenteras målgruppen genom de restriktiva som-satserna som utvald. 

 
(28) Resursen är en verksamhet för dig som har introduktionsersättning och är mellan 20-

24 år. (IFO:1–3) 

Ett du-subjekt kombinerat med finit i presens utan modalitet kan bidra till att konstruera 
ett villkorslöst, auktoritativt yttrande som kan likställas med uppmaning. I kapitel 4.3.1.4 
hänvisades till bl.a. Helgesson (2011) som visar hur den här sortens satser används för 
kravställande i moderna platsannonser. Efter erbjudandet i inledningen av Informations- 
broschyren definieras målgruppen för Resursen på motsvarande sätt, likt idealsökanden i 
platsannonsen, exempel (29).  

(29) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt och [du har som mål] att 
förbereda dig för arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa sätt. (IFO:4–5) 

De första satserna i Informationsbroschyren, återgivna i exempel (28) och (29) ovan, 
utgör en tydlig gränsdragning som anger kvalitetskraven för läsaren-i-texten och som 
sållar bort sådana som inte är aktuella. Därefter antar texten karaktären av ett erbjudande. 
Det inkluderar inslag av information vilka realiseras genom påståenden. Först delges 
information om vilka aktivitetssystem som står bakom erbjudandet. I det här fallet, 
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exempel (30), får påståendesatsen tolkas som ett rent påstående. Genom finitet erbjuder i 
den inbäddade satsen signaleras att dokumentet handlar om ett erbjudande. 

(30) Det är FLI och SFI som i samråd erbjuder en plats i Resursen. (IFO:6–7) 

Subjektet alla som deltar i exempel (31) står i 3:e person. Uttrycket innefattar alla som 
uppfyllt kvalitetskraven, och läsaren har möjlighet att räkna in sig i den gruppen. Den rest 
i satsen som subjektet är kopplat till är det exklusiva en personlig coach. Detta i 
kombination med processen får som finit bidrar till att det är rimligt att läsa exempel (31) 
som ett erbjudande. För en utomstående läsare som inte kvalificerar sig som deltagande 
utgör satsen ett påstående. 

(31) Alla som deltar får en personlig coach som … (IFO:9–10) 

Ett du-subjekt i kombination med möjlighet är ytterligare ett sätt att realisera ett 
erbjudande, vilket var på tal då exempel (19), (20) och (21) i delkapitel 9.2 diskuterades. 
Erbjudandet i exempel (21), här återgivet som exempel (32), gäller de nyanländas möjlig- 
heter att påverka framtida val i arbetslivet.   

(32) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik 
eller ett arbete som du själv har valt. (IFO:17–18) 

Ju längre texten framskrider desto mer antar den tonen av marknadsföring där det 
tilltalade du erbjuds tjänster i form av möjligheter. Såsom det kom fram i subjekts- 
analysen, kommer 1:a person pluralis in i varierande former. Vi som subjekt i den 
avslutande bundna satsen i exempel (33) ökar det engagemang som skribenten-i-texten 
visar för läsaren-i-texten. Detta engagemang bidrar ytterligare till tolkningen av texten 
som ett erbjudande. I och med att vi-subjektet realiseras i en bunden sats binder sig 
skribenten-i-texten till att faktiskt genomföra de erbjudna handlingarna. Den lovar att 
finnas där och stödja de nyanlända och tipsa dem om de bästa jobben. Erbjudandet är inte 
förhandlingsbart för någon part i interaktionen.  

(33) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CV med stöd av oss, 
[där du] tränar dig inför arbetsintervjun och [där] vi tipsar om de bästa jobben. (IFO: 
27–30) 

De tre satserna i exemplet ovan som beskriver vad basutbudet i Aktivitetshuset innebär är 
bundna och i princip utom räckhåll för förhandling och respons. Den inledande fria satsen 
som det går att förhandla om kan dock tänkas vara mindre intressant för målgruppen som 
läser broschyren. Det som lockar en presumtiv deltagare torde vara vad som erbjuds för 
just henne eller honom, och den informationen kommer som ett faktum i de bundna 
satserna. Detta bidrar till att språkhandlingarna i de bundna satserna glider mot ett 
påstående. De två satserna med ett du-subjekt kan även tolkas som en uppmaning. 

Mot slutet av texten, exempel (34), konstrueras en försiktig uppmaning till mål- 
gruppen för Resursen. Kombinationen du-subjekt och låg grad av förpliktelse, kan, vrider 
här tolkningen av deklarativen mot uppmaning.  

 
(34) Nedan kan du läsa lite grann om vad som erbjuds i Aktivitetshuset. (IFO:25–26) 
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Satsen uppmanar de nyanlända att ta till sig information om Aktivitetshuset. Det sker i 
försiktiga ordalag genom låg grad av förpliktelse. Karaktären av uppmaning slätas ut med 
lite grann. Detta sammantaget får uttrycket att glida mellan uppmaning och erbjudande 
på ett försynt sätt – vilket kan tänkas vara typiskt för marknadsförande diskurser 
generellt. 

 

9.4 Sammanfattning och slutsatser 

I det här delkapitlet sammanfattas den ideationella och den interpersonella analysen av 
Informationsbroschyren. Avsnittet utgör en översikt av analyserna och besvarar frågor 
om konstruktionen av Resursen, om de nyanländas roll i sammanhanget och om bilden av 
de nyanländas språkutveckling. I anslutning till sammanfattningen dras det några slut- 
satser av de svar som träder fram ur analyserna. 

Transitivitetsanalysen visar att gränsaktiviteten Resursen konstrueras som en värld 
där de nyanlända som förstadeltagare i relationella processer är, har eller får något som 
ofta är av exklusiv karaktär. Medan förstadeltagaren realiseras som du utgörs andra- 
deltagaren av längre nominalfraser. Dessa innehåller i typfallet möjlighet(er) som huvud- 
ord vilket kopplas till kluster av infinitivfraser och nominaliseringar. De inpackade 
processerna har skiftande innehåll. De är ofta materiella såsom arbeta, praktisera, gå 
vidare och de har ofta de nyanlända som förstadeltagare. Därmed ökar de dynamiken i 
den totala bilden av Resursen. Resursen definieras alltså som en uppsättning möjligheter 
som sträcker sig även bortom själva gränsaktiviteten. Sådana andradeltagare som ett stort 
nätverk och de bästa jobben visar på möjligheter som uppstår i samband med Resursen 
och som vidgar vyerna för både gränsaktiviteten och dess målgrupp.  

Andradeltagaren, i något fall även förstadeltagaren, kan ha funktionen att konstruera 
samverkan mellan aktivitetssystemen och gränsöverskridande. Det sker på tre sätt: genom 
att deltagaren håller isär aktivitetssystemen dvs. pekar ut ett av systemen, genom att den 
knyter ihop dessa till ett nätverk eller genom att den smälter ihop dessa med Resursen. 
Det sista alternativet, sammansmältningen, gäller arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, som i 
flera fall smälter samman med Resursen. Exempel på andradeltagare som utgör kompo- 
nenter i AMÅ är en personlig coach och Aktivitetshuset varierande utbud. I processerna i 
Informationsbroschyren görs dessa redskap till komponenter, redskap, i Resursen.   

Den mest fullständiga sammansmältningen av arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, och 
Resursen visas i exempel (35). I detta fall är det genom förstadeltagaren som samman- 
smältningen sker. Vad förstadeltagaren gör är att den likställer AMÅ med Resursen. 
Samtidigt relateras denna syntes till ett nätverk som inkluderar de övriga två systemen 
dvs. flyktingintroduktion, FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI.  
 

(35) Resursen har ett stort nätverk som förutom SFI och FLI innefattar både företag och 
andra verksamheter. (IFO:19–20) 

FLI och SFI separeras här från Resursen och konstrueras som en del i dess nätverk. I och 
med att AMÅ inte nämns alls i detta sammanhang är det införstått att Resursen är lika 
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med AMÅ. FLI och SFI är allmänt rätt osynliga i konstruktionen av Resursen där AMÅ 
tilldelas en framträdande roll både kvantitativt och kvalitativt. 

Lägesrapporten tecknar ideationellt sett en motbild till den bristsituation som 
identifierats inom flyktingintroduktionen och som är upprinnelsen till gränsaktiviteten: 
bristande studiemotivation och vaga framtidsplaner hos målgruppen. Enligt broschyren är 
målgruppen intresserad av effektiv språkinlärning och orienterar sig mot olika alternativ i 
framtiden. Resursen konstrueras som en uppsättning möjligheter för denna grupp som 
framställs som villig att studera svenska och satsa på framtiden på bästa möjliga sätt. 
Språkutveckling och studier i svenska är något som broschyren i övrigt tar för givet och 
som förs på tal bara i undantagsfall. Utbudet inom arbetsmarknadsåtgärder benas däremot 
upp på detaljnivå. 

Interpersonellt konstrueras de nyanlända som en utvald grupp. I inledningen av 
dokumentet formuleras det en ”kravspecifikation” som vaskar fram en målgrupp och som 
entydigt utesluter andra. Detta sker genom deklarativer såsom Resursen är en verksamhet 
för dig som … och Du har som mål att … Resten av dokumentet utgör en serie 
erbjudanden till denna utvalda målgrupp som läsare-i-texten.  

Målgruppen nyanlända som subjekt, tilltalad som du, utgör alltså läsaren-i-texten, 
den som förutsätts anta erbjudandena eller avstå. I Informationsbroschyren konstrueras 
det en relation där det är svårt för läsaren-i-texten att säga ifrån. De nyanlända som en 
utvald grupp förväntas helt enkelt ta emot erbjudandena. I vissa fall har de inget val. Den 
här sortens tvång konstrueras genom växlingar i finitets tempus i fria respektive bundna 
satser. Finitet fäster det erbjudna deltagandet i Resursen i ett förlopp som börjar i nuet 
och som fortsätter i olika steg i framtiden. Målgruppen låses fast till deltagande, fortsatta 
steg och framgång – bland annat i det svenska språket – genom perfektformer i bundna 
satser och presens i fria satser eller tvärtom. Framstegen knyts till en fortsättning i 
Aktivitetshuset, i exempel (36) där. 
 

(36) När du har kommit en bit på väg med det svenska språket kan du välja att ha delar eller 
hela din planering hos någon av arbetskonsulenterna där. (IFO:23–24) 

Det som läsaren-i-texten här förväntas ta ställning till är att anta erbjudandet om 
deltagande i aktiviteter i Aktivitetshuset eller tacka nej till det. Att mottagaren av 
erbjudandet redan valt Resursen och gjort framsteg är däremot självklart. Samma typ av 
växelspel mellan fri och bunden sats konstrueras i exempel (37). Här har skribenten-i-
texten redan valt åt de nyanlända och bestämt att dessa kommer att delta i de aktiviteter 
som erbjudits tidigare. Påståendena om att de nyanlända skriver CV och tränar sig inför 
arbetsintervjun konstrueras som låsta fakta i bundna satser. Även påståendet om att 
Aktivitetshuset som subjekt, vi, tipsar om de bästa sätten att hitta jobben är utom räckhåll 
för förhandling. På så vis konstrueras det som ett bindande löfte från Aktivitetshusets 
sida. 

(37) I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CV med stöd av oss, 
[där du] tränar dig inför arbetsintervjun och [där] vi tipsar om de bästa sätten att hitta 
jobben.    
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Kongruent realiserad modalitet förekommer i Informationsbroschyren i viss mån, bl.a. 
genom kan i exempel (36) ovan. Det är dock den metaforiska realiseringen genom 
möjlighet som karakteriserar gränsdokumentet. Då möjlighet packas upp, träder det fram 
två förhållanden. Dels tonar det fram en bild av Resursen som något som ger förut- 
sättningar till de nyanlända att närma sig arbetslivet. Dels konstrueras de nyanlända som 
en utvald grupp som tillåts göra något, bl.a. påverka. Samtidigt som erbjudandena andas 
generositet är de villkorade genom just möjlighet kopplat till vag lexikal betydelse hos de 
entiteter som möjligheten gäller. I extremfallet handlar det om att de nyanlända ges 
möjlighet att påverka sina möjligheter, vilket är fallet i exempel (38) som beskriver de 
nyanländas tillvaro på Kommunens praktikcenter. 

(38) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik eller 
ett arbete som du själv har valt. 

Andradeltagaren med möjlighet som huvudord öppnar här för valfria vägar in i arbets- 
livet. Samtidigt är de inkongruent realiserade processerna flerfaldigt villkorade med både 
osäkerhet på lexikal nivå och metaforiskt uttryckt modalitet. De nyanlända kan påverka 
och de kan gå vidare, men ingetdera av det här är säkert. Det är inte heller klarlagt hur 
långt de kan gå och hur nära arbetslivet de kan komma. Det till synes mest säkra i 
sammanhanget, processen välja som inte är kopplat till modalitet och som anges i perfekt, 
är djupast inbäddat i andradeltagaren. Samtidigt konstrueras den sist i satsen, vilket ger 
den en textuell tyngd i en marknadsförande diskurs.  

Erbjudandet om möjligheterna till de nyanlända kommer från arbetsmarknads- 
åtgärder, AMÅ, som utgör det vi som tilltalar du:et, presenterar sitt utbud och hälsar 
välkommen. Rubrikerna och de angivna kontaktpersonerna pekar också mot Aktivitets- 
huset och AMÅ som både skribenten-i-texten och skribenten samt författaren på den 
interaktionella arenan. Å andra sidan slås det fast lexikalt att det är flykting- 
introduktionen, FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI, som erbjuder en plats i 
Resursen. Detta kan tolkas som en arbetsfördelning där FLI och SFI bjuder på inträdes-  
biljetten och sedan är det AMÅ som tar över. Flyktingintroduktion och svenskunder- 
visning för invandrare konstrueras som delar av praktikgemenskapen men deras roll i 
arbetsfördelningen är kraftigt nedtonad. Resursen är, både ideationellt och interpersonellt, 
en angelägenhet mellan de nyanlända och arbetsmarknadsåtgärder.  

Den något obalanserade bilden av arbetsfördelningen mellan aktivitetssystemen kan 
kanske förklaras genom den ”svajighet” som enhetschefen talar om i intervjun: att det 
inledningsvis var oklart vem som ”ägde” Resursen. Enhetschefen, skribenten för 
Informationsbroschyren, säger i intervjun att hon uppfattar Resursen som en insats på 
Aktivitetshuset. Detta bekräftas av både den ideationella och interpersonella konstruk- 
tionen av Resursen i Informationsbroschyren: AMÅ träder fram medan FLI och SFI tonas 
ner. Skribentens tillhörighet till AMÅ kan spela en viss roll i den här bilden. Som 
deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har skribenten en detaljerad bild av sitt aktivitets- 
system, att man kan skriva CV på Aktivitetshuset osv. Sfi-utbildningen som utgör den 
ena halvan av Resursen för målgruppen är med sina varierande skrivuppgifter i olika 
genrer inte lika bekant för skribenten, inte heller möjlig att sammanfatta i dokumentet.   
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Sammantaget kan bilden av Resursen som en uppsättning möjligheter och mål- 
gruppen som en lyckosam, utvald grupp förklaras genom textens funktion i gräns- 
aktiviteten. Den marknadsförande diskursen om Resursen har i uppgift att motivera, 
aktivera och locka en grupp nyanlända till att utveckla sin svenska samt fokusera på 
framtiden och arbetslivet. Skribenten verkar utgå från att det är inom ramen för arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ, som detta kan och ska ske.  
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10 Styrdokumentet   
 

 

 

I detta kapitel undersöks hur Resursen och bilden av de nyanlända samt deras språk- 
utveckling konstrueras i Styrdokumentet. Först presenteras dokumentet i korthet. Sedan 
undersöks hur Resursen konstrueras genom processer och deltagare samt vilken roll de 
nyanlända och deras språkutveckling har som deltagare i processerna. Därefter följer en 
undersökning om hur Resursen konstrueras genom interpersonellt utbyte och vilken roll 
de nyanlända och deras språkutveckling har i utbytet. Avslutningsvis presenteras en 
sammanfattning och några slutsatser av analyserna. 

Styrdokumentet definierar Resursen som ett aktivitetssystem genom att ange före- 
målet för aktiviteten, målet med aktiviteten och det förväntade resultatet. Redskapen, 
praktikgemenskapen, viss arbetsfördelning och vissa regler definieras. Styrdokumentet 
har en tydlig intertextuell koppling till tidigare texter i kedjan av gränsdokument. De 
tydligaste kopplingarna kan hänföras till den första texten i kedjan dvs. protokollet om 
utvecklingsområden, till utkastet från januari 2009 och till Informationsbroschyren (se 
tabell 2.1). I dokumenthuvudet presenteras kommunens logotyp, namnet på förvaltnings- 
kontoret och namnet på den aktuella enheten inom arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, dvs. 
Aktivitetshuset. Nedanför detta står skribentens, enhetschefens, namn och kontakt- 
uppgifter under Handläggare, titel, telefon. Till höger i dokumenthuvudet anges titeln 
Innehåll samt anvisningsförfarande och datumet. Brödtexten följer efter rubriken 
Resursen som anges med versaler. Dokumentet med 569 ord i brödtexten och med nio 
mellanrubriker är luftigt upplagt på fyra A 4-sidor. Olika teckenstorlek, textrutor och fet 
stil används för att strukturera texten. Mellanrubrikerna och antalet satser under dem 
visas i tabell 10.1. 
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Tabell 10.1: Rubriker och motsvarande satser i Styrdokumentet. 

Rubrik Sats 

RESURSEN 1–2 

För vem? 3–10 

Mål 11–16 

Anvisning 17–30 

Antal platser Ej analyserad som sats 

Uppföljning 31–34 

Ansvar 35–40 

Från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd 

41–42 

Avslut 43–50 

Referensgrupp 51–54 

 

Texten som omfattar totalt 54 satser ska studeras närmare nedan. 

 

10.1 Processer och deltagare 

I delkapitel 10.1 granskas satserna i Styrdokumentet ur transitivitets- och ergativitets- 
synpunkt. Först granskas processerna och deltagarna och sedan diskuteras handlingarna i 
dokumentet. I anslutning till några reflektioner angående handling resp. händelse förs 
också en kort diskussion om lexikalt uttryckt ansvar.  

 

10.1.1 Processer 
 

Antalet processtyper i fria och bundna satser (sammanslagna) och inbäddade satser anges 
i frekvensordning i tabell 10.2, dvs. relationella processer först, sedan materiella, mentala 
och verbala.  
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Tabell 10.2: Processtyper i Styrdokumentet: dels i fria och bundna satser (sammanslagna) och dels i 
inbäddade satser. 

Processtyp Fria och bundna satser Inbäddade satser Totalt 

Relationell, attributiv 17 5   22 

Relationell, 
identifierande 

6 - 6 

Relationell, existentiell 2 1 3 

Materiell 11 7 18  

Mental 2 1 3 

Verbal 2 - 2 

Totalt 40 14 54 

 

 
Relationella processer dominerar i Styrdokumentet med totalt 31 belägg, av vilka 22 
representerar attributiva relationella, 6 identifierande relationella och 3 existentiella 
relationella processer. Materiella processer är något färre. Det finns 18 förekomster av 
dem, 11 i fria eller bundna satser och 7 i inbäddade. Mentala och verbala processer med 3 
resp. 2 förekomster var spelar en marginell roll i dokumentet. Sammantaget tyder 
fördelningen av processtyperna på att dokumentet beskriver tillstånd men att det även 
finns en rätt stor andel dynamik i form av materiella processer. Nedan följer en närmare 
diskussion om vad de olika processtyperna, främst alltså relationella och materiella, har 
för funktion i texten.  

En typisk förekomst av relationella processer rör konstruktionen av arbets- och 
ansvarsfördelningen i Resursen. Flyktingintroduktionen, FLI, tilldelas ansvaret att följa 
upp hela gränsaktiviteten med jämna mellanrum, exempel (1). 

 
(1) FLI har uppföljningsansvar utifrån introduktionsplanen var sjätte månad. (ISA:31) 

Svenskundervisning för invandrare, SFI, har ansvar för studier, exempel (2). 

(2) Ansvar för studierna har SFI. (ISA:39)  

Arbetsfördelning kan konstrueras även genom identifierande relationella processer. I 
exempel (3) pekas FLI ut som myndighetsutövande, dvs. den part som just i fråga om 
Resursen beslutar om deltagande, ekonomisk ersättning osv. 

(3) FLI är myndighetsutövande. (ISA:38) 

I övrigt används identifierande relationella processer för att definiera innebörder av 
begrepp. Exempel (4) redogör för möjliga alternativ för de nyanlända efter att dessa 
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lämnat Resursen. ”Annan verksamhet” som följer efter Resursen definieras bl.a. som 
Aktivitetshusets övriga utbud.       

(4) Annan verksamhet kan vara Aktivitetshusets övriga utbud … (ISA:50) 

Vidare används relationella processer för att definiera målen för Resursen. Mål- 
beskrivningen utgörs av rubriken Mål och tre punkter som formas av infinitivfraser med 
ett inledande att. Helheten av målbeskrivningen analyseras som tre identifierande rela- 
tionella processer med rubriken Mål som utpekad och den infinita frasen som värde. 
Målbeskrivningen analyseras närmare i kapitel 12.  

Även materiella processer kan ha funktionen att konstruera arbetsfördelning inom 
och mellan de samverkande aktivitetssystemen. Nedan ges exempel på hur processerna 
delta, komma och kallas används i detta sammanhang. Processen deltar i exempel (5) 
pekar ut en arbetsuppgift för verksamhetscheferna, att dessa ska delta vid uppföljnings- 
möten vid behov.  

 
(5) Verksamhetschefer deltar vid behov. (ISA:54) 

Materiella processer kommer till användning även för att realisera hanteringen av 
kommunikationen, vilket har en nära koppling till arbetsfördelningen. Exempel (6) hand- 
lar om hur viss information om de nyanlända ska röra sig mellan flyktingintroduktionen 
och Aktivitetshuset.  

(6)  Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till assistent … (ISA:23) 

Processen kalla i exempel (7) har analyserats som materiell. Den materiella betydelsen 
innefattar inte bara kommunikationen av budskapet utan all praktisk hantering av en 
kallelse. Fokuserar man bara kommunikationen, kan verbet tolkas som realisering av en 
verbal process. 

(7) Vid behov kallas till träff med lärare och/eller arbetskonsulent och/eller handläggare på 
FLI och/eller elev/deltagare … (ISA:33) 

Samtidigt som de tre exemplen ovan konstruerar arbetsfördelning utgör de regler an- 
gående kontakten och kommunikationen mellan aktivitetssystemen. Sådana regler utgör 
en väsentlig del av dokumentet som redovisar för anvisningsförfarandet på ett detaljerat 
sätt. Anvisningen handlar om att en nyanländ person anmäls till någon aktivitet inom 
Kommunen, i det här fallet till Resursen som är placerad på Aktivitetshuset. Det är 
introduktionssekreteraren som anvisar och enligt Styrdokumentet ska den mottagande 
tjänstemannen på Aktivitetshuset ge återkoppling inom en viss tid. Den ena av de två 
verbala processerna, ringa upp, kommer till användning i detta sammanhang, exempel 
(8). 

(8) Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn) … (ISA:26) 
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Materiella och relationella processer brukar ofta beskrivas som varandras motsatser, de 
förstnämnda som realisering av dynamik, energi och yttre förändring och de sistnämnda 
som realisering av relationer och statiska tillstånd. Ibland är det dock svårt att dra gränsen 
mellan materiell och relationell betydelse. Detta gäller bl.a. processen riktar sig i exempel 
(9) där den tolkas som materiell med viss tvekan. Alternativet existentiell relationell 
ligger dock nära till hands. Materiella processer sägs kräva ett visst mått av energi och 
innebär en förändring i den yttre världen, och det är i och för sig tveksamt om man kan 
tolka in en sådan förändring i riktar sig här. Valet av verbet signalerar dock viss energi, 
vilket skiljer det från den rent existentiella betydelsen ’är till för’.  

(9)   I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och 
[som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare. (ISA:3–5) 

Kategoriseringen av processen riktar sig avgjordes alltså med stöd av analys ”under- 
ifrån”, utifrån valet av lexem. Så är fallet även i exempel (10) där betydelsen av 
processen fortsätter egentligen är ’ingen förändring’. Det handlar dock inte om tillstånd 
och relation heller. Processen är ju knuten till viss energi då det lär ske förändringar i den 
fysiska världen medan insatsen pågår. 

(10) I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd fortsätter insatsen enligt planering. (ISA:42) 

Materiella processer i Styrdokumentet kan vidare handla om exempelvis studier vilket är 
fallet i exempel (11). 

(11) Erfarenheterna hittills har visat, att ett antal deltagare valt att studera vidare … 
(ISA:8) 

I Styrdokumentet minskar kraften av materiella processer i och med att de i 7 fall av 18 
förekommer i inbäddade satser vilka har rollen som deltagare eller omständighet i en fri 
sats eller en bunden sats. I exempel (12) har den inbäddade att-satsen rollen som attribut i 
den relationella processen har ansvar. Den utveckling som att-satsen handlar om är 
nedtonad och inte i fokus i detta sammanhang som poängterar processen om ansvar. 
Samtidigt kan man se att den erfarenhetsmässiga betydelsen av den inbäddade processen 
tas för given. I det här fallet är det självklart att både deltagaren och verksamheten ska 
utvecklas positivt. Den relationella processen i den fria satsen – som är ideationellt 
starkast i sammanhanget – slår fast att samtliga aktörer har ansvar för att så ska ske. 

(12) Samtliga inblandade aktörer har ansvar för att både deltagare/elev och verksamhet 
utvecklas positivt. (ISA:35–36)  

Processen bedöma har inslag av en materiell process. I exempel (13) analyseras den dock 
som en mental process som anför en tanke i den efterföljande att-satsen. 

(13) När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 
arbete avslutas insatsen Resursen. (ISA:43–45) 

Bedömning torde här avse i första hand de nyanländas språkkunskaper. Skeendet kan 
delas upp i två faser där den första äger rum som en tankeprocess hos läraren, alltså en 
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mental process enligt SFG. Utifrån elevens prestation gör läraren överväganden som in 
nästa steg kan leda till att hon skriver in ett tecken för godkänt betyg i betygskatalogen. 
Denna andra fas kan analyseras som en materiell process som innebär förändringar i den 
fysiska världen.27 Analysen avgörs alltså var man gör nedslaget. Här väljer jag att stanna i 
den mentala fasen. Detta stöds av en analys ”från sidan” som tar fasta på att processen 
anför tanke. Karaktären av de materiella processerna i Styrdokumentet i övrigt diskuteras 
vidare i kapitlet om ergativitet. 

 

10.1.2  Deltagare 
 

I tabell 10.3 nedan sammanfattas förstadeltagarna i Styrdokumentet i frekvensordning 
utifrån processtyp. Första siffran i respektive ruta sammanfattar förekomsterna i fria och 
bundna satser sammanlagt och siffran inom parentes förekomsten i inbäddade satser. 
Passiva satser utan explicit förstadeltagare anges separat. Tabellen visar hur respektive 
typ av förstadeltagare fördelas mellan de 8 kategorierna som formats utifrån de områden 
där referenterna finns. De fall där en kategori saknar förekomst som en viss typ av 
förstadeltagare noteras med streck. Det totala antalet förstadeltagare i respektive process- 
typ anges i kolumnen längst till höger. Det totala antalet förekomster för respektive om- 
råde som förstadeltagare summeras på raden längst ner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 I den kvantitativa studien om myndighetstexter analyserar Lassus (2010) bedöma som materiell process. 
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Tabell 10.3: Förstadeltagare i Styrdokumentet. 

Processtyp: 
första- 
deltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN-  
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖV-
RIGT 

Totalt 

Relationell, 
attributiv: 
bärare 

1 (3) - 2 3 (1) 1  5 2 3 (1) 17 (5) 

Relationell, 
identifierande: 
utpekad 

- - 1 2 - - 3 - 6 

Relationell 
existentiell: den 
existerande 

1 - (1) 1 - - - - 2 (1) 

Materiell: aktör 2 (4) - - - 1 4+2 p 2 (3)  9+2 p (7)  

Mental: 
upplevare 

(1) - - - - 1 p 1 - 1+1 p (1)  

Verbal: talare - - 1 - -  1 - - 2 

Totalt 4 (8) - 4 (1) 6 (1) 2  10+3 p 8 (3) 3 (1) 37+3 p (14)  

 

 
Tabell 10.3 visar att de samverkande aktivitetssystemen, var för sig eller i samverkan, 
dominerar som förstadeltagare och att dominansen blir tydligast i fria och bundna satser. 
Över hälften av förstadeltagarna i fria och bundna satser, 22 av 37 handlar om de sam- 
verkande aktivitetssystemen dvs. arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, 
FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI. Aktivitetssystemen konstrueras som 
förstadeltagare var för sig eller i nätverk, NÄT, på olika sätt. FLI har 7 förekomster totalt 
som förstadeltagare och AMÅ 5. Jämfört med dessa två är SFI med 2 förekomster mindre 
synligt som förstadeltagare. Nätverket, NÄT, har flest explicita förekomster i fria och 
bundna satser, 10 allt som allt. Dessutom tillkommer 3 passiva satser där den utelämnade 
förstadeltagaren avser referenter inom området NÄT. RESURSEN har 8 förekomster i 
fria och bundna satser och 3 i inbäddade. Ungefär lika många förekomster totalt, 12, finns 
för kategorin NYANLÄNDA. Här är dock förhållandet mellan fria samt bundna satser 
och inbäddade det motsatta. Antalet inbäddade satser är 8 och fria samt bundna satser 4. 
Språkutveckling förekommer inte som förstadeltagare i Styrdokumentet. Det är alltså 
aktivitetssystemen som verkar inneha den ideationella ”huvudrollen” i detta gräns- 
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dokument. Målgruppen nyanlända har en ”biroll” medan språkutveckling inte finns på 
scenen alls.  

Förstadeltagare som avser de tre aktivitetssystemen, var för sig eller i samverkan, 
kan realiseras genom explicita benämningar på systemen eller enheter inom dem. Så är 
fallet i den inledande satsen i Styrdokumentet, exempel (14), där aktören i den materiella 
processen tar emot utgörs av två enheter inom arbetsmarknadsåtgärder – Aktivitetshuset 
samt Kommunens praktikcenter – och SFI i samverkan. 
 

(14) Aktivitetshuset, AH, i samverkan med Svenska för invandrare, SFI, Kommunens 
Praktik Center, KPC, tar emot deltagare från Flyktingintroduktionen i åldern 20-24 
med syfte att erbjuda en effektiv väg mot egen försörjning. (ISA:1) 

Även tjänstetitlar och personnamn samt pronomen som syftar till dessa är vanligt före- 
kommande. Exempel på personnamn och pronomen som förstadeltagare finns i belägg 
(15). Förstadeltagaren, talaren, i den verbala processen blir uppringd representerar arbets- 
marknadsåtgärder.  

(15) Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn) som är ansvarig arbetskonsulent på Aktivitetshuset. (ISA:26–27) 

I och med att aktiviteterna och de aktuella tjänstemännen nämns flera gånger i dokumen- 
tet, behöver inte benämningarna vara explicita mot slutet av dokumentet. I exempel (16) 
omnämns berörda som samtliga inblandade aktörer, och i exempel (17) handlar det om 
icke-namngivna verksamhetschefer.   

(16) Samtliga inblandade aktörer har ansvar för att både deltagare/elev och verksamhet 
utvecklas positivt. (ISA:35) 

(17) Verksamhetschefer deltar vid behov. (ISA:54) 

Större delen av dokumentet, satserna 17–54, handlar om ansvars- och arbetsfördelningen 
mellan de samverkande aktivitetssystemen och pekar på specifika arbetsuppgifter såsom i 
exempel (15) ovan. Den explicita benämningen för flyktingintroduktionen, akronymen 
FLI, förekommer flera gånger i dokumentet, i exempel (18) typiskt som bärare i en 
attributiv process. 

(18) FLI har uppföljningsansvar utifrån introduktionsplanen var sjätte månad. (ISA:31)  

Motsvarande akronym för svenskundervisning för invandrare, SFI, förekommer två 
gånger som förstadeltagare i fria satser. I exempel (19) är SFI bäraren i den attributiva 
relationella processen har ansvar. I exempel (20) är SFI är aktören i den materiella 
processen nivåtesta. 

(19) Ansvar för studierna har SFI. (ISA:39) 

(20) Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt (ISA:18–19) 

Kategorin RESURSEN som förstadeltagare har totalt 8 förekomster i fria och bundna sat- 
ser. Resursen som benämning på gränsaktiviteten förekommer i ett fall, i den avslutande 
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bundna satsen i exempel (20) ovan. Gränsaktiviteten konstrueras i det fallet som bärare i 
en attributiv relationell process. Andra lexem som syftar på gränsaktiviteten som en hel- 
het är verksamheten,  bl.a. som bärare i exempel (21), samt insatsen och det. 

(21) Verksamheten har två delar på halvtid. (ISA:2) 

RESURSEN kan också handla om någon komponent i gränsaktiviteten. Ett exempel på 
redskap som konstruerar samverkan och gränsöverskridande utgörs av förstadeltagaren en 
referensgrupp bestående av representanter från samtliga aktörer i Resursen. Referens- 
gruppen som samlar representanter från alla aktivitetssystemen ska enligt Styrdokumentet 
träffas regelbundet och vid behov.  

Kategorin NYANLÄNDA återfinns 4 gånger som förstadeltagare i fria eller bundna 
satser. Två av de fyra förekomsterna handlar om de nyanlända som aktör i materiella 
processer. I exempel (22) avser förstadeltagaren, ett antal deltagare, de nyanlända som 
individer i studier. 

 
(22) Erfarenheterna hittills har visat, att ett antal deltagare [har] valt att studera vidare 

trots att man inte hade det som mål från början. (ISA:9) 

I exempel (23) handlar det om personuppgifter som rör de nyanlända och som ska röra på 
sig, komma från flyktingintroduktionen till Aktivitetshuset. 

(23) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till… (ISA:23) 

En gång förekommer de nyanlända som den existerande i en relationell process. Även i 
denna process, exempel (24), handlar förstadeltagaren om personuppgifter. 

(24) I anvisningen (via mail) ska framgå * Namn, adress, tel och personnummer på eleven 
(ISA:29) 

I det fjärde fallet, i den attributiva relationella processen i exempel (25), avser första- 
deltagaren de nyanlända som individer. Den här gången realiseras förstadeltagaren som 
man. 

(25) Annan verksamhet kan vara Aktivitetshusets övriga utbud där man har en planering 
”precis som alla andra”. (ISA:47) 

Målgruppen nyanlända som förstadeltagare går alltså att finna i första hand i inbäddade 
satser. 8 av de 12 satserna med nyanlända som förstadeltagare är inbäddade. 4 av dessa 
realiseras genom materiella processer och 3 genom attributiva relationella. En process är 
mental. I 3 fall är den inbäddade satsen en del av andradeltagaren i en fri eller bunden 
sats. I exempel (26) är de nyanlända, eleven/deltagaren, aktör i en anförd materiell 
process. Processen är föremålet för någons tanke, någons bedömning.  

(26) När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 
arbete avslutas insatsen Resursen. (ISA:43–45) 
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Upplevaren i den anförande processen bedöms i exemplet ovan är inte explicit utsatt men 
det är nätverket av aktivitetssystemen som avses. I exempel (27) nedan ingår de ny- 
anlända, deltagaren, i attributet i den attributiva relationella processen är överens. 
Bäraren i den attributiva relationella processen i den fria satsen, den deltagare som 
processen mot den inbäddade satsen riktas ifrån, är åter en variant av nätverket, här 
realiserad som FLI och SFI. Det är dessa två aktivitetssystem som ska vara överens om 
något som berör de nyanlända. 

(27) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till assistent (Förnamn Efternamn) tel. (nummer) förutsatt att FLI och SFI är överens 
om att deltagaren ska vara aktuell. (ISA:23–25) 

I 3 fall utgör den inbäddade satsen med nyanlända som förstadeltagare (en del av) en om- 
ständighet. Omständigheterna rör i alla tre fallen regler för Resursens genomförande. I 
exempel (28) ingår de nyanlända i en tidsomständighet som specificerar processen kallas. 
Det som det ska kallas till är en typ av uppföljningsträffar som genomförs av tjänste- 
männen från de samverkande aktivitetssystemen. 

(28) Vid behov kallas till träff med … under tiden eleven/deltagaren har sin sysselsättning 
på Resursen (ISA:33–34) 

I exempel (29) specificerar omständigheten vad som händer om en nyanländ avslutar 
introduktionen och går över till att få sin försörjning genom ekonomiskt bistånd.  

(29) I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd, fortsätter insatsen enligt planering. (ISA:41–42) 

Det visar sig alltså att målgruppen nyanlända är rätt osynlig som förstadeltagare i fria och 
bundna satser i Styrdokumentet. I exemplen ovan är det (tjänstemännen i) aktivitets- 
systemen som resonerar och agerar, medan de nyanländas förehavanden utgör föremålet 
för resonemanget eller specificeringen av tjänstemännens handlingar. Ur detta ideatio- 
nella ”underläge” spelar de nyanlända ändå en viktig roll. Finns inte de, finns det inte 
heller någon anledning att bedöma, kalla till möte osv.  

I tabell 10.4 görs en sammanställning av alla andradeltagarna i frekvensordning 
utifrån processtyp. Siffran inom parentes anger förekomsterna i inbäddade satser. 
Tabellen visar hur respektive typ av andradeltagare fördelar sig mellan de 8 kategorierna 
som formats utifrån de områden där referenterna finns. De fall där en kategori saknar 
förekomst som en viss typ av andradeltagare noteras med streck. Det totala antalet 
andradeltagare i respektive processtyp anges i kolumnen längst till höger. Det totala 
antalet förekomster för respektive område som andradeltagare summeras på raden längst 
ner.  
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Tabell 10.4: Andradeltagare i Styrdokumentet. 

Processtyp: 
andradeltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN-  
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

Relationell,  
attributiv: attribut 

(2) - 3 1 1 1 8 (2) 3 (1) 17 (5) 

Relationell, 
identifierande: 
värde 

- - 1 2 - - 3 - 6 

Materiell: 
mål/mottagare/ 
utsträckning 

3 - 1 - (1) - 2 (1) 6 (2) 

Mental: fenomen - - - - (1) - 2  - 2 (1) 

Verbal: 
lyssnare/talmål 

- - - 1 - - 1  - 2   

Totalt 3 (2) - 5 4  1 (2) 1 16 (2) 3 (2) 33 (8) 

 
 
 
Summeringen längst till höger på den nedersta raden visar att totalt 41 av de 54 
processerna har en andradeltagare, 33 i fria och bundna satser, 8 i inbäddade. Det är 
RESURSEN som är klart vanligast som andradeltagare med totalt 18 belägg. Övriga 
kategorier har betydligt färre förekomster. Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, är näst 
frekvent med 5 förekomster, alla i fria och bundna satser. FLI, flyktingintroduktionen, har 
4 fyra förekomster på motsvarande sätt. Kategorin NYANLÄNDA förekommer som 
andradeltagare i 5 processer totalt, 2 av vilka i inbäddade satser. Kategorin SPRÅK har 
inga förekomster i detta sammanhang.  

Till kategorin RESURSEN som andradeltagare har förts bl.a. de tre mål- 
beskrivningarna som konstruerats som värde i identifierande relationella processer. 
Förstadeltagaren utgörs av rubriken Mål och andradeltagaren av längre infinitivfraser 
med kluster av nominaliseringar. Dessa studeras närmare i kapitel 12 men exemplifieras 
här som andradeltagare. Exempel (30) utgör en av de tre målbeskrivningar som ges under 
rubriken Mål. 
 

(30)  Mål [är] att tydliggöra de vägar som bidrar till normaliseringsprocessen vad gäller 
arbetsmarknad och därmed egen försörjning. (ISA:13–15 ) 

I exempel (31) berör andradeltagaren beslutet om deltagande i Resursen en regel i 
Resursen som gränsaktivitet. 
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(31) Övergripande ansvar för beslutet om deltagande i Resursen har FLI. (ISA:37) 

Andradeltagaren kan i flera fall representera två alternativa kategorier. I exempel (32) har 
andradeltagaren förts till kategorin RESURSEN. Attributet två delar på halvtid ses då 
som regler eller redskap i själva Resursen som aktivitetssystem. Specificeringen genom 
två punkter som följer efter kolon refererar däremot till ett nätverk av två aktivitetssystem 
och skulle kunna föras till motsvarande kategori, NÄT.  

(32) Verksamheten har två delar på halvtid:  

 SFI-studier, 

 Praktik/språkträning samt övriga möjligheter via Aktivitets-huset som t ex kurser 
i CV/personligt brev, arbetsrätt mm. (ISA:2) 

Andradeltagaren i exemplet ovan kan alltså föras till två kategorier samtidigt, både nät- 
verk av aktivitetssystem, NÄT, och RESURSEN. Motsvarande dubbelhet gäller i 
exempel (33) där andradeltagaren studierna har förts till kategorin SFI. Samtidigt är 
studierna dock en komponent i Resursen. 

(33) Ansvar för studierna har SFI. (ISA:39) 

Även i exempel (34) kan andradeltagaren föras till två kategorier. Språktränings/ 
praktikdelen/kurser utgör en komponent i aktivitetssystemet AMÅ. Å andra sidan handlar 
det om en komponent i Resursen vilket tydliggörs genom att språkträning och praktik får 
efterledet delen, egentligen ”den andra delen av Resursen”.     

(34) Ansvar för språktränings/praktikdelen/kurser har Aktivitetshuset. (ISA:40) 

Ytterligare ett exempel på hur ett aktivitetssystem och gränsaktiviteten möts i andra- 
deltagaren är den identifierande relationella processen i exempel (35). Definitionsmässigt 
syftar förstadeltagaren FLI och andradeltagaren myndighetsutövande på samma referent, 
flyktingintroduktionen. Samtidigt konstrueras detta aktivitetssystem som myndighets- 
utövande för Resursen. 

(35) FLI är myndighetsutövande. (ISA:38) 

Nyanlända som referent förekommer inom ramen för andradeltagaren i tre materiella 
processer. I exempel (36) utgör målgruppen målet för processen tar emot och i exempel 
(37) för processen nivåtesta. I det förra fallet realiseras referenten genom deltagare från 
Flyktingintroduktionen i åldern 20-24. I det andra fallet realiseras samma referent som 
eleven. 

(36) Aktivitetshuset … tar emot deltagare från Flyktingintroduktionen i åldern 20-24 … 
(ISA:1) 

(37) Eleven ska vara nivåtestad av SFI… (ISA:18) 

I exempel (38) är de nyanlända mottagare i den materiella processen riktar sig. Andra- 
deltagaren utgörs i det här fallet av en längre nominalfras med ungdomar (20-24) som 
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huvudord och med inbäddade som-satser som bestämning. (Som-satserna återges i 
samband med nästa exempel.) 

(38) I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24) som … (ISA:3) 

SFI förekommer som andradeltagare i en fri och två inbäddade satser. Båda inbäddade 
satserna visas i exempel (39). Det handlar om restriktiva som-satser vilka fungerar som 
efterställda bestämningar till huvudordet ungdomar (20-24 år) som var på tal i samband 
med exempel (38). I det första fallet realiseras referenten genom nominalfrasen SFI-
studier och i det andra fallet genom en infinitivfras med ett inledande att. 
 

(39) som ska påbörja SFI-studier och [som] inte har för avsikt att studera svenska för att 
sedan studera vidare. (ISA:4–5) 

 
Transitivitetsanalysen visar att kategorin NÄT, nätverket av aktivitetssystem, är mest 
frekvent som förstadeltagare och RESURSEN som andradeltagare. Dessa kopplas 
samman genom i första hand relationella processer. Detta mönster som präglar dokumen- 
tet illustreras dels genom ett typexempel (40) och dels genom tabell 10.5 nedan. 

(40) Samtliga inblandade aktörer har ansvar för att både deltagare/elev och verksamhet 
utvecklas positivt. (ISA:35–36)  

 

 

Tabell 10.5: Dominerande processtyp och dominerande deltagare i Styrdokumentet. 

Förstadeltagare Process Andradeltagare 

NÄT Relationell RESURSEN 

 

 
Analysen visar alltså att processerna i Styrdokumenten utgår i första hand från de 
samverkande aktivitetssystemen i olika varianter av nätverk som förstadeltagare. Den 
näst frekventa referenten i förstadeltagarrollen är Resursen. Även arbetsmarknads- 
åtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI, 
var för sig intar förstadeltagarrollen några gånger – AMÅ oftast av dessa tre och SFI mest 
sällan. De i huvudsak relationella processerna riktas främst mot (olika komponenter i) 
gränsaktiviteten Resursen.  

De nyanlända som personer, deras språkutveckling och språkutbildning är synner- 
ligen osynliga som deltagare. NYANLÄNDA förekommer som förstadeltagare i före- 
trädesvis inbäddade satser, som en del av deltagare eller som en del av omständighet. 
Som andradeltagare förekommer denna kategori 3 gånger i fri eller bunden sats. Kate- 
gorin SPRÅK har skapats för att spåra de nyanländas språkutveckling som deltagare. Det 
finns dock inga belägg för sådant i dokumentet. Sammantaget har de nyanlända en rätt 
osynlig roll i den bild av Resursen som konstrueras genom transitivitet i Styr- 
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dokumentet. De har i vissa fall rollen att specificera de processer som konstruerar sam- 
verkan mellan aktivitetssystemen.  

 

10.1.2 Ergativitet 
 

Nästan alla av de 54 satserna i Styrdokumentet, 48, kan räknas som händelser, av vilka 
dock 13 i inbäddade satser. Resten, 6 processer, analyseras som handlingar. En av dessa 
handlar om en inbäddad sats, och där är det de nyanlända som återfinns som är agent. Av 
de resterande 5 handlingarna saknar 2 explicit uttryckt agent, medan arbetsmarknads- 
åtgärder, AMÅ, svenskundervisning för invandrare, SFI och nätverket av aktivitets- 
system, NÄT, förekommer som agent en gång var.  

Påverkan och effekt i form av ergativitet är alltså ytterst sällsynt i dokumentet, som 
ju byggs upp av i första hand relationella processer. De 6 handlingarna återges i exempel 
(41)–(46) som kommenteras kort.    

I exempel (41) är det en variant av nätverk av aktivitetssystem som konstrueras som 
agent. Det är två enheter inom arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, tillsammans med 
svenskundervisning för invandrare, SFI, som i agentrollen effektuerar mottagandet av de 
nyanlända. De nyanlända utgör det medium som möjliggör mottagandet. I och med att 
processen konstrueras som en handling utgör den en distinkt och tydlig inledning i 
Styrdokumentet.  

 
(41) Aktivitetshuset (AH) i samverkan med Svenska för invandrare (SFI), 

Kommunens Praktik Center (KPC) tar emot deltagare från Flyktingintroduktionen i 
åldern 20-24 … (ISA:1) 

 
De båda aktivitetssystemen som utgjorde ett nätverk i exemplet ovan förekommer som 
agent även var för sig. I exempel (42) är SFI ansvarig agent för nivåtestandet som sker 
genom de nyanlända, eleven som medium. AMÅ, en namngiven tjänsteman, är agent i 
den verbala processen ringa upp i exempel (43). Talmål och medium i processen utgörs 
av en samverkanspart, aktuell handläggare på flyktingintroduktionen. 
 

(42) Eleven ska vara nivåtestad av SFI … (ISA:18) 

(43) Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn). (ISA:26) 

I två handlingar är agenten utelämnad. I båda fallen handlar det om nätverket av 
aktivitetssystem som är svårt för skribenten att definiera exakt. Exempel (44) gäller 
kallelse till träff vid behov. Rimligtvis varierar det vem som upplever ett behov att kalla 
till träff. Alternativa, möjliga agenter anges i detta fall inom ramen för den obligatoriska 
deltagaren medium. Prepositionsfrasen med lärare … fungerar som efterställd 
bestämning till huvudordet träff och anger samtidigt vilka som kan vara aktuella för att 
effektuera en kallelse.  
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(44) Vid behov kallas till träff med lärare och/eller arbetskonsulent och/eller handläggare 
på FLI och/eller elev/deltagare … (ISA:33) 

I exempel (45) konstrueras processen bedöms utan agent. Skribenten kan nog inte – 
kanske inte heller vill – avgöra vem eller vilka exakt som kommer att kunna avgöra en 
deltagares övergång från Resursen till något annat. Någon variant av nätverk av 
aktivitetssystem lär det dock handla om. 

(45) När det bedöms att eleven / deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 
arbete avslutas insatsen. (ISA:43–45)  

Det sjätte belägget, exempel (46), handlar om en inbäddad sats, som definierar mål- 
gruppen för Resursen. Här är det de nyanlända som konstrueras som agent i processen 
påbörja som har SFI-studier som medium. 

(46) … ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier … (ISA:4) 
 
Distinktionen mellan handlingar och händelser är intressant i fråga om materiella pro- 
cesser. Frågan är vilka förändringar som är en effekt av en extern deltagares agerande och 
vilka som utgår från den obligatoriska deltagaren medium. En annan fråga är på vilket 
sätt betydelsen förändras då ett skeende konstrueras som händelse i stället för handling. 
De materiella processerna i Styrdokumentet som utgör händelser är rikta sig, studera, 
bidra, komma, utvecklas, gå, fortsätta, gå vidare, träffas, delta. Tre av dessa processer 
diskuteras här och jämförs med alternativ realiserade som handlingar. 

I exempel (47) har processen riktar sig analyserats som materiell process – även om 
den ligger mycket nära en relationell existentiell. Resursen, i exempel (47) det, är aktören 
med ett visst mått av energi, och det är genom Resursen som medium som processen blir 
till. Däremot finns det ingen utomstående agent som påverkar processen. 

 
(47) I första hand riktar det sig till ungdomar … (ISA:3) 

 
Ett naturligt alternativ vore att realisera Resursen som mål med exempelvis de sam- 
verkande aktivitetssystemen, förvaltningskontoret eller Kommunen som aktör och agent. 
Detta alternativ testas i exempel (48). I så fall blir gränsaktiviteten det medium som 
processen realiseras genom – men som en effekt av aktivitet hos låt säga Kommunen. 
Även passiv form med utesluten agent såsom i exempel (49) vore en möjlighet. 

(48) I första hand riktar vi/Kommunen/Arbetsmarknadskontoret det [Resursen] till 
ungdomar. 

(49) I första hand riktas det [Resursen] till ungdomar. 
 
I och med att processen konstrueras som en händelse som utesluter en agent, lyfts den 
deltagare som utgör medium till huvudrollen. I exempel (47) är det alltså Resursen som 
medium som fokuseras som den viktiga, kraftfulla deltagaren, i (48) är det Kommunen 
som agent.  
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I exempel (50) konstrueras aktuella uppgifter på deltagaren som den aktör och som 
det medium varigenom processen komma blir till. 

(50) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
… (ISA:23) 

Det är rimligt att anta att det är någon tjänsteman inom flyktingintroduktionen som är 
med i processen och ser till att uppgifterna på deltagaren kommer fram. Aktuella upp- 
gifter skulle alltså kunna vara mål och medium för processen skicka med tjänstemannen 
eller aktivitetssystemet som aktör och agent, ett alternativ som visas som tre varianter i 
belägg (51). 

(51) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid skickas till Aktivitetshuset (av FLI) /FLI 
ska skicka aktuella uppgifter på deltagaren till Aktivitetshuset. (ISA:23) 

Processen i exempel (50) är möjlig att uttrycka som en händelse i och med att ansvariga 
för skickandet av anvisningen, flyktingintroduktionen pekats ut lexikalt i satsen innan. 
Denna sats återges i exempel (52).  

(52) FLI är de som ansvarar för att anvisningen kommer till Aktivitetshuset. (ISA:20–22 ) 

Genom att aktuella uppgifter på deltagaren fokuseras som medium blir det möjligt att 
undvika upprepning och överdrivet utpekande av ett aktivitetssystem som aktivt och 
ansvarigt. 

I exempel (53) konstrueras processen går med en deltagare i Resursen som aktör 
och medium. Den förändring som uttrycks av processen, förflyttningen ’går’, blir till 
genom att deltagaren i Resursen rör sig mellan två system av ekonomisk ersättning. 

 
(53) I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 

bistånd … (ISA:41) 

Processen i exemplet ovan konstrueras utan agent även om det är rimligt att tänka sig 
flera alternativa agenter beroende på perspektivet. Aktivitetssystem eller tjänstemän som 
agent beslutar om och betalar ut ersättningen och biståndet som exemplet handlar om. En 
deltagare i Resursen för sin del tar emot pengarna. De nyanlända som agent skulle kunna 
ge en handling enligt exempel (54). 

(54) I det fall en deltagare i Resursen inte längre tar emot introduktionsersättning utan [tar 
emot] ekonomiskt bistånd … 

Genom att välja händelser i stället för handlingar anslår skribenten av Styrdokumentet en 
något försiktig, reserverad ton. Om satserna i stället hade formulerats som handlingar, 
eventuellt i stil med de förslag som angetts ovan, hade texten fått en mera distinkt, i något 
fall kanske påträngande karaktär. Resursen är inte självgående i förslaget i exempel (48) 
utan den effektueras av en ansvarig agent, exempelvis Kommunen. Uppgifterna på del- 
tagarna landar inte på Aktivitetshuset av egen kraft i exempel (51), utan ansvaret läggs på 
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flyktingintroduktion och dess interna organisation. Ansvaret för vilket system som de 
nyanlända får sin försörjning från lämnas i exempel (54) till de nyanlända själva.  

Ansvar i Styrdokumentet konstrueras alltså inte i första hand grammatiskt genom 
agent. Däremot görs det lexikalt. Lexemen ansvara/ansvar/ansvarig förekommer under 
rubrikerna Anvisning, Uppföljning och Ansvar, totalt 10 gånger. Ansvar som process 
används för att definiera (riktning av) relationer istället för effektuerande, påverkan och 
ansvar, vilket ansvar i betydelsen ergativitet skulle innebära. Exempel (55) visar på hur 
ansvar konstrueras som relation mellan ett nätverk av aktivitetssystem, SFI … och FLI …, 
och regeln om urval i Resursen.  
 

(55) SFI (Förnamn Efternamn), och FLI (Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) 
ska i samråd ansvara för att ta ut deltagare/elever till verksamheten. (ISA:17) 

I exempel (56) konstrueras ansvar som en relation mellan aktivitetssystemet SFI och ett 
redskap, studierna, i gränsaktiviteten.  

(56) Ansvar för studierna har SFI. (ISA:39) 

Det abstrakta i lexemen ansvar och ansvara lämnar utrymme för de professionella i de 
samverkande aktivitetssystemen att agera på ett lämpligt sätt. Processer som är rutini- 
serade och välkända för skribenten och läsekretsen kan däremot realiseras som handlingar 
vilket processen i belägg (57) är ett exempel på.  

(57) Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt. (ISA:18) 

Nivåtestet är en välkänd rutin som bara SFI har tillgång till. Därför är det okontroversiellt 
och enkelt att peka på ansvaret genom grammatiken. 

Då ansvaret realiseras lexikalt, är det alltså den obligatoriska ergativa deltagaren 
medium som blir bäraren av ansvaret. Den lexikala realiseringen lämnar samtidigt ett 
tolkningsutrymme vad gäller innebörden av ansvar, medan ett grammatiskt realiserat 
ansvar knyter deltagaren (agenten) till processen på ett mera distinkt sätt. I Styr- 
dokumentet lämnas det över för aktivitetssystemen att tolka innebörden av det ansvar de 
tilldelas.  

 

10.2 Interpersonellt utbyte 

I detta delkapitel undersöks det interpersonella utbytet, de relationer som konstruerar 
gränsöverskridande i Styrdokument. Analysen avser att visa vilken roll de samverkande 
aktivitetssystemen har i utbytet, var för sig och tillsammans. Parallellt med detta under- 
söks hur målgruppen nyanlända och deras språkutveckling konstrueras i utbytet. 
Analysen inleds genom en granskning av moduselementen subjekt och finit, den inter- 
personella grammatikens kärna. Sedan undersöks modalitet dvs. bedömningar som görs i 
dokumentet. Analysen avslutas med en granskning av språkhandlingar, hur dessa formar 
Styrdokumentet och gränsöverskridande inom ramen för det.  
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10.2.1 Subjekt och finit 
 

Såsom det konstaterats tidigare i avhandlingen är valet av subjekt väsentligt i konstruk- 
tionen av en diskurs. Subjektet (i fri sats) utgör ju det fokus som den fortsatta inter- 
aktionen normalt kan handla om. Genom subjektet kan skribenten (eller talaren) avgöra 
vilken entitet som ska uppmärksammas i interaktionen och vilka entiteter som samtidigt 
blir utestängda från utbytet. Skribentens eller talararens val kan naturligtvis utmanas av 
läsaren och lyssnaren som kan byta fokus och ta upp ett annat subjekt. I en skriven text 
har skribenten dock makten att göra sina val hela texten igenom. Även om läsarna kan 
ifrågasätta valen, kan de inte byta bort de subjekt skribenten valt. I alla fall inte i fråga om 
ett Styrdokument som ska följas. 

Utifrån detta är det intressant att se vem eller vilka som valts som subjekt i Styr- 
dokumentet och på vilket sätt konstruktionen av gränsaktiviteten påverkas av valen. 
Frågan är hur subjektsrollen fördelas mellan de samverkande aktivitetssystemen, var för 
sig eller tillsammans, och vilken roll de nyanlända och deras språkutveckling har i detta 
sammanhang.   

Subjekten fördelas i de 8 områden med referenter, de kategorier som aktualiserats 
tidigare i avhandlingen. Fördelningen av subjekten i de 8 kategorierna sammanfattas i 
tabell 10.6  nedan. Antalet subjekt i bundna och inbäddade satser är sammanslagna och 
anges inom parentes.  

 
 

Tabell 10.6: Subjekt i Styrdokumentet: dels i fria satser och dels i bundna och inbäddade satser 
(sammanslagna inom parentes). 

NYANLÄNDA SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

3 (10) - 1 (2) 6 (1) 2 9 (1) 8 (5) 3 (3) 32 (22) 

 
 
 
Tabellen visar att det är i första hand nätverket av aktivitetssystemen, NÄT, och 
RESURSEN som förekommer som subjekt i Styrdokumentet. NYANLÄNDA har flest 
förekomster totalt sett, 13, av vilka dock enbart 3 i fria satser. Nätverket av aktivitets- 
system, NÄT, har flest förekomster i fri sats, 9. RESURSEN har 8. Av de samverkande 
aktivitetssystemen är det flyktingintroduktionen, kategorin FLI, med 6 förekomster i fria 
satser som dominerar som subjekt.  

Ur tabellen framträder ett mönster där nätverket av aktivitetssystemen och Resursen 
intar subjektsrollen i fria satser. På det sättet är de öppna för respons i interaktionen. De 
nyanlända som subjekt låses fast i bundna och inbäddade satser, där de utgör en mindre 
naturlig utgångspunkt för fortsatt utbyte. Detta mönster illustreras av satskomplexet i 
exempel (58). Satskomplexet åskådliggör samtidigt hur subjektet blir stegvis mindre 
naturligt som utgångspunkt för respons ju djupare inbäddat det är. 
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(58) Erfarenheterna hittills har visat att ett antal deltagare [har] valt att studera vidare trots 
att man inte hade det som mål från början. (ISA:8–10)  

Exemplet inleds med en fri sats vars subjekt erfarenheterna utgör den primära utgångs- 
punkten för fortsatt utbyte. Interaktionen handlar alltså i första hand om erfarenheter som 
aktivitetssystemen gjort. Det är detta, att erfarenheterna visat något, som kan bekräftas 
eller ifrågasättas. Subjektet i den bundna satsen, ett antal deltagare, är inte omedelbart 
tillgängligt för respons. Det är dock tänkbart att läsarens fokus kan landa på ett antal 
deltagare och att dessa valt att studera vidare. I så fall är det detta som utgör utgångs- 
punkten för fortsatt utbyte. Däremot ter sig subjektet i den avslutande inbäddade satsen, 
man, definitivt mera otillgängligt för respons.    

Subjekten står genomgående i 3:e person vilket bidrar till att skapa en viss distans i 
interaktionen. Samtidigt som 3:e person i sig distanserar från ett närmare förhållande 
mellan ett ”du” och ett ”jag”, läsaren-i-texten och skribenten-i-texten, realiseras subjektet 
genom rätt abstrakta substantiv som exempelvis FLI, dvs. flyktingintroduktionen, i 
exempel (59).  

 
(59) FLI är myndighetsutövande. (ISA:38) 

Detta hör naturligtvis det skrivna språket och genren till. Samma information i ett munt- 
ligt sammanhang skulle kunna uttryckas genom exempelvis ni på FLI. Ett sådant uttryck 
med subjektet i 2:a person drar interaktionen mera tätt intill parterna och involverar dessa 
i en närmare relation. Finitet i exempel (59) bidrar å andra sidan till att skapa en närhet i 
tid. Valet av tempus, presens, knyter det interpersonella utbytet till ett ”nu”.  

Det visar sig alltså att det är de samverkande aktivitetssystemen, var för sig eller till- 
sammans, som är det interpersonella fokus vars aktiviteter görs förhandlingsbara i Styr- 
dokumentet. Nätverket realiseras exempelvis genom SFI, (Förnamn Efternamn), och FLI, 
(Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) eller samtliga inblandade aktörer eller 
följande kontaktpersoner. Även Resursen som referent utgör en möjlig utgångspunkt för 
respons i några fall. Kategorin RESURSEN som subjekt kan handla om hela gräns- 
aktiviteten realiserad som exempelvis verksamheten eller insatsen. Det kan också handla 
om någon komponent i aktivitetssystemet såsom mål, beslut om deltagande eller 
anvisning. Av aktivitetssystemen är det SFI som med en förekomst är minst synligt som 
ensamt subjekt, det som enligt exempel (60) har ansvar för studier. 

 
(60) Ansvar för studier har SFI. (ISA:39) 

Kategorin NYANLÄNDA kan handla om person- och adressuppgifter, exempel (61). 
Detta val förefaller något konstruerat då det testas som utgångspunkt för respons.  

(61) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till assistent … (ISA:23) 

Responsen skulle ju kunna formas i stil med Jaha, ska uppgifterna komma via mejl. Kan 
de inte komma med internposten … I en mera naturlig respons skulle referenten för 
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subjektet förmodligen bytas ut mot en tjänsteman realiserad exempelvis som jag: Ska jag 
mejla dom, kan jag inte skicka dom med internposten … 

I ett fall, exempel (62), handlar referenten NYANLÄNDA om målgruppen som 
individer.  

 
(62) Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt. (ISA:18) 

En eventuell respons skulle i det här fallet kunna vara Jaså, ska hon vara nivåtestad? Ett 
alternativ hade varit att konstruera SFI som subjekt: SFI ska nivåtesta eleven… 
Responsen hade i så fall handlat om SFI som aktivitetssystem: Jaså, ska SFI göra det? 
Exempel (62) ingår annars i ett fåtal undantag där det är andradeltagaren, mål, i processen 
som konstrueras som subjekt. Det vanliga är att förstadeltagaren och subjektet samman- 
faller.  

De nyanländas språkutveckling, kategorin SPRÅK, utgör aldrig utgångspunkten för 
interaktionen i Styrdokumentet. Språkutvecklingen, nivån, berörs i och för sig i exempel 
(62) ovan, men den får inte plats i den interpersonella grammatikens kärna. 

Finitet i de 54 satserna i Styrdokumentet utgörs i normalfallet av ett icke-modalt 
verb i presens, exempel (63). 

  
(63) … där man har en planering ”precis som alla andra”. (ISA:47) 

Modala verb som finit är 13 till antalet, vilket är en fjärdedel av alla finit. Ska före- 
kommer 8 gånger, kan 4 gånger och vill en gång. Ska realiserar normalt förpliktelse- 
modalitet vilket diskuteras längre fram men exemplifieras nedan genom belägg (64). 

(64) I anvisningen (via mail) ska framgå: Namn, adress, tel och personnummer på eleven… 
(ISA:28) 

Betydelse av intention och planering genom ska (SAG, del 4 s. 210) aktualiseras i den 
inbäddade satsen i exempel (65).  

(65) I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier … 
(ISA:3–5) 

Finiten står i stort sett utan undantag i presens. Det är naturligt i ett styrdokument som 
gäller nu och framöver så länge något annat inte är bestämt. Preteritum förekommer en 
gång och perfekt 2 gånger, alla 3 beläggen i ett satskomplex som utgör en tillbakablick 
och en kommentar om oväntade resultat av gränsaktiviteten, exempel (66). Satskomp- 
lexet utgör en parentes i texten som ett styrdokument. 

(66) Erfarenheterna hittills har visat att ett antal deltagare [har] valt att studera vidare trots 
att man inte hade det som mål från början. (ISA:8–10) 
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10.2.2 Modalitet 
 

Kongruent uttryckt modalitet är inte något som präglar Styrdokumentet i sin helhet. 
Förpliktelsemodalitet genom ska i avsnittet om regeln angående anvisning och även 
angående uppföljning utgör ett undantag. Genom ska konstrueras avsnittet som en 
instruktion för verkställande av en ny regel som kopplar ihop aktivitetssystemen. Regeln 
förpliktigar alla samverkande aktivitetssystemen till att göra sitt. På så vis bidrar den till 
konstruktionen av arbetsfördelningen inom Resursen. Förutom att konstruera regeln om 
anvisande av deltagare till Resursen föreskriver avsnittet hur ett nytt gränsobjekt – 
nämligen själva det skriftliga dokumentet om anvisning – ska formas och användas.   

Beläggen med ska som realisering av hög grad av förpliktelse koncentrerar sig alltså 
under rubriken Anvisning, som anger – till viss del mycket detaljerat – hur en anvisning 
ska gå till. Avsnittet inleds med exempel (67) som gäller urval av deltagare till Resursen.  

 
(67) SFI … och FLI … ska i samråd ansvara för att ta ut deltagare / elever till verksam- 

heten. (ISA:17) 

Satsen efterföljs sedan av angivelse av den regel om nivåtestet som visades som exempel 
(62) ovan. Exempel (68) nedan handlar om hanteringen av de nyanländas personuppgifter 
vid anvisningen. I satsen kombineras hög grad av förpliktelsemodalitet, ska, med hög 
grad av vanlighetsmodalitet uttryckt genom det interpersonella satsadverbialet alltid. Ska 
i den inbäddade satsen som avslutar exempel (68) är svårare att tolka. Betydelsen svävar 
här mellan förpliktelsemodalitet och futurum. Belägget visar på sitt sätt att inbäddad 
modalitet, som ju inte är direkt förhandlingsbar, är svårare att tolka och förhålla sig till. 

(68) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma via mail till assistent …, förutsatt 
att FLI och SFI är överens om att deltagaren ska vara aktuell. (ISA:23–25) 

Förutom de 7 förekomsterna av ska som uttrycker hög grad av förpliktelse förekommer 
det 6 modala verb i texten. Medan förpliktelsemodalitet gäller de samverkande aktivitets- 
systemen, är det målgruppen nyanlända som berörs av sannolikhet och villighet. Låg grad 
av sannolikhet realiseras genom kan i 3 satser av vilka 2 är fria satser. Alla tre satserna 
handlar om framtida möjligheter för målgruppen efter Resursen. Om inte de nyanlända 
skulle få ett arbete gäller annan verksamhet som definieras i två satser. Den ena av dessa 
visas i exempel (69).   

(69) Annan verksamhet kan även vara Arbetsmarknadsåtgärders övriga utbud, arbets- 
sökande via AF eller studier på annan plats. (ISA:50) 

Den fjärde förekomsten av kan kopplas till Resursen som subjekt. Detta fall av kan som 
visas i exempel (70) är svårare att placera i modalitetsskalorna enligt GMB. Här handlar 
det närmast om deontisk betydelse av tillåtelse, eventuellt möjlighet. 

(70) Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt. (ISA:18–19) 

Medelhög grad av villighet, vill, förekommer i en inbäddad sats, exempel (71).  
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(71) För de som vill studera vidare är det mest lämpligt att förlägga heltidsstudier via SFI 
direkt. (ISA:6–8) 

Modalitet anses alltid uttrycka någons bedömning, även om detta inte framgår direkt av 
uttrycket. I de ovan diskuterade exemplen sker bedömningen genom kongruent uttryckt 
modalitet och därmed ”dolt” i och med att det inte utpekas någon bedömare. Genom 
metaforiskt uttryckt modalitet kan bedömaren gömmas undan ytterligare. I Styr- 
dokumentet finns ett belägg för sådan typ av metaforik, för objektiv modalitetsmetafor. 
Bedömningen realiseras genom den relationella processen det är mest lämpligt att. 
Uttrycket som ingår i satskomplexet i exempel (71) ovan kan tolkas som en metaforisk 
motsvarighet till hög grad av förpliktelsemodalitet. Exemplet handlar egentligen inte om 
målgruppen för Resursen utan om sådana individer som tänkt studera vidare efter att de 
blivit klara med sin sfi-utbildning. Genom modalitetsmetaforen stänger skribenten dörren 
till Resursen för dessa individer på ett finkänsligt sätt – eller kanske lämnar hon dörren 
lite på glänt.  

Det visar sig alltså att modalitet på satsnivå inte är särskilt iögonenfallande i Styr- 
dokumentet. Kongruent modalitet reserveras till avsnittet om regelskapande och arbets- 
fördelning angående anvisning och delvis uppföljning. Aktivitetssystemen förpliktigas till 
vissa handlingar som gäller samverkan och kommunikation över gränserna. På detta sätt 
poängteras dels vikten av samverkan generellt och dels vikten av vissa konkreta former 
av samverkan.  

Å andra sidan kan man fråga sig om förpliktigande och annan modalitet är nöd- 
vändigt i en text som utgör ett styrdokument. Genren i sig talar ju om att dokumentet är 
skrivet för att följas och att det inte handlar om något som är sannolikt. Utifrån detta kan 
kraftfulla uttryck för förpliktigande väcka viss undran. Så är fallet i exempel (68) ovan. 
Det förpliktigande modala verbet ska förstärks i exemplet med alltid som uttrycker van-
lighet: Aktuella uppgifter … ska alltid komma … Exemplet handlar om rätt detaljerade 
instruktioner om hur och under vilka villkor som personuppgifter om de nyanlända ska 
kommuniceras mellan två aktivitetssystem. Den starkt förpliktigande tonen tyder på att 
det här finns en källa för missförstånd och något kan ha gått snett tidigare.  

Även satskomplexet i exempel (69), nedan återgivet som exempel (73), är intressant 
som ett inslag i ett styrdokument som enligt rubriken handlar om innehåll och anvisning. 
Satskomplexet ingår i ett avsnitt som inte längre handlar om Resursen. Skribenten går i 
stället över till att resonera om vad som händer efter att Resursen avslutats för en individ. 
Avsnittet inleds med exempel (72) som slår fast att individen, eleven/deltagaren, kan 
börja med annan verksamhet. 

 
(72)  När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 

arbete avslutas insatsen Resursen. (ISA:43–45)  

I nästa steg lämnas ett förslag på vad annan verksamhet kan vara. Då skribenten tar upp 
detta är det mer eller mindre självklart att påståendet måste formuleras som något sanno- 
likt eller möjligt vilket realiseras genom kan, exempel (73). Styrdokumentet har ju inte 
mandat att avgöra vad de nyanlända ska göra efter att dokumentet slutat gälla. 
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(73) Annan verksamhet kan vara Aktivitetshusets övriga utbud … (ISA:46) 

Exempel (73) som föreslår bl.a. arbetsmarknadsåtgärders övriga utbud som en framtida 
möjlighet för de nyanlända avslutar den korta avstickaren in i framtiden. Avsnittet med 
förslagen realiserade genom kan är möjligt att tolka som ett litet reklaminslag – bl.a. för 
Aktivitetshuset och arbetsmarknadsåtgärder –  mitt i Styrdokumentet.  

De sista exemplen på sannolikhetsmodalitet utgör detaljer som inte präglar Styr- 
dokumentet i någon högre grad. De kan tolkas som små sidospår som avspeglar skri- 
bentens erfarenheter och ambitioner. Samtidigt fäster de Styrdokumentet till (eventuella) 
problem som kan uppstå i samverkan och möjligheter för de nyanlända efter Resursen. 
Förpliktigande genom enbart ska är däremot typiskt för vissa delar av Styrdokumentet. I 
målbeskrivningen finns det dessutom inpackad en del modalitet som kommer till ytan vid 
uppackning av de ideationella grammatiska metaforerna. Den analysen presenteras i 
kapitel 12.  

 

10.2.3 Språkhandlingar 
 

Styrdokumentet är ett gränsobjekt som efterfrågats av de samverkande aktivitets- 
systemen. Detta framgår av minnesanteckningarna som skrivits ett par månader efter att 
gränsaktiviteten tagit emot den första omgången nyanlända. Dokumentet skrivs så att 
säga på beställning av och utifrån frågor från deltagare i de aktuella aktivitetssystemen 
och med dessa som läsekrets. Enligt anteckningarna har tjänstemännen efterlyst ett för- 
tydligande av både syfte och mål samt arbetsfördelning och rutiner kring anvisning. Styr- 
dokumentet svarar på dessa frågor, och svaren kan läsas som givande av information, 
som påståenden.  

Arbets- och ansvarsfördelningen inom Resursen är delvis självklar vilket kan slås 
fast som korta påståenden. SFI ansvarar för formella språkstudier, flyktingintroduktionen 
för myndighetsutövande och arbetsmarknadsåtgärder för praktiken. Nya rutiner, framför 
allt de som gäller samverkan, hanteras däremot på detaljnivå. En ny rutin som flykting- 
introduktionen enligt minnesanteckningarna vill ha förtydligat särskilt är anvisnings- 
förfarandet. Anvisningen kräver deltagande av alla aktivitetssystemen och kommuni- 
kation dem emellan både före och under själva anvisningsprocessen. Den delen av gräns- 
aktiviteten benas ut noggrant i dokumentet. Även rutiner för uppföljning beskrivs rätt 
detaljerat. Samverkan och samsyn poängteras i båda avseenden.  

Såsom det kom fram i delkapitlet ovan präglas avsnittet om anvisning av hög grad av 
förpliktelsemodalitet genom ska. Satserna med ska bör tolkas som uppmaning av den 
primära läsekretsen, av dem som ska genomföra handlingarna. För externa läsare, 
exempelvis andra tjänstemän och politikerna i den ansvariga nämnden, är de påståenden. 
Uppmaning är svår att formulera genom imperativ då det är flera olika aktivitetssystem 
och tjänstemän som uppmanas var för sig eller i varierande konstellationer. Subjekt i 3:e 
person och ska som finit är en praktisk grammatisk lösning på detta, exempel (74).  
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(74) SFI … och FLI … ska i samråd ansvara för att ta ut deltagare / elever till verksam- 
heten. (ISA:17) 

Det vanliga är att det är aktivitetssystemen eller tjänstemännen som subjekt som upp- 
manas genom ska. Skribenten kan dock avstå från att förpliktiga tjänstemännen på detta 
sätt och konstruera uppmaningen till dem genom målgruppen som subjekt. I exempel (75) 
är det målgruppen nyanlända som konstrueras som subjekt och i exempel (76) är det 
personuppgifter på målgruppen. 

(75) Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt. (ISA:18–19) 

(76) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma via mail till assistent (Förnamn) 
(Efternamn) … (ISA:23) 

Uppmaning genom förpliktelse riktas alltså mot de nyanlända och uppgifter om dem 
vilket är orimligt i sammanhanget. I exempel (75) är det i själva verket SFI som upp- 
manas att leverera en tjänst och i exempel (76) är det FLI. Detta finkänsliga sätt att ta 
omvägen via målgruppen som subjekt skapar distans mellan skribenten-i-texten och 
läsaren-i-texten och skyddar läsarens ansikte på den interaktionella arenan.    

Uppmaningen via målgruppen i exempel (75) kan tolkas även ur ett annat perspektiv. 
Det som är i fokus i satskomplexet är egentligen inte att SFI uppmanas till att nivåtesta 
eleverna. Det gör SFI hur som helst. Det väsentliga i detta sammanhang är att nivå- 
testandet sker innan en elev anvisas till Resursen. På detta sätt undviker man att ta in 
”fel” elever, något som förmodligen hänt eftersom frågan tas upp på detta markanta sätt i 
Styrdokumentet. Motsvarande nyans av en varning kunde man tolka in i exempel (68) i 
avsnittet modalitet. I det fallet förstärktes det förpliktigande ska genom alltid. I båda 
fallen vill skribenten varna för och förebygga ett missförstånd.  

Subjektsvalet i exempel (75) och (76) kan alltså tolkas som en strävan att undvika 
auktoritativ stil i samverkan över aktivitetsgränser. Ett sätt att vara auktoritativ utan att 
uppmana eller förpliktiga explicit är att använda presens utan modalitet. Så är fallet i 
exempel (77) och (78) som ingår i avsnittet om anvisning. Uppmaningen som realiseras 
inkongruent genom deklarativ förstärks genom emfatisk utbrytning i exempel (77).  

 
(77) FLI är de som ansvarar för att anvisning kommer till Aktivitetshuset. (ISA:20–22) 

(78) Följande kontaktpersoner gäller för alla Resursens deltagare: … (ISA:29) 

Även passiv diates styr tolkningen av påståendesats mot uppmaning i detta sammanhang. 
Avslutas i exempel (79) bör läsas som en uppmaning.  

(79) När det bedöms att deltagaren/eleven kan gå vidare till annan verksamhet avslutas 
insatsen Resursen. (ISA:43–45) 

Tidpunkten för avslutet anges i ett komplex av en bunden och en inbäddad sats. I detta 
komplex kan man tolka in språkutveckling. Det faktum att deltagaren/eleven går vidare 
bör ju innebära, åtminstone delvis, någon grad av språkutveckling. Att den nyanlända 
individen går vidare och att det gjorts en bedömning som underlag för det konstrueras 
som ett faktum utom räckhåll för förhandling.   
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Styrdokumentet konstrueras alltså i första hand av påståenden. En del satser med 
förpliktelsemodalitet tolkas som uppmaningar riktade till olika aktivitetssystem i den 
gränsaktivitet som är under konstruktion. Sådana satser fungerar som uppmaningar för de 
berörda, men påståenden för övriga. Vem som är berörd, läsaren-i-texten och läsaren på 
den interaktionella arenan, kan anges genom subjektet men även indirekt. Även deklara- 
tiver utan modalitet kan tolkas som uppmaning av de berörda i detta sammanhang.  

Det Styrdokumentet uppmanar till, på ett distanserat och varierat sätt, kan samman- 
fattas som samverkan och gränsöverskridande. Både hela aktivitetssystem och enskilda 
tjänstemän inom dem får uppmaningar. Genom uppmaningarna tonar det fram en bild av 
ansvarsområden. På en mera detaljerad nivå är de tjänster som aktivitetssystemen upp- 
manas leverera av kommunikativ och administrativ karaktär. Administrationen innefattar 
hantering av uppgifter om de nyanlända och formulering av gränsdokument. Det kräver 
kommunikation över gränserna. 

 

10.3 Sammanfattning och slutsatser 

I det här delkapitlet sammanfattas den ideationella och den interpersonella analysen av 
Styrdokumentet. Avsnittet utgör en översikt av analyserna och besvarar frågor om konst- 
ruktionen av Resursen, om de nyanländas roll i sammanhanget och om bilden av de 
nyanländas språkutveckling. I anslutning till sammanfattningen dras det några slutsatser 
av de svar som träder fram ur analyserna. 

I Styrdokumentet konstrueras Resursen som en modell av samverkan över gränserna. 
Det sker ideationellt sett genom relationella processer som riktas från de samverkande 
aktivitetssystemen som förstadeltagare mot (olika komponenter i) Resursen som andra- 
deltagare. Denna huvudstrategi för att konstruera samverkan och gränsöverskridande 
kompletteras av andra mönster. Dels konstrueras det riktning mellan två olika aktivitets- 
system som deltagare. En sådan riktning handlar om kontakt: en tjänsteman i ett 
aktivitetssystem ringer en tjänsteman i ett annat aktivitetssystem. Dels konstrueras det 
kontakt genom processbetydelser såsom träffas och kallas till träff. Dels poängteras 
vikten av samarbete och samstämmighet genom omständigheter såsom i samråd eller 
förutsatt att FLI och SFI är överens.  

Det dominerande ideationella mönstret är alltså att processerna utgår från de sam- 
verkande aktivitetssystemen, var för sig eller i olika konstellationer, och riktas mot 
(komponenter i) Resursen. I detta mönster har förstadeltagare funktionen att antingen 
knyta ihop de samverkande aktivitetssystemen till ett nätverk eller att hålla isär dem. Det 
vanligaste alternativet är att förstadeltagaren utgör ett nätverk av aktivitetssystem. 
Exempel på sådana nätverk är förstadeltagaren i exempel (80) nedan som pekar ut namn- 
givna tjänstemän. Även formuleringar som verksamhetschefer eller alla inblandade 
aktörer kan fungera som uttryck för nätverk i detta sammanhang.    
 

(80) SFI (Förnamn Efternamn) och FLI (Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) 
ska i samråd ansvara för att ta ut deltagare/elever till verksamheten. (ISA:17) 
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I vissa fall har andradeltagaren funktionen att knyta ihop flera aktivitetssystem, vilket 
dock inte är ett vanligt alternativ. Normalt utgörs andradeltagaren av (någon komponent 
i) Resursen. I sådana fall smälter andradeltagaren samman Resursen med något/några av 
de samverkande aktivitetssystemen. Så är fallet i exempel (81) där studierna utgör ett 
redskap i SFI men där det samtidigt görs till ett redskap i Resursen. 

(81) Ansvar för studierna har SFI. (ISA:39) 

Genom dessa transitiva mönster konstrueras praktikgemenskapen för Resursen, dess 
arbetsfördelning och dess redskap, vissa regler samt målen. Arbetsfördelningen gäller 
urval av deltagare och anvisning av deltagare till Resursen, genomförande och upp- 
följning av gränsaktiviteten och avslut av aktiviteten för en nyanländ i målgruppen. 
Arbetsfördelningen konstrueras dels på detaljnivå och dels på en allmän nivå av ansvar. 
Vart och ett av de samverkande aktivitetssystemen bidrar genom en mera omfattande 
aktivitet som hänger samman med deras ursprungsaktivitet. Arbetsmarknadsåtgärder, 
AMÅ, bidrar med praktik och coaching, flyktingintroduktion, FLI, med myndighets- 
utövning och svenskundervisning för invandrare, SFI, med språkstudier. Dessa delar kan 
slås fast genom en relationell process, såsom i exempel (81) ovan. Genom den allmänna 
formuleringen lämnas det över till de professionella att avgöra vilka förfaringssätt som är 
riktiga och lämpliga exempelvis i fråga om språkutbildning eller myndighetsutövande. 

Arbetsfördelningen på en allmän nivå av ansvar kompletteras med en mera detal- 
jerad arbetsfördelning som gäller nya rutiner i samverkan mellan aktivitetssystemen. I 
sådana fall anges namngivna personer, telefonnummer, tidsfrister osv. som deltagare eller 
som omständighet, vilket illustreras av exempel (82). 
 

(82) Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn) som är ansvarig arbetskonsulent på Aktivitetshuset. (ISA:26–27)  

SFI:s roll i praktikgemenskapen och arbetsfördelningen är intressant på flera sätt. 
Deltagaranalysen visar att SFI är det mest osynliga av aktivitetssystemen i nätverket. De 
nyanländas språkutveckling finns inte heller med i bilden som deltagare eller som något 
interpersonellt förhandlingsbart. Frågan är hur denna ideologiska tystnad i texten ska 
tolkas. En förklaring kan vara att SFI är det mest etablerade aktivitetssystemet i 
Kommunen, självklart om man så vill. Sfi-utbildningen finns som (en möjlig) bas för 
introduktionsprogrammet inom flyktingmottagningen och som en rättighet för alla 
nyanlända utan grundläggande kunskaper i svenska språket. Detta självklara ordar man 
inte om utan det räcker med ett generellt påstående: Ansvar för studierna har SFI. 
Aktivitetshuset med nyskapade aktiviteter får däremot större utrymme. Flykting- 
introduktionen å andra sidan spelar en viktig roll vid administrationen av den nya rutinen 
kring anvisningen och lyfts fram i det sammanhanget. 

Målgruppen för Resursen, de nyanlända, fångas av transitivitetsanalysen på satsnivå 
bara i undantagsfall. Som deltagare i en fri eller bunden sats utgör målgruppen en 
administrativ angelägenhet av ett slag, vilket realiseras exempelvis genom aktuella 
uppgifter på deltagaren. I övrigt förekommer målgruppen närmast i inbäddade satser som 
utgör omständigheter eller (delar av) deltagare, exempel (83).  
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(83) När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 

arbete avslutas insatsen Resursen. (ISA:43–45) 

Målgruppens språkutveckling berörs inte på deltagarnivå. Språkutveckling bör dock vara 
en förutsättning för att målgruppen kan gå vidare från Resursen, vilket tas för givet i 
exemplet ovan.  

Interpersonellt sett formas Styrdokumentet som en uppmaning till aktivitetssystemen 
att samverka. Relationerna i utbytet karakteriseras generellt av distans genom att subjek- 
ten står i 3:e person, ofta lexikalt realiserade som namn på aktivitetssystemen eller någon 
komponent i dem. Finiten formuleras i presens vilket aktualiserar utbytet i ett ”nu”, så 
länge inget annat anges. Avsnitten om anvisning och uppföljning konstrueras genom 
stark grad av förpliktelsemodalitet, ska. Dessa avsnitt handlar om nya regler som kopplar 
ihop aktivitetssystemen och uppmanar dem att göra sitt, enskilt eller i samverkan. Även 
deklarativer utan modalitet fungerar som uppmaningar i Styrdokumentet, vilket illustreras 
av exempel (82) och (83) ovan. Kongruent realisering, imperativ, är i själva verket ett 
omöjligt alternativ då det finns flera (deltagare i) samverkande aktivitetssystem som 
uppmanas var för sig och i varierande konstellationer. Det som utgör en uppmaning till 
ett aktivitetssystem är ett påstående för ett annat. Därmed mångdubblas mängden läsare-i-
texten. 

Det kan tolkas in någon slags försiktighet hos den skribent-i-texten – och den 
skribent på den interaktionella arenan – som uppmanar. Samtidigt som det är viktigt att 
vara tydlig i fråga om arbetsfördelningen, verkar skribenten var angelägen om att undvika 
befallande ton. Detta innebär en viss balansgång. Grammatiken erbjuder resurser till detta 
”både och” vilket illustreras genom exempel (84) nedan. Exemplet visar en uppmaning 
bland flera som avstår från att peka ut de berörda tjänstemännen direkt. I stället tar 
skribenten omvägen via den entitet som uppmaningen handlar om. I exempel (84) riktas 
uppmaningen grammatiskt sett till aktuella uppgifter på deltagaren, vilket är orimligt i 
sig. I detta fall framgår det av kontexten att det är den aktuella introduktionssekreteraren 
på flyktingintroduktionen som ska skicka uppgifterna. 
 

(84) Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till assistent (Förnamn Efternamn) tel. (nummer) förutsatt att FLI och SFI är överens 
om att deltagaren ska vara aktuell. (ISA:23–24) 

Samtidigt som skribenten avstår från att uppmana introduktionssekreteraren verkar det 
finnas ett särskilt behov av att förtydliga och förstärka uppmaningen. Det förpliktigande 
ska förstärks genom ett uttryck för stark grad av vanlighet, alltid. Uttrycket tyder på att 
skribenten kan ha erfarenhet av viss problematik i kontakten över gränserna. Upp- 
maningen som realiseras genom hög grad av förpliktelsemodalitet förstärkt med hög grad 
av vanlighet får i detta sammanhang karaktären av en påminnelse och en lätt underton av 
varning.  

I övrigt består Styrdokumentet av påståenden som kan tolkas som svar på frågor som 
uppstått i aktivitetssystemen. Påståendena fungerar som förtydliganden om hur gräns- 
aktiviteten är konstruerad och vad det innebär för de inblandade. 
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Skribenten-i-texten, textens ”jag” kommunicerar ett uppdragsperspektiv som 
kombinerar det politiska uppdraget från nämnden och det konkretiserade uppdraget kring 
Resursen. Enligt kringtexterna i dokumentet är det enhetschefen på Aktivitetshuset som 
är skribenten på den interaktionella arenan. Skribentens hemvist i arbetsmarknadsåtgärder 
skiner igenom i viss mån, men den lämnar inte något stort avtryck i uppdragsperspektivet. 
Det framgår att skribenten känner till fallgroparna i samverkan och hon kan passa på att 
varna för dem. Att Aktivitetshuset med sitt utbud nämns som ett alternativ efter Resursen 
kan också tyda på att skribenten skriver ur sitt eget institutionella och professionella 
perspektiv.  
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11 Lägesrapporten 
 

 

 

I detta kapitel undersöks hur Resursen och bilden av de nyanlända samt deras språk- 
utveckling konstrueras i Lägesrapporten. Först presenteras rapporten i korthet. Därefter 
undersöks hur Resursen konstrueras genom processer och deltagare samt vilken roll de 
nyanlända och deras språkutveckling har som deltagare i processerna. Sedan följer en 
undersökning av hur Resursen konstrueras genom interpersonellt utbyte och vilken roll de 
nyanlända och deras språkutveckling har i utbytet. Kapitlet avslutas med en samman- 
fattning och några slutsatser av analyserna.  

I Styrdokumentet tilldelas läraren och coachen ett visst uppföljningsansvar enligt 
exempel (1). 
 

(1)   FLI har uppföljningsansvar utifrån introduktionsplanen var sjätte månad. Uppfölj- 
ningar däremellan ansvarar lärare (Förnamn Efternamn) samt arbetskonsulent 
(Förnamn Efternamn) för. (ISA:31–32) 

Lägesrapporten utgör dokumentation av sådan uppföljning som läraren och coachen ska 
ansvara för. Den skiljer sig i viss mån från de övriga uppföljningarna i materialet genom 
att den sammanfattar Resursens första år i mera allmänna ordalag. De månatliga upp- 
följningarna brukar annars rapportera om aktuella händelser angående sfi-betyg, praktik- 
platser, studiebesök osv.  

Dokumentet omfattar en A4-sida. I sidhuvudet står ortnamn, månad och år, lärarens 
förnamn och efternamn samt rubriken Resursen. Rubriceringen tyder på att det är 
Resursen som bör uppfattas som författare där läraren har skribentrollen. Den samman- 
hängande texten är indelad i 6 grafiska stycken utan mellanrubriker, och den är under- 
tecknad av både läraren och coachen som i dokumentet benämns arbetskonsulent. Texten 
kan delas upp i sekvenser utifrån innehållet enligt tabell 11.1. 
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Tabell 11.1: Innehållsliga sekvenser och motsvarande satser i Lägesrapporten. 

Innehållslig sekvens Sats 

Bakgrunden till Resursen och Resursens ursprungsmål 1–6  

Utveckling under första året, tillbakablick 7–12 

Sfi  13–30 

Praktik och coaching 31–51 

Samverkan mellan lärare och coach 52–57 

Målen  58– 59 

Slutkläm, resultat 60 

 
 
 
Större delen av texten handlar om vad som gjorts och med vilka resultat inom de två 
delarna av Resursen, svenskundervisningen och arbetsmarknadsåtgärderna. I bakgrunden 
anges ett ursprungligt mål med Resursen, i slutet av dokumentet anges ett aktuellt 
(del)mål och ett sammanfattande resultat. Texten präglas av värderande inslag som dock 
inte undersöks specifikt som sådana. Begrepp som positivt och negativt kommer att 
användas i ytterst övergripande, generell betydelse. Härnäst undersöks vilka processer 
som texten utgörs av och vilka deltagare som kopplas till processerna.  

 

11.1 Processer och deltagare 

I delkapitel 11.1 granskas satserna i Lägesrapporten ur transitivitets- och ergativitets- 
synpunkt. Först diskuteras processerna och deltagarna och sedan granskas handlingarna i 
dokumentet. 

 

11.1.1 Processer 
 

Antalet processtyper i fria och bundna satser (sammanslagna) och inbäddade satser anges 
i frekvensordning i tabell 11.2, dvs. materiella först, sedan relationella, mentala och 
verbala.  
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Tabell 11.2: Processtyper i Lägesrapporten: dels i fria och bundna satser (sammanslagna) och dels i 
inbäddade satser. 

Processtyp Fria och bundna satser   Inbäddade satser Totalt 

Materiell 22 7 29 

Relationell, attributiv 14 1 15 

Relationell, identifierande 5 - 5 

Relationell, existentiell  3 - 3 

Mental 6 - 6 

Verbal 2 - 2  

Totalt 52 8 60 

 

 
I stort sett hälften, 29 av de 60 processerna i dokumentet är materiella, av dessa 7 i 
inbäddade satser. Av de totalt 23 relationella processerna är 15 attributiva, 5 identi- 
fierande och 3 existentiella. Verbala processer spelar en marginell roll i texten. Några av 
de totalt 6 mentala processerna och en materiell ska här diskuteras som gränsfall. 
Beroende på analysperspektivet kan de räknas antingen som mentala eller som materiella. 
Den stora andelen materiella processer tyder på att texten är mera rörlig än statisk och att 
den handlar om yttre förändringar. Parallellt med detta finns det dock ett relativt stort 
antal relationella processer som handlar om tillstånd av något slag. Antalet mentala 
processer, 6, är relativt stort jämfört med de övriga två gränsdokumenten som analyserats 
ovan. 

Processen se i de bundna satserna i exempel (2) klassificeras som dels materiell och 
dels mental. Valet av processtyp avgörs utifrån en analys ”ovanifrån” dvs. betydelse i 
sammanhanget. Satserna i exemplet handlar om orsakerna till att den första praktik- 
perioden för Resursen-deltagarna läggs på Kommunens praktikcenter. 

 
(2)   Först börjar alla på KPC – Kommunens praktikcenter, för att man ska se, att de sköter 

tider och [för att man ska se] hur man uppför sig på en arbetsplats. (LÄR:33–37) 

Den första satsen med se har de samverkande aktivitetssystemen, man, som första- 
deltagare. Den materiella innebörden av ’kunna komma och kontrollera’ ligger här nära 
tillhands. Den mentala betydelsen av ett inre skeende finns dock med i och med valet av 
verb. Verbet se utgör en typisk realisering av en mental, perceptionell process. Som en 
sådan skulle det i det här fallet kunna tolkas som ett mera finkänsligt val från skribentens 
sida. Det finkänsliga understryks av att den anförda processen genom ett inledande att 
konstrueras som självklar, att de sköter tider, och inte som ifrågasättande, om de sköter 
tider. Tolkning utifrån betydelse i sammanhanget avgör och den första av processerna se 
analyseras som materiell. I den senare av de två processerna i exempel (2) ovan är den 
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mentala betydelsen mera framträdande. Här är det den nyanlända personen, man, som ska 
få möjlighet att själv uppleva, med sina egna ögon se, koder och normer i arbetslivet. 

Alternativen materiell process och mental process är aktuella även i exempel (3). 
Den typiskt materiella processen ändrat kategoriseras som mental då den är kopplad till 
andradeltagaren inställning, en bleknad grammatisk metafor. 
 

(3)  … och efter andra terminen i gruppen har alla ändrat inställning till att vara nöjda 
med att studera och praktisera. (LÄR:8) 

En mental process innebär en förändring i den mentala, inre världen vilket normalt inte 
uppfattas som viljestyrt. Uttrycket ändra inställning signalerar dock att det är möjligt att 
kontrollera och styra tankarna. Uttrycket kombinerar alltså två i grunden motstridiga 
processer, en kontrollerad medveten och en omedveten. Att skribenten väljer detta uttryck 
i stället för exempelvis den relationella processen blivit nöjda signalerar förändrings- 
potential, ansvar och kontroll hos förstadeltagaren, de nyanlända. Indirekt är det en eloge 
för gränsaktiviteten. Processen är en av flera i texten vilka bidrar till en diskurs präglad 
av en aktiv hållning där deltagarna gör, uträttar saker. Som en sådan hade den kunnat 
räknas som materiell. 

Inslag av kontroll som berördes i diskussionen om exempel (2) ovan återkommer i 
den materiella processen följa upp i exempel (4). 

 
(4)  Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga och 

ta lotsning när de behöver. (LÄR:54–57) 

Uppföljning av frånvaro och olika steg som målgruppen tar innebär tankearbete – 
säkerligen blandat med känslor – och det innebär samtal och annan kommunikation. 
Processen har alltså både mentala och verbala inslag. Materiella inslag, konkreta hand- 
lingar som kräver energi och som leder till förändringar i den fysiska världen, bedöms 
dock som dominerande i det här fallet och processen följer upp kategoriseras som 
materiell. Det kontrollerande inslaget framställs här som positivt genom att de efter- 
följande satserna redovisar för konsekvenser som gynnar målgruppen. Kontrollera som 
lexem realiserar en materiell process, i exempel (5). 
 

(5)  Arbetskonsulent kontrollerar språkträningsplatserna, [arbetskonsulenten] följer 
eleverna dit och [arbetskonsulenten] besöker dem flera gånger under perioden. 
(LÄR:43–45) 

Satskomplexet i sin helhet med de materiella processerna följer och besöker bidrar till att 
konstruera en diskurs av kontroll. Detta blir tydligt då man granskar processerna utifrån 
vilka omständigheter som de knyts till. Omständigheterna dit, flera gånger och under 
perioden som kompletterar processen tillför en betydelse av exakthet och intensitet i att 
”greppa” målgruppen.   
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11.1.3 Deltagare 
 

I tabell 11.3 nedan sammanfattas förstadeltagarna i Lägesrapporten i frekvensordning 
utifrån processtyp. Första siffran i respektive ruta sammanfattar förekomsterna i fria och 
bundna satser sammanlagt och siffran inom parentes förekomsten i inbäddade satser. 
Passiva satser utan explicit förstadeltagare anges separat. Tabellen visar hur respektive 
typ av förstadeltagare fördelas mellan de 8 kategorierna som formats utifrån områdena 
där referenterna finns. De fall där en kategori saknar förekomst som en viss typ av första- 
deltagare noteras med streck. Det totala antalet förstadeltagare i respektive processtyp 
anges i kolumnen längst till höger. Det totala antalet förekomster för respektive referent- 
kategori som förstadeltagare summeras på raden längst ner. 

 

  Tabell 11.3: Förstadeltagare i Lägesrapporten. 

Processtyp: 
första-
deltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN-
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖV-
RIGT 

Totalt 

Materiell: aktör 11 (4) - 6  - - 3+1 p (2)  1 (1) 21+1 p (7)  

Relationell,  
attributiv: 
bärare 

11  -  -  - - 1 2 (1) 14 (1) 

Relationell, 
identifierande: 
utpekad 

-  -  - - 1 1 3  - 5 

Relationell, 
existentiell: den 
existerande 

2 - -  - - 1  -  - 3 

Mental: 
upplevare 

4  - -  - -  1+1 p  - - 5+1 p 

Verbal: talare - - 1 - 1  -  - - 2  

Totalt 28 (4) - 7  - 2 7+2 p (2)  6 (2) 50+2 p (8)  
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Det är de nyanlända som Lägesrapporten verkar handla om. Kring hälften av första- 
deltagarna, totalt 32 av 60, har förts till kategorin NYANLÄNDA. 28 av de 32 
processerna återfinns i fria och bundna satser, 4 i inbäddade. Av de resterande kate- 
gorierna är nätverk av aktivitetssystem, NÄT, vanligast med totalt 9 förekomster av vilka 
2 i inbäddade satser. Det tillkommer dessutom 2 processer utan explicit förstadeltagare 
där det nog är ett nätverk av aktivitetssystem som avses. Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, 
förekommer 7 gånger som förstadeltagare och RESURSEN 6 gånger. Alla förekomsterna 
återfinns i fria och bundna satser. Svenskundervisning för invandrare, SFI, har 2 före- 
komster. Varken flyktingintroduktionen, FLI, eller nyanländas språkutveckling, SPRÅK, 
är representerad som förstadeltagare.  

Såsom det nämndes i delkapitlet ovan realiseras två av processerna genom passiv 
utan förstadeltagare. Båda processerna utgör en negativ bedömning av målgruppen. 
Genom att skribenten utelämnar förstadeltagarna, upplevare respektive aktör, slipper hon 
att peka ut någon utgångspunkt för det negativa. Citattecknen runt omotiverade i exempel 
(6) kan tolkas som ytterligare ett avståndstagande från det negativa som dock måste 
yttras. Det handlar om förutsättningarna vid starten av Resursen. 
 

(6)   Eleverna har ungefär 6-9 år i grundskola i sina hemländer och [eleverna] bedömdes 
”omotiverade”. (LÄR:5–6) 

I exempel (7) används processen avbrotta. Det är ett uttryck inom sfi-utbildningen vilket 
syftar på olika typer av beslut som föranleder ett tillfälligt studieuppehåll eller ett slut- 
giltigt upphörande av utbildningen. I det här sammanhanget gäller åtgärden hela 
Resursen. Orsaksomständigheten pga personliga skäl i kombination med utelämnad aktör 
förskjuter utgångspunkten för processen i riktning mot kategorin nyanlända som har 
andradeltagarrollen samtidigt som den konstrueras som interpersonellt subjekt. 

(7) … 2 [elever] har blivit avbrottade pga personliga skäl. (LÄR:12) 

Dessa två satser är de enda som har en direkt negativ innebörd i dokumentet. I övrigt 
fungerar Lägesrapporten närmast som bevismaterial för att Resursen är en aktivitet med 
framgång. Det stora antalet materiella processer bidrar till en bild av dynamik där framför 
allt de nyanlända uträttar saker, exempel (8)–(11). 

(8) Några har gått vidare till Yrkes-sfi, en [har gått] till heltid praktik, och en [har gått] 
till Jordbruksgymnasiet. (LÄR:9–11) 

(9) Eleverna arbetar i grupper på olika nivåer i samma klassrum…(LÄR:19) 

(10) Språkmässigt går de snabbt framåt. (LÄR:21) 

(11) … och många har halverat sin kurstid på både B och C-nivå. (LÄR:23) 

Som förstadeltagare görs alltså målgruppen nyanlända till ”huvudpersoner” i Läges- 
rapporten. Möjligheten att använda förstadeltagarrollen för att framhäva målgruppen 
används bl.a. genom valet av attributiv relationell process i exempel (12).  
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(12) Eleverna har en arbetskonsulent som hjälper dem med språkträningsplatser. 
(LÄR:31–32) 

Alternativet hade varit att konstruera målgruppen exempelvis som mottagare av den 
speciella tjänsten med en coach. Ett sådant alternativ, att målgruppen konstrueras som 
andradeltagare, realiseras i den efterföljande bundna som-satsen i samma exempel. Som-
satsen utgör ett tillägg till den fria satsen med de nyanlända som förstadeltagare. På detta 
sätt görs även satskomplexet i sin helhet till ett verkningsmedel för att fokusera på 
processer som utgår från de nyanlända.  

Korrelatet till det relativa pronomenet som i exemplet ovan förs till kategorin arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ. Utöver detta belägg har AMÅ 6 förekomster och då är det 
oftast fråga om coachen, i dokumentet arbetskonsulenten, exempel (13). 

 
(13) Arbetskonsulenten kontrollerar språkträningsplatserna, [arbetskonsulenten] följer 

eleverna dit och [arbetskonsulenten] besöker dem flera gånger under perioden. 
(LÄR:43–45) 

Läraren som arbetar parallellt med coachen och som skrivit dokumentet förekommer 
aldrig som förstadeltagare. Då SFI konstrueras som förstadeltagaren talare, handlar det 
om gäster som bjudits in till lektionerna, exempel (14). Satskomplexet i exemplet upp- 
repar samma mönster som förekommer i exempel (12) ovan där den fria satsen har mål- 
gruppen som förstadeltagare. De nyanlända, gruppen, intar ”huvudrollen” i en process 
som realiserar betydelse på rätt allmän nivå. Den efterföljande bundna satsen för sin del 
bidrar med rikligt med kompletterande innehåll. 

(14) … [gruppen] har inbjudna gäster som berättar om det som är relevant för gruppens 
framtid i Sverige, ex. bankbesök, hälsa o motivation, att söka sjukvård, besök på 
tidning, datalektion på biblioteket etc. (LÄR:28–29)  

Den andra förekomsten med SFI som förstadeltagare definierar vilka språknivåer som är 
aktuella inom Resursen, exempel (15).  

(15) Språknivåerna är från B-D. (LÄR:14) 

Nätverket av aktivitetssystem, NÄT, handlar i Lägesrapporten oftast om läraren och 
coachen, i något fall realiserat just som lärare och arbetskonsulent. Även vi och de kan 
referera till dessa två tjänstemän. Den samhörighet mellan de båda gränsöverskridarna 
som skapas genom förstadeltagaren kan förstärkas genom andradeltagaren och någon 
omständighet. Daglig kontakt som andradeltagare och med varandra som omständighet 
poängterar vikten av kontakt och sammanhållning i nätverket: De har daglig kontakt med 
varandra ...  Samma sak kan uttryckas genom platsomständighet: … då de sitter i samma 
hus.  Läraren förekommer aldrig som ensam förstadeltagare men kan alltså ingå i nät- 
verket i några fall, bl.a. i vi:et i exempel (16), slutklämmen som sammanfattar resultaten 
under Resursens första år.    

(16) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 
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Medan läraren och SFI:n tonas ner som förstadeltagare, ges coachen som samarbets- 
partner ett visst utrymme i denna roll. I avsnittet om processerna, exempel (5), visades 
coachen som förstadeltagare. Coachen är också talaren i den ena av de två verbala 
processerna, exempel (17). 

(17) Under tiden samtalar arbetskonsulenten flera gånger med varje enskild elev om deras 
tankar och önskningar inför framtiden. (LÄR:39) 

Då det gäller sfi-studierna i klassrummet där läraren rimligtvis har en central roll som 
genomförare av en mängd handlingar och som talare, är det dock de nyanlända, eleverna, 
som får förstadeltagarrollen. Exempel (18) sammanfattar arbetet i klassrummet utan att 
läraren har någon plats, varken som deltagare eller som omständighet. 

(18) Eleverna arbetar i grupper på olika nivåer i samma klassrum där de också har 
tillgång till fem datorer med uppkoppling. (LÄR:19–20) 

I den första av de två processerna i satskomplexet ovan, arbetar, specificeras processen 
med omständigheter som handlar om redskap inom SFI som aktivitetssystem, grupper, 
nivåer och klassrum. I den andra processen, har tillgång, relateras förstadeltagaren till 
redskapet fem datorer med uppkoppling. Det är alltså typiskt för den utbildningsdiskurs 
som skapas i dokumentet att det är målgruppen nyanlända som processerna utgår ifrån. 
Det är de nyanlända som förstadeltagare som har – och exempelvis inte erbjuds – halva 
tiden undervisningstimmar, exempel (19). Det är också målgruppen och inte Resursen 
eller lärarens och coachens insatser som har halverat studietiden. Likaså är det mål- 
gruppen som får skriva CV osv. då de själva nått en bra språknivå, exempel (20).  

(19) De har halva tiden timmar mot ordinarie sfi och många har halverat sin kurstid på 
både B- och C-nivå. (LÄR:22–23) 

(20) Då de nått en bra språknivå är nästa steg att de hos Aktivitetshuset får skriva CV 
samt personligt brev, … (LÄR:48–50)  

På motsvarande sätt som i exempel (12) möjliggör valet av processtyp i exempel (19) 
ovan och (21) nedan att eleverna får förstadeltagarrollen. I exempel (21) är det SFI:s 
centrala redskap, undervisningen, som realiseras som andradeltagare.  

(21) Dessa ungdomar får 9 tim sfi-undervisning per vecka av en lärare. (LÄR:13) 

Vad gäller målgruppens språkutveckling i fråga om ”talsäkerhet” väljer skribenten 
praktiken som förstadeltagare, exempel (22). De nyanlända konstrueras som mottagare av 
språkutveckling. Den efterföljande bundna satsen handlar om vad som händer i 
klassrummet. Där är det åter de nyanländas färdigheter som utgör förstadeltagaren. De 
framsteg som de nyanlända gjort i språkutveckling har visat sig i klassrummet.28 

                                                      
28  Ang talsäkerhet säger läraren i intervjun bl. a: … ställer jag en fråga så svarar dom oavsett om det blir perfekt 
svenska eller inte. Men sen kan det vara att vi diskuterar, veckans nyheter till exempel, att vi läser veckans nyheter. 
Och vi kommer in på nån fråga, politiskt eller vad som hänt i samhället, då går dom igång på det. Dom kan berätta vad 
dom hörde på radion eller såg på tv:n och utvecklar den där nyheten … Sen om jag ger dom pratövningar, då kommer 
dom igång snabbt … Alltså dom blir inte hämmade att säga olika saker att prata om, fråga saker. Ta sig, vägar fram i 
samhället. Blir en säkerhet … Jag behöver inte ringa vårdcentralen eller. Dom hittar egna vägar.  
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(22) Praktiken har gett dem en talsäkerhet, vilket snabbt visat sig. (LÄR:25–26) 

En betydande del av dokumentet handlar om de nyanländas språkutveckling och språk- 
studier även om bara en förstadeltagare, det relativa pronomenet vilket i exemplet ovan, 
förts till kategorin SPRÅK. Språkutveckling uttrycks i stället genom processbetydelse i 
kombination med andradeltagare eller omständigheter såsom i exempel (11) och (10) 
ovan. Processen halvera med andradeltagaren sin studietid anger i exempel (11) att 
utvecklingstakten för Resursens målgrupp varit dubbelt så hög som för övriga sfi-elever 
på motsvarande studieväg. Processen går framåt kombinerat med omständigheterna 
talmässigt och snabbt i exempel (10) uttrycker positiv utveckling av det talade språket.  

I tabell 11.4 görs en sammanställning av andradeltagarna i Lägesrapporten. Andra- 
deltagarna presenteras i frekvensordning utifrån processtyp. Siffran inom parentes anger 
förekomsterna i inbäddade satser. Tabellen visar hur respektive typ av andradeltagare 
fördelar sig mellan de 8 kategorierna som formats utifrån de områden där referenterna 
finns. De fall där en kategori saknar förekomst som en viss typ av andradeltagare noteras 
med streck. Det totala antalet andradeltagare i respektive processtyp anges i kolumnen 
längst till höger. Det totala antalet förekomster för respektive referentkategori som andra- 
deltagare summeras på raden längst ner. 
 
 
Tabell 11.4: Andradeltagare i Lägesrapporten. 

Processtyp: 
andra- 
deltagare 

Område med referenter/Kategori 

 NYAN-
LÄNDA 

SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT RESURSEN ÖVRIGT Totalt 

Materiell: mål, 
mottagare 

8 (2) 2 3 (2) - 3 - 2 - 18 (4) 

Relationell, 
attributiv: 
attribut 

4 - 1 - 4 - 4 (1) 13 (1) 

Relationell, 
identifierande:  
värde 

- - - - 1 1 3 - 5 

Mental: 
fenomen 

2 - - - - - 2 1 5 

Verbal: 
utsaga 

1 - - - - - - 1 2 

Totalt 15 (2) 2   4 (2) - 8 1 11 2 (1) 43 (5) 
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Drygt tre fjärdedelar av processerna i dokumentet, 48 av 60, har en andradeltagare av 
vilka 43 i fria och bundna satser. Det är kategorierna NYANLÄNDA och RESURSEN 
med totalt 17 respektive 11 förekomster som dominerar i andradeltagarrollen. Svensk- 
undervisning för invandrare, SFI, blir synligt genom 8 förekomster som andradeltagare, 3 
i materiella och 5 i relationella processer. Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, har totalt 6 
förekomster, av vilka 2 i inbäddade satser. ÖVRIGT har totalt 3 förekomster och SPRÅK 
2. Nätverket av aktivitetssystem, NÄT, har en förekomst som andradeltagare och 
flyktingintroduktionen, FLI, ingen. 

Analysen av andradeltagaren bekräftar ytterligare det mönster att det är målgruppen 
för Resursen, de nyanlända, som är på tal i Lägesrapporten. De nyanlända är vanligast 
både som förstadeltagare och som andradeltagare.  Medan referenterna för området 
NYANLÄNDA som förstadeltagare oftast avser de individer som deltar i Resursen är 
variationen av referenter större vad gäller andradeltagaren. Å ena sidan har 
NYANLÄNDA som andradeltagare en explicit uttryckt kärna, såsom i exempel (23). 
Exemplet ingår i den inledande delen av dokumentet som redogör för bakgrunden till 
gränsaktiviteten. Genom nominalfrasen unga flyktingar 20-25 år ger dokumenten en 
första definition av målgruppen.  
 

(23) Det innebar, att man samlade unga flyktingar 20–25 år i samma grupp … (LÄR:2–3) 

Å andra sidan kan konturerna för området med referenter vara relativt lösa, vilket 
illustreras av exempel (24). Den metaforiskt realiserade processen frånvaro i kombination 
med varje steg har förts till kategorin nyanlända. Kategoriseringen grundar sig på att den 
inbäddade processen frånvaro har de nyanlända som förstadeltagare och att det bakom 
substantivet steg också kan skönjas en aktör som refererar till de nyanlända. Valet av 
NYANLÄNDA som kategori får i detta fall stöd av att förstadeltagaren i den efter- 
följande satsen är det explicita omtalet ungdomarna. 

(24) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga 
och ta lotsning när de behöver. (LÄR:54–57) 

Hela den anförda inbäddade satsen, att de sköter tider, i exempel (25) förs till kategorin 
NYANLÄNDA. Alternativt kunde satsen tolkas som (en regel i) Resursen eller (en regel 
inom) arbetsmarknadsåtgärder som ju ansvarar för praktikdelen i gränsaktiviteten. 

(25) Först börjar alla på KPC, Kommunens praktikcenter, för att man ska se att de sköter 
tider (LÄR:33–35) 

En knapp fjärdedel av andradeltagarna avser Resursen. Exempel (26) har hämtats ur den 
inledande delen av dokumentet som ger en kort historik bakom Resursen. Attributet i den 
relationella processen övergick syftar på Resursen som en helhet, i detta fall uttryckt som 
en del av kommunens verksamhet.  

(26) Hösten -09 övergick projektet till att bli en del av kommunens verksamhet. (LÄR:4) 
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I den senare delen av dokumentet handlar Resursen som andradeltagare om regler och 
redskap i gränsaktiviteten vilket illustreras genom exempel (27)–(29). Exempel (27) åter- 
ger en regel om (tider på) praktikplatser.  

(27) Tre månader på varje plats är en rikttid – för att ungdomarna ska få pröva 
några olika platser. (LÄR:41–42) 

I exempel (28) utgörs andradeltagaren av ett intyg, något som de nyanlända ska ha med 
sig efter avslutad praktik. 

(28) De ska också ha med sig ett intyg, då de är klara. (LÄR:46–47) 

Andradeltagaren i exempel (29) redogör för olika redskap som Aktivitetshuset ställer till 
de nyanländas förfogande. 

(29) Då de nått en bra språknivå är nästa steg att de hos Aktivitetshuset får skriva CV samt 
personligt brev, delta i utbildningar i: Arbetsrätt, Rekryterare för en dag och Personlig 
marknadsföring. (LÄR:48–51) 

Såsom det kom fram ovan har SFI flera förekomster som andradeltagare än de övriga två 
systemen. Processerna med SFI som andradeltagare pekar på regler som avviker från det 
normala inom SFI, såsom i exempel (30).  

(30) Dessa ungdomar får 9 tim sfi-undervisning per vecka av en lärare. (LÄR:13) 

Antalet undervisningstimmar, 9, är färre än inom sfi-utbildningen i vanliga fall, men trots 
detta gör målgruppen framsteg i studierna. Avvikelsen signalerar alltså något positivt hos 
de nyanlända. Även exempel (31) uttrycker språkutveckling, i detta fall genom be- 
stämningen stark.   

(31) Talmässigt är de en stark grupp. (LÄR:24) 

Sammantaget visar transitivitetsanalysen att Lägesrapporten konstrueras i huvudsak 
genom materiella processer med NYANLÄNDA som förstadeltagare. Som andra- 
deltagare förekommer dels samma kategori och dels RESURSEN. Även SFI har ungefär 
lika många förekomster som dessa. Detta mönster illustreras dels genom tabell 11.5 och 
dels genom ett typfall i exempel (32). Det är en komponent i SFI:n, kurstid, som andra- 
deltagaren i exemplet syftar på. 

(32) … många har halverat sin kurstid på både B och C-nivå. (LÄR:23). 

 

Tabell 11.5: Dominerande processtyp och deltagare i Lägesrapporten. 

    Förstadeltagare Process Andradeltagare 

      NYANLÄNDA  Materiell NYANLÄNDA/RESURSEN/SFI 
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Av de samverkande aktivitetssystemen är det arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, som är 
mest frekvent som förstadeltagare. Flyktingintroduktionen, FLI, är inte synlig som ensam 
deltagare i uppföljningen. Även språkutveckling tonas ner som deltagare. Den positiva 
språkutvecklingen förs fram med andra medel, exempelvis genom processbetydelse (går 
framåt) i kombination med omständighet (snabbt). 

Det visar sig att den värld som konstrueras i Lägesrapporten tillhör de nyanlända. De 
agerar och de är utgångspunkten för yttre förändringar. Förändringarna riktas mot de 
nyanlända själva, Resursen och komponenter i SFI. Alla dessa förändringar är av positiv 
karaktär. Även coachen är aktiv, ensam eller tillsammans med läraren. Dessa två följer 
upp och kontrollerar målgruppen, allt för målgruppens bästa.  

 

11.1.2 Ergativitet 
 

En tredjedel av processerna i Lägesrapporten, 19 av 60, utgör handlingar av vilka 3 i 
inbäddade satser. Tabell 11.6 visar fördelningen av agent och medium mellan de 8 om- 
råden med referenter, de kategorier som använts i transitivitetsanalysen. De 
NYANLÄNDA utgör en kategori, så även språkutveckling, SPRÅK. Aktivitetssystemen 
arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, FLI, och svenskundervisning för 
invandrare, SFI, utgör var sin kategori. Tillsammans, i olika varianter av nätverk, utgör 
de kategorin NÄT. Gränsaktiviteten utgör en kategori för sig, RESURSEN. Till kategorin 
ÖVRIGT förs entiteter utanför Resursens gränser. Den första siffran i tabellen nedan 
anger antalet agent respektive medium i fria och bundna satser sammantaget. Siffran 
inom parentes anger agent och medium i inbäddade satser.  

 

Tabell 11.6: Agent och medium i handlingarna i Lägesrapporten. 

Område med referenter/Kategori Agent Medium 
NYANLÄNDA 5 (1) 6 (2)  
SPRÅK - 2 
AMÅ 6 3 (1) 
FLI - - 
SFI 1 2 
NÄT 3 (2) +1 p - 
RESURSEN - 2 
ÖVRIGT - 1 
Totalt 15 (3)+1 p 16 (3) 

 
 
 
Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, och NYANLÄNDA dominerar som agent med totalt 6 
förekomster var. Dessa två kategorier är vanligast även som medium, NYANLÄNDA 
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med totalt 7 förekomster och AMÅ med 4. Ett typiskt fall med AMÅ som agent och 
NYANLÄNDA som medium visas i exempel (33). 

(33) Därefter hjälper arbetskonsulenten varje elev till ny språkträningsplats. (LÄR:40) 

I exemplet ovan konstrueras arbetsmarknadsåtgärder, arbetskonsulenten, som den del- 
tagare som effektuerar en process med de nyanlända som medium. I exempel (34) är det 
däremot de nyanlända, många, som effektuerar processen halvera. Processen sker genom 
sin kurstid som medium.   

(34) Många har halverat sin kurstid på både B- och C-nivå. (LÄR:23) 

De nyanlända tilldelas alltså ansvar och påverkanskraft i rollen som agent i handlingarna i 
Lägesrapporten. De nyanlända påverkar framför allt sin språkutveckling och regler inom 
SFI. Läraren som påverkansfaktor i språkutvecklingen är däremot osynlig. Läraren ingår 
dock i det vi som i egenskap av agent följer upp varje frånvaro och varje steg. Här 
sammanfaller lärarens och coachens, de två gränsöverskridarnas ansvar som kontrollant 
och stöd. Det finns en ömsesidighet, en slags turordning i ergativitet mellan de sam- 
verkande tjänstemännen och de nyanlända i detta sammanhang: Först effektueras 
processen följer upp av tjänstemännen, vi, i exempel (35). Sedan, som en konsekvens av 
detta, får de nyanlända, ungdomarna, rollen som agent i processen ta, exempel (36). 

(35) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga 
och (LÄR:54–55) 

(36) [så att] ungdomarna ska ta lotsning, när de behöver [lotsning]. (LÄR:56–57) 

Nominaliseringen av processen lotsa gör det möjligt att konstruera de nyanlända som 
agent i handlingen i exempel (36). Lotsning görs till det medium som processen tar sker 
igenom. Ett naturligt alternativ hade ju varit att konstruera målgruppen som det mål som 
lotsas och det medium som processen sker igenom.  

Även i övrigt visar Lägesrapporten ett mönster där de nyanlända konstrueras som 
agent i något oväntade sammanhang. Valet att låta de nyanlända som sfi-elever halvera 
sin studietid och i förhållande till tjänstemännen ta lotsning konstruerar dessa som 
individer med kraft att ta ansvar och påverka. Å andra sidan är hälften av de materiella 
processerna med de nyanlända som förstadeltagare händelser. De nyanlända som medium 
i sådana processer fungerar som utgångspunkt för utveckling. Det handlar bl.a. om att 
målgruppen går vidare till olika aktiviteter, exempel (37), och att den utvecklas språkligt 
sett, går snabbt framåt, exempel (38). 
 

(37) Några har gått vidare till Yrkes-sfi, en [har gått] till heltid praktik, och en [har gått] till 
Jordbruksgymnasiet. (LÄR:9–11) 

(38) Språkmässigt går de snabbt framåt. (LÄR:21) 

Processerna som utgår från de nyanlända som medium är alltså inte mindre kraftfulla. 
Tvärtom verkar de visa att de nyanlända utvecklas av egen kraft.  
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11.2 Interpersonellt utbyte 

I detta delkapitel undersöks det interpersonella utbytet, de relationer som konstruerar 
gränsöverskridande i Lägesrapporten. Då Lägesrapporten skrivs och distribueras har 
Resursen varit i gång med nyanlända i drygt ett år. Det är intressant att se på vilket sätt 
utbytet konstrueras i detta skede av gränsöverskridandet och i den aktuella genren som 
handlar om faktiska förhållanden med nyanlända inblandade. Det är angeläget att se 
vilken roll de nyanlända har i utbytet och likaså vilken roll de samverkande aktivitets- 
systemen har i denna fas, var för sig och tillsammans.  

Analysen inleds genom en granskning av moduselementen subjekt och finit, den 
interpersonella grammatikens kärna. Sedan undersöks modalitet. Analysen avslutas med 
en granskning av språkhandlingar, hur dessa formar Lägesrapporten och gränsöver- 
skridandet inom ramen för det. Tyngdpunkten ligger i analysen av samspelet mellan 
subjekt och finit och hur dessa formar helheten i texten, medan aspekter av modalitet och 
enskilda språkhandlingar får mindre utrymme.   

 

11.2.1 Subjekt och finit 
 

Såsom det konstaterats i de föregående kapitlen har subjektet en central roll i konst- 
ruktionen av det interpersonella utbytet. Det är subjektet som det fortsatta utbytet i inter- 
aktionen är tänkt att ta fasta på och som responsen förväntas handla om. Subjekten har 
fördelats i 8 kategorier på motsvarande sätt som i analyserna ovan. Fördelningen 
sammanfattas i tabell 11.7 nedan. Antalet subjekt i bundna och inbäddade satser är 
sammanslagna och anges inom parentes. 

 

Tabell 11.7: Subjekt i Lägesrapporten: dels i fria satser och dels i bundna och inbäddade satser 
(sammanslagna inom parentes). 

NYANLÄNDA SPRÅK AMÅ FLI SFI NÄT  RESURSEN ÖVRIGT TOT 

22 (12)  (1) 6 (1)  - 1 (1) 4 (4)  5 1 (2) 39 (21)  

 
 
 
Tabellen visar att totalt 34 av de sammanlagt 60 subjekten i dokumentet har förts till 
kategorin NYANLÄNDA. Av dessa 34 förekommer 22 i fria satser. Arbetsmarknads- 
åtgärder, AMÅ, förekommer 6 gånger som förhandlingsbart subjekt dvs. öppet för 
respons i en fri sats. RESURSEN har 5 förekomster som subjekt i fria satser och nät- 
verket av aktivitetssystem, NÄT, har 4. SFI och ÖVRIGT förekommer som subjekt i fria 
satser en gång var. Språkutveckling, SPRÅK, förekommer inte som subjekt i fria satser 
och FLI finns inte med som subjekt alls. 
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Det visar sig alltså att det är de nyanlända som interaktionen i Lägesrapporten utgår 
ifrån. Att flyktingintroduktionen, FLI, som aktivitetssystem tonas ner är förståeligt utifrån 
arbetsfördelningen. Flyktingintroduktionen är inte närvarande i Resursens vardag där 
läraren och coachen enligt introduktionssekreteraren ”gör grovjobbet” efter att an- 
visningen är genomförd. Frånvaron av FLI som subjekt kan också tyda på att skribenten 
inte finner anledning att rapportera om sådan problematik där flyktingintroduktionen som 
myndighetsutövande behövt gripa in. FLI är i och för sig inblandat i de beslut som tagits 
angående avbrott för två personer. I de fallen, exempel (39), är det dock målgruppen 
nyanlända som konstrueras som subjekt. 

 
(39) 2 [elever] har blivit avbrottade pga personliga skäl. (ISA:12) 

Det är typiskt för hela dokumentet att målgruppen nyanlända tilldelas subjektsrollen, 
ibland även i något oväntade sammanhang. Läraren är, i motsats till tjänstemännen på 
flyktingintroduktionen, i högsta grad närvarande i Resursens vardag. Detta till trots tas 
läraren inte som utgångspunkt för interaktionen. I stället är det målgruppen som tar plats 
som subjekt i de sammanhang som gäller utbildningen i svenska. Arbetskonsulenten 
fokuseras som subjekt i sammanhang som berör mera innovativa inslag inom arbets- 
marknadsåtgärder. Bland annat genomför coachen många samtal med de nyanlända om 
deras framtidsplaner och intressen, exempel (40), och stöttar dem inför och under praktik- 
perioderna, exempel (41). 

(40) Under tiden samtalar arbetskonsulenten flera gånger med varje enskild elev … 
(LÄR:39) 

(41) Därefter hjälper arbetskonsulenten varje elev till ny språkträningsplats. (LÄR:40) 

I några fall bildar läraren och coachen ett nätverk. Ett sådant nätverk som subjekt uttrycks 
dels genom lärare och arbetskonsulent, dels genom de och dels genom vi. Alla dessa 
varianter återfinns i exempel (42). 

(42) Lärare och arbetskonsulent har nära daglig kontakt med varandra och eleverna, då de 
sitter i samma hus. Vi följer upp varje frånvaro och varje steg … (LÄR:52–54) 

De nyanlända i subjektsrollen konstrueras utan undantag i 3:e person. De två tjänste- 
männen, läraren och coachen, kan däremot realiseras i 1:a person, vilket visas i exempel 
(42) ovan. Sats 54 som avslutar exemplet utgör en interpersonell vändning där 
skribenten-i-texten tar ett steg närmare läsaren-i-texten. Detta följs upp i den sista satsen i 
dokumentet vilken också har vi som subjekt. Effekten av vi-subjektet diskuteras längre 
fram i detta delkapitel. 

Det enskilt vanligaste finitet i Lägesrapporten är har med 16 förekomster, av vilka 
10 står för perfekt, exempel (43), och 6 för presens, exempel (44).  

 
(43) Några har gått vidare till Yrkes-sfi. (LÄR:9) 

(44) De har halva tiden timmar mot ordinarie Sfi. (LÄR:21) 
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Är förekommer 9 gånger, ska 7 gånger. Ett belägg i fråga om ska realiserar förpliktelse- 
modalitet. De 6 övriga beläggen har temporal innebörd med varierande grad av intentio- 
nalitet där inslag av förpliktelse kan ingå (jfr SAG, del 4 s. 320). Sådana inslag kan dock 
anses vara av underordnad betydelse vilket illustreras genom exempel (45). I exemplet är 
det det modala verbet få som väger tyngst i kombinationen ska få.  

(45) Tre månader på varje plats är en rikttid, för att ungdomarna ska få pröva några olika 
platser. (LÄR:40–41) 

Får som finit har varierande innebörd. Det förekommer en gång som huvudverb och 3 
gånger som modalt verb. Enligt modalitetsskalorna i GMB realiserar får låg grad av 
förpliktelse. SAG (del 4 s. 294–296) definierar få som ett modalt hjälpverb med deontisk 
betydelse av tillåtelse. I den danska framställningen om SFG (Andersen & Smedegaard 
2005) presenteras tillåtelse som en kategori av modalitet, där de danska verben skal, må 
och kan ges som exempel (s. 66). I exempel (46) ligger betydelsen av får helt i linje med 
innebörden tillåtelse, medan de övriga beläggen i Lägesrapporten ligger närmare 
betydelsen ’har möjlighet’. 

(46) Max 15 elever får ingå. (LÄR:16) 

Utöver de typer av finit som berörts ovan finns ytterligare 23 olika lexem som finit, vilka 
förekommer en gång var med undantag av hjälper som förekommer 2 gånger. Förutom 
presens förekommer 6 preteritumformer vilka finns i början på texten där det redovisas 
för starten av Resursen, exempel (47).   

(47) … och eleverna bedömdes ”omotiverade”. (LÄR:6) 

Perfekt kommer till användning för att rapportera resultat under det första året, exempel 
(48). 

(48) Praktiken har gett dem en talsäkerhet, vilket [har] snabbt visat sig. (LÄR:25–26) 

Med presens, den klart mest frekventa tempusformen, redogörs för vad Resursen går ut 
på, vad de nyanlända och de professionella normalt gör inom ramen för gränsaktiviteten, 
exempel (49). 

(49) Eleverna har en arbetskonsulent, som hjälper dem med språkträningsplatser. 
(LÄR:31–32) 

Variationen av subjektets person och finitets tempus skapar sammantaget ett stegvist 
närmande i tid och rum mellan skribenten-i-texten och läsaren-i-texten. I inledningen står 
finitet i preteritum och subjektet refererar till Resursen på systemnivå, omnämnd som 
projektet osv. I nästa steg övergår subjekten till att referera till målgruppen och finitet 
utgörs av perfekt såsom i exempel (48) ovan. Ytterligare nästa steg är övergången till 
presens, vilket är fallet i bl.a. exempel (49). Sedan tas 1:a person i bruk som subjekt: Vi 
följer upp varje frånvaro och varje steg. Sista satsen i dokumentet sveper över Resursens 
hela historia och fäster den i ett ”nu” genom perfekt vilket visas i exempel (50) nedan. 
Utvecklingen i texten från ”de” – ”då” till ”vi” – ”nu” sammanfattas i tabell 11.8. 
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Tabell 11.8: Närmande i tid och rum i Lägesrapporten: subjektets person och finitets tempus i 
samspel. 

Subjekt Finitets tempus 

RESURSEN, 3:e person Preteritum 

NYANLÄNDA, 3:e person Perfekt 

NYANLÄNDA, 3:e person Presens 

NÄT, 1:a person Presens 

NÄT, 1:a person Perfekt 

 
 
 
Närmandet i tid och rum gränsdokumentet igenom är samtidigt kopplat till en utveckling 
från en dålig början för gränsaktiviteten till ett framgångsrikt nuläge. Exempel (47) ovan 
anger att målgruppen nyanlända bedömdes som omotiverade. Rapporten visar sedan 
motsatsen, bit för bit. I slutet knyts det interpersonella utbytet till ett ”här” genom ett vi-
subjekt. Genom att finitet formuleras i perfekt går det att vidga tidsperspektivet bakåt, 
blicka tillbaka och samtidigt knyta utbytet till ett ”nu”. Inom dessa interpersonella ramar 
sammanfattas Resursens positiva första år, exempel (50). 

(50) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Genom att skribenten-i-texten går över till ett ”vi” skapas också ett tydligare ”du” eller 
”ni” som läsare-i-texten. Denna läsare-i-texten är inte identifierad, utan texten öppnar för 
en bred läsekrets. Egentligen handlar det om vem som helst som är intresserad, men i 
praktiken är det intresserade inom den politiska nämndens ansvarsområde som kan tänkas 
komma ifråga. Skribenten-i-texten synliggör sig alltså genom ett vi som subjekt. Det 
bidrar till ett närmande i förhållande till läsaren-i-texten. Genom detta närmande tar 
skribenten-i-texten – och den faktiska skribenten – ett fastare grepp om läsaren. Det kan 
tolkas som en strävan att övertyga läsaren om innebörden i rapporten. Samtidigt 
konstrueras de nyanlända på ett tydligare sätt som utomstående, som omtalade.  

 

11.2.2 Modalitet och språkhandlingar 
 

Kongruent modalitet är sällsynt förekommande i Lägesrapporten. Såsom det noterades i 
föregående delkapitel har får 3 förekomster som modalt verb. I ett fall, det enda i en fri 
sats, handlar det om tillåtelse, enligt GMB alltså låg grad av förpliktelse, exempel (51).  

(51) Max 15 elever får ingå. (LÄR:16) 
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Får som processkärna signalerar erbjudande, särskilt om subjektet står i 2:a person. I 
Lägesrapporten står subjektet i 3:e person och sammanhanget i övrigt stödjer en tolkning 
av satsen, exempel (52), som påstående. 

(52) Dessa elever får 9 tim sfi-undervisning per vecka av en lärare. (LÄR:13) 

De övriga två modala får ligger nära betydelsen ’möjlighet’, vilket kan kopplas till 
erbjudande. (Jfr delkapitel 9.2.) I och med att yttrandet i detta fall konstrueras med ett 
subjekt i 3:e person och i och med att det låses fast i en bunden sats klingar dock karak- 
tären av erbjudande av, exempel (53).  

(53) … är nästa steg att de hos Aktivitetshuset får skriva CV samt personligt brev … 
(LÄR:49) 

Hög grad av förpliktelsemodalitet förekommer en gång. I det fallet förpliktigas de 
nyanlända som subjekt att se till att de får med sig ett intyg från praktikplatsen, exempel 
(54). Det kan vara till synes en marginell detalj. I den här kontexten där inträde till 
arbetsmarknaden är centralt tilldelas dock all dokumentation av arbetslivserfarenhet rätt 
stor betydelse.  

(54) De ska också ha med sig ett intyg då de är klara. (LÄR:46–48) 

Lägesrapporten avslutas med en sats som utgör en sammanfattande utvärdering av 
Resursens första år. Satsen som diskuterades som exempel (50) ovan och som återges 
som exempel (55) nedan präglas av metaforisk modalitet. Den mentala processen har sett 
är till innebörden kanske mera faktaorienterad än åsiktsgivande, dvs. den ligger närmare 
objektiv modalitetsmetafor än subjektiv. Det personliga pronomenet vi som subjekt drar 
dock tolkningen till det subjektiva. 

(55) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan till att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Infinitivfrasen i exempel (55) ovan rymmer villighetsmodalitet genom nominaliseringen 
vilja. Den delen och andra nominaliseringar kommer att analyseras i kapitel 12.  

Moduselementen subjekt och finit i kombination med viss modalitet konstruerar 
deklarativer hela texten igenom. I det interpersonella utbytet realiserar deklarativerna 
givande av information dvs. påståenden. Satserna med får, både som huvudverb och 
modalt verb, har en nyans av erbjudande. I det sammanhang som texten i övrigt 
konstruerar är det dock mera naturligt att tolka dem som påståenden. Den enda satsen 
med hög grad av förpliktelsemodalitet, ska, får på motsvarande sätt viss karakteristik av 
uppmaning, även om den bör tolkas som ett påstående. Dokumentet i sin helhet kan 
definieras som en rapport som redovisar för genomförda handlingar och rådande 
förhållanden i Resursens vardag. Resultaten framställs som överlag positiva och det finns 
ingen anledning att komma med frågor, uppmaningar eller erbjudanden. 
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11.3  Sammanfattning och slutsatser 

I det här delkapitlet sammanfattas den ideationella och den interpersonella analysen av 
Lägesrapporten. Avsnittet utgör en översikt av analyserna och besvarar frågor om 
konstruktionen av Resursen, om de nyanländas roll i sammanhanget och om bilden av de 
nyanländas språkutveckling. I anslutning till sammanfattningen dras det några slutsatser 
av de svar som träder fram ur analyserna. 

I Lägesrapporten konstrueras Resursen genom i första hand materiella processer som 
utgår från målgruppen nyanlända som förstadeltagare. Detta att målgruppen är första- 
deltagaren är ett val som realiseras konsekvent, vid behov genom relationell process. 
Andradeltagaren består i första hand av entiteter hos de nyanlända själva såsom mer 
positiva och en stark grupp. Processerna utifrån målgruppen kan även riktas till 
(komponenter i) de samverkande aktivitetssystemen. Andradeltagaren har då funktionen 
att hålla isär aktivitetssystemen eller också knyta ihop dem. I exempel (56) handlar andra- 
deltagaren om svenskundervisning för invandrare, SFI, och i exempel (57) om arbets- 
marknadsåtgärder, AMÅ. 
 

(56) Dessa ungdomar får 9 tim sfi-undervisning per vecka. (LÄR:13) 

(57) Eleverna har en arbetskonsulent. (LÄR:31) 

Det tredje aktivitetssystemet, FLI, förekommer aldrig ensamt som deltagare, men det 
bildar nätverk med SFI i uttrycket varje elevs handläggare eller sfi.   

Samtidigt som andradeltagarna i exemplen ovan pekar ut två aktivitetssystem var för 
sig och två i samverkan, smälter andradeltagaren samman dessa med Resursen. Sfi-
undervisning som ett redskap inom SFI utgör ett redskap även i Resursen, arbets- 
konsulent som deltagare och redskap i AMÅ utgör även ett redskap för de nyanlända i 
Resursen. Nätverket varje elevs handläggare eller sfi är på motsvarande sätt en konstel- 
lation som kan tänkas förekomma i olika sammanhang, men i denna kontext görs det till 
ett redskap i Resursen. Andradeltagaren som konstruerar sammansmältningen av de sam- 
verkande aktivitetssystemen med Resursen kan vara en kortare nominalfras som i exemp- 
len ovan eller ett komplex av inbäddade satser.  

Även förstadeltagaren kan ha motsvarande funktioner att koordinera samverkan. Det 
vanliga är att förstadeltagaren i sådana fall konstrueras av arbetsmarknadsåtgärder, 
närmare bestämt coachen. Även coachen tillsammans med läraren i ett nätverk före- 
kommer som förstadeltagare, i exempel (58) realiserat som vi.  

 
(58) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga 

och [så att ungdomarna ska] ta lotsning när det behöver [lotsning]. (LÄR:54–57) 

Samverkan mellan de båda gränsöverskridarna uttrycks effektivt genom det personliga 
pronomenet vi eller i något fall de. Därutöver finns det varierande uttryck för kontakt och 
samstämmighet. Nära och daglig kontakt som andradeltagare i en attributiv relationell 
process med de båda gränsöverskridarna som förstadeltagare är exempel på detta. Sam- 
lokaliseringen i Aktivitetshuset som en omständighet är ett annat exempel: Då de sitter i 
samma hus.  
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Samtidigt som förstadeltagaren vi i processen följer upp i exempel (58) knyter ihop 
de båda aktivitetssystemen AMÅ och SFI, bidrar processen i sin helhet till en diskurs av 
kontroll som även i övrigt präglar Lägesrapporten. Båda gränsöverskridarna, dock mera 
frekvent coachen, genomför handlingar (i både aktivitetsteoretisk och systemisk-
funktionell, ergativ betydelse) som innebär kontroll av målgruppen. Kontrollen beskrivs 
som något positivt. Det innebär att gränsöverskridarna både ser och ”greppar” mål- 
gruppen. Såsom det framgår av exemplet ovan leder detta till positiva konsekvenser. Å 
andra sidan kan man säga att även målgruppen utövar kontroll. Detta konstrueras genom 
materiella processer som utgör handlingar. Målgruppen har bl.a. halverat sin studietid 
och de ska kunna ta lotsning.  

SFI synliggörs som den mest frekventa andradeltagaren bland aktivitetssystemen. 
Sfi-utbildningen konstrueras alltså som något som målgruppen relaterar till eller som 
målgruppen gör något med, inte tvärtom. Målgruppen som förstadeltagare får 9 tim sfi-
undervisning och den har gäster. Som aktör och agent har målgruppen halverat sin 
studietid. Den här bilden av nyanlända har beröringspunkter med resultaten i Carlsons 
sociologiskt inriktade studie. Begrepp som autonomi och eget ansvar är enligt Carlson 
frekvent förekommande i diskursen om lärande inom sfi (2003 s. 158, 163–164.) I den 
bild som konstrueras i Lägesrapporten förverkligar de nyanlända det som de profes- 
sionella i Carlsons undersökning efterlyser; de är självständiga och ansvarstagande. Vid 
sidan av målgruppen är det AMÅ, arbetskonsulenten, som konstrueras som agent. I 
sådana fall är det oftast de nyanlända som har rollen som medium.   

Även interpersonellt sett är det målgruppen nyanlända som konstruktionen av 
Resursen utgår ifrån. Målgruppen, i 3:e person, är det dominerande subjektet i de på- 
ståenden som Lägesrapporten består av. Genom växling av finitets tempus från pre- 
teritum till presens och perfekt skapas det en kronologi som följer målgruppens positiva 
utveckling i tid från en något problematisk start till ett framgångsrikt nuläge. Mot slutet 
av texten blir skribenten-i-texten, det vi som syftar på läraren och coachen, tydligt in- 
volverad i relationen till läsaren-i-texten. Genom att presentera sig som ett vi framför 
skribenten-i-texten och skribenten på den interaktionella arenan ett vittnesmål som be- 
kräftar den distanserade rapportering om positiv utveckling som dokumentet i övrigt ut- 
gör, exempel (59).  

 
(59) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 

människor få tillbaka säkerheten och viljan till att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Detta interpersonella engagemang kombinerat med värderande uttryck samt den idea- 
tionellt konstruerade diskursen kring kontroll har en koppling till fostran. Det kan jäm- 
föras med Carlson (2003) som sett att sfi-lärarna talar om fostran – trots att de som 
professionella inom en vuxenutbildning inte vill kännas vid det.  

Lägesrapporten talar i klartext genom att det knappt finns någon modalitet i de på-  
ståenden som rapporten består av. De nyanlända utgör både det ideationella och det 
interpersonella navet som deras egenskaper och (komponenterna i) aktivitetssystemen 
konstrueras omkring. Trots att det är målgruppen som dominerar finns det en ömse- 
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sidighet i diskursen. Det konstrueras bl.a. genom sådana satskomplex som visades i 
exempel (58). I den första satsen är det tjänstemännen som är aktör och agent, de som 
följer upp varje frånvaro och varje steg. I nästa sats tar målgruppen över som aktör och 
agent som tar lotsning. Andra sammanhang där det konstrueras ömsesidighet handlar bl.a. 
om relationen mellan de nyanlända och arbetskonsulenten. De nyanlända konstrueras som 
förstadeltagare som har en arbetskonsulent. I nästa steg är det arbetskonsulenten i första- 
deltagarrollen som hjälper de nyanlända. På tal om sfi-utbildningen kan utgångspunkten 
vara att de nyanlända som förstadeltagare har gäster på lektionerna. I nästa steg är det 
gästerna i förstadeltagarrollen som berättar olika saker som är viktiga för de nyanlända.   

Sammantaget konstruerar Lägesrapporten en dynamisk bild av Resursen där de 
nyanlända framställs som aktiva görare som presterar. På detta sätt justeras den bild av 
arbetsfördelningen inom Resursen som konstruerats i framför allt Styrdokumentet. I 
denna fas, drygt ett år efter att Resursen kommit igång med nyanlända, är det de 
nyanländas tur att agera och ta en dominerande roll i arbetsfördelningen. Bilden harmo- 
nierar med ambitionen i de statliga riktlinjerna angående flyktingintroduktionen och den 
kan likställas med uttrycket ”den aktive deltagaren” som förekommer i uppföljningen 
genomförd av Integrationsverket (2006b). Prestationerna sker enligt Lägesrapporten i 
ömsesidig samverkan mellan de båda gränsöverskridarna, framför allt coachen som 
synliggörs som förstadeltagare. I fråga om språkstudierna är det tydligt målgruppen, 
eleverna, som kontrollerar och hanterar sin utbildning och olika redskap i den. Läraren 
anges som skribent på den interaktionella arenan, i övrigt är hon helt osynlig som ensam 
deltagare. Detta kan tyda på en blygsam attityd hos henne som skribent. Det kan också 
vara ett uttryck för den pedagogiska grundsyn läraren förmedlar i intervjun, principen om 
stöttning.  

Det tredje aktivitetssystemet, flyktingintroduktionen, FLI, är i stort sett osynligt i 
dokument. Det nämns en gång i samband med rutinen om anvisning. Detta är överens- 
stämmande med det introduktionssekreteraren säger i intervjun: att hennes roll tonas ner 
då deltagarna kommit igång med språkstudier och praktik. Då är det läraren och coachen 
som gör ”grovjobbet” i Resursens vardag. Frånvaron av FLI tyder också på att det inte 
förekommit sådan problematik där flyktingintroduktionen behövt agera som myndighets- 
utövande – eller att uppföljningen avstår från att rapportera om sådant. Den process där 
FLI rimligtvis medverkat, att ett par deltagare blivit ”avbrottade”, konstrueras genom 
passiv utan aktör och agent. 

Deltagaranalysen ger en knapphändig bild av målgruppens språkutveckling, men 
språkutveckling kan uttryckas på andra sätt. Den ovan diskuterade materiella processen 
och många har halverat sin studietid tyder på effektiv språkutveckling. Likaså är 
omständigheten talmässigt i kombination med andradeltagaren stark grupp ett uttryck för 
positiv språkutveckling. Samtidigt som denna formulering poängterar målgruppens 
muntliga färdighet som motsvarar momenten Hörförståelse, Muntlig produktion och 
Muntlig interaktion i kursplanen, utesluter den momenten Läsförståelse och Skriftlig 
färdighet. Tystnaden om dessa två moment kan ha en koppling till målgruppens skol- 
bakgrund, som inte förberett dem för läsande och skrivande. Det kan också relateras till 
intervjun med läraren där hon tonar ner betydelsen av framför allt skrivande för just den 
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aktuella målgruppen. Språkutveckling handlar enbart om det svenska språket. De 
nyanländas flerspråkiga kompetens förs inte på tal i Lägesrapporten.  
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12 Målen för Resursen 
 

  

 

I de föregående tre kapitlen har Resursen och de nyanländas roll i den belysts genom 
ideationell och interpersonell analys av satserna i tre gränsdokument, Informations- 
broschyren, Styrdokumentet och Lägesrapporten. Det visar sig att bilden av Resursen 
varierar beroende på dokumentets funktion i gränsaktiviteten. Informationsbroschyren 
visar Resursen som en mångfacetterad möjlighet för de nyanlända. Dessa konstrueras 
som en utvald grupp som får ett erbjudande om att komma närmare arbetsmarknaden. 
Styrdokumentet visar Resursen som olika former av samverkan i en arbetsfördelning 
mellan de tre aktivitetssystemen arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flyktingintroduktionen, 
FLI, och svenskundervisning för invandrare, SFI. Samtidigt konstrueras det en upp- 
maning till att överskrida gränserna mellan aktivitetssystemen. De nyanlända är rätt 
osynliga i den här bilden av Resursen. De har rollen att i vissa fall specificera den 
administration och kommunikation som samverkan mellan aktivitetssystemen innebär. I 
Lägesrapporten är de nyanlända i fokus igen, nu som aktiva görare som gjort Resursen till 
en framgång. De mest utpräglade gränsöverskridarna, läraren och coachen, finns med i 
arbetsfördelningen där de har rollen att hjälpa och kontrollera. De nyanländas språk- 
utveckling finns inte med i någon av dessa tre bilder av Resursen. Däremot berörs arbets- 
livet som ett mål och som ett medel på olika sätt. 

Detta kapitel angriper den fjärde gruppen forskningsfrågor, den som handlar om 
målen för Resursen (se delkapitel 5.3). Analysen gäller konstruktionen av målen i fyra 
gränsdokument och i två intervjuer med gränsöverskridare. Av särskilt intresse är vilken 
roll de nyanlända och deras språkutveckling har i målbeskrivningarna. Alla tre 
dokumenten som varit på tal ovan, Informationsbroschyren, Styrdokumentet och Läges- 
rapporten, innehåller målbeskrivningar för Resursen. Dessa har berörts rätt översiktligt i 
den satsgrammatiska analysen i de tre föregående kapitlen. I och med att analyserna ovan 
begränsats till fria, bundna och inbäddade satser har bilden av målen förblivit ytlig. Det 
har konstaterats att den typiska målformuleringen i gränsdokumenten realiseras genom 
relationell process med en ”tung” andradeltagare som består av kluster av infinitiver och 
nominaliseringar. Förstadeltagaren i dessa processer är för det mesta mål(et). Både första- 
deltagaren och andradeltagaren har i de föregående kapitlen analyserats som (kompo- 
nenter) i Resursen. Interpersonellt sett har målformuleringarna analyserats som på- 
ståenden. Analysen av målbeskrivningarna i detta kapitel bygger på att de inbäddade, 
metaforiska konstruktionerna packas upp, vilket jag återkommer till i slutet på delkapitel 
12.1. 

Analysen av målen har både gränsdokument och intervjuer med gränsöverskridare 
som material. Materialet består dels av de fyra gränsdokumenten Uppdragsplanen, 
Informationsbroschyren, Styrdokumentet och Lägesrapporten och dels av intervjuerna 



196 
 

  

med coachen och läraren. Målbeskrivningen kan vara kopplad till beskrivningen av 
förväntade resultat, men i detta sammanhang görs det inte någon skillnad mellan dessa 
två komponenter.  

Formuleringen av målen för Resursen är intressant med tanke på att det handlar om 
en gränsaktivitet där de inblandade aktivitetssystemen, ursprungsaktiviteterna, har sina 
respektive mål samtidigt som de förenas under det gemensamma kommunala uppdraget 
som definierar sina egna mål. Detta bäddar för konflikter och kompromisser. Tidigare 
forskning av flyktingintroduktionen och svenskundervisning av invandrare visar att 
sådana konflikter och störningar finns i den samverkan som dessa aktiviteter deltar i. 

Kapitlet inleds med en kort bakgrund till Resursen, en diskussion om gräns- 
dokumenten och förklaringar till den analys som kommer att genomföras. Mål- 
formuleringarna sammanfattas och diskuteras sedan under fem teman som förekommer i 
materialet, nämligen försörjning, arbete, självständigt liv, personlig utveckling och 
språkutveckling. De fem målen utgör var sitt delkapitel. Respektive delkapitel redogör för 
hur målet i fråga hanteras, eller inte hanteras, i vart och ett av de fyra gränsdokumenten 
och i de två intervjuerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning med några slutsatser, 
delkapitel 12.6, som innehåller bl.a. en sammanfattande matris, tabell 12.1.  

 

12.1 Bakgrund 

Upprinnelsen till Resursen är en bristsituation som identifierats av några introduktions- 
sekreterare inom flyktingintroduktionen, vilket berörts bland annat i delkapitel 1.3.3, 2.2 
och 6.1.1 i avhandlingen. Introduktionssekreterarna ansåg att sfi som bas för 
introduktionsprogrammet för en grupp nyanlända inte fungerade på ett tillfredsställande 
sätt. Personerna uppfattades som passiva, och de ansågs ha svårt för att orientera sig inför 
en framtid i Sverige. För denna grupp startades gränsaktiviteten Resursen. Målen såsom 
de formuleras i materialet kan alltså speglas mot denna bristsituation.  

Som utgångspunkt för analysen tas Uppdragsplanen, det dokument som årligen 
definierar uppdraget för Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Utförandet av 
uppdraget organiseras i fyra aktivitetssystem, arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, flykting- 
introduktionen, FLI, svenskundervisning för invandrare, SFI, och Ekonomiskt bistånd, 
EBI. Det råder alltså ett hierarkiskt förhållande mellan Uppdragsplanen och de övriga 
gränsdokumenten då alla aktivitetssystemen inom den politiska nämnden ska följa och 
konkretisera planen inom sina respektive ansvarsområden. Det är inom ramen för detta 
uppdrag och denna plan som den ovan beskrivna bristsituationen hanteras och inom 
ramen för detta uppdrag som Resursen hör hemma. 

Uppdragsplanen utgör en broschyr i A 5-format och brödtexten omfattar 5 sidor. På 
omslaget finns illustrationer i färg vilka associerar till arbeten av olika slag. Där pre- 
senteras även namnet på kommunen och förvaltningskontoret. Avhandlingen analyserar 
delar av det allra första kapitlet i Uppdragsplanen vilket definierar den övergripande upp- 
giften för nämnden, vad aktiviteterna tillsammans ska verka för samt visionen för 
nämnden. Dessa delar, totalt tre grafiska meningar citerades i delkapitel 1.2.3 i samband 
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med att de samverkande aktivitetssystemen presenterades. Författaren för texten är den 
politiska nämnden, skribenten är inte namngiven. Deltagarperspektivet är det för aktivi- 
teterna gemensamma, kommunala uppdragsperspektivet i sin ursprungliga utformning. 
Till vardags kan man tala om uppdraget som ”vad politikerna vill”. Målgruppen är enligt 
texten människor och individen dvs. kommuninvånarna. De nyanlända i Resursen är 
således bara en del av hela målgruppen för uppdraget. 

I Uppdragsplanen och i de övriga tre gränsdokumenten formuleras målen typiskt 
genom en relationell process i fri sats med Mål(et) som bärare. Andradeltagaren, attri- 
butet, utgörs av kluster med infinitiver, nominaliseringar och inbäddade satser i olika 
kombinationer. I stora drag är det så att den relationella processen Mål(et) är att … anger 
aktivitetssystemets mål med målgruppen. Målen ur målgruppens perspektiv, dvs. det 
innehåll som berör målgruppen formuleras metaforiskt inom andradeltagaren.  

Analysen av målformuleringarna bygger på uppackning av de kluster som utgör 
andradeltagaren. Tanken är att på så vis avtäcka vilka mål som konstrueras för aktivitets- 
systemen och vilka mål som konstrueras för målgruppen nyanlända. Vidare är det 
angeläget att se vem som gör vad dvs. vilka processbetydelser som det går det att vaska 
fram och vilka referenter som kan identifieras i deltagarrollerna i dessa processer. Det är 
framför allt förstadeltagaren och agenten som är av intresse. Exempelvis väcker ett 
uttryck som tryggad försörjning frågan om vem som försörjer vem och vem som tryggar 
detta. Det är också angeläget att undersöka den interpersonella aspekten av modalitet. 
Frågan är då om målen är exakta och absoluta eller om de är förenade med någon sorts 
reservationer. Frågan är också om den tänkta måluppfyllelsen förutsätter förpliktigande 
av något slag. Analysen tar fasta på både grammatiskt och lexikalt realiserad betydelse. 
Alldeles särskilt spåras bilden av de nyanlända, vilken roll de nyanlända och deras språk- 
utveckling har i målen.  

Medan de skrivna texterna granskas i detalj enligt ovan, är ingången till intervju- 
materialet mera övergripande. Basen för analysen utgörs av de avsnitt där gränsöver- 
skridarna formulerar målen på ett explicit sätt. Detta kompletteras med andra inslag som 
jag tolkar som uttryck för mål eller resultat. Intervjuerna läses och kommenteras delvis 
genom en systemisk-funktionell lins samtidigt som ansatsen har en explorativ karaktär. 

Avhandlingen redovisar analyserna på en sammanfattande nivå. Utifrån samman- 
fattningarna av de bakomliggande grammatiska analyserna och de lexikala iakttagelserna 
dras det slutsatser om vad Resursen är tänkt att leda till i framtiden och vem som gör vad 
i detta sammanhang. Härnäst presenteras, delkapitel för delkapitel, de fem målen som 
aktualiseras i materialet: försörjning, arbete, självständigt liv, personlig utveckling och 
språkutveckling. De fyra gränsdokumenten och de två intervjuerna fokuseras i tur och 
ordning genom att dokumentnamnet eller gränsöverskridarens funktion (läraren, coachen) 
anges med fet stil. 
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12.1 Försörjning 

Den övergripande uppgiften för nämnden formuleras i Uppdragsplanen genom identi- 
fierande relationell process, exempel (1). Andradeltagaren som anger innebörden av 
målsättningen utgörs av en infinitivfras med processen stärka som huvudord. Frasen 
inkluderar nominaliseringarna möjligheter, liv och försörjning. 

(1) AV-nämndens övergripande uppgift är att inom givna ekonomiska ramar stärka 
människors möjligheter till ett självständigt liv och en tryggad försörjning. (UPP) 

Den uteblivna förstadeltagaren i infinitivfrasen avser uppenbarligen AV-nämnden. Vad 
nämnden ska göra är att den ska stärka människors möjligheter. Möjligheter som huvud- 
ord i nominalfrasen kopplas till nominaliseringarna liv och försörjning. Det är dessa två 
metaforiskt uttryckta processer som planen konstruerar som mål ur målgruppens pers- 
pektiv. I detta sammanhang förses de med attributen självständigt och tryggad.   

Möjligheter utgör en modalitetsmetafor med den kongruenta motsvarigheten kan 
vars betydelse i detta fall ligger nära den potentiella som enligt SAG (del 4 s. 301) 
motsvaras av ”att det finns förutsättningar för någon eller något att göra något”. De para- 
fraseringar som anges i SAG, vara i stånd och förmå, fungerar väl som alternativ till kan 
i det här fallet. Frågan är hur detta kan bör tolkas i förhållande till modalitetsskalorna i 
GMB. Låg grad av sannolikhet och vanlighet är orimliga i sammanhanget. Arbets- 
marknads- och vuxenutbildningsnämnden ska knappast ha som uppgift att stärka 
människor så att ett självständigt liv och egen försörjning blir så osannolikt och så 
ovanligt som möjligt. Om tolkningen av möjligheter placeras på dessa modalitetsskalor, 
är det hög grad av sannolikhet eller vanlighet – eller både och – som är det rimliga valet. 
Andersen & Smedegaard (2005 s. 64) kombinerar för danskans del sannolikhet och 
möjlighet inom ramen för samma modalitet vilket skulle vara ett passande alternativ i det 
här fallet.  

Då nominaliseringen tryggad försörjning packas upp, uppstår frågan om hur 
attributet tryggad ska tolkas, dvs. vem som är förstadeltagare och agent i den materiella 
processen trygga. Det är möjligt att tolka in både den politiska nämnden och människor 
som förstadeltagare, eventuellt även andra referenter. Sammantaget handlar den över- 
gripande uppgiften om att människor ska kunna försörja sig själva och att det ska kunna 
tryggas på ett eller annat sätt. 

Den övergripande uppgiften preciseras i en sats, exempel (2), som genom hög grad 
av förpliktelsemodalitet, ska, uppmanar aktivitetssystemen inom den politiska nämndens 
ansvarsområde till att vidta åtgärder. Den rätt abstrakta materiella processen verka 
kopplat till de likaledes abstrakta materiella processerna minska, förebygga och stärka 
lämnar öppet för aktivitetssystemen att välja lämpliga metoder för att nå måluppfyllelse. 
Aktivitetssystemen förpliktigas dock att samverka i och med att processen verka 
kompletteras med omständigheten gemensamt. 

 
(2) Verksamheterna i AV-nämnden ska gemensamt verka för att minska och förebygga 

bidragsberoende och stärka individen så att vägen till arbete och egen försörjning blir 
kort. (UPP) 
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Försörjning som mål återkommer i preciseringen i exempel (2). Den förses med egen 
som attribut.29 Uppackning av nominalfrasen visar att egen motsvaras av själv, och det är 
alltså individen som förstadeltagare som ska försörja sig själv (SAG, del 2 s. 247). 
Uppdragsplanen berör två aspekter av försörjning: att vara beroende av bidrag och att 
försörja sig själv. Texten utgår ifrån att individen är beroende av bidrag, ett tillstånd som 
ska minskas och förebyggas. Aktivitetssystemen förpliktigas i uppdraget att stärka den 
enskilda på den ”väg” som för bort från bidragsberoende och till arbete samt egen 
försörjning.  

I den övergripande uppgiften som diskuterades ovan riktas processen stärka till 
människors möjligheter medan den här riktas mot individen. Innebörden av stärka 
antyder att bidragsberoende är kopplat till någon sorts svaghet hos individen, vägen som 
metafor öppnar för associationer om att det är en process att komma till egen försörjning 
och att det tar tid. Utifrån detta formuleras målet att tiden ska förkortas, dvs. vägen ska bli 
kort. 

I den tredje målformuleringen lyfts målsättningen om försörjning upp på visionsnivå. 
Visionen konstrueras som förstadeltagare i en attributiv relationell process, gäller, som 
har all verksamhet i nämnden som attribut. 

 
(3) Visionen ”Egen försörjning - Ett gott liv” och arbetslinjen gäller för all verksamhet i 

nämnden. (UPP) 

Visionen med de tre nyckelbegreppen försörjning, liv och arbetslinjen gäller uttryckligen 
alla aktiviteterna, såväl arbetsmarknadsåtgärder och flyktingintroduktion som svensk- 
undervisning för invandrare.   

Målbeskrivningen i Informationsbroschyren riktad till presumtiva deltagare i 
Resursen har klara likheter med preciseringen i Uppdragsplanen, exempel (2) ovan. Målet 
uttrycks genom identifierande relationell process som likställer målet som förstadeltagare 
med innebörden av att-satsen som andradeltagare, exempel (4). 

 
(4) Målet är att din väg mot sysselsättning och egen inkomst ska bli så kort som möjligt. 

(IFO:13) 

Som förstadeltagare i att-satsen återkommer den lexikala metaforen väg som intro- 
ducerades i Uppdragsplanen. I och med att Informationsbroschyren riktas till målgruppen 
som ett du, är det naturligt att väg förses med det possessiva pronomenet din. Huvudordet 
väg är kopplat till en prepositionsfras som anger målet som vägen ska leda till, bl.a. egen 
inkomst. Detta kan tolkas som motsats till bidrag, den introduktionsersättning som mål- 
gruppen är berättigad till då den går in i Resursen. Samtidigt utgör formuleringen en 
konkretisering av begreppet egen försörjning. Broschyren återanvänder alltså hela den 
attributiva relationella processen med väg som bärare och kort som attribut. Innebörden 
av andradeltagaren kort stramas åt och rekontextualiseras som så kort som möjligt.  

                                                      
29 Det förekommer variation vid stavning av begreppet. Sammansättning används ofta i officiella 
sammanhang, bl.a. i SOU 2004:21. I den här studien följer jag praxisen i Uppdragsplanen och de övriga 
gränsdokumenten, alltså särskrivning egen försörjning. 
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I Styrdokumentet anges målen genom fyra punkter: inledningsvis som en syftes- 
beskrivning och därefter som tre infinitivfraser under rubriken Mål. Syftet med Resursen 
anges som en orsaksomständighet som förklarar varför de samverkande aktivitets- 
systemen tar emot en grupp nyanlända, exempel (5). Omständigheten som avslutar satsen 
utgörs av en infinitivfras som bygger på processen erbjuda. Det som de samverkande 
aktivitetssystemen erbjuder är en effektiv väg mot egen försörjning. 
 

(5) Aktivitetshuset (AH) i samverkan med Svenska för invandrare (SFI), Kommunens 
Praktik Center (KPC) tar emot deltagare från Flyktingintroduktionen i åldern 20-24 
med syfte att erbjuda en effektiv väg mot egen försörjning. (ISA:1) 

Försörjning som mål får hög prioritet i Styrdokumentet i och med att den anges som enda 
målsättningen i syftet. Metaforen väg bekant från Uppdragsplanen och Informations- 
broschyren har här försetts med den något oväntade bestämningen effektiv. I detta 
sammanhang kan effektiv väg tolkas som en metod eller ett arbetssätt. Och det är ju 
Resursen som är metoden, vägen, som ska leda till egen försörjning.  

Syftet konkretiseras genom att det specifika bidraget för nyanlända, introduktions- 
ersättningen, förs på tal i en av punkterna under rubriken Mål. Ersättningen är baserad på 
prestation och den utgår för nyanlända som deltar i ett introduktionsprogram, dock under 
högst tre år. Styrdokumentet anger att tiden med detta bidrag ska reduceras, göras så kort 
som möjligt.  

 
(6)  [Mål är] att göra tiden med introduktionsersättning så kort som möjligt. (ISA:16) 

Försörjning förs på tal en tredje gång i målbeskrivningen, nu parallellt med arbete. Den 
lexikala metaforen väg aktualiseras även i detta sammanhang, den här gången i pluralis. 
Målbeskrivningen i andradeltagaren, exempel (7), bygger på den materiella processen 
tydliggöra som infinitiv. Målet för processen är det metaforiska vägar som specificeras 
med inbäddade satser vilka innehåller de grammatiska metaforerna normaliserings-
processen och försörjning samt arbetsmarknad. 

(7) Mål [är] att tydliggöra de vägar som bidrar till normaliseringsprocessen vad gäller 
arbetsmarknad och därmed egen försörjning. (ISA:13–15) 

Uttrycket presupponerar att det finns bestämda vägar som för till en bestämd process. 
Den bestämda processen handlar om ”normalisering” i relation till arbetsmarknad och 
egen försörjning. Det är dessa vägar som de samverkande aktivitetssystemen har som mål 
att tydliggöra för de nyanlända. Normaliseringen gäller i första hand arbetsmarknaden 
och som en konsekvens därav försörjningen. 

Den ideationella grammatiska metaforen normalisering går tillbaka på processen 
normalisera/normaliseras. En slagning på Internet antyder att ordet ofta förekommer i 
sammanhang där något negativt börjar bli accepterat och så vanligt att den negativa 
innebörden neutraliseras. Termen används bl.a. i fråga om rasism och om våld i nära 
relationer. Nilholm (2012 s. 110) diskuterar begreppet i en kommentar som handlar om 
kategoriseringar i skolvärlden och konstaterar: ”Men normalisering är ett begrepp som 
slår direkt mot våra känslor. Det är svårt att se normalisering som något positivt.” 



201 
 

  

Nilholm anser dock att det är värt att tänka vidare och se den positiva innebörden av 
begreppet. Normalisering i denna positiva bemärkelse används enligt min uppfattning 
bl.a. i Åsa Gustafsons sociologiska avhandling om bosniska flyktingars integration. Flyk- 
tingarna själva uttrycker enligt studien att de vill ”bli normala”, dvs. börja leva ett vanligt 
vardagsliv och integreras på olika sätt. (Gustafson 2004.)  

Vad som är normalt i fråga om egen försörjning är inte klargjort i Styrdokumentet. 
Med Uppdragsplanen och övriga målformuleringar i Styrdokumentet som fond bör det 
handla om motsatsen till bidragsberoende dvs. arbetslinjen i någon form. Erfarenheten 
från aktiviteterna inom den aktuella politiska nämndens område tyder samtidigt på att 
”normal” försörjning är lika med något annat än bidragsberoende från Kommunen. 
Förutom lön från en anställning kan det handla om exempelvis studiemedel från staten. 

Försörjning är alltså ett av de tre övergripande målen i Uppdragsplanen. Detta mål 
accentueras i Styrdokumentet som understryker den ekonomiska aspekten, preciserar och 
stramar åt målen angående egen försörjning för målgruppen. Informationsbroschyren 
konkretiserar frågan om egen försörjning som egen inkomst, vilken anges som ena målet 
med Resursen vid sidan av sysselsättning. Alla dessa dokument poängterar också tids- 
aspekten: Målgruppen ska vara beroende av bidrag från kommunen så kort tid som 
möjligt och komma till egen försörjning så fort som möjligt. Lägesrapporten däremot 
berör inte frågan om försörjning alls. Frågan dyker inte heller upp i intervjuerna med 
coachen och läraren. 

 

12.2 Arbete 

Uppdragsplanen slår fast att arbetslinjen ingår i den vision som gäller för alla aktivi- 
teterna inom nämndens ansvarsområde. Arbete anges som en förutsättning för egen 
försörjning. Arbetslinjen inkluderas i förstadeltagaren vid sidan av visionen om gott liv 
och egen försörjning i den relationella processen gäller, exempel (1) ovan. Arbete förs 
också in i preciseringen av den övergripande uppgiften, exempel (2), som återges som 
exempel (8). 

(8) Verksamheterna i AV-nämnden ska gemensamt verka för att minska och förebygga 
bidragsberoende och stärka individen så att vägen till arbete och egen försörjning blir 
kort. (UPP) 

Målbeskrivningen tar avstamp i frågan om försörjning. Aktivitetssystemen förpliktigas att 
verka för att stärka individen som i slutändan ska arbeta och försörja sig själv. Detta inne- 
bär att de samtidigt ska verka för att minimera en sådan situation där individer är be- 
roende av bidrag. Helheten i andradeltagaren kan tolkas som en konkretisering av arbets- 
linjen som alltså gäller både aktivitetssystemen och målgruppen. Båda parterna ska göra 
sitt, i tur och ordning. De handlingar som har aktivitetssystemen som agent – minska, 
förebygga och stärka – föregår processer som utgår från målgruppen – arbeta och 
försörja sig.  
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I Informationsbroschyren konkretiseras arbetslinjen genom nominaliseringen 
sysselsättning, exempel (4) ovan. Målet ur uppdragsperspektivet är att de nyanländas väg 
till en situation där dessa sysselsätter sig själva ska vara så kort som möjligt.  

Informationsbroschyren uttrycker målen även separat ur målgruppens perspektiv. 
Genom attributiv relationell process slår dokumentet fast att Resursen är rätt val för den 
nyanlända personen om denna har som mål att förbereda sig för arbetsmarknaden, 
exempel (9). 

 
(9) Du har som mål att förbereda dig för arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa 

sätt. (IFO:5) 

I denna formulering konstrueras arbete inte som ett omedelbart mål – och inte heller enda 
målet. Studier förs in som ett alternativ till det som Resursen förbereder för. Formu- 
leringen fokuserar inte heller på att tiden ska vara kort, även om omständigheten på bästa 
sätt kan inkludera en sådan aspekt också. Den marknadsförande diskursen omvandlar 
alltså de kvantitativa effektivitetsmålen till något kvalitativt bra. Diskrepansen mellan 
målgruppens perspektiv såsom det konstruerats i exempel (9) och uppdragsperspektivet i 
exempel (4) kan också tolkas som att parterna förutsätts ha olika fokus. De nyanlända för- 
väntas tänka på bra förberedelser inför framtiden, på vägen. Aktivitetssystemen däremot 
förväntas fokusera på det vägen ska leda till: sysselsättning och egen inkomst för de ny- 
anlända. 

Styrdokumentet som har en stark betoning på egen försörjning som mål berör även 
arbetsmarknaden i två av de fyra målformuleringarna. Den normaliseringsprocess som 
diskuterades i delkapitlet ovan gäller enligt dokumentet såväl försörjning som arbets- 
marknad. Vad som är normalt på arbetsmarknaden är inte preciserat. Begreppet arbets- 
marknad i stället för arbete låter dock förstå att det finns alternativ till klassisk an- 
ställning och lönearbete.  

Den fjärde formuleringen i Styrdokumentet handlar om att de nyanlända ska inträda 
på arbetsmarknaden, exempel (10). Målbeskrivningen konstrueras inom ramen för en 
identifierande relationell process med en innehållsrik andradeltagare. Målet för de sam- 
verkande aktivitetssystemen uttrycks genom den materiella processen möjliggöra vilken 
realiseras som infinitiv i andradeltagaren. Målet för de nyanlända konstrueras genom 
nominaliseringarna ett effektivt inträde och arbetsmarknaden. Dessa konstrueras alltså 
som mål för processen möjliggöra. Målbeskrivningen kompletteras med en avslutande 
bunden sats som analyseras separat. 
 

(10) [Mål är] att via SFI-studier i kombination med språkträningspraktik och övrigt utbud 
på Aktivitetshuset möjliggöra ett effektivt inträde på arbetsmarknaden där vilja och 
kompetens är viktiga delar. (ISA:11–12) 

Tolkningen av infinitivet möjliggöra är att det är de samverkande aktivitetssystemen som 
gör och det ska vara möjligt för de nyanlända, dvs. dessa ska kunna. Det modala kunna 
har potentiell betydelse som kan parafraseras med vara i stånd, förmå. (Jfr med 
människors möjligheter i delkapitel 12.1.) Aktivitetssystemen ska utrusta de nyanlända 
med redskap som gör det möjligt för dessa att nå målet. Redskapen anges inom ramen för 
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en omständighet som innehåller nominaliseringarna sfi-studier, kombination, språk- 
träningspraktik och utbud. Upppackningen av dessa visar att det är de nyanlända 
tillsammans med de samverkande aktivitetssystemen som kan tänkas vara förstadeltagare 
i dessa processer, de som gör jobbet för att målet ska vara möjligt att nå. Det är de 
nyanlända som studerar och tränar språk och kombinerar dessa aktiviteter samt övrigt 
som arbetsmarknadsåtgärder bjuder på.  

Innebörden av studier, praktik och utbudet på Aktivitetshuset är bekanta för dem 
som är verksamma kring Resursen, eller det är enkelt att ta reda på innebörden. Den in- 
ledande prepositionsfrasen via SFI-studier… utgör på så vis en lämplig utgångspunkt för 
den centrala informationen om vilka resultat gränsaktiviteten förväntas leda till – att de 
nyanlända ska kunna träda in på arbetsmarknaden. Det är dock oklart vad detta innebär då 
betydelsen av inträde och den motsvarande processen träda in är diffus. Samma gäller 
metaforen arbetsmarknad. Att komma in, få en plats på arbetsmarknaden, kan ju innebära 
olika saker: insatser som praktik, tillfälliga anställningar av olika slag osv. Den framför- 
ställda bestämningen effektivt utgör en kontrast till det vaga och diffusa. Samtidigt som 
bestämningen signalerar kraft och resultat förblir betydelsen av ordet oklar. Det effektiva 
kan eventuellt innebära att det handlar om heltidsjobb, om tillsvidareanställning, om ett 
önskat jobb, att de nyanlända kan börja praktisera eller arbeta inom en kort tid osv. 
Texten ger inget svar i det avseendet. 

Denna målbeskrivning som gäller arbetsmarknad är kopplad till en attributiv 
relationell process med vilja och kompetens som bärare och viktiga delar som attribut. 
Processen realiseras i en bunden sats som följer direkt efter målbeskrivningen, exempel 
(11). 
 

(11) … där vilja och kompetens är viktiga delar. (ISA:12) 

Det är svårt att säga om de båda egenskaperna vilja och kompetens ska kopplas direkt till 
de nyanlända i Resursen, om det är de nyanlända som ska vilja och vara kompetenta. I så 
fall villkorar detta förutsättningarna för de nyanlända att använda sig av den möjlighet 
som Resursen erbjuder: att träda in på arbetsmarknaden på ett effektivt sätt. Enligt denna 
tolkning är det alltså inte nog med att Kommunen erbjuder de nyanlända en väg mot 
arbetsmarknaden. De nyanlända måste själva vilja komma in på arbetsmarknaden och de 
måste kunna vissa saker. Det andra alternativet är att egenskaperna vilja och kompetens är 
allmänt viktiga på arbetsmarknaden. Detta alternativ gör kopplingen mellan den bundna 
satsen och målbeskrivningen lösare. Den bundna satsen utgör i så fall en slags varning 
om att det inte räcker med att träda in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vilja och 
kunna saker då man väl är där.  

Lägesrapporten tar upp målet med arbete i den inledande satsen som beskriver 
målen för Resursen ur ett historiskt perspektiv. I motsats till de rätt kompakta och abstra- 
herande uttrycken i Styrdokumentet är uppföljningen mera ”rätt fram”, exempel (12). 
Läraren som skribent uppfattar att målet med Resursen varit att snabbare få dem ut i 
arbete vilket formuleras som en orsaksomständighet i en inbäddad sats. 
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(12) Det innebar att man samlade unga flyktingar 20-25 år i samma grupp i syfte att 
snabbare få dem ut i arbete. (LÄR:2–3) 

Inifinitivet få har en innebörd av ”lyckas åstadkomma något” (SAG, del 4 s. 296). Det 
som de samverkande aktivitetssystemen ville lyckas med var att de nyanlända skulle 
börja arbeta tidigare än vad som hade varit fallet utan Resursen. Tidsaspekten som de 
övriga dokumenten refererar till som kort väg för de nyanlända motsvaras här av adver- 
bialet snabbare som syftar på aktivitetssystemens insats. Då den här målsättningen väl 
presenterats i Lägesrapporten lämnas den därhän och gränsöverskridarna anger andra mål 
för Resursen vilka tas upp i nästa delkapitel. 

Läraren har anammat målen kring ”sysselsättning” där arbete är ett alternativ. 
Läraren kopplar dock inte sysselsättningen/arbetet till försörjning. I stället handlar det om 
delaktighet och inkludering i samhället, exempel (13). 

 
(13) L: Mitt mål, mitt mål har hela tiden varit att dom ska ha, vara ut i sysselsättning när jag 

släpper dom. Alltså oavsett om det är annan praktik eller om det är fortsatta studier 
eller om det är jobb, så ska dom ha nån typ av sysselsättning när dom går härifrån. 
Alltså i augusti ska dom gå till nånting. Och gärna sommarjobba direkt då. E. Det är 
mitt mål. 

Läraren berör arbete även då hon formulerar sin målbild för de nyanlända, exempel (14). 
Som utgångspunkt har hon målgruppens egna tankar och planer. Hon menar att de 
nyanlända ska få utveckla sina egna mål att fokusera på. Läraren talar gärna om yrke i 
stället för arbete. Tidsperspektivet i lärarens sätt att tänka om arbetslivet utgår från detta. 

(14) L: Och se att dom VÄXER och tar ansvar och och tar sig fram i samhället. Det är 
liksom mitt mål, att få träffa dom på stan och dom talar om att ”Nu jobbar jag där och 
där extra och så så studerar jag på KOMVUX och så ska jag bli det och det”, va, 
”polis”. Att man har nån, att dom har det där målfokuset. Och det har ju nästan alla fått 
på dom här åren att dom har fått fokus på ett mål, ett yrkesmål. 

Ett s.k. riktigt jobb som aktivitet på arbetsmarknaden har hög status även i lärarens ögon. 
Exempel (15) är ett avsnitt ur intervjun som handlar om en före detta Resursen-deltagare.  

(15) L: Så att han ska jobba då då sex mån-. Och det är ju, det är ju jobb med LÖN. Och 
chans på anställning. 

Coachen understryker att målen för Resursen förändrats under resans gång, exempel 
(16). Det initiala målet som coachen fått förmedlat till sig anger hon genom uttrycken 
snabbaste vägen ut mot arbetslivet och ut i jobb ut i jobb. Sedan inleder hon en 
argumentation mot det realistiska och förnuftiga i dessa mål. Genom att ändra finitets 
tempus från preteritum till perfekt och till presens samt genom att tydliggöra tidens gång 
med omständigheten då respektive nu flyttar hon perspektivet från det förflutna till nuet. 
Genom den mentala processen vi har förstått anger hon att de berörda kring Resursen 
kommit till insikt om att den ”krassa arbetslinjen” inte håller. 
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(16) C: Vad det handlade om krasst det var ju att snabbaste vägen ut mot arbetslivet. Det 
var ju så det var. Och målsättningen finns ju fortfarande kvar. Men att då var det mer 
fokus på ”ut i jobb, ut i jobb”. Och nu har vi ju också förstått att många vill läsa vidare 
så nu är det ju studier alternativt arbete. 

Coachen balanserar mellan att vara lojal mot målen i uppdraget som fokuserar på arbete 
och försörjning och ifrågasätta dem. I argumentationen tar hon stöd av att hon inte är 
ensam om att omvärdera målen. Genom 1:a person, vi, ovan och genom pronomenet alla 
i exempel (17) nedan förmedlar hon hur hela praktikgemenskapen tänker. Att alla i 
gränsaktiviteten enligt coachens uppfattning är överens om utvecklingen uttrycker hon 
genom att välja alla runtomkring som förstadeltagare i attributiv relationell process som 
har mer realistiska i sitt synsätt som attribut, exempel (17). Processen föregås dock av 
den anförande mentala processen nu känns det som. Coachen går så att säga inte i god för 
att alla andra delar hennes uppfattning. 

(17) C: … att det var arbetslinjen som var väldigt tydlig och den den är säkert inte 
underordnad nu heller men nu känns det som att alla runtomkring är mer realistiska i 
sitt synsätt. 

Samtidigt som coachen i föregående exempel (17) menar att arbetslinjen inte är under- 
ordnad som mål hävdar hon annat i exempel (18). Genom det expressiva vilken arbets- 
givare som förstadeltagare uttrycker hon en värdering som går mot målen i uppdraget och 
i Styrdokumentet. 

(18) C: Vilken arbetsgivare väljer en människa som har precis kommit till landet som inte 
kan språket när det går TUSENTALS andra arbetssökande! 

Coachen nöjer sig inte med att påpeka att de som medverkar i Resursen ändrat mål- 
sättningen angående arbete i en mera realistisk inriktning. Hon går längre i sin kritik av 
ett tidigt inträde på arbetsmarknaden. I enlighet med internationell forskning som 
Lindberg & Sandwall hänvisar till (se delkapitel 1.3.2) ser coachen risker med att en 
nyanländ kommer in i arbetslivet i ett tidigt stadium, exempel (19) och (20). 

(19) C: Det är viktigt att vi tar tillvara dom nya människorna som resurs i vårat samhälle 
och ger dom möjligheter att utvecklas i i dom baner som dom själva vill. Att vi inte 
sätter in dom i fåller ”nu ska du ut och jobba” och så står man där och inte kan språket 
och helt plötsligt så blir man av med jobbet, man får bara jobba där ett par månader och 
sen ja och så sen har man bränt e- båda ändarna på något sätt. Man kan inte alltid 
komma tillbaka till sfi kanske eller man vill inte. Man får börja om från början igen. 

I detta resonemang påpekar coachen att det handlar om hennes eget perspektiv på målet 
om arbete – då det är ju jag som pratar nu, exempel (20). 

(20) C: Då är det viktiga för MIG får jag väl säga då det är ju jag som pratar nu. Är inte att 
man direkt går ut i arbetslivet som jag sa förut ja, hur lång tid har man på sig då och 
sen står man utan språk. Och hur lätt är det att komma tillbaka då? 

Samtidigt som coachen argumenterar mot arbetslinjen och ett snabbt inträde in i arbets- 
livet vill hon undvika konfrontation med målen enligt uppdraget. Hon vill försäkra inter- 
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vjuaren om att alla frågetecken och funderingar bollas med enhetschefen och att gräns-  
aktiviteten tillåter många val och utveckling, exempel (21). 

(21) C: Nej, inte som är sagt, det som sagts det det det finns ju stringens i det hela tiden. 
Men att det är ju i- inom den ramen så finns det så mycket man kan göra. Och så snart 
det är så att det gränsar till att ”Vad ska göra nu då?” eller ”Jaha, det där blev inte så 
bra.” eller jag pratar ofta med (enhetschefen) då. 

I sin argumentation mot arbetslinjen som det allenarådande målet lyfter coachen fram 
andra mål. I likhet med läraren poängterar hon de nyanlända individernas självständighet, 
deras personliga utveckling och framför allt språkutveckling, exempel (19) ovan. Dessa 
mål kommer att diskuteras i följande tre delkapitel. 

 

12.3 Självständigt liv 

Uppdragsplanen berör människors liv då den formulerar den politiska nämndens 
övergripande uppgift och då den anger visionen för alla aktiviteter inom nämndens om- 
råde. Detta har en intertextuell koppling till kommunens gemensamma vision om ”det 
goda livet”. Den övergripande uppgiften anger målet om ett självständigt liv parallellt 
med målet om tryggad försörjning, exempel (22). 

(22) AV-nämndens övergripande uppgift är att inom givna ekonomiska ramar stärka 
människors möjligheter till ett självständigt liv och en tryggad försörjning. (UPP) 

Vad nämnden ska göra är att den ska stärka människors möjligheter så att dessa ska 
kunna leva ett självständigt liv. Självständigt bör i det här fallet tolkas i första hand som 
oberoende av bidrag vilket tas upp i preciseringen av uppgiften och vilket diskuterades i 
delkapitel 12.1.   

I visionen kopplas liv återigen till försörjning, exempel (23). I det här fallet förses 
nominaliseringen liv med attributet gott.  

 
(23) Visionen ”Egen försörjning - Ett gott liv” och arbetslinjen gäller för all verksamhet i 

nämnden. (UPP) 

Samtidigt som visionen anger en målsättning för alla aktiviteterna inom nämndens om- 
råde konstruerar den en arbetsfördelning inom Kommunen som aktivitetssystem. I arbets- 
fördelningen mellan de politiska nämnderna är det alltså frågan om försörjning som är 
AVN:s bidrag till det goda livet för kommuninvånarna. 

Varken Styrdokumentet eller Informationsbroschyren tar upp temat om livet i 
sina målbeskrivningar. Det gör däremot Lägesrapporten. Såsom det kom fram i före- 
gående delkapitel inleds Lägesrapporten med målet för Resursen ur ett (historiskt) upp- 
dragsperspektiv: att snabbare få dem ut i jobb. Mot slutet av dokumentet formulerar 
läraren som skribent de båda gränsöverskridarnas aktuella mål enligt exempel (24). 

 
(24) Målet är att de ska klara sig själv i kontakter med arbetsgivare, sjukvården och i 

kontakt med andra samhällsaktörer, men med oss som stöd. (LÄR:58–59) 
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Målbeskrivningen konstrueras som värde, en att-sats, i en identifierande relationell 
process. Den inbäddade att-satsen bygger på den materiella processen klara sig själv. En 
platsomständighet specificerar var de nyanlända ska klara sig, dvs. i olika kontakter i 
samhället. En sättsomständighet anger hur de ska klara sig, dvs. med tjänstemännen som 
stöd. Medan processen klara sig själv signalerar självständighet, handlar omständig- 
heterna om ömsesidighet. Ömsesidigheten gäller dels mellan målgruppen och omvärlden, 
dels mellan målgruppen och tjänstemännen i Resursen. Uppackningen av omständig- 
heterna ger de nyanlända både förstadeltagarrollen och andradeltagarrollen samtidigt som 
omvärlden också ges både förstadeltagarrollen och andradeltagarrollen i förhållande till 
de nyanlända. De nyanlända både kontaktar och blir kontaktade av olika delar av om- 
världen.   

Målet med Resursen såsom det formulerats i exempel (24) kan relateras till de 
resultat som gränsöverskridarna läraren och coachen noterat under Resursens första år. 
Målen poängterar de nyanlända individernas självständighet och utåtriktade aktivitet 
vilket har sin motsvarighet i resultatbeskrivningen. Resultatet formuleras som en anförd 
tanke, en infinitivfras, exempel (25). Satsen utgör slutklämmen i Lägesrapporten. 

 
(25) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 

människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Resultatbeskrivningen presupponerar att det hänt något med målgruppen nyanlända före 
tiden i Resursen. Bakom bestämningarna ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna 
kan man skönja processer som uttrycker passivitet: bli omotiverad, ge upp. 

Denna beskrivning av utgångsläget liknar den bristsituation som identifierats av 
introduktionssekreterarna och som enligt intervjuerna utgjort startskottet för Resursen. 
Det negativa ersätts i Lägesrapporten av det positivt laddade attributet säkerhet samt 
processer som uttrycker aktivitet och framåtanda, ta för sig, gå vidare, vilka kopplas till 
villighetsmodalitet.   

Det finns alltså en viss diskrepans mellan formuleringarna i Lägesrapporten jämfört 
med målbeskrivningen i Uppdragsplanen, Informationsbroschyren samt Styrdokumentet 
som även rekapituleras i inledningen av Lägesrapporten. Arbete och egen försörjning 
som en konsekvens därav finns inte med i resonemanget om mål och resultat i Läges- 
rapporten.  

Läraren anger i intervjun att det mest centrala målet med Resursen är att framtids- 
planerna för de nyanlända klarnar. Det är väsentligt att personerna blir självständiga och 
delaktiga i samhället, att de utvecklar ett ”målfokus” mot ett yrke och sina framtida val. 

De nyanländas självständighet innebär ur lärarens perspektiv att hon ska kunna 
släppa kontrollen. Hon ska känna sig trygg då hon släpper iväg eleverna, exempel (26). 
Samtidigt ger hon i viss mån avkall på målen för sfi-utbildningen, de är inte prio ett. 
 

(26) L: Och sen sen naturligtvis ska dom ju klara sina tester, men det är liksom inte prio ett 
liksom utan jag tycker att det är, det är att jag ska kunna släppa iväg dom, även om 
dom inte klarar alla delarna på en D-test ska jag kunna känna mig trygg att ändå kunna 
släppa iväg dom på nåt sätt va. 
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Ur de nyanländas perspektiv handlar ett självständigt liv om egna initiativ, egna beslut 
och egna val som kan gälla utbildning, flytt till en annan stad osv., exempel (27). 

(27) L: Och där ser jag en utveckling att dom blir tryggare i sig själva på nåt sätt va. Jag 
behöver inte ringa till vårdcentralen eller. Dom dom hittar egna vägar. Både på gott 
och ont. För ibland söker dom kurser innan dom är klara med C, och dom får backa ett 
steg och dom får komma tillbaka. Men dom tar sig för. Anmäler sig till körskolan, 
flyttar till Stockholm om dom vill. 

Även coachen poängterar målgruppens självständighet som mål. Under hela intervjun 
återkommer hon till temat om att de nyanlända ska kunna göra egna val. Valmöjligheten 
kopplar hon till en lyckad integration som är avhängig av kunskaper i svenska språket. I 
diskussionen om val angående arbetslivet som det refererades till ovan framför hon sina 
synpunkter utifrån professionell kunskap och identitet. I exempel (28) talar hon däremot 
utifrån sin personliga identitet som svensk.      

(28) C: Det vill säga att JAG som SVENSK vill att dom dom nya människorna som 
kommer till vårat land att dom att dom ska kunna göra bra val för sig själva och för alla 
andra i samhället. […] Jag tror språket är en förutsättning för att man ska kunna vara 
delaktig i samhället och för att man ska kunna göra egna VAL. 

Coachen menar att man ska lämna över till de nyanlända att välja sina mål. Svenska 
språket är enligt henne det viktigaste redskapet Resursen kan bidra med. Språkmålet som 
innefattar kommunikationsmönster i vid mening motiveras enligt coachen av det andra, 
mera långtgående målet: att vara delaktig i samhället och att kunna göra egna val. 

 

12.4 Personlig utveckling 

Då det gäller unga nyanlända gränsar ett gott och självständigt liv som mål till personlig 
utveckling. Lägesrapporten berör detta i resultatbeskrivningen som handlar om en 
process hos de nyanlända, exempel (29). Från att ha varit trötta och omotiverade och från 
att ha gett upp har de nyanlända utvecklats till att vara säkra och till att vilja saker för sin 
egen del. 

(29) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Den här utvecklingen benas upp i intervjuerna med både läraren och coachen. Coachen 
använder processen växa som betonas i exempel (30). 

(30) C: Och jag menar DEN personen VÄXER ju väldigt mycket […] att dom FÅR de 
redskap dom behöver för att kunna leva i samhället. Och ge. Och ta. [...] Jag tror att de 
här människor som vet PRECIS hur samhället sen kommer att, fungerar idag och 
hurdant det ställer sig och vad man tycker om vissa saker i Sverige. 

Att bli synliggjord, att kunna orientera sig i samhället och att växa som person är enligt 
coachen bieffekter av Resursen. Dessa bieffekter anser hon vara det mest väsentliga med 
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gränsaktiviteten, en god grund för ett liv i Sverige. Sin egen roll i detta konstruerar 
coachen med processer som synliggöra, stötta, bygga under och förstärka lite. 

Läraren kopplar personlig utveckling till ett självständigt liv. Hon talar om person- 
lig utveckling genom processer som växa och ta eget ansvar samt mogna såsom i 
exempel (31) och (32).   

 
(31) L: Och se att dom VÄXER och tar ansvar och och tar sig fram i samhället.   

De resultat läraren sett motsvarar hennes målsättning om mognande, växande och 
ansvarstagande. 

(32) L: Och hade vi haft femton timmar i veckan, då hade dom kanske klarat testerna bättre. 
MEN, jag kan känna att dom har mognat som personer. 

Lärarens egen roll i att leda de nyanlända mot dessa mål liknar coachens. Det realiseras 
genom processer som stötta, lotsa och peppa som låter målgruppen ta ansvar. Läraren 
engagerar sig i de nyanländas personliga historia, utveckling och framtid. I exempel (33) 
belyser läraren en vanligt förekommande situation som berör det personliga och hur hon 
hanterar det. 

(33) L: Dom berättar om mest hemska saker dom har varit med om … och då är ju, då ska 
inte jag sitta och, älta sönder deras problem och vara alldeles för empatisk, för det blir 
inte heller bra. Utan jag måste försöka peppa dom lite grann i stället. ”Nu fixar vi det 
här.” 

Det stöd läraren ger tangerar aspekter av fostran och kontroll. Kontrollen gäller i första 
hand närvaro, både på lektionerna och på praktiken, men även de nyanländas personliga 
frågor, deras engagemang och framsteg i allmänhet, exempel (34). 

(34) Så vi hade ju JÄRNKOLL på dom hela tiden, både på närvaron och utveckling och 
hade enskilda samtal, ibland flera gånger i veckan om det var någon som var lite vilsen 
eller om det var nåt som hade hänt, även privata problem och så där. 

Varken Uppdragsplanen, Informationsbroschyren eller Styrdokumentet tar upp 
personlig utveckling på detta sätt. Eventuellt kan något liknande tolkas in i processen 
stärka individen som förekommer i Uppdragsplanen.  

 

12.5 Språkutveckling 

Utveckling i svenska språket anges från statligt håll som ett nödvändigt inslag, det 
viktigaste redskapet i integrationen vilket diskuterades i delkapitel 1.3.1. I Uppdrags- 
planen berörs detta i avsnittet som handlar om vuxenutbildningen mera specifikt. Den 
övergripande uppgiften för nämnden och visionen som berör alla människorna i 
kommunen inkluderar inte frågor om språk eller kommunikation.  

Frågan om språkutveckling aktualiseras inom ramen för Resursen som ju är en 
gränsaktivitet för nyanlända utan grundläggande kunskaper i svenska språket. I 
Informationsbroschyren anges målen för Resursen på två ställen i texten. Ena gången 
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handlar det om uppdragsperspektivet och då sysselsättning och försörjning vilket berörts 
ovan. Andra gången uttrycks målet ur de nyanländas perspektiv, som två relationella 
attributiva processer med de nyanlända som bärare av ett attribut formulerat som 
infinitivfras. Den ena av infinitivfraserna handlar om förberedelse inför arbetslivet eller 
studier vilket också varit på tal ovan. Den andra infinitivfrasen, exempel (35), handlar om 
språkutveckling. 

 
(35) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt. (IFO: 4) 

Processen i infinitivfrasen avser lärande, och den specificeras med omständigheten så 
effektivt som möjligt. Den presumtiva deltagaren konstrueras här som en person som är 
särskilt intresserad av effektiv språkinlärning, och Informationsbroschyren marknadsför 
Resursen som ett alternativ för en sådan person. 

Styrdokumentet anger inte språkutveckling som mål för Resursen. Språk- 
utbildningen sfi förekommer i en av de fyra målformuleringarna, då inom ramen för en 
omständighet. Omständigheten konstruerar SFI-studier som ett av redskapen för att nå 
målet om inträde på arbetsmarknaden, exempel (36). 

 
(36) Mål (är) att via SFI-studier i kombination med språkträningspraktik och övrigt utbud 

på Aktivitetshuset möjliggöra ett effektivt inträde på arbetsmarknaden där vilja och 
kompetens är viktiga delar. (ISA:11–12) 

Lägesrapporten handlar en hel del om språkutveckling men frågan tas inte upp i målen 
direkt. Den kan dock inkluderas i processen kontakta. Processen diskuterades i samband 
med målet om ett självständigt liv och återges här i exempel (37). 

(37) Målet är att de ska klara sig själv i kontakter med arbetsgivare, sjukvården och i 
kontakt med andra samhällsaktörer, men med oss som stöd. (LÄR:58–59) 

Att de nyanlända som förstadeltagare själva kontaktar samhällsaktörer som sjukvård och 
som andradeltagare kontaktas av någon tyder på initiativ och självständighet. Alternativet 
är ju att någon annan agerar i deras ställe. Agerandet sker i första hand genom språk- 
användning. Det är detta läraren talar om i intervjun då hon säger att hon inte behöver 
ringa vårdcentralen åt de nyanlända utan dessa klarar samtalet själva, exempel (27) ovan. 

Läraren engagerar sig i de nyanlända på ett brett plan. I klassrummet säger hon sig 
inta språklärarrollen – stenhårt. Enligt egen utsago har hon ingen tid att förlora i och med 
att undervisningstiden är bara hälften mot ordinarie sfi. I intervjuerna talar hon dock 
märkbart lite om språkutveckling som sådan som mål. I stället kopplas språkutveckling 
till den personliga utvecklingen och framtidsplanerna i övrigt. Fokuset i lärarens resone- 
mang om språkutveckling ligger på det talade språket. På en fråga om läs- och skriv- 
utveckling poängterar läraren läsandet vilket hon kopplar till behoven på en praktikplats 
eller en arbetsplats.  

Lärarens allmänna ingång är att arbeta utifrån den närmaste utvecklingszonen. Hon 
strävar alltså efter att ligga snäppet över elevernas nivå, att handleda dem i problem som 
de inte löser själva än men som de kan klara av med hjälp av läraren. I övrigt beskriver 
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hon sig som entusiastisk. Hon tycker att det är roligt med det svenska språket och den 
entusiasmen tror hon smittar av sig. 

 
(38) L: Jag tycker det är roligt alltså. Att just svenska språket är roligt … Och då blir dom 

engagerade. Sen tror jag att det handlar om att man måste väcka dom på nåt sätt, och 
väcka intresse. Alla är ju inte intresserade av språk … Det är inte jättelätt att få dom, 
liksom bra och stimulerande uppgifter och dom har ganska höga krav och. E. Lite lata 
en del och så. Man får pusha en del medan andra är nästa helt självgående. 

Samtidigt som läraren visar en sida av kontroll i sitt agerande mot de nyanlända sätter 
hon eleverna i centrum då det gäller språkutveckling och lämnar över ansvar till dem. 
Hennes egen roll är att stötta, i exemplet ovan väcka, stimulera och pusha. 

Coachen anger språkutveckling som sitt främsta mål med Resursen. Coachen menar 
att hon under tiden i Resursen fått nya insikter om språkets betydelse för integration, och 
hon definierar sitt eget mål utifrån språkanvändning, att våga tala, exempel (39). Det mod 
som den mentala processen våga förutsätter har en koppling till att växa och bli själv- 
ständig som var på tal i föregående delkapitel. 

 
(39) C: Jag, mitt främsta syfte och mål är ju att man ska VÅGA att använda sig av svenska 

som man lär sig. Så att det jobbar JAG mycket med. 

Coachen relaterar sin del till lärarens pedagogiska uppdrag och konstruerar en arbets- 
fördelning, exempel (40). Även här kopplar hon språkanvändningen till de nyanländas 
tankar om livet och deras egna val. 

(40) C: (Läraren) lägger ju grunden för språket och är väldigt enträgen och enveten och ger 
sig inte och det ger ju resultat. Självklart. E- min del blir ju då att se till att man nyttjar 
språket parallellt med att vi tittar på ”Vad vill du göra i framtiden? Vad vill du göra 
med ditt liv?” 

Vad gäller olika aspekter av språkanvändning i förhållande till exempelvis kursplane- 
målen för sfi är coachen uteslutande inne på det talade språket och vikten av att våga, 
exempel (41). Hennes uppgift blir då att uppmuntra, exempel (42). 

(41) C: Jag tycker ju att det är viktigt att man pratar, använder språket hela tiden. 

(42) C: Jag uppmanar dom att lita på sig själva för dom KAN. 

Coachen beskriver sina handlingar gentemot de nyanlända genom processer som 
uttrycker stöd och handledning: uppmanar, peppar, har stått i bakgrunden, jag har 
liksom nickat och sagt att det går nog bra, gjort nåt tecken det går nog säkert bra. I 
exempel (43) talar hon om att heja på. 

(43) C: När man vågar prata med mig och jag e- frenetiskt hejar på: ”Vad DUKTIG du är! 
OJ vad du har lärt dig …” 

Det viktiga med praktiken är enligt coachen att de nyanlända får tala svenska och att de 
får god handledning. En av de centrala handlingar som coachen utför är att kontrollera 
praktikplatsen i dessa avseenden. Om inte praktikplatsen fyller dessa krav, avbryts prak- 
tiken, de nyanlända ”plockas hem” av coachen, exempel (44). 
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(44) C: … och likadant en kille på en bilverkstad har jag plockat hem. Det vart ett herrans 
liv det där men jag sa det: ”Det här är inte språkpraktik det är att utnyttja en som inte 
kan språket”, sa jag. 

  

12.6 Sammanfattning och slutsatser  

I detta delkapitel sammanfattas målen för Resursen såsom dessa formulerats i 
Uppdragsplanen, Informationsbroschyren, Styrdokumentet och Lägesrapporten samt i 
intervjuerna med läraren och coachen. (I vissa fall inkluderar målbeskrivningen även för- 
väntade eller uppnådda resultat.) I anslutning till sammanfattningen dras det några slut- 
satser av de i viss mån divergerande målen. 

Målen formuleras normalt i två led. Målen för de samverkande aktivitetssystemen, 
uppdraget, konstrueras genom identifierande eller attributiv relationell process, oftast 
med mål(et) som förstadeltagare. Målgruppen berörs inom ramen för andradeltagaren 
som genom kluster av infinitiver och nominaliseringar anger målen för de nyanlända ur 
ett uppdragsperspektiv. 

För de nyanländas del går det att urskilja fem övergripande mål nämligen för- 
sörjning, arbete, självständigt liv, personlig utveckling och språkutveckling. Uppdrags- 
planen som representerar den politiska viljan i ursprunglig tappning tar upp de tre första 
målen av dessa. De hänger ihop med varandra på så vis att arbete konstrueras som en 
förutsättning för egen försörjning som i sin tur kan tolkas som en förutsättning för ett 
självständigt liv. Arbete och egen försörjning kontrasteras mot bidragsberoende som ska 
reduceras med gemensamma krafter. Denna helhet är lika med arbetslinjen som anges 
explicit som en vision i Uppdragsplanen. 

Alla aktivitetssystemen inom den politiska nämndens ansvarsområde har att följa 
och konkretisera uppdraget. Uppdragsplanen kan då, i enlighet med Holmberg (2012), 
definieras som en kontext för skrivandet av övriga dokument i kedjan. Därmed är det inte 
förvånande att målen i Uppdragsplanen återkommer i Styrdokumentet och i Informations- 
broschyren, till viss del nästan ordagrant. Dessa två gränsdokument återger de två först- 
nämnda målen, egen försörjning och arbete, däremot inte självständigt liv.  

I de tre gränsdokumenten som formulerats under planeringsstadiet och under den 
allra första tiden i Resursen konstrueras alltså målen i två steg. I det första steget har de 
aktuella aktivitetssystemen i uppdrag att åstadkomma förutsättningar för att de nyanlända 
ska kunna arbeta/sysselsätta sig, försörja sig själva och leva ett självständigt liv. I det 
andra steget ska de nyanlända själva kunna arbeta och försörja sig och leva ett själv-  
ständigt liv. 

Målformuleringarna i Lägesrapporten utgår från de nyanländas mentala om- 
orientering snarare än från arbetslinjen enligt uppdraget. Dokumentet som blickar tillbaka 
på det första året i gränsaktiviteten väljer bort arbete och försörjning som mål men be- 
håller målet som handlar om självständighet. I detta fall handlar dock självständighet inte 
om ekonomiska angelägenheter utan om de nyanländas kommunikativa förmåga och 
initiativförmåga i förhållande till omvärlden. Denna prioritering kan uppfattas som ett 
realistiskt delmål för gränsaktiviteten. Den kan också ses som ett sätt att göra motstånd 
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mot det som framförs i Uppdragsplanen, Informationsbroschyren och Styrdokumentet, 
nämligen att vägen till arbetslivet och egen försörjning ska bli kort. Självständigt liv som 
mål i Lägesrapporten är kopplat till det andra huvudmålet i dokumentet, personlig ut- 
veckling.  

Det är de två gränsöverskridarna läraren och coachen som står bakom Läges- 
rapporten med läraren som skribent. Efter att ha arbetat inom Resursen drygt ett år revi- 
derar de alltså de mål som formulerats initialt i uppdraget. Då intervjuerna med gräns- 
överskridarna genomförs har de båda ett par års erfarenhet att utgå ifrån. Den vändning 
som Lägesrapporten står för, att bortse från arbete och försörjning och fokusera på per- 
sonlig utveckling och självständiga initiativ, blir än tydligare i intervjuerna. Utifrån både 
den professionella och den individuella kunskapen och identiteten betonar båda gräns- 
överskridarna att det handlar om unga människor som bör hitta sin egen väg. Det insti- 
tutionella perspektivet, uppdragsperspektivet med fokus på arbete och egen försörjning, 
får träda tillbaka även om båda gränsöverskridarna uttrycker lojalitet i förhållande till det.  

Gränsöverskridarna som arbetar praktiskt nära målgruppen initierar alltså en mot- 
diskurs som drivs till sin spets av coachen som ser risker med ett snabbt inträde på arbets- 
marknaden. Coachen poängterar språkutvecklingen som nyckeln in i delaktighet i sam- 
hället. Enligt henne innebär delaktigheten lika villkor för alla och den ska vara grundad i 
de nyanländas egna mål. Läraren talar i detta sammanhang om yrkesmål. Gränsöver- 
skridarnas val av målsättning kan förstås utifrån det faktum att de har erfarenhet av gräns- 
aktiviteten. I kraft av detta kan de bedöma de ursprungliga målen som mindre adekvata 
och rent av orealistiska. Dessa insikter kombineras med en erfaren människas fostrande 
och stöttande syn på unga människor. Vad gränsöverskridarna talar om är ett slags 
utvidgning av gränsaktiviteten som skett utifrån de faktiska villkoren för aktiviteten, för 
dess målgrupp och för de samverkande tjänstemännen. 

Under hela intervjun är coachen mån om att poängtera att hon talar ur sitt eget 
perspektiv. Hon framhäver detta i fråga om mål och redskap samt vilka resultat som är 
realistiska och eftersträvansvärda. Genom att framhäva sitt eget perspektiv gör coachen 
motdiskursen explicit. Samtidigt kan de egna synpunkterna tolkas som ett sätt att betona 
att det faktiskt handlar om samverkan med flera deltagare och att flera perspektiv är 
möjliga. En röd tråd i coachens perspektiv är att samtidigt som hon hävdar sitt eget 
synsätt och kritiserar målen i uppdraget hävdar hon att det inte finns någon motsättning i 
detta. Den revidering, utvidgningen av Resursen, som hon pratar om ryms enligt henne 
inom ramen för uppdraget och den delas enligt henne av alla i gränsaktiviteten. 

Målen i gränsdokumenten uttrycks alltså genom relationella processer med en ”tung” 
andradeltagre som består av rätt kompakta kluster av inbäddade satser, infinitivfraser och 
nominaliseringar som innehåller även lexikal metaforik. Detta gäller framför allt Styr- 
dokumentet. Nominalisering innebär generellt att innehållet i en process tas för givet, dvs. 
att det finns något som exempelvis försörjning och normalisering och att det går att för- 
hålla sig till det och göra något med det. I målbeskrivningen i Styrdokumentet under- 
stryks det förgivettagna genom bestämd form och användning av restriktiva som-satser 
såsom i uttrycket de vägar som bidrar till normaliseringsprocessen. Den bestämda 
formen visar sig vara ideationellt sett en chimär, ett slags motmedel mot det diffusa och 
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osäkra som det inte går att tala om i klartext. Den lexikala metaforen väg är vanligt före- 
kommande i målformuleringarna, men dess innebörd varierar och förblir ofta något 
diffus. Samma gäller kombinationen av metaforerna i uttrycket inträde på arbets- 
marknaden. Denna vaghet elimineras inte genom den framförställda bestämningen 
effektivt då innebörden av denna bestämning också inbjuder till flera alternativa tolk- 
ningar. Effektivt inträde på arbetsmarknaden har till alla delar en positiv klang, men det 
är oklart vad det innebär exakt. 

Målformuleringarna är i hög grad villkorade med modalitet. Även innebörden av 
Resursen, de handlingar som de nyanlända ska kunna genomföra inom ramen för gräns- 
aktiviteten är försedda med reservationer i form av modalitet. Det är framför allt det 
metaforiska möjlighet som används som reservation. Möjlighet packas upp som det 
modala verbet kan, som har den potentiella betydelsen av ’förutsättningar’ eller ’tillfälle’. 
Frågan är då om var kan hör hemma i modalitetsskalorna i SFG. Det visar sig att skalan 
för sannolikhet, eventuellt kopplad till vanlighet, är en kandidat i vissa fall. Graden av 
modalitet är däremot osäker. Oberoende av exakt tolkning och definition av modalitet 
verkar arbete och egen försörjning vara lika osäkra som självklara som mål.  

Uppackningen av nominaliseringar och omformulering av infinitiver till finit form 
konkretiserar alltså inte det abstrakta och diffusa alla gånger. Det bringar inte klarhet i 
vad det innebär att exempelvis försörja sig själv, (effektivt) träda in på arbetsmarknaden 
eller att bli normal. Snarare är det så att det abstrakta i uttrycken kommer upp i dager, blir 
påtagligt vid analysen av processbetydelser och deltagare. Nominalisering är således inte 
bara ett praktiskt sätt att packa in det givna, det man vet, utan också det osäkra, det man 
inte vet – eller det man inte vill ta ställning till i klartext. Den slutgiltiga tolkningen 
lämnas över till läsaren.  

Frågan om hur de fyra gränsdokumenten och de två gränsöverskridarna förhåller sig 
till de fem målen som identifierats i materialet sammanfattas i tabell 12.1. Ett kryss anger 
att målet är explicit uttryckt i materialet. Ett kryss inom parentes anger att målet ingår i 
ett uttryck som rymmer flera mål. 
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Tabell 12.1: Målen för Resursen i fyra gränsdokument och hos två gränsöverskridare. 

Gränsdokument och 
gränsöverskridare 

Försörjning Arbete Självständigt liv 

  

Personlig 
utveckling 

 

Språkutveckling 

Uppdragsplanen X X X - - 

Styrdokumentet X X - - - 

Informationsbroschyren X X - - X 

Läraren - (X) X X X 

Coachen - - X X X 

Lägesrapporten - - X X (X) 

 
 
 
Tabellen visar att de båda gränsöverskridarna, både som talare och skribenter, står för en 
motdiskurs jämfört med målen i Uppdragsplanen. Medan Styrdokumentet och 
Informationsbroschyren följer den politiska viljan, utgår gränsöverskridarna läraren och 
coachen från den bristsituation som var anledningen till att Resursen startades. Mål- 
gruppen hade enligt introduktionssekreterarna svårigheter med att hitta en riktning för sitt 
liv i Sverige. Utifrån detta betonar gränsöverskridarna vikten av personlig utveckling som 
en förutsättning för egna val inför framtiden. 
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13 Sammanfattning av avhandlingen och slutsatser 
 

 

 

I detta kapitel sammanfattas avhandlingen. I delkapitel 13.1 rekapituleras syftet med 
undersökningen och den teoretiska referensramen definieras kort. Delkapitel 13.2–13.5 
tar upp forskningsfrågorna och sammanfattar resultaten. I delkapitel 13.6 sammanfattas 
och diskuteras den teoretiska ansatsen samt metoden. I delkapitel 13.7 dras några över- 
gripande slutsatser om konstruktionen av Resursen. 

 

13.1 Syfte, teoretisk referensram och metod 

Avhandlingen studerar bilden av samverkan, gränsöverskridandet, mellan tre kommunala 
aktivitetssystem – arbetsmarknadsåtgärder, flyktingintroduktion och svenskundervisning 
för invandrare – som har en grupp nyanlända som gemensam målgrupp. Samtidigt 
studeras hur bilden av målgruppen och dess språkutveckling formas inom ramen för 
denna samverkan som definieras som en gränsaktivitet och som kallas Resursen. Materia- 
let består av ett antal skrivna dokument och intervjuer med tjänstemän från de tre 
aktivitetssystemen. Syftet med studien är att kunna besvara följande, övergripande 
forskningsfråga: 

Hur konstrueras samverkan (gränsaktivitet) med nyanlända som målgrupp och hur 
konstrueras synen på de nyanlända och deras språkutveckling inom ramen för 
samverkan? 

 
Forskningsfrågan är alltså tudelad, den berör samverkan inom ramen för en gränsaktivitet 
och den berör målgruppen för denna gränsaktivitet. Den övergripande frågan formuleras 
om utifrån aktivitetsteorin (Engeström) samt verksamhetsteorin (Wenger) och utifrån 
systemisk-funktionell grammatik. Omformuleringen innebär en indelning av frågan i fyra 
temaområden enligt följande: 

1) Identifiering av gränsöverskridare och gränsobjekt 

2) Definitionen av målgruppen genom urvalskriterier och genom omnämnande 

3) Konstruktionen av gränsaktiviteten på satsnivå i centrala gränsdokument 

4) Definitionen av målen i gränsdokument och hos gränsöverskridare. 

Under dessa fyra teman formuleras totalt elva mera detaljerade frågor som avhandlingen 
besvarar med systemisk-funktionell grammatik som metod. Resultaten av analyserna 
sammanfattas i följande fyra delkapitel. Vart och ett av delkapitlen tar upp ett av de fyra 
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temaområdena som presenterades ovan. De detaljerade forskningsfrågorna återges i bör- 
jan av respektive delkapitel. 

 

13.2 Gränsöverskridare och gränsobjekt 

Gränsöverskridande innebär att gränserna mellan olika aktivitetssystem korsas. Det förut- 
sätter att det finns personer som korsar gränserna, som möts och engagerar sig i en 
gemensam aktivitet. Gränsöverskridande förutsätter även gränsobjekt av olika slag, 
entiteter som symboliserar och möjliggör samverkan över gränserna. Undersökningen 
inleds med identifiering av gränsöverskridare och gränsobjekt i Resursen. Den söker svar 
på följande två frågor:  

1) Hur definierar och positionerar informanterna sig själva och andra som 
gränsöverskridare? 

2)  Vilken typ av centrala gränsobjekt kan identifieras i Resursen?  

I avhandlingen intervjuas sju gränsöverskridare som samverkar kring nyanlända 
flyktingar i Kommunen: enhetschefen och coachen inom arbetsmarknadsåtgärder, 
verksamhetschefen och introduktionssekreteraren inom flyktingintroduktionen samt 
rektorn, utvecklingsledaren och läraren inom svenskundervisning för invandrare. Det 
identifieras även gränsobjekt som har central betydelse för Resursen: dels platser där 
aktiviteterna möts och dels skrivna dokument som korsar gränserna. 

Undersökningen visar att alla informanterna eftersträvar samverkan samtidigt som de 
är måna om att göra det utifrån sitt eget aktivitetssystem. De har olika syn på hur långt 
samverkan kan utvecklas – om gränserna mellan aktiviteterna ska behållas tydligt eller 
om de kan suddas ut. Detta är förenat med en viss maktkamp vilket kan leda till friktion i 
kontakterna. Informanterna bedömer att en gränsöverskridares professionella och person- 
liga egenskaper är av stor vikt i sådana lägen. Dialog och genuin vilja till samverkan för 
att förebygga missförstånd och för att reda ut oklarheter förespråkas av informanterna 
som ett sätt att nå samförstånd. 

Gränsöverskridarna har olika roller i förhållande till Resursen och dess målgrupp. 
Informanterna på chefsnivå – rektorn, verksamhetschefen och enhetschefen – talar om att 
skapa förutsättningar för samverkan. Utvecklingsledaren på sfi-utbildningen samverkar 
med flyktingintroduktionen i urvalet av målgruppen. Introduktionssekreteraren har 
initierat gränsaktiviteten och hon medverkar i urvalet av deltagare i Resursen. Hon intar 
också rollen som ett språkrör som ska föra målgruppens talan i gränsaktiviteten och till- 
sammans med målgruppen även utvärdera Resursen.  

Läraren och coachen definieras av alla andra informanterna som nyckelpersoner i 
Resursen. De är genuina gränsöverskridare som arbetar kontinuerligt med de nyanlända. 
De arbetar inom sina respektive professioner samtidigt som de kommer in på varandras 
ursprungsaktiviteter. Coachen engagerar sig i målgruppens språkutveckling och läraren i 
de nyanländas yrkesorientering och framtida sysselsättning. Läraren menar att hon genom 
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Resursen utvecklat en ”systemförståelse”. Hon har med andra ord lärt sig att förstå de 
övriga aktivitetssystemens perspektiv och verklighet. Hon ser det som sin uppgift att föra 
tillbaka denna förståelse till ursprungsaktiviteten, till sina kollegor på sfi-utbildningen.  

I den kommunikativa ekologin i nätverket av aktivitetssystemen och byggandet av 
gränsaktiviteten har skriftliga dokument en central funktion som gränsobjekt. Behovet av 
skriftliga dokument som gränsobjekt tydliggörs av att flera av dem efterlyses (i skrift) av 
tjänstemännen i de nätverkande aktivitetssystemen. I denna process görs också en arbets- 
fördelning om vem som ska skriva. Exempelvis Styrdokumentet som studeras närmare i 
avhandlingen är ett önskemål från en arbetsgrupp som (enligt minnesanteckningar) 
behöver tydligare beskrivning av vissa regler och ett förtydligande av arbetsfördelningen 
i gränsaktiviteten. I Styrdokumentet – som enligt en gemensam överenskommelse skrivits 
av enhetschefen inom arbetsmarknadsåtgärder – anges vidare en arbetsfördelning 
angående bl.a. reglerna om anvisning av deltagare till Resursen och uppföljning av 
gränsaktiviteten. Anvisningen och uppföljningen är i sin tur kopplade till produktion av 
nya gränsdokument. Utöver de mera formella dokumenten som skrivits ”på beställning” 
av samverkande tjänstemän innehåller den undersökta textkedjan dokument som uppstår 
mera spontant i situationer som behöver redas ut.  

Tidigare forskning visar att samlokalisering av samverkande aktiviteter bedöms som 
en viktig framgångsfaktor inom flyktingintroduktionen i Sverige. Även i Resursen till- 
mäts platsen rätt stor betydelse som gränsobjekt. Både tjänstemännen och målgruppen 
enligt dem tar ställning i frågan. Samlokalisering av aktiviteterna anses vara både logiskt 
och praktiskt lämpligt för såväl målgruppen som tjänstemännen. Aktivitetshuset fungerar 
bra som gränsobjekt. Samlokaliseringen underlättar kommunikationen mellan tjänste- 
männen och möjliggör för målgruppen att delta olika aktiviteter på samma ställe. Det 
visar sig dock att samlokalisering i sig inte är tillräckligt, inte nödvändigt heller, för en 
gränsaktivitet som Resursen. Däremot verkar det ha betydelse för helheten vilket av 
aktivitetssystemen som ”erbjuder logi” för gränsaktiviteten. Den mest långvariga lokali- 
seringen för Resursen sker i Aktivitetshuset inom arbetsmarknadsåtgärder. Detta visar sig 
bidra till att hela aktiviteten karakteriseras som en arbetsmarknadsåtgärd. 

 

13.3 Definition och omnämnande av målgruppen 

Målgruppen för Resursen utgör en del av den totala målgruppen för var och en av de tre 
ursprungsaktiviteterna. Den har identifierats bland ett stort antal individer inom dels 
flyktingintroduktionen och dels svenskundervisning för invandrare. Utifrån detta under- 
söker avhandlingen hur målgruppen definieras och omnämns, vilken sorts bild av de ny- 
anlända som tonar fram genom definitionerna och omnämnandet och hur omnämnandet 
konstruerar samverkan och gränsöverskridande. Avhandlingen ställer följande tre frågor: 

1) Hur definieras målgruppen i regeln om urvalet till Resursen? 

2) Hur omtalas och tilltalas målgruppen för Resursen? 
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3) Hur konstrueras (deltagande i) Resursen genom omnämnande av målgruppen? 

Målgruppen identifieras inledningsvis av introduktionssekreterarna i flykting- 
introduktionen. Det handlar om nyanlända flyktingar i åldern 20–24 år som har kortare 
skolbakgrund eller som saknar skolbakgrund helt. Individerna verkar inte vara moti- 
verade att studera på ordinarie sfi och inte heller formulera framtidsplaner för ett liv i 
Sverige. På det stora hela verkar personerna inte vara intresserade av studier. 

Den här bilden av målgruppen är klar för de inblandade, men det visar sig vara 
problematiskt att formulera utbildningsbakgrunden och framtidsplanerna i tal och skrift. 
Formuleringarna präglas av reservationer och negationer såsom i uttrycket det var väl den 
här kategorin som inte var läsmänniskor så att säga. I flera gränsdokument utelämnas 
kriteriet om utbildningsbakgrund helt och hållet. Variationen av definitionerna i gräns- 
dokumenten är avhängig av vilken genre dokumentet tillhör och vem av gränsöver- 
skridarna som uttalar sig. Exempelvis Informationsbroschyren som präglas av marknads- 
förande diskurs utelämnar kriteriet om skolbakgrund. Formuleringen av framtidsplanerna 
i samma dokument är så bred och tillåtande, att den inte längre motsvarar de faktiska 
urvalskriterierna. Även tidsaspekten spelar in i variationen, för bilden av målgruppen 
förändras vartefter tiden går.   

Reservationer och tvekanden i formuleringarna, negationer och uteslutning av fakta 
vid formuleringen av urvalskriterierna tyder på att den reella bilden av målgruppen strider 
mot en idealbild, en norm om utbildning. Normen verkar vara att individerna har en 
skolbakgrund motsvarande den som personer uppvuxna i Sverige har och att de är int- 
resserade av att studera vidare. Carlsson (2003 s. 82) diskuterar denna norm som att 
”utbildning alltid tycks vara oemotsagt bra”. Målgruppen för Resursen konstrueras alltså 
som en negation i förhållande till normen. 

Sättet att omnämna målgruppen visar sig vara av viss betydelse för tjänstemännen 
eftersom det diskuteras och kommenteras i materialet. Samtidigt förekommer det rätt rik 
variation i omtalet och det görs ansträngningar för att komma fram till ett enhetligt omtal. 
I avhandlingen definieras omnämnandet som reifikation för deltagande i (något av) de 
samverkande aktivitetssystemen eller i Resursen. Dessa två alternativ konstrueras genom 
aktivitetsspecifika respektive gränsöverskridande omnämnanden. Det är vidare möjligt att 
ställa sig utanför sådant deltagande genom användning av aktivitetsneutrala omtal.  

Valet av omtal gör det möjligt för tjänstemännen att positionera inte bara mål- 
gruppen utan också sig själva och sina samarbetspartners i förhållande till ursprungs-  
aktiviteterna och till gränsaktiviteten. Positioneringen bidrar samtidigt till koordinationen 
och konstruktionen av gränsaktiviteten. Aktivitetsspecifika omtal såsom elev, klient och 
deltagare (i arbetsmarknadsåtgärder eller flyktingintroduktion) håller isär aktivitets- 
systemen medan gränsöverskridande omtal såsom ungdomar(na), deltagare (i Resursen) 
smälter samman aktivitetssystemen till en gränsaktivitet. Det konstrueras även ett mellan- 
läge där målgruppen omnämns med det dubbla omtalet deltagare/elever. Denna nivå som 
synliggör samverkan knyter samtidigt ihop aktivitetssystemen. De tre nivåerna av sam- 
verkan som framträder genom omnämnandet – att hålla isär aktivitetssystemen, att knyta 
ihop dem eller att smälta samman dem – åskådliggör samtidigt tre olika faser i etable- 
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ringen av en gränsaktivitet. Nivåerna utgör ett system där gränsöverskridarna kan röra 
sig, konstruera och variera tillhörighet och deltagande för sin egen del, för sina sam- 
arbetspartners och för målgruppen.  

Valet av omtal säger samtidigt något om informanternas inställning till gräns- 
aktiviteten, deras individuella intressen och prioriteringar. Alla gränsöverskridarna 
positionerar sig någon gång i sitt eget aktivitetssystem genom att använda omtal som hör 
ihop med ursprungsaktiviteten. Entusiastiska förespråkare av samverkan och aktiva 
gränsöverskridare är dessutom flitiga användare av gränsöverskridande omtal. Önske- 
målet om det enhetliga omtalet som efterlyses vid starten av Resursen blir dock aldrig 
uppfyllt. Variationen lever kvar under Resursens hela treåriga historia. 

 

13.4 Konstruktionen av Resursen på satsnivå 

Den mest omfattande delen av undersökningen handlar om konstruktionen av Resursen 
på satsnivå. Samverkan och gränsöverskridande samt målgruppen och dess språk- 
utveckling studeras i tre gränsdokument som representerar olika genrer: Informations- 
broschyren, Styrdokumentet och Lägesrapporten. De tre dokumenten tillhör de mest 
formella i en kedja av ett fyrtiotal texter jag haft tillgång till. Alla dessa gränsdokument 
produceras utifrån önskemål från de samverkande parterna, och de är beständiga som 
redskap i gränsaktiviteten.  

De frågor som den ideationella och interpersonella analysen söker svar på är följande: 

1) Hur konstrueras Resursen genom processer och deltagare inom ramen för 
transitivitet och ergativitet? 

2) Vilken roll har de nyanlända och deras språkutveckling som deltagare i 
processerna? 

3) Hur konstrueras Resursen genom interpersonellt utbyte? 

4) Vilken roll har de nyanlända och deras språkutveckling i utbytet? 

Analysen av de tre gränsdokumenten har avslutats med en rätt omfattande samman- 
fattning i respektive kapitel i avhandlingen. I detta slutkapitel återges resultaten på en 
övergripande nivå.   

  

13.4.1 Informationsbroschyren 
 

Informationsbroschyren är ett marknadsförande material riktat till presumtiva deltagare i 
Resursen men lämpligt (och tänkt) även för en bredare läsekrets. I broschyren konstrueras 
Resursen som en uppsättning möjligheter och personliga fördelar för de nyanlända. 
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Denna generösa värld konstrueras genom attributiva relationella processer med mål- 
gruppen för gränsaktiviteten, du, som förstadeltagare. Resursen som möjligheter som 
gynnar de nyanlända konstrueras inom ramen för andradeltagaren. Det kan handla om 
exempelvis en planering som gäller just dig. I flera fall är det komponenter inom 
arbetsmarknadsåtgärder som presenteras som det fördelaktiga inom ramen för Resursen.  

I typfallet utgörs andradeltagaren av rätt tunga kluster av infinitiver och nomina- 
liseringar med möjlighet(er) som huvudord. Den interpersonella metaforen möjlighet 
handlar dels om tillåtelse för de nyanlända att delta i Resursen och dels om förut- 
sättningar att göra något i Resursen. Båda dessa innebörder ingår i andradeltagaren i 
exempel (1). Exemplet handlar om vad som erbjuds på Kommunens praktikcenter som 
tillhör arbetsmarknadsåtgärder och som utgör ett gränsobjekt där såväl undervisningen i 
svenska som coachningen och praktiken sker i början av Resursens historia. 

 
(1) Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik 

eller ett arbete som du själv har valt. (IFO:17–18) 

Samtidigt som andradeltagaren visar på möjligheter har den funktionen att koordinera och 
konstruera samverkan mellan aktivitetssystemen genom att dels hålla isär dem, dels knyta 
ihop dem och dels smälta samman dem med Resursen. Flyktingintroduktionen, FLI, och 
svenskundervisning för invandrare, SFI, knyts ihop inom ramen för deltagarna i en identi- 
fierande relationell process som anger att det är dessa två aktivitetssystem som erbjuder 
en plats i Resursen: Det är FLI och SFI som i samråd erbjuder en plats i Resursen. Sedan 
tar arbetsmarknadsåtgärder över genom att det är (komponenter) i detta aktivitetssystem 
som utgör de exklusiva erbjudandena som var på tal ovan. Exempelvis en personlig 
coach utgör en komponent som arbetsmarknadsåtgärder bidrar med, men i detta samman- 
hang görs den till en komponent i Resursen. På detta sätt smälter andradeltagaren sam- 
man aktivitetssystemet arbetsmarknadsåtgärder med Resursen. I den arbetsfördelning 
mellan aktivitetssystemen som konstrueras tilldelas alltså arbetsmarknadsåtgärder en 
dominerande roll – både kvantitativt och kvalitativt.  

Broschyren tecknar ideationellt sett en motbild till den bristsituation som identi- 
fierats inom flyktingintroduktionen och som är upprinnelsen till gränsaktiviteten: bris- 
tande studiemotivation och vaga framtidsplaner hos målgruppen. Enligt broschyren är 
målgruppen intresserad av effektiv språkinlärning och orienterar sig mot olika alternativ i 
framtiden, exempel (2). 

 
(2) Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt och [du har som mål] att 

förbereda dig för arbetsmarknaden eller vidare studier på bästa sätt. (IFO:4–5) 

Andradeltagaren som gäller effektiv språkinlärning är för övrigt det enda belägget för 
språkutveckling som deltagare i dokumentet som fokuserar på (förberedelse inför) arbets- 
livet eller fortsatta studier.   

De ovan citerade processerna, exempel (2), som formar den ideationella bilden av 
målgruppen har en roll i den interpersonella konstruktionen av målgruppen som utvald. 
Det auktoritativa påståendet utgör en ”kravspecifikation” som vaskar fram en målgrupp 
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och som utesluter andra kandidater. Resten av dokumentet utgör ett erbjudande till denna 
utvalda målgrupp som läsare-i-texten.  

Läsaren-i-texten som kvalificerat sig som utvald förväntas anta erbjudandet. I själva 
verket tvingas den att göra det. Genom strategisk växling mellan presens och perfekt i fria 
och bundna satser konstrueras det ett scenario där de nyanlända tagit emot erbjudandet, 
där de gör framsteg och där de kan välja. Framstegen gäller språkutveckling vilket låses 
fast i en temporal sats som ett faktum. Den temporala satsen utgör samtidigt ett steg fram- 
åt i tiden: när du kommit en bit på väg med det svenska språket.   

Arbetsmarknadsåtgärder, AMÅ, konstrueras som en kraftfull part i det inter- 
personella utbytet. AMÅ är det vi som tilltalar du:et och som står för erbjudandet. 
Skribenten-i-texten, vi:et, sammanfaller med skribenten på den interaktionella arenan, 
enhetschefen på Aktivitetshuset. Detta är en rimlig förklaring till att Aktivitetshuset och 
arbetsmarknadsåtgärder får det stora utrymme det får. Flyktingintroduktionen och 
svenskundervisningen finns med i praktikgemenskapen men deras roll i arbets- 
fördelningen är kraftigt nedtonad. 

Resursen konstrueras alltså i stort sett som en angelägenhet mellan målgruppen 
nyanlända och arbetsmarknadsåtgärder. Det till synes generösa erbjudandet är starkt 
villkorat i och med att möjligheterna är bara möjligheter. De är dessutom ofta kopplade 
till processer som uttrycker vaghet och osäkerhet (t.ex. påverka, tipsa) och som är idea- 
tionellt sett inbäddade. Samtidigt som den ideationella bilden av Resursen kan sägas vara 
tillåtande, öppen och generös för de nyanlända, utgör den interpersonella bilden en mot- 
sats till detta. Målgruppen av nyanlända är för det första kategoriskt avgränsad och 
definierad. Då målgruppen väl placerats i Resursen fråntas den som läsaren-i-texten 
möjligheten att tacka nej till en del saker. I stället stakas det ut en väg för de nyanlända 
där språkutveckling är en självklarhet. Genom dessa båda bilder, olika sidor av samma 
mynt, utformas en starkt marknadsförande diskurs som är både lockande och tvingande. 
 

13.3.2 Styrdokumentet 
 

Styrdokumentet definierar vad gränsaktiviteten innebär för de samverkande aktivitets- 
systemen. Särskilt fokus läggs på hur anvisning av deltagare till Resursen och uppföljning 
av gränsaktiviteten ska gå till. Dessa delar av gränsaktiviteten handlar om en mängd nya 
rutiner som rör alla aktivitetssystemen och som ska skötas på ett visst sätt och i en viss 
ordning. 

Ideationellt sett konstrueras Resursen i detta gränsdokument som en modell av sam- 
verkan och gränsöverskridande. Modellen formas genom relationella processer med de 
samverkande aktivitetssystemen, var för sig eller tillsammans, som förstadeltagare och 
med (komponenter i) Resursen som andradeltagare. Vikten av samverkan poängteras 
exempelvis genom omständigheten i samråd. På detta sätt konstrueras praktikgemen- 
skapen i gränsaktiviteten, målen för aktiviteten, en del redskap och regler. Framför allt 
skapas det en arbetsfördelning.  



223 
 

  

Arbetsfördelningen konstrueras dels på en allmän nivå av ansvar och dels på en 
detaljerad nivå vad gäller nya rutiner för kommunikationen över gränserna. Den allmänna 
nivån berör de samverkande aktivitetssystemens ursprungsaktiviteter och den beskrivs i 
övergripande ordalag, företrädesvis genom den relationella processen har ansvar/ 
ansvarar. Detta utgör basen för arbetsfördelningen: Ansvaret för studierna har SFI – 
Ansvar för praktikdelen… har AMÅ – FLI är myndighetsutövande. Här lämnas det över 
till respektive aktivitetssystem att avgöra vad studierna, myndighetsutövande och praktik- 
delen innebär och hur dessa aktiviteter ska genomföras. Ansvaret på den övergripande 
nivån kan även vara delat: Alla inblandade aktörer har ansvar för att …  

Då det kommer till nya rutiner såsom anvisning av deltagare till gränsaktiviteten och 
uppföljning av gränsaktiviteten, är arbetsfördelningen mera detaljerad och den konst- 
rueras oftare genom materiella processer, t.ex. träffas, i något fall genom verbala, ringa 
upp. I deltagarrollerna förekommer enskilda, namngivna tjänstemän och processerna kan 
specificeras med tidsomständigheter såsom inom en vecka.  

Förstadeltagaren har funktionen att koordinera och konstruera samverkan inom 
arbetsfördelningen. Den kan antingen hålla isär aktivitetssystemen eller knyta ihop dem 
till ett nätverk. Det första alternativet exemplifierades ovan genom processerna som 
pekade ut svenskundervisning för invandrare som ansvarigt för studierna, flykting- 
introduktionen för myndighetsutövande och arbetsmarknadsåtgärder för praktikdelen. Det 
är dock vanligare att förstadeltagaren utgör ett nätverk. I exempel (3) är det läraren och 
coachen som knyts ihop till ett nätverk. 

 
(3) Uppföljningar däremellan ansvarar lärare (Förnamn Efternamn) samt arbetskonsulent 

(Förnamn Efternamn) för. (ISA:32) 

Tjänstemännen kan omtalas vid namn såsom i exemplet ovan eller genom enbart funk- 
tionen såsom i fallet verksamhetscheferna vilket då utgör ett nätverk. Alla inblandade 
aktörer som förstadeltagare generaliserar nätverket ytterligare samtidigt som även denna 
förstadeltagare knyter ihop aktivitetssystemen på ett distinkt sätt.  

Relationen från ett enskilt aktivitetssystem eller ett nätverk som förstadeltagare går 
normalt i riktning mot (någon komponent i) Resursen, t.ex. studierna eller myndighets- 
utövande i exemplen ovan. En sådan andradeltagare har ofta funktionen att smälta 
samman ett aktivitetssystem med Resursen. Samtidigt som studierna är ett redskap inom 
svenskundervisning för invandrare görs det till ett redskap inom Resursen. På mot- 
svarande sätt görs praktik, ett redskap inom arbetsmarknadsåtgärder, till ett redskap inom 
Resursen.    

Andradeltagaren kan också ha funktionen att knyta samman två aktivitetssystem som 
då relateras till Resursen som förstadeltagare. Detta alternativ är dock inte särskilt 
vanligt. Gränsöverskridande konstrueras vidare genom processer som riktas från (en 
komponent i) ett aktivitetssystem till (en komponent i) ett annat aktivitetssystem. 
Exempel (4) beskriver en fas i anvisningsförfarandet som innebär en del detaljstyrd 
kommunikation över gränserna. 
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(4) Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn) som är ansvarig arbetskonsulent på Aktivitetshuset. (ISA:26–27 ) 

Målgruppen nyanlända spelar en indirekt roll i Styrdokumentet. De nyanlända före- 
kommer som förstadeltagare i företrädesvis inbäddade satser som har funktionen att 
specificera den kommunikation och administration som gränsaktiviteten innebär för de 
samverkande aktivitetssystemen. De nyanländas språkutveckling finns inte med i den bild 
av Resursen som konstrueras i Styrdokumentet.  

Även svenskundervisningen som ett redskap i Resursen kommer i skymundan i och 
med att svenskundervisning för invandrare är det aktivitetssystem som har minst före- 
komster som ensam deltagare. Denna relativa tystnad kan tolkas mot det faktum att 
språkutbildningen är ett etablerat system i Kommunen, något som alla nyanlända har rätt 
till och något självklart i gränsaktiviteten. För arbetsmarknadsåtgärder innebär Resursen 
däremot en del nyheter, inte minst för att gränsaktiviteten placeras i lokaler som tillhör 
detta aktivitetssystem. Detta kan vara en bidragande orsak till att detta aktivitetssystem 
uppmärksammas i högre grad. Flyktingintroduktionen hamnar i förgrunden i och med att 
den har en särskild roll i anvisningsförfarandet som beskrivs på ett detaljerat sätt i 
dokumentet. 

De interpersonella relationerna i Styrdokumentet konstrueras genom påståenden och 
uppmaningar som präglas av distans. Det är det kommunala uppdraget som utgör den 
distanserade, icke-namngivna skribenten-i-texten, och det är de samverkande aktivitets- 
systemen, var för sig, i olika nätverk eller som en gränsaktivitet som konstrueras som den 
primära läsaren-i-texten. De får information och uppmaningar för att kunna agera på rätt 
sätt. I övrigt kan i princip vem som helst som vill bli informerad räkna in sig som en 
läsare-i-texten.  

En del av dokumentet består av påståenden som kan tolkas som svar och för- 
tydliganden på frågor som de samverkande aktivitetssystemen ställt om den exakta inne- 
börden av Resursen. Se exempel (5). 

 
(5) I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och 

[som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare. (ISA:3–5) 

En annan del utgörs av språkhandlingar som framstår som uppmaningar till vissa läsare-i-
texten och påståenden för andra. Denna parallellitet konstrueras dels genom stark grad av 
förpliktelsemodalitet, ska, såsom En referensgrupp … ska träffas. Dels används 
deklarativer såsom i specificeringen av vilka som ska delta i träffarna för referens- 
gruppen: I nuläget deltar … Samtidigt som en tjänsteman uppmanas att exempelvis ringa 
upp en annan, exempel (4) ovan, och samtidigt som en grupp får uppmaningen att träffas 
och delta, framstår dessa uppmaningar som påståenden för övriga läsare-i-texten.  

På detta sätt slår Styrdokumentet fast modellen för gränsöverskridande samtidigt 
som den uppmanar de samverkande aktivitetssystemen att göra sitt och samverka enligt 
arbetsfördelningen. Kongruent uppmaning genom imperativ är inte ett möjligt alternativ 
som realisering av uppmaning i ett sammanhang där det är flera läsare-i-texten som upp- 
manas var för sig eller i olika konstellationer och där innehållet riktas som information 
till övriga. 
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Sammantaget präglas styrningen genom Styrdokumentet av en viss försiktighet. 
Skribenten-i-texten balanserar mellan att vara tydlig och att inte inta en alltför befallande 
ton. Den stora andelen relativa processer, typiska händelser, är ett redskap i att forma en 
sådan bild. Ansvar konstrueras lexikalt genom just processen ansvara, vilket utesluter en 
agent som ansvarig effektuerande av en process. Uttrycket lämnar över till de sam- 
verkande aktivitetssystemen att avgöra hur ursprungsaktiviteten ska gå till. Uppmaning 
genom förpliktelsemodalitet och deklarativer är ett annat sätt att instruera på ett distan- 
serat sätt. I och för sig är det en nödvändighet i ett styrdokument för en gränsaktivitet i 
och med att ett sådant dokument måste skapa olika sorters relationer till olika läsare-i-
texten samtidigt. 

 

13.3.3 Lägesrapporten 
 

Lägesrapporten utgör en uppföljning av Resursens första år. I detta gränsdokument konst- 
rueras Resursen som en dynamisk och föränderlig värld där de nyanlända har tillgång till 
olika redskap inom arbetsmarknadsåtgärder och i svenskundervisning för invandrare. De 
nyanlända gör saker, de presterar och de har förändrats till att vara positiva och initiativ- 
rika. Samtidigt är de föremål för en viss kontroll och fostranssträvanden från de sam- 
verkande tjänstemännens sida, vilket skapar dels en samhörighet tjänstemännen emellan 
och dels en ömsesidighet mellan tjänstemännen och målgruppen. Kontrollen leder till 
positiva konsekvenser för målgruppen som i sin tur kan utöva kontroll – och då framför 
allt över sina språkstudier.  

Den här bilden av Resursen skapas genom i huvudsak materiella processer med de 
nyanlända som förstadeltagare. Även relationella processer förekommer, fortfarande med 
de nyanlända som förstadeltagare. Processerna riktas å ena sidan till olika (positiva) 
entiteter hos målgruppen själva. Det konstateras bland annat att de nyanlända är mer 
positiva och att de utgör talmässigt en stark grupp. Å andra sidan riktas processerna till 
de samverkande aktivitetssystemen som andradeltagare.  

I och med att aktivitetssystemen förekommer som andradeltagare får andradeltagaren 
funktionen att koordinera och konstruera samverkan och gränsöverskridande. Den kan 
antingen hålla isär aktivitetssystemen, knyta ihop dem till ett nätverk eller att smälta ihop 
ett eller två aktivitetssystem med Resursen. Det är framför allt svenskundervisning för 
invandrare – genom exempelvis 9 tim sfi-undervisning per vecka – som konstrueras som 
andradeltagare. Även arbetsmarknadsåtgärder – genom exempelvis en arbetskonsulent – 
förekommer som andradeltagare. Samtidigt som dessa komponenter i respektive 
aktivitetssystem hålls isär och definieras var för sig som något som de nyanlända får eller 
har, smälter de samman med Resursen som redskap inom gränsaktiviteten. Flykting- 
introduktionen spelar en mycket marginell roll i denna värld. Den förekommer inte som 
ensam deltagare, men den utgör ett nätverk tillsammans med svenskundervisning för in- 
vandrare i ett fall. Som en bakgrund till rapporteringen konstateras det nämligen att an- 
visningen av en deltagare till Resursen hanteras av varje elevs handläggare eller sfi.  
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Då rapporteringen går över till att beskriva Resursens vardag tar läraren och coachen 
över rollen som gränsöverskridare. Nätverket mellan dessa två realiseras inom första- 
deltagaren genom bl.a. vi och de. Kontakten och samstämmigheten tjänstemännen 
emellan förstärks på olika sätt, exempelvis genom andradeltagaren nära och daglig 
kontakt. Tillsammans kontrollerar de båda tjänstemännen målgruppen, följer upp, och 
tillsammans har de sett goda resultat, exempel (6) nedan och exempel (7) längre fram i 
detta delkapitel. 

 
(6) Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga 

och [så att ungdomarna ska] ta lotsning när det behöver [lotsning]. (LÄR:54–57) 

Å andra sidan kan man säga att även målgruppen utövar kontroll. Detta konstrueras 
genom dels materiella processer som utgör handlingar med de nyanlända som agent och 
dels genom händelser med de nyanlända som medium. Målgruppen har bl.a. halverat sin 
kurstid och de ska kunna ta lotsning, (se exemplet ovan). Processen halvera med kurstid 
som andradeltagare är ett av flera uttryck för positiv språkutveckling. Framstegen i det 
svenska språket förs alltså på tal även om deltagaranalysen inte fångar denna dimension. 
Sfi-utbildningen konstrueras som något som målgruppen hanterar och gör något med, inte 
tvärtom.    

Relationerna som konstrueras genom det interpersonella utbytet är en angelägenhet 
mellan de två gränsöverskridarna som skribent-i-texten och en bred läsare-i-texten som 
inte är namngiven eller avgränsad på något sätt. För denna läsare-i-texten radas det upp 
påståenden som talar om Resursen som en framgång. Påståendena framstår som rena 
fakta i och med att de normalt inte färgas av några bedömningar i form av modalitet. 
Genom växling av finitets tempus från preteritum till presens och perfekt skapas det en 
kronologisk struktur i rapporten som formas till ett bevis för att Resursen utvecklats på ett 
mycket positivt sätt. Varken frågor, erbjudanden eller uppmaningar har någon relevans i 
en sådan rapportering. 

Huvudparten av rapporten formas med de nyanlända som subjekt. Det är målgruppen 
utbytet handlar om. Mot slutet av texten kommer ett vi-subjekt in vilket gör att 
skribenten-i-texten förs fram i ljuset och involveras starkare i relationen, exempel (7). I 
och med att valet av subjekt sammanfaller med den mentala processen har sett smyger 
det in inslag av metaforiskt uttryckt modalitet, en slags bedömning. Samtidigt som ut- 
trycket utgör en sammanfattning av rapporten, konstruerar det ett utökat, personligt 
engagemang från både den skribent som finns i texten och den som finns i verkligheten 
på den interaktionella arenan. Skribenten tar ett hårdare tag om läsaren-i-texten och 
läsaren på den interaktionella arenan för att övertyga dessa om att rapporten är pålitlig. 

 
(7) Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 

människor få tillbaka säkerheten och viljan till att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål. (LÄR:60) 

Sammantaget konstrueras Resursen som en dynamisk värld med de nyanlända som aktiva 
görare. På detta sätt sker det en viss förskjutning i arbetsfördelningen i Resursen jämfört 
med hur den konstruerades i både Informationsbroschyren och i Styrdokumentet. Här 
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intar målgruppen en deltagarroll där den agerar mot olika föremål i Resursen. Detta gäller 
framför allt sfi-utbildningen som en komponent i Resursen. Utbildningen i svenska är 
något som de nyanlända förhåller sig till och gör något med, inte tvärtom. Intressant nog 
är det läraren som är den skribent som ger de nyanlända den här aktiva rollen i språk- 
utbildningen. Som skribent låter hon sitt aktivitetssystem ta plats som andradeltagare men 
hon själv i sin roll som lärare syns varken som ensam deltagare i processerna eller som 
subjekt i det interpersonella utbytet. Orsakerna till denna tystnad kan naturligtvis vara 
många. Bland annat kan tystnaden vara ett uttryck för den pedagogiska hållning som 
läraren själv kallar för stöttning.  

  

13.5 Målen för Resursen 

I Resursen möts tre aktivitetssystem, arbetsmarknadsåtgärder, flyktingintroduktion och 
svenskundervisning för invandrare, som har sina egna mål inom ramen för sin ursprungs- 
aktivitet. Frågan är vilka mål som formuleras för det gemensamma engagemanget som 
överskrider gränserna mellan systemen, och frågan är vidare hur dessa mål konstrueras 
genom språket.  

Avhandlingen undersöker detta genom följande två frågor:   

1) Vilka mål konstrueras för Resursen och hur konstrueras dessa mål?   

2) Hur konstrueras de nyanlända och deras språkutveckling i målen? 

Målen för Resursen studeras dels i de fyra gränsdokumenten Uppdragsplanen, Styr- 
dokumentet, Informationsbroschyren och Lägesrapporten och dels i intervjuerna med de 
två gränsöverskridarna läraren och coachen. Delkapitel 12.6 ovan utgör en rätt omfat- 
tande sammandrag av analyserna. Där finns även en sammanfattning i tabellform. I detta 
delkapitel återges analysen och resultaten i korthet. Resultaten relateras sedan till tidigare 
forskning och de diskuteras kort. 

I gränsdokumenten och i intervjuerna konstrueras fem olika mål för de nyanlända i 
Resursen: försörjning, arbete, självständigt liv, personlig utveckling och språkutveckling. 
De tre första av dessa fem mål förekommer i det gemensamma uppdraget formulerat i 
Uppdragsplanen från den politiska nämnden. Nämnden och de utförande aktivitets- 
systemen förpliktigas att gemensamt verka för att kommuninvånarna kan arbeta, som en 
konsekvens därav försörja sig själva och därmed leva ett gott liv. Detta är lika med 
arbetslinjen som anges som en explicit vision i Uppdragsplanen.  

De två första av målen i Uppdragsplanen, försörjning och arbete, upprepas i 
Informationsbroschyren och Styrdokumentet. Styrdokumentet har ett starkt fokus på 
försörjning som tas upp i tre av de fyra punkterna som berör målen i detta dokument. 
Informationsbroschyren tar dessutom upp språkutveckling, vilken formuleras specifikt 
som ett mål för de nyanlända: du har som mål att … Målen för de nyanlända ur 
uppdragsperspektivet är däremot arbete och försörjning. Informationsbroschyren och 
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Styrdokumentet återanvänder målformuleringarna i Uppdragsplanen, till viss del nästan 
ordagrant, och strävar efter att specificera dem ytterligare. Det är naturligt med tanke på 
att aktivitetssystemen har i uppdrag att följa planen, ”göra verkstad” av det. Det visar sig 
dock att konkretiseringen av målen kring arbetslinjen inte är enkelt, tvärtom. Graden av 
abstraktion ökar ju mer målen utvecklas. 

Lägesrapporten utgör en vändning i textkedjan vad gäller målformuleringarna. 
Denna vändning som introducerar en motdiskurs i förhållande till arbetslinjen kan tolkas 
som en utvidgning av Resursen som en aktivitet. Vändningen bygger på de erfarenheter 
som läraren och coachen, de två gränsöverskridarna bakom rapporten, har av gräns- 
aktiviteten. Det innebär att målen kring arbete och försörjning lämnas åt sidan. I stället tar 
dokumentet fasta på målet med ett självständigt liv som förekommer i Uppdragsplanen. 
Självständigt liv är dock inte synonymt med egen ekonomi i detta sammanhang, utan det 
kan likställas med förmågan att ta egna initiativ, kommunicera med omvärlden och for-
mulera egna mål. I kommunikationen med omvärlden kan man tolka in språkutveckling 
som på så vis konstrueras som ett mål i sig, även om språket inte berörs explicit i 
målbeskrivningen. Även det tredje målet i Lägesrapporten, personlig utveckling, har en 
koppling till självständigt liv.  

De båda gränsöverskridarna följer linjen i Lägesrapporten då de i intervjun beskriver 
sina respektive mål med Resursen. Gränsöverskridarna utmanar det institutionella pers- 
pektivet i Uppdragsplanen och kompletterar det utifrån sin professionella och indivi- 
duella identitet och kunskap. De nämner självständigt liv och personlig utveckling som 
centrala mål för de nyanlända. Läraren är inne på arbete också, även om hon ser det mera 
som en fråga av delaktighet än försörjning. Coachen för sin del prioriterar språk- 
utveckling som mål för Resursen, eftersom (det svenska) språket enligt henne är nyckeln 
till delaktighet.  

Målen i gränsdokumenten formuleras normalt i två led. Målen för aktivitetssystemen 
anges genom relationella processer med mål som förstadeltagare. Genom den relationella 
processen förpliktigas systemen att skapa förutsättningar, möjliggöra, för de nyanlända 
att nå målen kring arbete, försörjning, självständigt liv, personlig utveckling (och språk- 
utveckling). Dessa mål för de nyanlända formuleras alltså inom ramen för andra- 
deltagaren i den relationella processen.  

Andradeltagarna är konstruerade som kompakta paket av inbäddade satser, infini- 
tiver och nominaliseringar som innehåller en ansenlig mängd processdynamik, delvis 
tvetydiga deltagarroller och ansvar i form av ergativitet. Samtidigt kan de inpackade 
processerna vara villkorade genom modalitet, och de realiseras ofta genom rätt abstrakta 
ordval såsom i fallet att möjliggöra ett effektivt inträde på arbetsmarknaden. Den lexikala 
metaforen väg som introduceras i Uppdragsplanen rekontextualiseras i något olika, alltid 
vaga, betydelser i Informationsbroschyren och Styrdokumentet. I exempel (8) anges 
metaforen i pluralformal. I den efterföljande restriktiva som-satsen specificeras den av 
processerna bidra och normalisera.  

 
(8)  [Mål är] att tydliggöra de vägar som bidrar till normaliseringsprocessen vad gäller 

arbetsmarknad och därmed egen försörjning.  (ISA:13–15)  
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Konstruktionen av målformuleringarna på detta sätt, genom relationella processer med 
kompakta, innehållsrika andradeltagare, gör det möjligt att minska omfånget av mål- 
beskrivningen och ange målen i punktform. Karakteristiskt för denna strategi är att den 
vid första anblicken ger en bild av explicit uttryckta mål som är specifika på något sätt. 
Uppackningen av andradeltagaren blottlägger dock en hel del osäkerhet och vaghet i 
innebörden av målen. Det till synes självklara i en nominalisering uttryckt i bestämd 
form, normaliseringsprocessen i exempel (8) ovan, döljer i själva verket rätt många 
frågor. Konstruktionen med den lexikala metaforen vägar kombinerad med en restriktiv 
som-sats är i sin helhet rätt gåtfull till innehållet även om den grammatiska uppbyggnaden 
signalerar något bestämt.  

Uppdragsperspektivet i gränsdokumenten tar inte upp språkutveckling som mål inom 
Resursen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att det handlar om en målgrupp som 
inte har grundläggande kunskaper i svenska språket och som p.g.a. sin skolbakgrund kan 
antas ha begränsad läs- och skrivvana. I det urval av material som gjorts i avhandlingen 
är det coachen i intervjun som poängterar vikten av språkutveckling, vilket enligt henne 
handlar främst om att våga tala. Läraren är också inne på vikten av det talade språket. På 
en fråga om av läs- och skrivutveckling svarar läraren att läsande är viktigast, vilket hon 
kopplar till akuta behov av språkkunskaper på en arbetsplats. Språkkunskaper gäller 
enbart det svenska språket. Övriga språk berörs inte alls. 

Tystnaden angående språkutveckling som mål har sin grund i det kommunala upp- 
draget. Arbetslinjen såsom den definieras i den övergripande uppgiften i Uppdrags- 
planen innefattar inte språkutveckling. Att språkutveckling inte aktualiseras som mål i de 
gränsdokument som berör Resursen specifikt är som sagt mera förvånande. Resursen 
innebär ju både formell språkutbildning inom ramen för SFI och informell inom ramen 
för praktik och coaching. Tolkningen av denna tystnad blir att språkutbildning och språk- 
utveckling ses som ett redskap inom arbetslinjen, inte som ett mål i sig. Redskapet i sig 
konstrueras som självklart. Det finns inget behov av att specificera eller ifrågasätta det.  

Synen på språkutbildning som ett redskap sammanfaller med synen på sfi som ett 
arbetsmarknadsinstrument, vilket Lindberg & Sandwall (2012) tar upp i sin överblick om 
sfi:s historia (se delkapitel 1.3.2). Det andra alternativet som författarna nämner, språk- 
utbildning som integrationsinstrument, framförs kraftfullt av coachen i intervjun. Även 
läraren och målbeskrivningen i Lägesrapporten tangerar denna syn på språkets betydelse. 
Det tredje sättet att se på språkutbildningen som Lindberg & Sandwall är inne på, sfi som 
kvalificerad språkutbildning, får inte utrymme i detta urval av material om Resursen. I en 
av intervjuerna med läraren berörs språkutbildningen som sådan då metoder och innehåll 
i undervisningen kommer på tal. I den inspelade intervjun som citeras i avhandlingen 
konstaterar läraren dock att testresultaten inte är prio ett. Det primära är i stället att de 
nyanlända blir delaktiga i samhället på något sätt. 

Coachen ser risker med ett en nyanländ kommer in på arbetsmarknaden för tidigt, 
utan den språkliga kompetens som krävs. Denna bild sammanfaller med internationell 
forskning som Lindberg & Sandwall (2012) hänvisar till. Denna bild kan också relateras 
till forskning om vilka språkliga krav som ställs i arbetslivet i Sverige idag. Karlsson 
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(2006) visar genom fallstudier att läs- och skrivförmåga är en väsentlig del av även s.k. 
praktiska arbeten idag, sådana arbeten som nog är tilltänkta för nyanlända i Resursen. 

 

13.6 Om teori och metod 

I detta delkapitel sammanfattas och diskuteras den teoretiska referensramen för av- 
handlingen. I delkapitel 13.6.1 rekapituleras syftet med kombinationen av aktivitetsteori 
och systemisk-funktionell grammatik. Sedan följer en sammanfattning av hur SFG 
använts i undersökningen. Sammanfattningen lyfter fram några övergripande iakttagelser 
om hur grammatiken formar bilden av gränsaktiviteten och de nyanlända inom den.   

Sammanfattningen avslutas i delkapitel 13.6.2 med en diskussion om vinsterna med 
att kombinera de båda teorierna. I samma delkapitel ställs frågan om vinsterna åstad- 
kommits på bekostnad av den genuina karaktären av respektive teori, om kombinationen 
kanske bidragit till teoretisk otydlighet och splittring i stället för utveckling.  

 

13.6.1 SFG som metod för att undersöka gränsöverskridande 
 

Avhandlingen kopplar ihop aktivitetsteorin såsom den utvecklats av Engeström (t.ex. 
1999, 2008 och 2009a) samt verksamhetsteorin av Wenger (1998) med systemisk-
funktionell grammatik, SFG. Syftet med att integrera de språkexterna ansatserna med 
SFG som språkvetenskaplig teori och metod är tvåfaldigt. Å ena sidan är ambitionen att 
dels visa på vikten av språkanvändningen i en gränsaktivitet och dels fördjupa analysen 
av språkanvändningen i detta sammanhang. Å andra sidan är ambitionen att låta 
aktivitetsteorin och verksamhetsteorin komplettera kontextbegreppet i den systemisk-
funktionella teorin. På detta sätt antas teorierna berika varandra samtidigt som materialet 
förväntas bli mera genomskinligt då det belyses från två håll.  

SFG har använts på olika sätt i de fyra delarna av studien. För det första fungerar 
SFG som en plattform för en explorativ undersökning om hur gränsöverskridarna posi- 
tionerar sig i förhållande till aktivitetssystemen och hur detta bidrar till konstruk tionen av 
gränsaktiviteten. För det andra görs det en lexikal analys av hur målgruppen omnämns av 
gränsöverskridarna och i gränsdokumenten. I samma kapitel granskas även hur mål- 
gruppen definieras utifrån dess skolbakgrund och dess planer för ett liv i Sverige. För det 
tredje genomförs det en grammatiknära undersökning av ideationella och interpersonella 
aspekter på satsnivå i tre gränsdokument: Informationsbroschyren, Styrdokumentet och 
Lägesrapporten. För det fjärde analyseras målen för Resursen såsom de formuleras i 
gränsdokumenten och i intervjuerna med två gränsöverskridare. I detta fall rör sig redo- 
visningen av analysen på en diskursiv nivå.  

Den systemisk-funktionella grammatiken ger en stark beskrivning av en sats och 
dess funktioner. Därmed bör analyserna på satsnivå vara den bästa måttstocken på hur 
SFG fungerar som metod för att undersöka konstruktionen av gränsaktiviteten. Innan jag 
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diskuterar satsanalyserna, återger jag några korta reflektioner om vad det ovan beskrivna 
angreppssättet kunnat visa om gränsöverskridandet i stort och hur den lexikala analysen 
bidragit till förståelsen av gränsaktiviteten.  

Materialet visar spontant att varierande former av interaktion är konstituerande för 
samverkan över aktivitetsgränserna och att gränsöverskridarna är klart medvetna om 
detta. Den innersta kärnan av gränsöverskridarna utgörs av läraren och coachen som 
arbetar närmast målgruppen. Interaktionen mellan dessa två förs fram som en grundbult i 
att skapa ett framgångsrikt engagemang över gränserna. Genom att prata med varandra 
och besöka varandras aktiviteter skaffar de båda gränsöverskridarna insyn i varandras 
uppdrag, vilka de flätar ihop till en gemensam angelägenhet. Båda gränsöverskridarna 
förmedlar detta engagemang även till sina ursprungsaktiviteter. Platsen som gränsobjekt 
anses vara en viktig faktor i kommunikationen över gränserna.  

Den muntliga kommunikationen är kopplad till en kedja av skriftliga gräns- 
dokument, både formella och mera informella texter. Utifrån behoven och önskemålen 
från de samverkande aktivitetssystemen byggs det upp en textkedja som formar och stad- 
gar gränsaktiviteten och som utgör en skrivkontext i sig. Gränsdokumenten har olika 
syften och funktioner och därmed bildar de en kedja av olika genrer. Denna kedja av 
genrer visar på sitt sätt vad det är för något i gränsöverskridandet som behöver (tydlig)- 
göras genom skriftliga gränsdokument.   

Analysen av hur målgruppen definieras utifrån skolbakgrund och framtidsplaner 
avtäcker en underliggande norm om utbildning, en kraftfull regel i gränsaktiviteten. 
Normen återskapas genom att dess motsats formuleras genom negationer och reserva- 
tioner. Tystnad – utelämnande av fakta kring målgruppens skolbakgrund – är också ett 
språkligt val som bidrar till konstruktionen av normen. Analysen av språkanvändningen 
visar i detta fall att det är särskilt svårt att välja bort den gällande normen om utbildning. 
Språkbrukarna tvingas göra sina val inom ramen för den. Den här iakttagelsen väcker nya 
frågor om normer i gränsaktiviteten och hur normerna formuleras diskursivt, och den kan 
fungera som en första ingång till en fördjupad studie i ämnet. 

I analysen av omnämnandet och definitionen av målgruppen samt närstudiet av 
intervjuerna som berörts ovan har systemisk-funktionell grammatik använts som ett stöd i 
läsningen och tolkningen av materialet. Satserna i tre gränsdokument (och delvis ett 
fjärde) har däremot underkastats en mera detaljerad analys enligt SFG. Enligt teorin 
räknas endast fria och bundna satser som satser ideationellt sett, dvs. som lexiko- 
grammatiska motsvarigheter till en semantisk figur. På motsvarande sätt är det bara fria 
satser som fungerar som utgångspunkt för det interpersonella utbytet. I den här studien 
har jag dock valt att se olika varianter av realisering som ett kontinuum. I den ena änden 
finns fria satser med den starkaste realiseringen av processbetydelse och i den andra 
änden nominalisering med den vagaste.   

Det visar sig att fria satser utgör den ideationella basen, stommen i diskursen. Basen 
kan dock bli rätt naken och intetsägande om den inte kompletteras genom process- 
betydelser och deltagare som är inbäddade. Detta blir särskilt tydligt ifråga om relatio- 
nella processer med kluster av inbäddade processer som andradeltagare. Bilden av gräns- 
aktiviteten och de nyanländas roll i den blir fylligare genom att de inbäddade processerna 
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synliggörs genom att de packas upp. Samtidigt som uppackningen visar vilka process- 
betydelser och deltagare som finns inbäddade visar den också vad som inte finns där. Ett 
viktigt resultat av uppackningen är att de nyanländas språkutveckling som fokuserats i 
forskningsfrågorna förblir osynlig även efter att inbäddade konstruktioner packats upp. 

Uppackningen av infinitiver och nominaliseringar tydliggör alltså vilka processer 
som finns inbäddade och vilka deltagare det kan handla om. Samtidigt blir det möjligt att 
dra slutsatser om vilka diskursiva funktioner de inbäddade processerna har i förhållande 
till processerna i de fria satserna. Undersökningen visar att målen (uppdraget) för de sam- 
verkande aktivitetssystemen konstrueras i fria satser medan målen för målgruppen konst- 
rueras inom ramen för andradeltagaren där de realiseras metaforiskt genom inbäddade 
satser, infinitiver och nominaliseringar. Samma gäller för konstruktionen av de möjlig- 
heter som marknadsförs i Informationsbroschyren. Att de nyanlända har möjligheter inom 
Resursen anges genom relationella processer i fria satser. Innebörden av möjligheterna 
uttrycks däremot genom kompakta kluster av metaforiskt realiserade processer i andra- 
deltagaren. Sammantaget verkar metaforisk realisering av processbetydelse vara en stra- 
tegi att gömma undan den osäkerhet som mål och visioner innebär. 

I undersökningen finns även exempel på hur olika grader av interpersonell styrka 
samspelar i ett och samma satskomplex. Det visar sig att språkutveckling kan konstrueras 
interpersonellt sett som en självklarhet i en temporal bunden sats som samspelar med en 
fri sats som är öppen för respons. Modalitet kan realiseras metaforiskt genom möjlighet. 
Dessa iakttagelser utgör intressanta uppslag för vidare forskning. En systematisk analys 
av olika varianter av samspel dels inom ramen för den ideationella metafunktionen, dels 
inom ramen för den interpersonella och dels mellan metafunktionerna bör öppna för 
djupare förståelse av diskurserna vid gränsöverskridande. Ett sätt att ytterligare förfina 
bilden av gränsaktiviteten vore att koppla in en mera detaljerad lexikal analys av 
processerna och deltagarna vilket nu skett ytterst sporadiskt.  

Genom den ideationella och interpersonella analysen av gränsdokumenten tonar det 
fram något olika bilder av Resursen och de nyanlända inom ramen för den. Det är 
helheten av de ideationella och interpersonella analyserna som formar bilderna och som 
lyfter fram olikheterna. Samtidigt visar det sig att deltagaranalysen och analysen av det 
interpersonella subjektet är särskilt användbara för att synliggöra den diskursiva 
variationen. Därför diskuteras dessa analyser lite närmare. 

Variationen av de bilder som formas av gränsaktiviteten och de nyanlända har natur- 
ligt nog en koppling till den funktion respektive dokument har i gränsaktiviteten, men 
bilden är inte helt förutsägbar utifrån genren. Ett strategiskt verktyg i konstruktionen av 
bilderna är valet av referent för förstadeltagarrollen i fria och bundna satser. Första- 
deltagaren kan gott och väl kallas den ”huvudperson” som processerna handlar om. 
Genom att räkna frekvenserna för olika områden med referenter kan man ta fram 
”huvudpersonen” för hela dokumentet. Det är ett intressant val att låta de nyanlända 
dominera som förstadeltagare i Informationsbroschyren och i Lägesrapporten. I 
broschyren målas det upp en idealbild av Resursen som andradeltagare för de nyanlända 
som förstadeltagare och samtidigt får dessa ett erbjudande som ett du-subjekt att delta i 
gränsaktiviteten. Ett alternativt hade varit att locka presumtiva deltagare till Resursen 
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genom att konstruera själva gränsaktiviteten eller de samverkande aktivitetssystemen som 
en förstadeltagare som ger möjligheter till de nyanlända som andradeltagare. I Läges- 
rapporten dominerar de nyanlända som förstadeltagare och då i mestadels materiella 
processer. På så vis konstrueras målgruppen som aktiva görare i Resursen som en 
dynamisk värld. Ett rimligt alternativ hade varit att de båda gränsöverskridarna coachen 
och läraren konstruerats som förstadeltagare.    

I Styrdokumentet är valet av förstadeltagaren kanske mera förväntat. Resursen konst- 
rueras som en modell av samverkan för gränsöverskridande och en uppmaning till det- 
samma. Det är de samverkande aktivitetssystemen, var för sig eller i samverkan, som i 
rollen som förstadeltagare och subjekt är utgångspunkten för det som sker i gräns- 
aktiviteten och för det interpersonella utbytet inom den. Olika komponenter i Resursen 
utgör i typfallet andradeltagaren. På detta sätt konstrueras praktikgemenskapen och 
arbetsfördelningen inom gränsaktiviteten. Sammantaget ger den ideationella och inter- 
personella analysen en bild av praktikgemenskapen, av arbetsfördelningen samt av hur 
(redskap i) de samverkande aktivitetssystemen smälter samman med redskap i Resursen. 
Frågan om vilka regler i form av normer och värderingar som konstrueras och hur de 
konstrueras klarnar däremot inte på samma sätt. Min uppfattning är att det behövs nya 
grepp med förfinade verktyg för att belysa den delen av gränsaktiviteten.   

Kvantifieringen av processtyper och framför allt referenter i deltagarrollerna utgör 
en bas för olika sorters slutsatser i avhandlingen. Den ger bl.a. en översiktlig bild av 
förhållandet mellan de tre aktivitetssystemen som samverkar i Resursen, och den ger en 
preliminär bild av förhållandet mellan aktivitetssystemen och målgruppen. Förhållandet, 
balansen mellan de samverkande aktivitetssystemen beskrivs i inledningen av studien 
som horisontell, i princip jämbördig. Resultaten av den ideationella och interpersonella 
analysen tyder dock på att det finns en viss obalans i dominansförhållanden mellan de tre 
systemen. Sammantaget fungerar kvantifieringen som en slags karta över det landskap 
som gränsaktiviteten utgör. Kartan kan självklart förfinas och den kan studeras närmare 
ur olika kvalitativa aspekter.  

 

13.6.2 Vinster och förluster med kombinationen av aktivitetsteori och SFG  
 

Så långt verkar aktivitetssystemet fungera som en adekvat – om än inte fullt utnyttjad – 
kontextuell förklaringsmodell för de resultat som den grammatiska analysen vaskat fram. 
Komponenterna i aktivitetssystemet förtydligar och förfinar fältet i den systemisk-
funktionella språkmodellen. Den systemisk-funktionella analysen åter visar hur gramma- 
tiken konstruerar (komponenter i) gränsaktiviteten och hur den formar dominans- 
förhållanden mellan aktivitetssystemen. Den visar också att de nyanlända har olika 
positioner i gränsaktiviteten, delvis beroende på i vilket syfte bilden konstrueras. Den 
visar att språkutveckling inte tydliggörs i någon av bilderna.  

Den interpersonella analysen avtäcker relationer som konstruerar gränsöver- 
skridande på varierande sätt. Genom att identifiera skribenten-i-texten och läsarna-i-
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texten är det möjligt att få en bild av vem som ges mandat att interagera med vem och på 
vilket sätt. Analysen av modalitet tydliggör vad som faktiskt händer i gränsaktiviteten och 
vad som kan inträffa senare i de nyanländas liv.  

Samtidigt som SFG verkar vara tillämplig som metod för att studera gräns- 
överskridande och generera resultat kring konstruktionen av en gränsaktivitet uppstår 
frågan om kombinationen av aktivitetsteori och SFG gör rättvisa för respektive teori. 
Nedan följer en kort diskussion kring detta, först i förhållande till aktivitetsteorin och 
sedan till SFG.  

Avhandlingen utgår från existerande, namngivna kommunala verksamheter – 
Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingintroduktion och Svenskundervisning för invandrare – 
som den definierar som aktivitetssystem. Vidare definieras Resursen som en gräns- 
aktivitet som för samman de tre aktiviteterna. Analysen av materialet baserar sig alltså på 
den kommunala styrmodellen. På så vis byggs det upp en historisk bakgrund till den sam- 
verkan som avhandlingen undersöker vilket är värdefullt ur ett aktivitetsteoretiskt pers- 
pektiv. Samtidigt bäddar bakgrundsbeskrivningen för ett cirkelresonemang vilket tidigare 
forskning refererad av bl.a. Hållsten (2008) varnar för. Den kommunala styrningen som 
utgångspunkt kan lägga hinder i vägen för en förutsättningslös tolkning av språkan- 
vändningen och den gränsaktivitet som konstrueras. Det som sägs och det som skrivs av 
deltagarna i respektive aktivitetssystem riskerar att tolkas som perspektiv typiska för just 
detta system. För att motverka den risken har jag följt rekommendationen av Karlsson & 
Strand (2012) vilket innebär att jag försökt växla fokus mellan språkanvändning och 
aktivitetssystem under hela studiens gång.  

I och med att aktivitetssystemet använts som en given kontextmodell enligt ovan 
finns det vidare risk för att de inneboende motsättningarna i respektive system inte 
uppmärksammas. På så vis går något av det dynamiska och rörliga som karakteriserar ett 
aktivitetssystem förlorat. En sådan förlust har delvis kunnat kompenseras vid tolkningen 
av resultaten där motsättningar i framförallt målformuleringarna i Resursen identifierats. 
Aktivitetsteorin erbjuder dock verktyg för en mera distinkt framställning av konflikter 
som bär på förändringspotential. För att kunna använda denna styrka i teorin bör 
forskningsfrågorna kanske avgränsas till (konflikten mellan) ett par komponenter åt 
gången vilket är fallet i exempelvis den studie av Nikolaidou & Karlsson (2012) som 
genomförts inom äldreomsorgen. Även Engeströms (2008) rapporter signalerar om ett 
mera avgränsat fokus. Den här avhandlingen tar sig an en större helhet och eftersträvar en 
bredare förståelse av gränsöverskridande. Den beskrivna gränsaktiviteten kan då framstå 
som något stum och orörlig samtidigt som undersökningen ger en relativt fyllig bild av 
gränsaktiviteten, en mängd iakttagelser med flera detaljer. Som sådan kan beskrivningen 
utgöra basen för fortsatta studier vilka i sin tur kan ta fasta på motsättningar som bär på 
utvecklingspotential. 

Aktivitetsteorin beskriver ett system som dynamiskt på tre olika nivåer: aktivitet, 
handling och operation. Dessa tre nivåer som definierar ett aktivitetssystem tydliggörs 
inte i den här studien som bygger på texter. I materialet finns beskrivet en mängd hand- 
lingar vilka berörts kort i någon del av avhandlingen, men totalt sett blir de en oanvänd 
resurs i den här studien. En möjlig tråd i fortsatt forskning vore att definiera skrivandet av 
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olika texter som handlingar och undersöka (kedjan av) dessa handlingar på ett mera sys- 
tematiskt sätt. En annan outnyttjad möjlighet är att undersöka hur olika handlingar tas 
upp i intervjuerna och i gränsdokumenten, hur de konstrueras grammatiskt och vilken 
funktion de har i diskursen – och i den gränsaktivitet diskursen handlar om. Aktivitets- 
teoretiskt kan det vara intressant att se vem som genomför vilka handlingar i gräns- 
aktiviteten.  

En handling är kopplad till ett deltagarperspektiv som är ett centralt begrepp i 
aktivitetsteorin. Ett aktivitetssystem – eller bilden av det – formas ju alltid från någon 
deltagares perspektiv. Avhandlingen avstår från att välja några strikt förutbestämda 
lexikogrammatiska uttryck, perspektivmarkörer, som redskap i analysen. Den eftersträvar 
inte heller att systematiskt identifiera sådana även om frågan berörs i metodavsnittet och 
även om frågan lever hela avhandlingen igenom. En möjlig fördjupning av studien vore 
att i detalj granska (kombinationer av) lexikogrammatiska uttryck för perspektiv. Ana- 
lyserna i avhandlingen tyder på att förstadeltagaren är intressant vid konstruktionen av 
perspektiv. Även den skribent-i-texten som framför utspelsdraget i det interpersonella 
utbytet kan vara en kandidat i sammanhanget och värd att analysera närmare.  

Systemisk-funktionell grammatik karakteriseras av att den inkluderar kontexten i 
språkbeskrivningen. Holmberg (2012) har visat att teorin behöver utvecklas i detta 
avseende samt att den behöver växelverka med andra teorier som studerar texters 
funktion i verksamhet. Holmberg introducerar begreppet textkedja för att kunna definiera 
kontexten för en skrivsituation. Begreppet berörs kort även i den här studien, men det 
utvecklas inte vidare inom ramen för undersökningen. I och med att aktivitetssystemet 
väljs som bas för kontextbeskrivningen används inte kontextteorin inom SFG fullt ut. 
Den varken problematiseras eller nyanseras. I stället är det aktivitetsteorin som skapar 
förståelse för och ger begreppen till den kontext där språket används. Detta kan vara i 
konflikt med definitionen av SFG som en språkmodell som inte gör skillnad mellan språk 
och dess kontext. En sådan definition är ett starkt argument för att utvecklingen av 
kontextbegreppet borde utgå från SFG som teori och ske på dess villkor. Omvägen 
genom en färdig kontextmodell lånad från en annan teori kan ju bidra till att kontextteorin 
inom SFG försvagas, utvecklingsmöjligheterna suddas ut och teorin riskerar att förlora 
sin särart. Frågan är om vinsten med det upplägg som den här undersökningen bygger på 
kan väga mot dessa risker och förluster. 

Ambitionen med ansatsen att kombinera en språkvetenskaplig teori och en språk-
extern teori har varit att berika respektive teori och att använda materialet på ett mera 
effektivt sätt. Min slutsats är att avhandlingen tagit några steg mot dessa mål. Materialet 
har genomlysts och beskrivits från två håll vilket bidragit till ökad förståelse för dess 
karaktär. De båda teorierna har kompletterat varandra i processen som sökt svar på 
forskningsfrågorna. På så vis har studien visat att båda teorierna tjänar på att komplet- 
teras: SFG i fråga om kontextbegreppet, aktivitetsteorin i fråga om språkanvändning. Vad 
gäller utveckling av respektive teori stannar ambitionen vid en förhoppning. Förhopp- 
ningen är att teoriutvecklingen kan inspireras av den kombination som avhandlingen 
använt sig av. 
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 13.7 Slutord 

I detta slutkapitel framförs några reflektioner kring de bilder som undersökningen vaskat 
fram av en grupp nyanlända och den gränsaktivitet som konstruerats för de nyanlända 
som målgrupp. Reflektionerna knyter an till tidigare forskning och till tankar om vad 
verksamheterna kan ha för nytta av resultaten. Det sägs även några ord om hur det är att 
forska i något som ligger mycket nära ens profession och dagliga arbete. 

Det visar sig att arbetslinjen utgör en explicit uttalad och kraftfull orientering i det 
kommunala uppdraget som gränsaktiviteten konkretiserar. Uppdraget genomförs i ett 
hierarkiskt uppbyggt nätverk av aktivitetssystem där uppdraget utgår från den politiska 
nämnden och riktas till utförande aktivitetssystem. Det hierarkiska konstruerar och konst- 
rueras av påtaglig intertextualitet genom den textkedja som analyserats i avhandlingen. 
Detta kan tolkas som ett uttryck för lojalitet gentemot uppdraget och målen inom det. 
Trots lojaliteten förekommer det en viss diskussion om det realistiska med uppdraget. 
Uppdragsmodellen som sådan är dock aldrig ifrågasatt i det material som ingår i under- 
sökningen. Motdiskursen håller sig inom ramen för den hierarkiska modellen. 

Medan Styrdokumentet och Informationsbroschyren som gränsdokument eftersträvar 
trogen konkretion av uppdraget från den politiska nämnden, formulerar Lägesrapporten 
en motdiskurs vad gäller målen. De båda gränsöverskridarna som arbetar närmast mål- 
gruppen och konkretiserar uppdraget, läraren och coachen, har kunskaper, både 
professionella och personliga, som talar mot målen i Resursen. Dessa erfarenheter sipprar 
fram i intervjuerna och kommer som sagt till uttryck i Lägesrapporten. Arbetslinjen 
såsom den formuleras i gränsaktiviteten i övrigt är dock aldrig ifrågasatt på allvar. Detta 
sammanfaller med resultaten av tidigare forskning som visar att arbetslinjen accepterats 
som en överordnad norm av samverkansparterna inom flyktingintroduktionen (Qvist 
2012). Enligt Qvist har meningsskiljaktigheterna handlat om hur ”allenarådande” arbets- 
linjen får vara. Så kan man tolka resultaten även i den här undersökningen.  

Qvist sammanfattar vidare i sin undersökning att samverkan mellan parter som har 
olika mål är både nödvändigt och notoriskt svårt. Samsyn är en framgångsfaktor som 
efterlyses av tjänstemännen vilket även Integrationsverket (2006b) visat i sin uppföljning. 
Denna kärna, viljan att vara överens, är något som präglar konstruktionen av Resursen 
också. Samsynen och lojaliteten verkar skapa en drivkraft och ett engagemang i arbetet 
över gränserna. Samtidigt lägger den hinder i vägen för ifrågasättande och utmanande 
alternativ. Här finns det risk för att viktig kunskap, både forskningsbaserad och erfaren- 
hetsmässig, går förlorad. Det är värt att notera att de erfarenhetsbaserade argumenten som 
ifrågasätter ett snabbt inträde på arbetsmarknaden som mål sammanfaller med resultaten 
från tidigare forskning (Karlsson 2006, Lindberg & Sandwall 2012). Arbetslivet i Sverige 
ställer krav på kunskaper i svenska språket, på läs- och skrivförmåga, vilket det är viktigt 
att resonera om på allvar. Annars finns det risk för att en snabb etablering på arbets- 
marknaden vänds till nackdel för de nyanlända. Detta är ett dilemma som inte försvinner 
genom att man tiger om det. Tvärtom är det värdefullt att genomlysa frågan och ha forsk- 
ning samt beprövad erfarenhet som en utgångspunkt för fortsatt verksamhetsutveckling.  
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Kunskaper i svenska språket har från statligt håll pekats ut som en första förut- 
sättning för integration och som en nyckel in i arbetslivet. Tjänstemännen i gräns- 
aktiviteten har samma uppfattning. Steget från att kunskaper i svenska värderas högt som 
ett redskap är inte långt till att språkutbildningen definieras som en integrationsåtgärd och 
som en arbetsmarknadsåtgärd. Denna syn på sfi och språkutveckling kan identifieras i 
gränsdokumenten och intervjuerna som berör Resursen. Enligt Lindberg & Sandwall 
(2012) definieras sfi ofta som just arbetsmarknadsåtgärd och integrationsåtgärd. En tredje 
definition handlar om sfi som kvalificerad språkutbildning. 

Vad sfi som kvalificerad språkutbildning innebär och vad språkutveckling som red- 
skap innebär är inget som klargörs i materialet för den här undersökningen. Frågan berörs 
av coachen som ger språkutvecklingen innebörden av att ’våga tala’ och av läraren som 
också talar om påtaglig initiativförmåga hos målgruppen. I Lägesrapporten nämns att den 
aktuella gruppen är talmässigt … stark. Den del av kursplanemålen för sfi som utgör den 
största utmaningen för gruppen, läsförståelse och skriftlig färdighet, är däremot något 
som informanterna och gränsdokumenten undviker att ta upp. Det visar sig också vara 
problematiskt för talarna och skribenterna i studien att formulera målgruppens skol- 
bakgrund som avslöjar en för svenska förhållanden begränsad läs-, skriv- och studievana. 
Tystnaden om det svåra leder till att man förbiser en väsentlig aspekt av språk- 
utvecklingen, den för den aktuella målgruppen kanske mest kritiska delen. En annan 
kritisk del i språkutveckling som inte finns med i bilden av målgruppen alls gäller 
individernas flerspråkiga kompentens. 

Min slutsats blir att svenskundervisning för invandrare, SFI, har ett uppdrag här: att 
utveckla och sprida kunskap om vad språkutveckling och kvalificerad språkutbildning 
innebär. Vad SFI kan göra är att visa en nyanserad och faktabaserad bild av målgruppens 
flerspråkiga kompetens samt de utvecklingsområden som gruppen faktiskt har och att 
visa på metoder som för vidare från detta utgångsläge. Målen för språkutveckling finns 
definierade i kursplanerna och de kan följas upp explicit. Att uttrycka dessa språkliga mål 
i klartext och göra dem eftersträvansvärda i sig kan stärka hela gränsaktiviteten. 
Information om språkutveckling till alla parter borde vara Resursen och dess mål till gagn 
– oberoende av vilket av de fem målen (arbete, egen försörjning, självständigt liv, 
personlig utveckling, språkutveckling) som aktiviteten arbetar mot. Inte minst skulle 
villkoren för arbetslinjen kunna förtydligas vad gäller kraven på språklig kompetens på 
arbetsmarknaden. 

Tystnaden kring det svårdiskuterade väcker frågan om tystnader i övrigt. Hur för- 
håller sig tystnaderna i diskursen till aktivitetssystem i allmänhet och hur förhåller sig 
tystnader i det undersökta materialet till Resursen? En slutsats är alltså att det döljer sig 
svåra och ömtåliga ämnen bakom tystnaden. En annan möjlighet är att det tysta finns där 
som en självklarhet. Så bör man tolka de knapphändiga uppgifterna om språk- 
utbildningen. SFI finns som ett etablerat system i Kommunen, ett redskap att ta till och ett 
redskap som sköter sig självt. Vidare kan tystnaden stå för något som inte finns, något 
som räknats bort. Så kan det förhålla sig i fråga om de nyanländas flerspråkiga kom- 
petens. Det är förmodligen inget som ingår i Resursen som ett aktivitetssystem. Sådana 
här frågor förklaras inte nödvändigtvis av ett aktivitetssystem som sådant. En diskurs- 
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analys baserad på en noggrann språkvetenskaplig studie kan däremot lyfta fram tystade 
aspekter, normer och värderingar som verkar under ytan och formar gränsaktiviteten.  

Medvetenheten om det tystade bör öppna för en mera genomtänkt verksamhets- 
planering. Samtidigt finns det dock risk för motsättningar och komplikationer i sam- 
verkan. Samsynen är ständigt hotad. Forskningsbaserad kunskap om utvecklings- 
potentialen i både tystade och omtalade motsättningar kan användas som stöd i sådana 
lägen. 

Samtidigt som studien kan peka på tystnader i diskursen kring Resursen utesluter 
den en helt avgörande röst i Resursen. De nyanländas egen röst hörs ju inte alls i 
avhandlingen. Materialet innehåller varken talad eller skriven text av målgruppen för 
Resursen. Det är ett val som bygger på teoretiska och metodologiska argument. Inte desto 
mindre är denna tystnad en påtaglig brist då det ska dras slutsatser från forsknings- 
resultaten. Att jämföra målgruppens mål med de åtgärder som erbjuds av Kommunen är 
en möjlig – och nödvändig – väg vidare för forskningen och verksamhetsutvecklingen. 
De nyanländas perspektiv skulle rimligtvis generera en annan bild av både nyanlända, 
hela uppdragsmodellen och de aktivitetssystem som ingår.  

Tjänstemännen anser att kommunikationen över gränserna är av stor vikt för det 
gemensamma engagemanget kring de nyanlända. Det visar sig att skriftliga dokument av 
olika slag behövs och efterlyses samt att tjänstemännen delar på uppdraget som skribent. 
Arbetsfördelningen i det här avseendet är i många stycken verksamhetsmässigt moti- 
verad, och den tillåter flera röster att komma till tals vilket berikar (bilden av) gräns- 
aktiviteten. Påfallande ofta är det dock enhetschefen på arbetsmarknadsåtgärder som 
fungerar som skribent vilket klart färgar bilden av Resursen. Det kan vara intressant för 
parterna i aktiviteten att reflektera över detta. En diskussion kring skribentrollen och dess 
påverkan på gränsaktiviteten kan tydliggöra väsentliga aspekter kring arbetsfördelningen, 
kring texter som redskap och kring den betydelse språkanvändningen har vid gräns- 
överskridande. 

I de föregående delkapitlen har det presenterats några uppslag för fortsatt och för- 
djupad forskning om gränsöverskridande med SFG som metod. I praktiken förutsätter 
nog en fördjupning av studien att forskaren i viss mån isolerar sig från de berörda 
aktivitetssystemen. Att arbeta som professionell i ett (nätverk av) aktivitetssystem som 
man samtidigt forskar om tenderar att ständigt dra uppmärksamheten åt olika, icke-
förutsedda håll. Närvaron i den undersökta verkligheten och de dagliga impulserna som 
man har att hantera inspirerar till ständigt nya idéer i forskningsprocessen. Samtidigt 
bidrar den föränderliga vardagen och de nya insikterna till svårigheter att avgränsa 
forskningsfrågorna, hålla fast vid dem och bortse från aspekter som inte gagnar dem. Det 
är helt enkelt svårt att sätta punkt på en avhandling som växer fram parallellt med en 
händelserik vardag i sfi-skolan. Materialet bubblar av uppslag som kan kopplas till iakt- 
tagelser i denna vardag och utvecklas vidare. Samtidigt som detta är ett dilemma i det 
praktiska arbetet med att färdigställa en avhandling är det naturligtvis en inspirationskälla 
och en resurs i praxisnära forskning. 
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Bilaga 1 

Transitivitetsanalys    

Informationsbroschyren, (IFO) 

Processer, deltagare och omständigheter  

Inbäddade satser anges med kursiv stil. 
Process anges med fet stil, processkärna med fet stil och understrykning. 
RUBRIK anges med versaler. 
 [Ellips] kompletteras med uttryck inom hakparentes. 
(Anonymiserade person- och kontaktuppgifter) anges inom parentes. 
 

AKTIVITETSHUSET 

RESURSEN 

1: Resursen är en verksamhet för dig som har introduktionsersättning och (som) är 
mellan 20-24 år. 

Attributiv relationell process, bärare=Resursen, attribut=en verksamhet för dig som har 
introduktionsersättning och [som] är mellan 20-24 år. 

2: dig som har introduktionsersättning  

Attributiv relationell process, bärare=dig som, attribut=introduktionsersättning   

3: dig [som] är mellan 20-24 år 

Attributiv relationell process, bärare=du som, attribut=mellan 20-24 år 

4: Du har som mål att lära dig svenska så effektivt som möjligt  

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=att lära dig svenska så effektivt som 
möjligt, omständighet, roll=som mål 

5: och [du har som mål] att förbereda dig för arbetsmarknaden eller vidare studier på 
bästa sätt.  

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=att förbereda dig för arbetsmarknaden 
eller vidare studier på bästa sätt, omständighet, roll=som mål   

6: Det är FLI och SFI som i samråd erbjuder en plats i Resursen. 

Identifierande relationell process, utpekad=det... som i samråd erbjuder en plats i 
Resursen, värde=FLI och SFI 

7: som i samråd erbjuder en plats i Resursen 

Materiell process, aktör=som, mål=en plats i Resursen, omständighet, sätt=i samråd 
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8: Max antal deltagare är 12 personer. 

Identifierande relationell process, utpekad=max antal deltagare, värde=12 personer 

9: Alla som deltar får en personlig coach som tillsammans med dig, SFI och din 
handläggare på FLI gör upp en planering som gäller just dig. 

Attributiv relationell process, bärare=alla som deltar, attribut=en personlig coach 

10: som deltar 

Materiell process, aktör=som 

11: som tillsammans med dig, SFI och din handläggare på FLI gör upp en planering som 
gäller just dig 

Materiell process, aktör=en personlig coach som, mål=en planering som gäller just dig, 
omständighet, sällskap=tillsammans med dig, SFI och din handläggare på FLI 

12: som gäller just dig 

Attributiv relationell process, bärare=som, attribut=dig 

13: Målet är att din väg mot sysselsättning och egen inkomst ska bli så kort som möjlig. 

Identifierande relationell process, utpekad=målet, värde=att din väg mot sysselsättning 
och egen inkomst ska bli så kort som möjlig 

14: att din väg mot sysselsättning och egen inkomst ska bli så kort som möjlig 

Attributiv relationell process, bärare=din väg mot sysselsättning och egen inkomst, 
attribut=så kort som möjlig 

15: I Resursen har du möjlighet att läsa SFI på halvtid och [att] ha språkpraktik på 
halvtid. 

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=möjlighet att läsa SFI på halvtid och ha 
språkpraktik på halvtid, omständighet, plats=i Resursen 

16: Svenskundervisningen och första tiden i praktik är förlagd till KPC – Kommunens 
PraktikCenter.  

Existentiell relationell process, den existerande=Svenskundervisningen och första tiden i 
praktik, omständighet, plats= till KPC – Kommunens PraktikCenter.  

17: Därifrån har du möjlighet att påverka dina möjligheter att gå vidare mot en praktik 
eller ett arbete som du själv har valt. 

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=möjlighet att påverka dina möjligheter 
att gå vidare mot en praktik eller ett arbete som du själv har valt, omständighet, 
plats=därifrån 

18: arbete som du själv har valt 

Materiell process, aktör=du, som=mål 
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19: Resursen har ett stort nätverk som förutom SFI och FLI innefattar både företag och 
andra verksamheter. 

Attributiv relationell process, bärare=Resursen, attribut= ett stort nätverk   

20: som förutom SFI och FLI innefattar både företag och andra verksamheter. 

Attributiv relationell process, bärare=som, attribut=både företag och andra verksamheter, 
omständighet, sällskap=förutom SFI och FLI 

21: Resursen hör till enheten ”Aktivitetshuset” som finns i Aktivitetshuset i Kommunen. 

Attributiv relationell process, bärare=Resursen, attribut=enheten ”Aktivitetshuset”    

22: som finns i Aktivitetshuset i Kommunen. 

Existentiell relationell process, den existerande=som, omständighet, plats=Aktivitetshuset 
i Kommunen  

23: När du har kommit en bit på väg med det svenska språket kan du välja att ha delar 
eller hela din planering hos någon av arbetskonsulenterna där.  

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=delar eller hela din planering hos någon 
av arbetskonsulenterna där. 

24: När du har kommit en bit på väg med det svenska språket 

Materiell process, aktör=du, omständighet, sätt=en bit på väg, omständighet, 
sällskap=med det svenska språket. 

25: Nedan kan du läsa lite grann om vad som erbjuds i Aktivitetshuset. 

Materiell process, aktör=du, omständighet, sätt=lite grann, omständighet, sak=om vad 
som erbjuds i Aktivitetshuset 

26: vad som erbjuds i Aktivitetshuset 

Materiell process, aktör=0, mål=vad som, omständighet, plats=i Aktivitetshuset 

27: I Aktivitetshuset är grunden vårt Basutbud där du bl a skriver ditt CV med stöd av 
oss, [där du] tränar dig inför arbetsinterjvun och [där] vi tipsar om de bästa sätten att hitta 
jobben. 

Identifierande relationell process, utpekad=grunden, värde=vårt Basutbud, omständighet, 
plats=i Aktivitetshuset 

28: där du bl a skriver ditt CV med stöd av oss, 

Materiell process, aktör=du, mål=ditt CV, omständighet, sätt= med stöd av oss 

29: [där du] tränar dig inför arbetsinterjvun 

Materiell process, aktör=[du], omständighet, syfte=inför arbetsintervjun 
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30: och [där] vi tipsar om de bästa sätten att hitta jobben 

Verbal process, talare=vi, talmål=om de bästa sätten att hitta jobben 

31: Efter det kommer du kanske fram till att det är vidare studier [som] du vill satsa på 
eller att det vore läge att pröva ditt drömyrke via praktik. 

Mental process, upplevare=du, ”motsvarande fenomen”/anföring=att det är vidare studier 
[som] du vill satsa på eller att det vore läge att pröva ditt drömyrke via praktik, 
omständighet, tid= efter det  

32: att det är vidare studier [som] du vill satsa på 

Identifierande relationell sats, utpekad=det [som] du vill satsa på, värde=vidare studier  

33: [som]du vill satsa på 

Materiell process, aktör=du, mål=[som] 

34: eller att det vore läge att pröva ditt drömyrke via praktik. 

Attributiv relationell process, bärare=det … att pröva ditt drömyrke via praktik, 
attribut=läge 

35: I våra utbud Bas+ och Aktiviteter har du möjlighet att gå på föreläsningar, göra 
någon aktivitet eller läsa upp ett ämne. 

Attributiv relationell process, bärare=du, attribut=möjlighet att gå på föreläsningar, göra 
någon aktivitet eller läsa upp ett ämne. 

      

                                                 VÄLKOMMEN! 
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Bilaga 2 

Transitivitetsanalys 

Styrdokumentet, (ISA)  

Processer, deltagare och omständigheter 

Inbäddade satser anges med kursiv stil. 
Process anges med fet stil, processkärna med fet stil och understrykning. 
RUBRIKER anges med versaler. 
 [Ellips] kompletteras med uttryck inom hakparentes. 
(Anonymiserade person- och kontaktuppgifter) anges inom parentes. 
 

INNEHÅLL OCH ANVISNINGSFÖRFARANDE 

1: Aktivitetshuset, AH, i samverkan med KomVux-Svenska för invandrare, SFI, 
Kommunens Praktik Center, KPC, tar emot deltagare från Flyktingintroduktionen i 
åldern 20-24 med syfte att erbjuda en effektiv väg mot egen försörjning. 

Materiell process, aktör=Aktivitetshuset, AH, i samverkan med KomVux-Svenska för 
invandrare, SFI, Kommunens Praktik Center, KPC, mål=deltagare från Flykting- 
introduktionen i åldern 20-24, omständighet, orsak=med syfte att erbjuda en effektiv väg 
mot egen försörjning. 

2: Verksamheten har två delar på halvtid:  

 SFI-studier 

 Praktik/språkträning samt övriga möjligheter via AH som t ex kurser i 
CV/personligt brev, arbetsrätt mm. 

Attributiv relationell process, bärare=verksamheten, attribut=två delar på halvtid: SFI-
studier, praktik/språkträning samt övriga möjligheter via AH som t ex kurser i CV/ 
personligt brev, arbetsrätt mm.   

 

FÖR VEM? 

3: I första hand riktar det sig till ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-studier och 
[som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare.  

Materiell process, aktör=det, mottagare= ungdomar (20-24 år) som ska påbörja SFI-
studier och [som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare 

4: som ska påbörja SFI-studier 

Materiell process, aktör=ungdomar (20-24 år) som, mål=SFI-studier 
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5: och [som] inte har för avsikt att studera svenska för att sedan studera vidare 

Mental process, upplevare=ungdomar (20-24 år) [som], fenomen=att studera svenska för 
att sedan studera vidare 

6: För de som vill studera vidare är det mest lämpligt att förlägga heltidsstudier via SFI 
direkt. 

Attributiv relationell process, bärare=det ... att förlägga heltidsstudier via SFI direkt, 
attribut=mest lämpligt för de som vill studera vidare 

7: de som vill studera vidare,  

Materiell process, aktör=de som 

8: OBS! Erfarenheterna hittills har visat att ett antal deltagare valt att studera vidare trots 
att man inte hade det som mål från början. 

Verbal process, talare=erfarenheterna, anföring=att ett antal deltagare valt att studera 
vidare trots att man inte hade det som mål från början  

9: att ett antal deltagare valt att studera vidare trots att man inte hade det som mål från 
början. 

Materiell process, aktör=ett antal deltagare, omständighet, villkor=trots att man inte hade 
det som mål från början 

10: trots att man inte hade det som mål från början. 

Attributiv relationell process, bärare=man, värde=det som mål, omständighet, tid=från 
början 

 

MÅL 

11: [Mål är] att via SFI-studier i kombination med språkträningspraktik och 
övrigt utbud på AH möjliggöra ett effektivt inträde på arbetsmarknaden där 
vilja och kompetens är viktiga delar. 

Identifierande relationell process, utpekad=mål, värde=att via SFI-studier i kombi nation 
med språkträningspraktik och övrigt utbud på AH möjliggöra ett effektivt inträde på 
arbetsmarknaden där vilja och kompetens är viktiga delar 

12: där vilja och kompetens är viktiga delar 

Attributiv relationell process, bärare=vilja och kompetens, attribut=viktiga delar. 

13: [Mål är] att tydliggöra de vägar som bidrar till normaliseringsprocessen 
vad gäller arbetsmarknad och därmed egen försörjning.   

Identifierande relationell process, utpekad=mål, värde=att tydliggöra de vägar som bidrar 
till normaliseringsprocessen vad gäller arbetsmarknad och därmed egen försörjning 
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14: som bidrar till normaliseringsprocessen 

Materiell process, aktör=vägar som, utsträckning=till normaliseringsprocessen  

15: vad gäller arbetsmarknad och därmed egen försörjning 

Attributiv relationell process, bärare=vad, attribut=arbetsmarknad och därmed egen 
försörjning 

16: [Mål är] att göra tiden med introduktionsersättning så kort som möjlig. 

Identifierande attributiv process: utpekad=mål, värde=att göra tiden med 
introduktionsersättning så kort som möjlig 

 

ANSVAR 

17: SFI (Förnamn Efternamn), och FLI (Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) 
ska i samråd ansvara för att ta ut deltagare/elever till verksamheten. 

Attributiv relationell process, bärare=SFI (Förnamn Efternamn), och FLI (Förnamn 
Efternamn) och (Förnamn Efternamn), attribut=att ta ut deltagare/elever till verksamheten 

18: Eleven ska vara nivåtestad av SFI innan Resursen kan bli aktuellt. 

Materiell process, aktör=av SFI, mål=eleven 

19: innan Resursen kan bli aktuellt 

Attributiv relationell process, bärare=Resursen, attribut=aktuellt 

20: FLI är de som ansvarar för att anvisning kommer till Aktivitetshuset. 

Identifierande relationell process, utpekad=de som ansvarar för att anvisning kommer till 
Aktivitetshuset, värde=FLI 

21: de som ansvarar för att anvisning kommer till Aktivitetshuset 

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=att anvisning kommer till Aktivitets- 
huset 

22: att anvisning kommer till Aktivitetshuset 

Materiell process, aktör=anvisning, omständighet, plats=till Aktivitetshuset 

23: Aktuella uppgifter på deltagaren ska alltid komma Aktivitetshuset tillhanda via mail 
till assistent (Förnamn Efternamn) tel. (nummer) förutsatt att FLI och SFI är överens om 
att deltagaren ska vara aktuell.  

Materiell process, aktör=aktuella uppgifter på deltagaren, mottagare=till assistent 
(Förnamn Efternamn) tel. (nummer), omständighet, tid=alltid, omständighet, plats= 
Aktivitetshuset tillhanda, omständighet, sätt=via mail   
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24: förutsatt att FLI och SFI är överens om att deltagaren ska vara aktuell. 

Attributiv relationell process, attribut=FLI och SFI, bärare=överens, omständighet, sak= 
om att deltagaren ska vara aktuell 

25: att deltagaren ska vara aktuell 

Attributiv relationell process, bärare=deltagaren, attribut=aktuell 

26: Efter det blir aktuell handläggare på FLI uppringd inom en vecka av (Förnamn 
Efternamn) som är ansvarig arbetskonsulent på Aktivitetshuset. 

Verbal process, talare=av (Förnamn Efternamn), lyssnare=aktuell handläggare på FLI, 
omständighet, tid=efter det, omständighet, tid=inom en vecka 

27: som är ansvarig arbetskonsulent på Aktivitetshuset. 

Identifierande relationell process, utpekad=som, värde=ansvarig arbetskonsulent på 
Aktivitetshuset 

28: I anvisningen, via mail, ska framgå: Namn, adress, tel och personnummer på eleven 

Existentiell relationell process, den existerande=namn, adress, tel och personnummer på 
eleven  

29: [I anvisningen, via mail, ska framgå:] Namn och tel till handläggare på FLI 

Existentiell relationell process, den existerande=namn och tel till handläggare på FLI   

30: Följande kontaktpersoner gäller för alla Resursens deltagare: FLI (Förnamn 
Efternamn) (telefonnummer) och (Förnamn Efternamn) (telefonnummer) SFI (Förnamn 
Efternamn) (telefonnummer) Lärare (Förnamn Efternamn) (telefonnummer) AH 
(Förnamn Efternamn) (telefonnummer). 

Attributiv relationell process, bärare=följande kontaktpersoner, attribut=(namnen med 
telefonnummer), omständighet, sällskap=för alla Resursens deltagare 

 

ANTAL PLATSER 

Ca 14 platser med löpande intag. 

 

UPPFÖLJNING 

31: FLI har uppföljningsansvar utifrån introduktionsplanen var sjätte månad. 

Attributiv relationell process, bärare=FLI, attribut=uppföljningsansvar, omständighet, 
villkor= utifrån introduktionsplanen, omständighet, tid=var sjätte månad 
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32: Uppföljningar däremellan ansvarar lärare (Förnamn Efternamn) samt arbets-
konsulent (Förnamn Efternamn) för. 

Attributiv relationell process, bärare=lärare (Förnamn Efternamn) samt arbetskonsulent 
(Förnamn Efternamn), attribut=uppföljningar däremellan 

33: OBS! Vid behov kallas till träff med lärare och/eller arbetskonsulent och/eller 
handläggare på FLI och/eller elev/deltagare under tiden eleven/deltagaren har sin 
sysselsättning på Resursen. 

Materiell process, aktör=0, utsträckning=träff med lärare och/eller arbetskonsulent 
och/eller handläggare på FLI och/eller elev/deltagare, omständighet, tid=under tiden 
eleven/deltagaren har sin sysselsättning på Resursen, omständighet, villkor=vid behov 

34: under tiden eleven/deltagaren har sin sysselsättning på Resursen 

Attributiv relationell process, bärare=eleven/deltagaren, attribut=sin sysselsättning, 
omständighet, plats=på Resursen 

 

ANSVAR 

35: Samtliga inblandade aktörer har ansvar för att både deltagare/elev och verksamhet 
utvecklas positivt. 

Attributiv relationell process, bärare=samtliga inblandade aktörer, attribut=att både 
deltagare/elev och verksamhet utvecklas positivt. 

36: att både deltagare/elev och verksamhet utvecklas positivt 

Materiell process, aktör=både deltagare/elev och verksamhet, omständighet, sätt=positivt 

37: Övergripande ansvar för beslutet om deltagande i Resursen har FLI.  

Attributiv relationell process, bärare=FLI, attribut=övergripande ansvar för beslutet om 
deltagande i Resursen 

38: FLI är myndighetsutövande. 

Identifierande relationell process, utpekad=FLI, värde=myndighetsutövande 

39: Ansvar för studierna har SFI. 

Attributiv relationell process, bärare=SFI, attribut=studierna. 

40: Ansvar för språktränings/praktikdelen/kurser har AH. 

Attributiv relationell process, bärare=AH, attribut=språktränings/praktikdelen/kurser 
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FRÅN INTRODUKTIONSERSÄTTNING TILL EKONOMISKT BISTÅND 

41: I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd fortsätter insatsen enligt planering. 

Materiell process, aktör=insatsen, omständighet (sätt)=enligt planering, omständighet, 
villkor=i det fall en deltagare i Resursen gå från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd 

42: I det fall en deltagare i Resursen går från introduktionsersättning till ekonomiskt 
bistånd 

Materiell process, aktör=deltagare i Resursen, omständighet, plats=från introduktions- 
ersättning till ekonomiskt bistånd 

 

AVSLUT 

43: När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 
arbete avslutas insatsen Resursen. 

Materiell process, aktör=0, mål=insatsen Resursen 

44: När det bedöms att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till 
arbete 

Mental process, upplevare=0/det, anföring=att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan 
verksamhet eller till arbete 

45: att eleven/deltagaren kan gå vidare till annan verksamhet eller till arbete 

Materiell process, aktör=eleven/deltagaren, omständighet, plats=till annan verksamhet 
eller till arbete 

46: Annan verksamhet kan vara Aktivitetshusets övriga utbud där man har en planering 
”precis som alla andra”. 

Attributiv relationell process, bärare=annan verksamhet, attribut=Aktivitetshusets övriga 
utbud 

 47: Där man har en planering ”precis som alla andra”. 

Attributiv relationell process, bärare=man, attribut=en planering ”precis som alla andra” 

48: Vilka möjligheter som finns i Aktivitetshuset finns beskrivet på annat håll. 

Attributiv relationell process, bärare=vilka möjligheter som finns i Aktivitetshuset, 
attribut= beskrivet, omständighet, plats=på annat håll 

49: Vilka möjligheter som finns i Aktivitetshuset 

Existentiell relationell process, den existerande=vilka möjligheter som, omständighet, 
plats=i Aktivitetshuset 
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50: Annan verksamhet kan även vara Arbetsmarknadsåtgärders övriga utbud, 
arbetssökande via AF eller studier på annan plats. 

Attributiv relationell process, bärare=annan verksamhet, attribut=Arbetsmarknads- 
åtgärders övriga utbud, arbetssökande via AF eller studier på annan plats 

 

REFERENSGRUPP 

51: Verksamheten är i behov av kontinuerlig uppföljning och utveckling. 

Mental process, upplevare=verksamheten, fenomen=kontinuerlig uppföljning och 
utveckling 

52: En referensgrupp bestående av representanter från samtliga aktörer i Resursen ska 
träffas var åttonde vecka eller vid behov. 

Materiell process, aktör=en referensgrupp bestående av representanter från samtliga 
aktörer i Resursen, omständighet, tid=var åttonde vecka eller vid behov 

53: I nuläget deltar (Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) SFI, (Förnamn 
Efternamn) och (Förnamn Efternamn) FLI, (Förnamn Efternamn) och (Förnamn 
Efternamn), AH 

Materiell process, aktör=(Förnamn Efternamn) och (Förnamn Efternamn) SFI, (Förnamn 
Efternamn) och (Förnamn Efternamn) FLI, (Förnamn Efternamn) och (Förnamn 
Efternamn) AH, omständighet, tid=i nuläget 

54: Verksamhetschefer deltar vid behov. 

Materiell process, aktör=verksamhetschefer, omständighet (villkor)=vid behov 
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Bilaga 3 

Transitivitetsanalys 

Lägesrapporten, (LÄR)   

Processer, deltagare och omständigheter  

Inbäddade satser anges med kursiv stil. 
Process anges med fet stil, processkärna med fet stil och understrykning. 
RUBRIK anges med versaler. 
 [Ellips] kompletteras med uttryck inom hakparentes. 
(Anonymiserade person- och kontaktuppgifter) anges inom parentes. 
 

RESURSEN 

1: I januari 2009 startade FLI (flyktingintroduktion), i Kommunen i samarbete med sfi 
och  Aktivitetshuset ett projekt.  

Materiell process, aktör=FLI, mål=ett projekt, omständighet=i samarbete med sfi och 
Aktivitetshuset 

2: Det innebar att man samlade unga flyktingar 20-25 år i samma grupp i syfte att 
snabbare få dem ut i arbete.  

Identifierande relationell process, utpekad=det, värde=att man samlade unga flyktingar 
20-25 år i samma grupp i syfte att snabbare få dem ut i arbete 

3: att man samlade unga flyktingar 20-25 år i samma grupp i syfte att snabbare få dem ut 
i arbete.  

Materiell process, aktör=man, mål=unga flyktingar 20-25 år, omständighet, plats=i 
samma grupp, omständighet, orsak=i syfte att snabbare få dem ut i arbete 

4: Hösten -09 övergick projektet till att bli en del av kommunens verksamhet. 

Attributiv relationell process, bärare=projektet, attribut=en del av kommunens 
verksamhet 

5: Eleverna har ungefär 6-9 år i grundskola i sina hemländer och [eleverna] bedömdes 
”omotiverade”.  

Attributiv relationell process, bärare=eleverna, attribut= ungefär 6-9 år i grundskola i sina 
hemländer 

6: och [eleverna] bedömdes ”omotiverade”. 

Mental process, upplevare=0, fenomen=[eleverna], omständighet, roll=”omotiverade” 

7: Efter en termin var de mer positiva  

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=mer positiva, omständighet=efter en 
termin 
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8: och efter andra terminen i gruppen har alla ändrat inställning till att vara nöjda med 
att studera och praktisera. 

Mental process, upplevare=alla, omständighet, sätt=att vara nöjda med att studera och 
praktisera.  

9: Några har gått vidare till Yrkes-sfi, en [har gått] till heltid praktik och en [har gått] till 
Jordbruksgymnasiet 

Materiell process, aktör=några, omständighet, plats=till Yrkes-sfi 

10: en [har gått] till heltid praktik 

Materiell process, aktör=en, omständighet, plats=till heltid praktik 

11: en [har gått] till Jordbruksgymnasiet. 

Materiell process, aktör=en, omständighet, plats=till Jordbruksgymnasiet 

12: 2 [elever] har blivit avbrottade pga personliga skäl. 

Materiell process, aktör=0, mål=2 [elever], omständighet, orsak=pga personliga skäl 

13: Dessa ungdomar får 9 tim sfi-undervisning per vecka av en lärare.  

Attributiv relationell process, bärare=dessa ungdomar, attribut=9 tim sfi-undervisning per 
vecka, omständighet, sätt=av en lärare 

14: Språknivåerna är från B-D.  

Identifierande relationell process, utpekad= språknivåerna, värde=från B-D 

15: Eleverna kommer från många olika länder, idag från Irak, Syrien, Burundi, Sudan, 
Afganistan, Pakistan, Somalia. 

Attributiv relationell process, bärare=eleverna, attribut=många olika länder, idag från 
Irak, Syrien, Burundi, Sudan, Afganistan, Pakistan, Somalia. 

16: Max 15 elever får ingå. 

Existentiell relationell process, den existerande=max 15 elever 

17: och det är varje elevs handläggare eller sfi som anvisar dem till gruppen. 

Identifierande relationell process, utpekad=Det … som anvisar dem till gruppen, 
värde=varje elevs handläggare eller sfi 

18. som anvisar dem till gruppen 

Materiell process, aktör=som, mål=dem, omständighet, plats=till gruppen 

19: Eleverna arbetar i grupper på olika nivåer i samma klassrum där det också har 
tillgång till fem datorer med uppkoppling. 

Materiell process, aktör=eleverna, omständighet, sätt=i grupper, omständighet, villkor=på 
olika nivåer, omständighet, plats=i samma klassrum 
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20: där de också har tillgång till fem datorer med uppkoppling. 

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=tillgång till fem datorer med 
uppkoppling 

21: Språkmässigt går de snabbt framåt. 

Materiell process, aktör=de, omständighet, sätt=språkmässigt, omständighet, sätt=snabbt  

22: De har halva tiden timmar mot ordinarie sfi och många har halverat sin kurstid på 
både B och C-nivå. 

Attributiv relationell process, aktör=de, mål=halva tiden timmar mot ordinarie sfi 

23: och många har halverat sin kurstid på både B och C-nivå. 

Materiell process, aktör=många, mottagare=dem, mål=sin kurstid på både B och C-nivå 

24: Talmässigt är de en stark grupp. 

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=en stark grupp, omständighet, sätt= 
talmässigt 

25: Praktiken har gett dem en talsäkerhet, vilket snabbt visat sig. 

Materiell process, aktör=praktiken, mottagare=dem, mål=en talsäkerhet 

26: vilket snabbt visat sig. 

Materiell process, aktör=vilket, omständighet, sätt=snabbt 

27: Gruppen gör även studiebesök och [gruppen] har inbjudna personer som berättar om 
det som är relevant för gruppens framtid i Sverige, ex. bankbesök, hälsa o motivation, att 
söka sjukvård, besök på tidning, datalektion på biblioteket etc. 

Materiell process, aktör=gruppen, mål=studiebesök 

28: och [gruppen] har inbjudna personer som berättar om det som är relevant för 
gruppens framtid i Sverige, ex. bankbesök, hälsa o motivation, att söka sjukvård, besök 
på tidning, datalektion på biblioteket etc. 

Attributiv relationell process, bärare=gruppen, attribut=inbjudna personer som berättar 
om det som är relevant för gruppens framtid i Sverige, ex. bankbesök, hälsa o motivation, 
att söka sjukvård, besök på tidning, datalektion på biblioteket etc. 

29: som berättar om det som är relevant för gruppens framtid i Sverige, ex. bankbesök, 
hälsa o motion, att söka sjukvård, besök på tidning, datalektion på biblioteket etc. 

Verbal process, talare=som, utsaga=det som är relevant för gruppens framtid i Sverige, 
ex. bankbesök, hälsa o motion, att söka sjukvård, besök på tidning, datalektion på 
biblioteket etc. 
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30: som är relevant för gruppens framtid i Sverige, ex. bankbesök, hälsa och motion, att 
söka sjukvård, besök på tidning, datalektion på biblioteket etc. 

Attributiv relationell process, bärare=som, attribut=relevant för gruppens framtid i 
Sverige, ex. bankbesök, hälsa och motion, att söka sjukvård, besök på tidning, datalektion 
på biblioteket etc. 

31: Eleverna har en arbetskonsulent som hjälper dem med språkträningsplatser. 

Attributiv relationell process, bärare=eleverna, attribut=en arbetskonsulent, omständighet, 
sätt =med språkträningsplatser 

32: som hjälper dem med språkträningsplatser 

Materiell process, aktör=som, mål=dem, omständighet, sätt=med språkträningsplatser 

33: Först börjar alla på KPC- Kommunens praktikcenter, för att man ska se att de sköter 
tider och [för att man ska se] hur man uppför sig på en arbetsplats. 

Materiell process, aktör=alla, omständighet, tid=först, omständighet, plats=på KPC- 
Kommunens praktikcenter 

34: för att man ska se att de sköter tider och [för att man ska se] hur man uppför sig på 
en arbetsplats. 

Materiell process, aktör=man, mål=att de sköter tider 

35: att de sköter tider 

Materiell process, aktör=de 

36: och [för att man ska se] hur man uppför sig på en arbetsplats.  

Mental process, upplevare=man, fenomen=hur man uppför sig på en arbetsplats  

37: hur man uppför sig på en arbetsplats 

Materiell process, aktör=man, omständighet, plats=på en arbetsplats  

38: På KPC är de under ca tre månader. 

Existentiell relationell process, den existerande=de, omständighet, plats=på KPC, 
omständighet, tid=ca tre månader 

39: Under den tiden samtalar arbetskonsulenten flera gånger med varje enskild elev om 
deras tankar och önskningar inför framtiden. 

Verbal process, talare=arbetskonsulenten, utsaga=deras tankar och önskningar inför 
framtiden omständighet, omständighet, sällskap =med varje enskild elev, tid=under tiden, 
omständighet, sätt=flera gånger 

40: Därefter hjälper arbetskonsulenten varje elev till ny språkträningsplats. 

Materiell process, aktör=arbetskonsulent, mål=varje elev, omständighet, plats=till en nu 
språkträningsplats 
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41: Tre månader på varje plats är en rikttid – för att ungdomarna ska få pröva några olika 
platser.  

Attributiv relationell process, bärare=tre månader på varje plats, attribut=en rikttid 

42: för att ungdomarna ska få pröva några olika platser. 

Materiell process, aktör=ungdomarna, mål=några olika platser 

43: Arbetskonsulenten kontrollerar språkträningsplatserna, [arbetskonsulenten] följer 
eleverna dit och [arbetskonsulenten] besöker dem flera gånger under perioden. 

Materiell process, aktör=arbetskonsulenten, mål=språkträningsplatserna 

44: [arbetskonsulenten] följer eleverna dit och [arbetskonsulenten] besöker dem flera 
gånger under perioden. 

Materiell process, aktör=arbetskonsulenten, mål=eleverna, omständighet, plats=dit 

45: och [arbetskonsulenten] besöker dem flera gånger under perioden. 

Materiell process, aktör=arbetskonsulenten, mål=dem, omständighet, sätt=flera gånger, 
omständighet, tid=under perioden 

46: De ska också ha med sig ett intyg då de är klara. 

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=ett intyg, omständighet, sällskap=med 
sig 

47: då de är klara 

Attributiv relationell process, bärare=de, attribut=klara 

48: Då de nått en bra språknivå är nästa steg att de hos Aktivitetshuset får skriva CV samt 
personligt brev och [att de hos Aktivitetshuset får] delta i utbildningar i: Arbetsrätt, 
Rekryterare för en dag och Personlig marknadsföring. 

Materiell process, aktör=de, mål=en bra språknivå 

49: är nästa steg att de hos Aktivitetshuset får skriva CV samt personligt brev och [att de 
hos Aktivitetshuset får] delta i utbildningar i: Arbetsrätt, Rekryterare för en dag och 
Personlig marknadsföring. 

Identifierande relationell process, utpekad=nästa steg, värde=att de hos Aktivitetshuset 
får skriva CV samt personligt brev och [att de hos Aktivitetshuset får] delta i utbildningar 
i: Arbetsrätt, Rekryterare för en dag och Personlig marknadsföring.  

50: att de hos Aktivitetshuset får skriva CV samt personligt brev 

Materiell process, aktör=de, mål=CV samt personligt brev. 

51: [att de hos  Aktivitetshuset får] delta i utbildningar i: Arbetsrätt, Rekryterare för en 
dag och Personlig marknadsföring. 
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Materiell process, aktör=de, omständighet, plats=i utbildningar i: Arbetsrätt, Rekryterare 
för en dag och Personlig marknadsföring. 

52: Lärare och arbetskonsulent har nära och daglig kontakt med varandra och eleverna, 
då de sitter i samma hus. 

Attributiv relationell process, bärare=lärare och arbetskonsulent, attribut=nära och daglig 
kontakt med varandra och eleverna 

53: då de sitter i samma hus. 

Existentiell relationell process, den existerande=de, omständighet, plats=i samma hus 

54: Vi följer upp varje frånvaro och varje steg, så att ungdomarna ska känna sig trygga 
och [så att ungdomarna ska] ta lotsning när det behöver [lotsning] 

Materiell process, aktör=vi, mål=varje frånvaro och varje steg  

55: så att ungdomarna ska känna sig trygga och [så att ungdomarna ska] ta lotsning när 
det behöver [lotsning]. 

Mental process, upplevare=ungdomarna, fenomen=trygga 

56: [så att ungdomarna ska] ta lotsning när det behöver [lotsning]. 

Materiell process, aktör=ungdomarna, mål=lotsning 

57: när de behöver [lotsning] 

Mental process, upplevare=de, fenomen=[lotsning] 

58: Målet är att de ska klara sig själv i kontakter med arbetsgivare, sjukvården och i 
kontakt med andra samhällsaktörer, men med oss som stöd. 

Identifierande relationell process, utpekad=målet, värde=att de ska klara sig själv i 
kontakter med arbetsgivare, sjukvården och i kontakt med andra samhällsaktörer, men 
med oss som stöd. 

59: att de ska klara sig själv i kontakter med arbetsgivare, sjukvården och i kontakt med 
andra samhällsaktörer, men med oss som stöd. 

Materiell process, aktör=de, omständighet, plats=i kontakter med arbetsgivare, 
sjukvården och i kontakt med andra samhällsaktörer, men med oss som stöd 

60: Vi har under detta år sett ”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna unga 
människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot egna 
personliga mål. 

Mental process, upplevare=vi, fenomen=”trötta”, omotiverade och i viss mån uppgivna 
unga människor få tillbaka säkerheten och viljan att ta för sig och gå vidare i Sverige mot 
egna personliga mål, omständighet=under detta år 

 

Sfi-lärare     Arbetskonsulent 
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Bilaga 4 

Interpersonell analys   

Informationsfoldern, (IFO)    
    

Text   

- Subjekt anges med understrykning. 

- Finit anges med fet stil. 

- RUBRIKERNA anges med versaler. 

- [Ellips] kompletteras med uttryck 
inom hakparentes. 

- (Anonymiserade person- och 
kontaktuppgifter) anges inom 
parentes. 

- Tre punkter … står för inslag som 
uteslutits och som analyseras i 
exemplet efter. 

Språkhandling  

E=erbjudande 

U=uppmaning 

P=påstående 

Snedstreck anger 
alternativ. 

 Modus Subjekt  

(1:a/2:a/3:e 
person) 

Modalitet 

AKTIVITETSHUSET 

Bild 

RESURSEN 

         

1 Resursen är en verksamhet för dig E deklarativ 3     

2 som har introduktionsersättning  P inbäddad 3/2    

3 och [som] är mellan 20-24 år.  P  inbäddad 3/2      

4 Du har som mål att lära dig svenska 
så effektivt som möjligt 

P/U deklarativ 2   

5 och [du har som mål] att förbereda 
dig för arbetsmarknaden eller vidare 
studier på bästa sätt. 

   P/U deklarativ 2   

6 Det … som  är FLI och SFI P deklarativ 3   

7 som i samråd erbjuder en plats i 
Resursen  

P inbäddad 3   

8 Maz antal deltagare är 12 personer. P deklarativ 3   

9 Alla … får en personlig coach E/P deklarativ 3   
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10 som deltar P inbäddad 3   

11 som tillsammans med dig, SFI och 
din handläggare på FLI gör upp en 
planering  

E/P  bunden  3     

12 som gäller just dig.   P inbäddad 3     

13 Målet är  att … P/E deklarativ 3     

14 att din väg mot sysselsättning och 
egen inkomst ska bli så kort som 
möjlig 

P   inbäddad 3 Intentionalitet/ 
förpliktelse 

15 I Resursen har du möjlighet att 
läsa SFI på halvtid och att ha 
språkpraktik på halvtid. 

E  deklarativ 2     

16  Svenskundervisningen och första 
tiden i praktik är förlagd till KPC – 
Kommunens PraktikCenter 

P deklarativ 3     

17 Därifrån har du möjlighet att 
påverka dina möjligheter att gå vidare 
mot en praktik eller ett arbete  

E  deklarativ 2   

18 som du själv har valt. P inbäddad 2   

19 Resursen har ett stort nätverk  P  deklarativ 3     

20 som förutom SFI och FLI 
innefattar både företag och andra 
verksamheter.   

P   bunden 3     

21 Resursen hör till enheten 
”Aktivitetshuset” 

P deklarativ 3   

22 som finns i (namn på huset) i 
Kommunen 

P bunden 3    

23 När du har kommit en bit på väg i 
det svenska språket 

P bunden 2   

24 kan du välja att ha delar eller hela 
din planering hos någon av 
arbetskonsulenterna där. 

E  deklarativ 2 Förpliktelse, 
låg grad  

25 Nedan kan du läsa lite grann om E/U deklarativ 2 Förpliktelse, 
låg grad   

26 vad som erbjuds i Aktivitetshuset. P inbäddad 3   

27 I Aktivitetshuset är grunden vårt 
Basutbud  

P deklarativ 3   
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28 där du bla skriver ditt CV med stöd 
av oss,  

E/P bunden 2   

29 [där du] tränar dig inför 
arbetsintervjun 

E/P bunden 2   

30 och [där] vi tipsar om de bästa 
sätten att hitta jobben. 

E/P bunden 1   

31 Efter det kommer du kanske fram 
till 

P deklarativ 2 Sannolikhet, 
låg grad 

32 att det är vidare studier P bunden 3   

33 [som] du vill satsa på P inbäddad 2 Villighet, 
medelhög grad 

34 eller att det vore läge att pröva på 
ditt drömyrke via praktik. 

P bunden 3   

35 I våra utbud Bas+ och Aktiviteter 
har du möjlighet att gå på 
föreläsningar, göra någon aktivitet eller 
läsa upp ett ämne. 

E deklarativ 2   
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Bilaga 5 

Interpersonell analys  

Styrdokumentet, (ISA)    
    

Text  

- Subjekt anges med understrykning. 

- Finit anges med fet stil. 

- RUBRIKERNA anges med versaler. 

- [Ellips] kompletteras med uttryck 
inom hakparentes. 

- (Anonymiserade person- och 
kontaktuppgifter) anges inom 
parentes. 

- Tre punkter … står för inslag som 
uteslutits och som analyseras i 
exemplet efter. 

Språkhandling 

E=erbjudande 

U=uppmaning 

P=påsteånde 

Snedstreck 
anger alternativ. 

Modus Subjekt  

(1:a/ 2:a/3:e 
person) 

Modalitet 

INNEHÅLL OCH 
ANVISNINGSFÖRFARANDE 

RESURSEN 

    

1 Aktivitetshuset, AH, i samverkan 
med Svenska för invandrare ,SFI, 
Kommunens Praktik Center, KPC, tar 
emot deltagare från 
Flyktingintroduktionen i åldern 20-24 
med syfte att erbjuda en effektiv väg 
mot egen försörjning. 

 P deklarativ 3  

2 Verksamheten har två delar på 
halvtid: 

 SFI-studier 

 Praktik/språkträning samt övriga 
möjligheter via AH som tex kurser i 
CV/personligt brev, arbetsrätt mm. 

P deklarativ 3     

FÖR VEM?     

3 I första hand riktar det sig till 
ungdomar (20-24 år) 

P deklarativ 3  

4 som ska påbörja SFI-studier P inbäddad 3  
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5 och [som] inte har för avsikt att 
studera svenska för att sedan studera 
vidare. 

P inbäddad 3  Negativ 
polaritet 

6  För de...är det mest lämpligt att 
förlägga heltidsstudier via SFI direkt 

P deklarativ 3    

7 som vill studera vidare  P inbäddad 3 Villighet, 
medelhög 
grad 

8 OBS! Erfarenheterna hittills har 
visat  

P deklarativ 3  

9 att ett antal deltagare [har] valt att 
studera vidare 

P bunden 3  

10 trots att man inte hade det som 
mål från början. 

P inbäddad 3 Negativ 
polaritet 

MÅL        

11 [Mål är] att via SFI-studier i 
kombination med språkträningspraktik 
och övrgit utbud på AH möjliggöra ett 
effektivt inträde på arbetsmarknaden  

P deklarativ 3 

 

 

12 där vilja och kompetens är viktiga 
delar 

P bunden  3   

13 [Mål är] att tydliggöra de vägar  P deklarativ 3      

14 som bidrar till 
normaliseringsprocessen 

P inbäddad 3    

15 vad gäller arbetsmarknad och 
därmed egen försörjning 

P inbäddad  3  

16 [Mål är] att göra tiden med 
introduktionsersättning så kort som 
möjlig. 

P  deklarativ 3  

ANVISNING     

17 SFI, (Förnamn Efternamn), och 
FLI, (Förnamn Efternamn) och 
(Förnamn Efternamn), ska i samråd 
ansvara för att ta ut deltagare/elever 
till verksamheten. 

U/P deklarativ 3 Förpliktelse, 
hög grad 

18 Eleven ska vara nivåtestad av SFI U/P deklarativ   3 Förpliktelse, 
hög grad 

19 innan Resursen kan bli aktuellt. P bunden 3   Tillåtelse/ 
möjlighet 
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20 FLI är de P/U deklarativ 3    

21 som ansvarar för P/U inbäddad 3  

22 att anvisning kommer till 
Aktivitetshuset 

P  inbäddad 3   

23 Aktuella uppgifter på deltagaren 
ska alltid komma via mail till assistent 
(Förnamn Efternamn) tel. (nummer). 

U/P deklarativ 3  Förpliktelse, 
hög grad 

24 förutsatt att FLI och SFI är 
överens om 

P bunden 3   

25 att deltagaren ska vara aktuell P  inbäddad 3  Förpliktelse, 
hög grad 

26 Efter det blir aktuell handläggare 
på FLI uppringd inom en vecka av 
(Förnamn Efternamn)  

P/U deklarativ 3    

27 som är ansvarig arbetskonsulent 
på Aktivitetshuset. 

P bunden 3  

28 I anvisningen, via mail, ska 
framgå: 

Namn, adress, tel och personnummer 
på eleven 

U/P deklarativ 3 Förpliktelse, 
hög grad 

29 [I anvisningen, via mail, ska 
framgå:] 

Namn och tel till handläggare på FLI 

U/P deklarativ 3 Förpliktelse, 
hög grad 

30 Följande kontaktpersoner gäller 
för alla Resursens deltagare: 

FLI (Förnamn Efternamn) 
(telefonnummer) och (Förnamn 
Efternamn) (telefonnummer) 

SFI (Förnamn Efternamn) 
(telefonnummer) Lärare (Förnamn 
Efternamn) (telefonnummer) 

AH (Förnamn Efternamn) 
(telefonnummer). 

 

P/U deklarativ 3  

ANTAL PLATSER           

Ca 14 platser med löpande intag.           

UPPFÖLJNING         
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31 FLI har uppföljningsansvar utifrån 
introduktionsplanen var sjätte månad. 

P/U deklarativ 3     

32 Uppföljningar däremellan 
ansvarar lärare (Förnamn Efternamn) 
samt arbetskonsulent (Förnamn 
Efternamn) för. 

P/U deklarativ  3     

33 OBS! Vid behov kallas [det] till 
träff med lärare och/eller 
arbetskonsulent och/eller 
handläggare på FLI och/eller 
elev/deltagare 

U/P deklarativ 3     

34 under tiden eleven/deltagaren har 
sin sysselsättning på RESURSEN: 

P bunden 3    

ANSVAR       

35 Samtliga inblandade aktörer har 
ansvar för  

P/U deklarativ 3  

36 att både deltagare/elev och 
verksamhet utvecklas positivt. 

P inbäddad 3  

37 Övergripande ansvar för beslutet 
om deltagande i Resursen har FLI. 

P/U deklarativ 3  

38 FLI är myndighetsutövande. P/U deklarativ 3  

39 Ansvar för studierna har SFI P/U deklarativ 3    

40 Ansvar för 
språktränings/praktikdelen/kurser har 
AH. 

P/U deklarativ 3  

FRÅN 
INTRODUKTIONSERSÄTTNING 
TILL EKONOMISKT BISTÅND 

     

41 I det fall en deltagare i Resursen 
går från introduktionsersättning till 
ekonomiskt bistånd  

P bunden 3  

42 fortsätter insatsen enligt 
planering. 

P deklarativ 3  

AVSLUT     

43 När det bedöms P bunden   

44 att deltagaren/eleven kan gå 
vidare till annan verksamhet eller till 
arbete  

P inbäddad 3   Förpliktelse, 
låg grad    

45 avslutas insatsen Resursen.  U/P deklarativ 3  
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46 Annan verksamhet kan vara  
Aktivitetshusets övriga utbud 

P deklarativ  Sannolikhet, 
låg grad 

47 där man har en planering ”precis 
som alla andra” 

P bunden 3  

48 Vilka möjligheter som finns i 
Aktivitetshuset  

P inbäddad 3    

49 [det] finns beskrivet på annat håll. P deklarativ 3   

50 Annan verksamhet kan även vara 
Arbetsmarknadsåtgärders övriga 
utbud, arbessökande via AF eller 
studier på annan plats. 

P deklarativ 3 Sannolikhet, 
låg grad 

REFERENSGRUPP        

51 Verksamheten är i behov av 
kontinuerlig uppföljning och 
utveckling. 

P deklarativ 3    

52 En referensgrupp bestående av 
representanter från samtliga aktörer i 
RESURSEN ska träffas var åttonde 
vecka eller vid behov. 

U/P deklarativ 3 Förpliktelse, 
hög grad 

53 I nuläget deltar 

(Förnamn Efternamn) och (Förnamn 
Efternamn) SFI, (Förnamn 
Efternamn) och (Förnamn Efternamn) 
FLI, (Förnamn Efternamn) och 
(Förnamn Efternamn), AH 

P/U deklarativ 3  

54 Verksamhetschefer deltar vid 
behov. 

P/U deklarativ 3  
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Bilaga 6 

Interpersonell analys 

Lägesrapporten, (LÄR) 

Text  

- Subjekt anges med understrykning. 

- Finit anges med fet stil 

- RUBRIKERNA anges med versaler. 

[Ellips] kompletteras med uttryck inom 
hakparentes. 

- (Anonymiserade person- och 
kontaktuppgifter) anges inom 
parentes. 

- Tre punkter … står för inslag som 
uteslutits och som analyseras i 
exemplet efter. 

Språkhandling 

E=erbjudande 

U=uppmaning 

P=påstående 

Snedstreck anger 
alternativ. 

Modus Subjekt  

(1:a/2:a/3:e 
person) 

Modalitet 

RESURSEN     

1 I januari 2009 startade FLI 
(flyktingintroduktion), i Kommunen i 
samarbete med sfi och Aktivitetshuset 
ett projekt. 

 P deklarativ 3  

2 Det innebar att P deklarativ 3  

3 att man samlade unga flyktingar 20-
25 år i samma grupp i syfte att 
snabbare få dem ut i arbete. 

P bunden 3  

4 Hösten -09 övergick projektet till att 
bli en del av kommunens verksamhet. 

P deklarativ 3  

5 Eleverna har ungefär 6-9 år i 
grundskola i sina hemländer  

P deklarativ 3   

6 och [eleverna] bedömdes 
”omotiverade”. 

P deklarativ 3    

7 Efter en termin var de mer positiva  P deklarativ 3  

8 och efter andra terminen i gruppen 
har alla ändrat inställning till att vara 
nöjda med att studera och praktisera.  

P deklarativ 3  

9 Några har gått vidare till Yrkes-Sfi P deklarativ 3  
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10 en [har gått vidare] till heltid praktik P deklarativ 3  

11 och en [har gått vidare] till 
Jordbruksgymnasiet. 

P deklarativ 3  

12 2 [elever] [har blivit] avbrottade pga 
personliga skäl. 

P  deklarativ 3  

13 Dessa ungdomar får 9 tim sfi-
undervisning per vecka av en lärare. 

P deklarativ  3   

14 Språknivåerna är från B-D.  P deklarativ 3      

15 Eleverna kommer från många olika 
länder, idag från Irak, Syrien, Burundi, 
Sudan, Afganistan, Pakistan och 
Somalia. 

P deklarativ 3    

16 Max 15 elever får ingå P deklarativ 3 Förpliktelse, 
låg grad 
/tillåtelse 

17 och det är varje elevs handläggare 
eller sfi 

P  deklarativ 3  

18 som anvisar dem till gruppen. P inbäddad 3  

19 Eleverna arbetar i grupper på olika 
nivåer i samma klassrum  

P deklarativ 3   

20 där de också har tillgång till fem 
datorer med uppkoppling, 

P bunden 3      

21 Språkmässigt går de snabbt 
framåt. 

P deklarativ 3    

22 De har halva tiden timmar mot 
ordinarie sfi 

P deklarativ 3  

23 och många har halverat sin kurstid 
på både B- och C-nivå. 

P deklarativ 3   

24 Talmässigt är de en stark grupp. P deklarativ 3    

25 Praktiken har gett dem en 
talsäkerhet  

P deklarativ 3   

26 vilket snabbt visat sig. P  bunden 3    

27 Gruppen gör även studiebesök  P deklarativ 3    

28 och [gruppen] har inbjudna 
personer  

P deklarativ 3  

29 som berättar om det  P bunden 3   
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30 som är relevant för gruppens 
framtid i Sverige, ex bankbesök, hälsa 
o motion, att söka sjukvård, besök på 
tidning, datalektion på biblioteket etc. 

P inbäddad 3  

31 Eleverna har en arbetskonsulent P deklarativ 3      

32 som hjälper dem med 
språkträningsplatser. 

P bunden 3   

33 Först börjar alla på KPC-
Kommunens praktikcentrum. 

P deklarativ 3     

34 för att man ska se P bunden 3     

35 att de sköter tider P inbäddad 3     

36 och [för att man ska se] P bunden 3    

37 hur man uppför sig på en 
arbetsplats. 

P inbäddad    

38 På KPC är de under ca tre 
månader. 

P deklarativ 3  

39 Under den tiden samtalar 
arbetskonsulenten flera gånger med 
varje enskild elev om deras tankar och 
önskningar inför framtiden. 

P deklarativ 3  

40 Därefter hjälper arbetskonsulenten 
varje elev till ny språkträningsplats. 

P deklarativ 3  

41 Tre månader på varje plats är en 
rikttid 

P deklarativ 3  

42 för att ungdomarna ska få pröva 
några olika platser. 

  bunden 3    

43 Arbetskonsulenten kontrollerar 
språkträningsplatserna, 

P deklarativ 3  

44 [arbetskonsulenten] följer eleverna 
dit 

P deklarativ 3  

45 och [arbetskonsulenten] besöker 
dem flera gånger under perioden. 

P deklarativ 3  

46 De ska också ha med sig ett intyg P deklarativ 3 Förpliktelse, 
hög grad 

47 då de är klara. P bunden 3  

48 Då de [har] nått en bra språknivå  bunden 3  

49 är nästa steg P deklarativ 3        
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50 att de hos Aktivitetshuset får skriva 
CV samt personligt brev, 

P inbäddad 

 

3 Förpliktelse, 
låg grad 
/tillåtelse 

51 [att de hos Aktivitetshuset får]  
delta i utbildningar i: Arbetsrätt, 
Rekryterare för en dag och Personlig 
marknadsföring. 

P inbäddad 3 Förpliktelse, 
låg grad 
/tillåtelse 

52 Lärare och arbetskonsulent har 
nära daglig kontakt med varandra och 
eleverna 

P deklarativ 3  

53 då de sitter i samma hus. P bunden 3    

54 Vi följer upp varje frånvaro och 
varje steg 

P deklarativ 3   

55 så att ungdomarna ska känna sig 
trygga och ta lotsning och 

P bunden 3  

56 [så att ungdomarna kan] ta lotsning P bunden 3  

57 när de behöver [lotsning] P bunden   3  

58 Målet är att de ska klara sig själv i 
kontakter med arbetsgivare, 
sjukvården och i kontakt med andra 
samhällsaktörer, men med oss som 
stöd. 

P deklarativ 3   

59 att de ska klara sig själv i kontakter 
med arbetsgivare, sjukvården och i 
kontakt med andra samhällsaktörer, 
men med oss som stöd. 

P inbäddad 3  

60 Vi har under detta år sett ”trötta”, 
omotiverade och i viss mån uppgivna 
unga människor får tillbaka säkerheten 
och viljan till att ta för sig och gå vidare 
i Sverige mot egna personliga mål. 

P deklarativ 3    
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