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Sammanfattning 

Detta är en diskursanalys genomförd utifrån en socialkonstruktionistisk ståndpunkt. Studien 
syftar till att granska etableringsmöjligheter i relation till svenskhet med fokus på det svenska 
språket. Metod för insamlad empiri har genomförts via sex semistrukturerade intervjuer med 
kvinnor vilka levt i Sverige mellan 3–10 år. Fokus har legat vid tolkning av tillkomna svenska 
kvinnors subjektiva berättelser. Denna studie har därför menat inkludera de individer det talas 
om i den politiska debatten genom att istället samtala med tillkomna svenska kvinnor. Detta av 
anledning att den svenska integrationspolitiken grundas i en diskurs som ofta berör “vi” och 
“dem”.  I detta “vi och dem”-tänk konstrueras vita svenskfödda som motpol till “de Andra”, 
vilka ofta benämns som “invandrare”. Det svenska språket, etablering och svenskhet har därför 
visat sig intimt förknippade. Svenskheten består av normer om språk, etablering och kropp som 
efter att hon flertal ett levda år i Sverige upplevs som en begränsning för hennes möjlighet till 
integrering. Det har visat sig svårt att passera inom ramen för svenskhet om den tillkomna 
svenska kvinnan lever i en icke-vit kropp, med svenska med brytning och om hon inte anpassar 
sig till en tillskriven position som gäst i Sverige. 
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Abstract 

 

This is a discourse analysis conducted on the basis of a social constructionist perspective. The 
study aims to examine establishment opportunities in relation to constructions of Swedishness 
with a focus on the Swedish language. The method for collected empirical data has been 
conducted through six semi-structured interviews with women who have lived in Sweden 
between 3-10 years. The focus has been on the interpretation of the subjective stories from 
women who have moved to Sweden. In this study, we have aimed to include the individuals 
who are being talked about in the political debate, by instead talking to women who have 
moved to Sweden. We have chosen this angle because Swedish integration policy often follows 
a discourse that shapes an "us" and "them" distinction on newcomers. In this "us and them" 
thinking, white Swedish born citizens are constructed as opposites to "the Others" which are 
often referred to as "immigrants". Throughout our study, the Swedish language, establishment 
and Swedishness have proved to be intimately associated. Swedishness consists of several 
norms about language, establishment and body appearance which after several years in Sweden 
can be perceived as a restriction on her opportunities for integration. It has proved difficult to 
pass within the framework of Swedishness if the woman who has moved to Sweden lives in a 
non-white body, with a “broken” Swedish and if she does not adapt to the attributed position as 
a guest in Sweden. 
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Kapitel 1: Bakgrund 

1.1 Inledning 
Sverige har länge varit känt för sin välfärd och dess öppna gränser vilket lett till att många har valt att 
fly eller flytta hit (Demker, 2016). Denna mottagande attityd kan beskrivas grundas vid att Sverige 
dels sedan efterkrigstiden mottagit omkring två miljoner människor, något som menats fungerat väl av 
anledning att det grundat en god arbetskraftsinvandring. Demker beskriver vidare att inställningen till 
jämlikhet och jämställdhet i Sverige är en allmängiltig ståndpunkt som grundar en demokratisk 
stolthet. Oroligheterna runt om i världen ledde under 2015 till att Sverige tog emot många på flykt 
vilket skapade heta debatter i media, bland det svenska folket och i politiken. Partipolitiken handlade i 
stor utsträckning dessförinnan om fördelningspolitik, men skiftade till att sätta identitetspolitik och 
frågor om livsstil i fokus. Integrationspolitiken hade tidigare inte skapat samma form av konflikter 
eller tudelning vilket Demker förklarar som att det till stor del berott på det växande partiet 
Sverigedemokraterna. Det införskaffades mer restriktiva nationsgränser i syfte att skapa ett mer 
liknande förhållningssätt till asylsökande och migranter i Sverige som i övriga Europa. Statistik visar 
att svenskarnas positiva attityder till mottagandet av flyktingar sjönk drastiskt mellan 2015–2016 
(Demker, 2017). De restriktiva förhållningssätten till asylsökande tycks kommit att prägla således 
politiken och väljarna. Dessa negativa attityder gentemot invandring kan därför tolkas spegla åsikter 
som många i Sverige delar. Sedan 2015 har frågor om invandring och integration inom den svenska 
politiken varit en av topp tre viktigaste frågorna för väljarna (Novus, 2018), vilket synliggör att 
invandring kan anses vara ett problem i Sverige. Inför valet 2018 sände SVT en slutdebatt där samtliga 
partiledare deltog och när ämnet om invandring och integration inleddes delgav Sverigedemokraternas 
partiledare Jimmie Åkesson följande uttalande. “Varför är det så svårt för dom här människorna att få 
jobb? Jo, det är för att dom inte är svenskar, för att dom är, dom passar inte in i Sverige, och då är det 
klart att det är svårt att få jobb” (Landahl, 2018). Denna kommentar från Jimmie Åkesson väckte vårt 
intresse för att undersöka dels vem som räknas som svensk och dels vem som således inte räknas där 
till. Trots att det är Jimmie Åkesson som uttrycker detta är han en folkvald politiker vilket innebär att 
han verkar som en röst för en stor del av det svenska folket. Betydelsen av detta uttalande kan således 
förstås som en inställning som genomsyrar samhället i stort och vidare flertalet enskilda individer.  

En politisk integrationsdiskurs berör ofta ett samtal om “dem”, vilket föranledde att vi ville prata med 
dessa individer. Vi ville förstå vilka “dem” är och varför vissa individer inte anses svenska. Här finns, 
vad som benämns som ett “integrationsproblem” (Heppling, 2018) som grundas i 
etableringssvårigheter för tillkomna i Sverige. Konstruktioner av “svenskar” och “dem” synliggör att 
etablering således handlar om anpassning där fokus ofta hamnar vid kunskaper i det svenska språket 
för att kunna beträda arbetsmarknaden. På grund av att tillkomna svenskars röster inte inkluderas i den 
politiska debatten är det av intresse att lyfta fram dessa individers perspektiv. För när ett samtal endast 
handlar om “dem” utan att höra på “dem”, grundas föreställningar på fördomar som i sin tur leder till 
att vissa individer inte inkluderas utan istället hamnar på en tröskel mellan att vara innanför och 
utanför etablering i Sverige. Vi har därför valt att undersöka etablering i Sverige utifrån tillkomna 
svenska kvinnors upplevelser, detta har vi valt att göra utifrån kompetens i det svenska språket och hur 
svenskhet konstrueras. 
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1.2 Problembakgrund 
Under denna rubrik kommer vi klarlägga centrala begrepp och vidare redovisa för integration och 
etablering i Sverige. Med avsikten om att lägga grunden för det fält vi studerat beskrivs grundläggande 
information om Utbildning i svenska för invandrare (SFI) och integrationspolitikens diskurser. Detta 
sammanfattas i en slutlig redogörelse av vår förförståelse av integration och etablering i Sverige som 
utformats i en iakttagelse. 

1.2.1 Tillskrivna kategoriseringar 
Utifrån ståndpunkten om att kategoriseringar inte är något en är, utan konstrueras, anser vi att det är av 
relevans att redogöra för vanligt förekommande benämningar som berör nya individer i Sverige. Det 
framgår att begrepp för att beskriva dessa individer används, både inom akademin och i vardagen med 
varierande innebörd och i olika kontexter (Kulturdepartementet, 2000). Vi förstå därför följande 
kategoriseringar som tillskrivna, alltså att de inte är naturliga, riktiga eller förgivettagande i sin 
existens endast för att de “bestämts” så (Börjesson, 2003). En redogörande granskning av vanligt 
tillämpade begrepp synliggör därför vad kategorierna bär med sig (Alvesson & Deetz, 2000). Vi 
förstår att tillskrivande kategoriseringar ofta används för att rama in vad individer är, men det har visat 
sig att många begrepp nyttjas inkorrekt (Kulturdepartementet, 2000). Människor nya i Sverige 
kategoriseras därför många gånger som en homogen grupp när det saknas en förståelse för vad 
begreppen bär med för innebörder. Därav definierar vi nedan begreppen migrant, flykting, invandrare 
och person med utländsk bakgrund, då dessa är återkommande i litteratur som används i tidigare 
forskning och teori. Vidare beskrivs även etnicitet och ras som två grunder till hur kategoriseringar 
formas och rekonstrueras. Avslutningsvis förklarar vi den benämning som vi har utformat och valt att 
nyttja i denna studie, nämligen tillkomna svenska kvinnor. 

Migrant - Begreppet migrant och migration kommer i grunden från engelskans migrant och innefattar 
människor i rörelse mellan länder (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 
2016). Det handlar om en aktiv vilja att flytta och innefattar således inte individer på flykt. 

Flykting - När individer är på flykt beskrivs detta bero av, eller i rädsla för förföljelse vilket 
föranleder att individer flyr landet den är medborgare i (UNHCR, u.å). Det handlar således om en 
situation där individen inte vill eller har möjlighet att vända hem igen. 

Invandrare - Invandrare har sedan mitten av 1960-talet kommit att ersätta ordet “utlänning” 
(Antirasistiska Akademin, u.å). Den korrekta innebörden beskrivs beröra endast individer vilka relativt 
närliggande i tid invandrat till Sverige. Begreppet används däremot ofta slentriant och felaktigt 
grundat utifrån faktorer såsom medborgarskap, födelseland och modersmål, men också utifrån 
upplevda sådana som hudfärg och brytning. “Invandrare” används därför inte entydigt och har därför, 
speciellt institutionellt, upplevts problematiskt att nyttja (Kulturdepartementet, 2000). Begreppet 
“invandrare” har kommit att bidra till bland annat generaliseringar. Detta grundas vid att användandet 
av det bidrar till en cementerande föreställning om ett “vi” och “dem”, som skapar en tro om att “dom” 
(“invandrare”) är en homogen grupp som inte är som “vi” (svenskar). 

Person med utländsk bakgrund - Benämningen berör individer vilka har levt i Sverige under en 
längre tid som antingen är födda i ett annat land eller som har minst en förälder som inte är född i 
Sverige (Kulturdepartementet, 2000). 

Etnicitet - Begreppet är ett självdefinierande som utifrån identifiering till en specifik grupp tillämpas 
(Antirasistiska Akademin, u.å). Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv förstås etnicitet som 
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kulturellt, historiskt och socialt format. I Sverige kan det upplevas tabu att använda ordet “ras”, och 
etnicitet har därför kommit att ersättas det (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Rosales, 2012). 

Ras - Begreppet ras nyttjas i syfte att synliggöra hur individer och grupper av människor kategoriseras 
utifrån synliga markörer (Hübinette, et al., 2012). Det är alltså inte menat som något essentialistiskt 
eller att det således är något stabilt och ser likadant ut överallt. Ras är nämligen en socialt rörlig 
konstruktion och delges olika värde i olika kontexter. Genom att ta bort ordet ras, tar vi inte bort de 
faktorer som ras bär med sig. Det gör det snarare svårare att synliggöra exkluderande strukturer som 
grundas vid fysiska markörer såsom hudfärg, något som vi förklarar ytterligare under avsnittet för 
teori. 

Tillkomna svenska kvinnor - Som vi inledningsvis redogjorde för är kategoriseringar komplexa men 
ändå viktiga att prata om för att synliggöra hur människor formas (Hübinette, et al., 2012). Vi har 
utifrån detta valt att använda benämningen tillkomna svenska kvinnor för att möjliggöra samtal om en 
form av kategori som berör kvinnor vilka relativt nyligen flytt eller flyttat till Sverige, och som just nu 
vill leva här. Benämningen har därför kommit att definiera respondenterna från vårt urval utan att 
generalisera eller forma stereotypa kategoriseringar (Antirasistiska Akademin, u.å). 

1.2.2 Att vara ny i Sverige 
Det krävs ett uppehållstillstånd som blir ett bevis för att individen har rätt att leva i Sverige. Det är 
Migrationsverket som beslutar om detta, oavsett om individen kategoriseras som flykting, 
skyddsbehövande eller anhörig (Migrationsverket, 2017). Integration får därför betydelse när 
individen får uppehållstillståndet som vidare delger möjligheten att känna tillhörighet till Sverige och 
samhället i stort (Information om Sverige, 2018). Uppehållstillståndet eller medborgarskapet blir en 
markör för när individen blir en del av integrationsprocessen. Hur integrationen i Sverige fungerar 
beslutas inom ramen för integrationspolitiken, bland annat hur möjligheterna för etablering ser ut 
vilket åsyftar utbildning vidare till arbete. Specifikt första året delges tillkomna i Sverige större stöd 
för att etableras, med fokus på en bra start. För att definiera begreppet etablering utifrån vår 
ståndpunkt, handlar det om att tillkomna svenska kvinnor startar om i Sverige (Nationalencyklopedin, 
u.å). Det syftar således till att etablera sig själv inom ramen för den nya kontext hon nu befinner sig i 
vilket påverkas både samhälleligt och i arbete. Etablering beskrivs således berör den språkkompetens 
som behövs, att få jobb men även en ekonomisksjälvständighet (Länsstyrelsen, u.å). 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en gratis undervisningsform som syftar att ge vuxna nya i 
Sverige grundläggande kunskaper i det svenska språket som ett funktionellt andraspråk (Skolverket, 
u.å). Utbildningen ska vara anpassad till individens behov och studiemål, och därför är utbildningen 
utformad varierat. Dels som svenska som andraspråk (SAS) men även som kombinationsutbildning 
med ett yrke samt svenska för yrkesutbildade (SFX) (Stockholm Stad, 2018). Undervisningen menas 
därför ge den studerande möjlighet att utveckla sina språkkunskaper anpassat till dennes specifika 
sammanhang. Bedömningen av studentens kunskaper i svenska sker avslutningsvis utifrån fem 
kunskapsområden om hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skrivfärdigheter. 
Läraren vid utbildningen gör en helhetsbedömning utifrån dessa kriterier vilka står till grund för 
betygssättningen av studentens språkliga förmåga (Skolverket, u.å). 

Gemensamt inom alla svenska riksdagspartier finns lösningar på hur tillkomna svenskar ska etableras i 
Sverige och hur dessa individer under bästa förutsättningar ska ges möjlighet till integrering 
(Heppling, 2018). Detta beskrivs i politiken som ett ”integrationsproblem”. Svaret på frågan hur 
tillkomna svenskar ska kunna integreras skiljer sig inte särskilt mycket åt mellan de olika partierna. 
Gemensamt är betydelsen av kunskaper i det svenska språket och det framställs således som en valuta, 
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vilket menas leda till arbete som ska göra individen integrerad. Hur det svenska språket ska nå den 
tillkomna individen beskrivs delvis genom faktiska åtgärder redan dag ett enligt Centerpartiet, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sverigedemokraterna vill även införa kunskapstest i bland annat 
språk, lagar och svenska värderingar för att kunna bli svensk medborgare, medan Moderaterna, 
Socialdemokraterna och Liberalerna beskriver betydelsen av en funktionell svenska för att få ta del av 
och inkluderas i samhället för att vidare kunna beträda svenska arbetsmarknaden. 

1.2.3 Vår iakttagelse 
Utifrån diskursen om betydelsen av det svenska språket för att etableras på arbetsmarknaden och 
vidare i samhället i stort, har vi utformat en iakttagelse grundad i politiska och vardagliga samtal. Det 
har visat sig existera en föreställning om hur den som ny i Sverige ska gå tillväga för att etableras i 
Sverige vilket identifierats i den politiska debatten som beskrivits här ovan (Heppling, 2018). För att 
tydliggöra detta formulerar vi vidare en redogörelse, som vi benämner som vår iakttagelse, i syfte att 
undersöka om iakttagelsen även påverkar tillkomna svenska kvinnor i deras etableringsprocess i 
Sverige. 

Så länge du som tillkommen svensk lär dig det svenska språket kan du få jobb, ett jobb som kommer 
att göra dig etablerad på arbetsmarknaden och vidare i samhället i stort. Denna iakttagelse grundas 
vid att du till större grad upplevs och vidare kommer att passera som svensk. 

Om en tillkommen svensk lär sig det svenska språket kan en få ett jobb, det tydliggörs i den politiska 
diskursen som ligger till grund för vår iakttagelse (Heppling, 2018). Diskursen formar en bild av att 
tillkomna svenskar genom språket kan etablera sig, en etablering som gör dig till en del av samhället. 
Vår iakttagelse av diskursen om etablering åsyftar att synliggöra en tydlig ram för integration i Sverige 
genom svenska språket till arbete som vi tror handlar om att slutligen passera som svensk. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka etableringsmöjligheter i det svenska samhället för tillkomna 
svenska kvinnor, med fokus på relationen mellan konstruktioner av svenskhet och upplevda krav på 
kunskaper i det svenska språket. 

• Vilka föreställningar om svenskhet uttrycker tillkomna svenska kvinnor? 

• Hur upplevs förhållandet mellan det svenska språket i relation till etablering i det svenska 
samhället? 

• Under vilka omständigheter förmår en tillkommen svensk kvinna att etableras och integreras i 
det svenska samhället? 

1.4 Disposition 
Under nästkommande kapitel 2 redogörs för teoretiska perspektiv och tidigare forskning för att lägga 
grunden för den studie vi genomfört. I kapitel 3 beskrivs vår metod och intervjudesign och i kapitel 4 
analyseras vårt insamlade material från sex intervjuer. Avslutningsvis i kapitel 5 diskuterar vi våra 
frågeställningar samt vår iakttagelse. 
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Kapitel 2: Teoretisk inramning och 
tidigare forskning 
Under detta kapitel kommer vi att beskriva vår teoretiska inramning, de perspektiv som definierar vad 
och hur vi väljer att granska vårt studieområde. Vidare redogörs för tidigare forskning, om studier som 
publicerats inom området för svenskhet, etablering och det svenska språket. Detta för att lägga 
grunden för vad vi ämnat undersöka i denna studie samt en avslutande sammanfattning för vad vår 
uppsats kan bidra till för att fylla en identifierad kunskapslucka. 

2.1 Teoretisk inramning 
Nedan redogörs för det grundläggande socialkonstruktionistiska perspektivet. Detta synsätt och denna 
förståelse av vårt studieområde berörs även av meningsskapande och ras- och vithetsstudier inom ett 
intersektionellt perspektiv. Vidare beskrivs även konstruktioner av gränser och gästskap samt språkets 
innebörder och diskurser. 

2.1.1 Socialkonstruktionism 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv antas som förhållningssätt när granskning av tingens existens 
intresserar. Detta görs utifrån förståelsen om att fenomen rekonstrueras kontinuerligt mellan 
människor, historiskt och nutida, och framförallt genom vår språkliga kommunikation (Burr, 2000). 
Utifrån denna förståelse av världen och dess innehåll menas också socialkonstruktionism som 
perspektiv tolkas och nyttjas varierat. Thomassen (2007) redogör för att ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv har grund i att det inte finns en verklig värld i jämförelse med en konstruerad värld, utan 
snarare att utgångspunkten är ett konstruerande av tingen. Det menas således betyda att det heller inte 
finns en sanning, utan ett flertal olika berättelser, upplevelser och tolkningar som alla erhåller 
likvärdig vetenskaplighet. Socialkonstruktionism är ett förhållningssätt som grundas vid huruvida vi 
människor förstår något och vidare skapar mening i relation till fenomenet genom varandra. Burr 
(2000) pläderar därför för att det inte går att förstå världen endast genom att observera den objektivt, 
vilket ett positivistiskt perspektiv ställer sig kritisk mot. Vårt socialkonstruktionistiska perspektiv 
förstår att flertal verkligheter konstrueras i sociala processer i den dagliga interaktionen och en 
“sanningen” kan därför aldrig observeras objektivt då vi alla är deltagande aktörer i skapandet av vår 
verklighet. Perspektivet är ett förhållningssätt till vetenskap om vad vi gör till skillnad från vad vi är, 
just av anledning att fenomenen och verkligheten upplevs varierat (Thomassen, 2007). 
Utgångspunkten för socialkonstruktionism är ett kritiskt förhållningssätt till hur världen “är” och ger 
istället möjligheten att undersöka hur något upplevs utifrån förhållningssättet om att människor 
konstruerar sanningar tillsammans i olika kontexter (Burr, 2000). Fokus är därför ett intresse att 
granska upplevda fenomen och förståelser, snarare än något “naturligt”, “äkta” och essentialistiskt hos 
människan. Samhällsnormer granskas i denna studie kritisk för att förstå hur de kan begränsa vissa 
individer i handling, uttryck och i livet generellt (Alvesson & Deetz, 2000).  

Inom ramen för konstruktioner av individer både individuellt och i grupp kan meningsskapande och 
identitetsskapande förstås ske i interaktion (Gustavsson, 2010). Meningsskapande sker därför i 
samspelet mellan människor i relation till bland annat kön och etnicitet. En konstruerad 
subjektsposition formas därför inte essentialistiskt i ett “jag” utan rekonstrueras kontinuerligt i nya 
sammanhang. Individen försöker därför tolka sig själv, ett interaktionistiskt meningsskapande som 
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sker både i relation till tidigare erfarenheter och ett nutida sammanhang. Att skapa mening är också ett 
sätt att forma identiteten och kan därför förstås som en social konstruktion av detta “jaget” (Nyberg, 
2010). Meningsskapande beskrivs vidare inte som något metaforiskt, utan som något konkret som vi 
processar för att i gemenskap och i samspel förstå vår värld och samvaro (Fritzell, 2008). I samtal 
skapar vi därför mening i uttryck och ställningstagande som formar vårt identitetsskapande, i hur vi 
vill vara och vem vi vill vara. Att vidare vara ny i Sverige och finna en tillhörighet i ett nytt samhälle 
formar därför integration och assimilation som betydelsefull. Assimilation kan beskrivas som ett sätt 
att frångå en identitet som minoritet och vidare forma sig och anpassa sig själv utefter 
majoritetssamhällets förväntningar och normer. Utifrån detta kan individens konstruktion av 
meningsskapande förstås intimt förknippat till identitetskonstruktioner (Nyberg, 2010). 

2.1.2 Ras- och vithetsstudier 
Här förklarar vi betydelsen av intersektionalitet som lägger grunden för ras- och vithetsstudier. 
Perspektivet för intersektionalitet startade som en kritik mot den “vita feminismen” av anledning att 
den inte ger utrymme för andra kroppar än den vita (De los Reyes & Mulinari, 2005). Detta är en form 
av antirasism som kritiserar en västerländsk traditionell feminism i syfte att synliggöra förtryck, 
ojämlikhet och maktförhållanden som ligger till grund för samhälleliga och exkluderande strukturer. 
För att förstå strukturer analysera intersektioner som berör bland annat kön, ras, klass, sexuell 
läggning, funktion, ålder och trosuppfattning. De los Reyes och Mulinari beskriver den vita 
manligheten som en priviligierad position vilket i analys kan synliggöra patriarkala strukturer samt 
rasistiska sådana. För att förstå ett förtryck nyttjas ofta begreppet hegemoni, det anspelar om en 
styrande, priviligierad och normativ roll, som hierarkisk placeras högst. Hegemoni kan bland annat 
förstås i relation till flertalet intersektioner, och grundas vid en kontinuerlig rekonstruktion av över- 
och underordning där den vita mannen alltid står som norm. Såväl kön som begreppet “ras” menas 
således inte vara något vi essentialistiskt erhåller eller är, utan beskrivs som något vi formar i samspel 
människor emellan (Hübinette, et al., 2012). Crenshaw (1991) redogör för vikten av att utgå från 
individers olika sociala faktorer (intersektioner) och hur de alltid samexisterar. Intersektionalitet och 
dess kritik riktas därför mot att individen är mer än bara kön, hon kategoriseras aldrig bara som kvinna 
utan hon lever alltid i en kropp med en viss hudfärg och hon lever även med varierade 
socioekonomiska förutsättningar (De los Reyes & Mulinari, 2005). Utgångspunkten är därför att det 
inte går att tala om kön utan att tala om etnicitet eller “ras” för att de är så intimt förknippade. Ett 
intersektionellt perspektiv nyttjas i vår studie i syfte att frångå cementerade kategoriseringar ämnat att 
förstå ett flerdimensionellt förtryck som konstruerar ojämlika maktförhållanden både individuellt och 
strukturellt. Det betyder således att fler sociala och individuella faktorer behöver inkluderas i analysen 
för att synliggöra maktrelationer och ojämlikhet. 

Utifrån teorin om ras- och vithetsstudier beskriver Hübinette, Hörnfeldt, Farahani och León Rosales 
(2012) strukturella förtryck på basis av konstruerade “raser”. Genom att nyttja begreppet “ras” kan 
vithet som maktposition och hegemoni synliggöras (De los Reyes & Mulinari, 2005). Hübinette et al. 
(2012) redogör vidare för hur vi genom teori om ras och vithet, synliggör de normsystem som 
påverkar hur individen konstrueras som inkluderad och privilegierad eller i motsats, alltså exkluderad 
och marginaliserad. Begreppet “ras” nyttjas i syfte att synliggöra socialkonstruktionistiska 
kategoriseringar baserat på kroppsliga markörer, såsom hår, hud men även språk och religion. Detta 
kan synliggöra hur icke-vita kroppar konstrueras underordnat institutionellt, strukturellt och genom 
vardagliga språkpraktiker till skillnad från den överordnade vita kroppen. Ras beskrivs även som något 
som görs i all slags kommunikation såsom språk och bild. Genom att använda benämningar som 
“utländskt utseende” förstärks en bild av att en inte kan vara icke-vit och svensk, men detta görs även 
med benämningar som “förort” som ofta förknippas med platser där det bor majoriteten icke-vita. 
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Vidare görs ras genom iscensättningar av icke-vita i filmer där icke-vita roller gestaltas utifrån de 
föreställningar som ligger i kategoriseringar hos icke-vita. Detta påverkar den förförståelse som finns 
och förstärker bilden av vilken karaktär och personlighet som tillhör icke-vita kroppar. Att undersöka 
vithet beskriver Ahmed (2011) som ett sätt att förstå betydelsen av hur vithet görs, vad vithet gör, hur 
vithet upplevs, utövas och mottages som en pågående process. Vitheten beskriver Ahmed står som 
kompass för hur individen placerar och orienterar sig, vilket tydliggör för vilket utrymme en tillåts tas 
eller fråntas. En vanlig utgångspunkt är att granska vithet som någonting upplevt och konstruerat, som 
begränsar eller öppnar upp. Ahmed delger istället ett perspektiv som lägger grunden för vithetens 
faktiska existens. Hur kroppen vidare orienterar sig redogörs för i relation till ett “här” som blir en 
motpol till “där”. Detta beskrivs för att konkretisera den kroppsliga betydelsen i intim relation till vart 
den befinner sig och således om den “har en särskild plats”, är “på plats” eller “platsar” (Ahmed, 
2011:130). Den kropp som förväntas befinna sig på denna specifika plats, i en vit hegemonisk värld 
konstruerad genom kolonialismen, är endast en kropp som kan accepteras inom ramen för vithet. Det 
beskrivs vidare vara denna vita kropp som tillåts och accepteras att känna sig hemma i den specifika 
kontexten. Genom denna process skapas ett rum, och vidare hela samhällen, där vita kroppars 
fortlevnad konstruerar platser där endast den vita kroppen “passerar obemärkt”. 

2.1.3 Gränser och gästskap 
Under denna rubrik kommer vi redogöra för hur gränser kan verka fysiskt och mentalt genom 
nationsgränser men även som osynliga sådana. Detta redogörs för i syfte att beskriver hur gästskap är 
en process som i synnerhet påverkar individer som inte är födda i Sverige. 

Från ett socialantropologiskt perspektiv beskriver Khosravi (2010) hur gränser både kan vara 
inkluderande och exkluderande baserat på vilken kropp individer lever i. Det som är inom ramen för 
nationers fysiska gränser är vad Khosravi beskriver konstrueras rent, och framställs vidare som en 
motsats till vad migranter bär med sig. Individerna framställs som förorenande när de befinner sig 
inom andra länders nationsgränser vilket beskrivs ske internationellt. Migranterna förklaras därför 
hamnar i limbo mellan inne och ute av anledning att de inte konkret kan klassificeras. Khosravi 
beskriver hur gränser exkluderar människor på grund av “ras” och kön där människors rörlighet 
mellan gränserna påverkas av fysiska markörer. Utifrån detta beskrivs hur kroppen konstrueras som en 
markör för vad som i Sverige anses “svenskt” eller “icke-svenskt” vilket vidare tillges olika värde. I 
denna dikotomisering konstrueras migranter som “anti-medborgare” som i allmänhetens blick utgör ett 
hot mot nationens ideal och moral. Denna uppdelning av medborgare och anti-medborgare skapar ett 
“vi och dem” som kommer till uttryck i den byråkratiska världen och således rekonstrueras i diskurser 
bland människor i samhällen. Utifrån dessa markörer tillges eller begränsas individen till olika fält och 
arenor men medborgarskapet får således också stor betydelse för möjlig rörelse, där det blir en symbol 
för inkludering. Khosravi beskriver medborgarskapet som konstruerat, där passet är en mäktig symbol 
för nationen och ett maktfullt dokument som ger en slags tillhörighet till landet. För att detta ska 
erkännas beskrivs upprättande och rättelse efter normer och värderingar som råder i landet som 
betydelsefullt för det land individen är ny medborgare i. Trots detta medborgarskap som en symbol för 
en form av möjligt innanförskap beskriver Khosravi osynliga gränser som verkar begränsande. 
Osynliga gränser beskrivs även som förkroppsligade på det sätt att om du ser “icke-svensk” ut blir du 
en gräns, vilket Khosravi kallar den “rasifierade gränsen”. Dessa gränser fungerar inte explicit 
exkluderande utan placerar snarare människor på en konstant gräns mellan inne och ute. En osynlig 
gräns utesluter därför inte individer helt, samtidigt som gränserna blir en symbol för att inte heller vara 
inbjuden att tillåtas delta fullt ut. Osynliga gränser beskriver Khosravi följer flera generationer när 
gränserna konstrueras och rekonstrueras i blicken hos de som observerar. Allmänhetens blick 
konstruerar “invandrare” som gäster vilket baseras på flertalet intersektioner såsom “ras”, klass och 
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kön som formar en hierarkisk ordning. På så sätt konstrueras “invandrare” som gäster i det nya landet, 
och likaså deras barn i flera generationer. Så länge en person ses som “invandrare” ses denne även 
som en gäst i värdlandet och av den anledningen kan gästen aldrig ses som värd då ens uppehälle 
enbart ses som temporärt, medan värdens tillstånd framställs permanent. Khosravi beskriver således att 
det uppstår en obalans i makten mellan värd och gäst, där gästen förväntas visa tacksamhet över att bli 
tolererad som även behöver visa tacksamhet till Sverige som nation för möjligheten att få vara här. 
Gästskapet uppstår därav relationellt, alltså när “invandrare” möter “svenskar”. Att tillskrivas 
positionen som gäst är således en rekonstruerande process. 

2.1.4 Språk och diskurser 
Som redogjorts för innan har språket en betydande roll för etablering och integration i Sverige 
(Heppling, 2018). Vidare ämnar vi därför förklara svenska som andraspråk och dess olika funktion, 
samt vad språket bär med sig och hur det verkar i olika sammanhang. Slutligen sammanfattas vår 
förståelse av begreppet diskurs. 

Att lära sig ett andraspråk till skillnad från ett modersmål avser ett lärande som sker efter att individen 
lärt sig sitt förstaspråk (Börestam & Huss, 2001). Det avser ofta ett språk som personen lär sig just av 
anledning att denne nu lever i ett land där det specifika språket i majoritet nyttjas. Denna 
andraspråksinlärning sker både formellt, i skolbänken bland annat genom SFI i Sverige men också till 
stor del informellt i vardagen. Vilken typ av svenska som kommer användas beror av bland annat 
motivation och individens attityd mot majoritetssamhället och modersmålstalarna (Kotsinas, 2005). 
Att utveckla ett andraspråk påverkas också av i vilken utsträckning individen befinner sig i situationer 
där modersmålstalare vistas. “Förortssvenska” har konstruerats som en benämning om ungdomar från 
“invandrartäta förorter” som beskrivs nyttjar en avvikande form av det svenska språket. Det beskrevs 
inledningsvis att ungdomarna “inte talade som man förväntade sig av ungdomar uppvuxna i Sverige” 
(Kotsinas, 2005:238) vilket grundade föreställningen om att ungdomarna således inte behärskade det 
svenska språket överhuvudtaget. Utifrån detta drogs slutsatsen om att ungdomarna behövde lära sig 
den “rätta” och “riktiga” svenskan då “förortssvenskan” inte erkändes eller legitimerats i samma 
utsträckning. Invändningen från ungdomarna själva var att det framväxta språket var en blandning av 
ord från flera språk vilket orsakade att “förortssvenska” blev en beskrivning av en svenska präglad av 
en flerspråkighet. Däremot genom att särskiljandet dras mellan ”förortssvenska” och ”rätt” svenska 
konkretiseras för hur nyttjandet av det svenska språket ges olika värde. 

Individer i Sverige nyttjar diverse olika språk och åsikten om flerspråkigheten är en resurs eller inte 
grundas i inställningen om språkideologi (Börestam & Huss, 2001). Trots att det existerar en viss 
flerspråkig acceptans i Sverige, förklaras ändå svenska som vårt gemensamma språk och därför 
dominerar föreställningen om att vi bör prata svenska. Denna språkideologi utvecklades under 1850-
talet och kom att lyfta betydelsen av “ett land och ett språk”. Att motsätta sig det språk som “ska” 
användas i ett land kom att framställas som avvikande, men också till den nivån att individen kunde 
anses som en förrädare. Syftet att tala ett gemensamt språk ämnar bidra till en språklig, nationell och 
social tillhörighet vilket efterlevs än idag. Betydelsen av att erhålla språkkompetens blir därför en 
markör och ett verktyg för ett erkännande i ett land där språket ofta är starkt grundat både individuellt 
och politiskt. Nyttjandet av språket, “rätt” språk i “rätt” land, menas därför också vara ett sätt för 
individen att visa omgivningen att denna är på samma nivå som resterande språkutövare. Det beskrivs 
som ett bevis för att individen kan utbyta tankar och uttryck, utföra handlingar och lösa problem 
likvärdigt som resterande språkutövare. Språket som verktyg beskriver Börestam och Huss (2001) 
utifrån tre användningsområden. Kommunikativ språklig funktion åsyftar möjligheten att överföra och 
utbyta budskap och meningar. Ett gemensamt språk lägger därför grunden för hur vi kan nå varandra 
kommunikativt genom bland annat informationsspridning och uttryck. Kognitiv språklig funktion 
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menas förklara språket som grunden till våra tolkningar och förståelser. Detta betyder således att 
språket lägger grunden för våra möten med individer, samhälle och struktur för hur vi skapar mening 
och betydelse, genom både egna och andras ordval och beskrivningar. Social språklig funktion som 
den tredje punkten, anspelar på språket som identitetsmarkör. Det handlar om språket som en 
erkännande eller utestängande funktion där individen vidare konstruerar sig själv inom. Språket som 
funktion beskrivs generellt som en individuell kompetens vilket betyder att individen utformar 
språkkompetens utifrån egna erfarenheter. Denna kompetens konstrueras genom individens särskilda 
gemenskap och formas därefter inom individens specifika umgänge. Begreppet språkgemenskap 
beskrivs utifrån detta som en specifik språkkompetens som formas inom en specifik grupp. Med det 
menas att individen erhåller olika god språkkompetens i olika gemenskaper och sammanhang. 

Språket kan vidare förstås, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som ett historisk och 
kulturellt fenomen som utifrån hur vi talar sätter tillfälliga ramar för hur något kan förstås eller brukas 
(Thomassen, 2007). Genom att bryta ner ett begrepp och på så sätt dekonstruera det, kan vi göra 
tydligt för hur vi pratar om ett specifikt fenomen. På så sätt synliggörs även hur fenomenet konstrueras 
och rekonstrueras i språkliga diskurser. Begreppet diskurs är i grunden myntat av Foucault (1972) och 
beskrivs av Burr (2000) syfta till individers specifika sätt att tala om något i en särskild situation. 
Begreppet diskurs omfamnar hur något talas om, men också hur fenomen formas i vårt agerande. Hur 
språket används, hur talar vi om något, likväl som vad som inte talas om berörs inom detta synsätt. Det 
sker genom berättelser av historier, våra åsikter och föreställningar som gör att vi i samtal och vid 
ordval, konstruerar en tillfällig verklighet i en specifik kontext. Diskursanalys är en del av ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, och nyttjas för att utforska vad språket bär med sig. Språket är där 
mening formas men inte som en effekt, utan beskrivs snarare som den faktiska funktionen att skapa 
mening (Neumann, 2003). 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan beskrivs tidigare forskning inom fältet för svenska som andraspråk, föreställningar om 
svenskhet samt etablering på arbetsmarknaden. Sökord som nyttjats för att finns dessa vetenskapliga 
artiklar är, Swedish language courses for immigrants (SFI), Swedishness, Adult migrants, 
Employability och Integration. Samtlig forskning är peer reviewed och går att finna via Stockholms 
universitetsbiblioteks sökmotor EBSCO Discovery Service. 

Rydell (2015) har i sin forskning undersökt hur den kompetenta språkanvändaren konstrueras som en 
“bra student” som sammankopplas med att vara en “bra migrant”. Rydells studie genomfördes utifrån 
observationer av studenter i samtal med varandra under ett språktest vid SFI. I detta test bedöms 
studentens kompetens, vilket Rydell undersökt i syfte att synliggöra diskurser kring språk i relation till 
integration. Rydells forskning visar hur studenterna under dessa test diskuterar värdet kring att vara en 
“bra” och ansvarsfull student. Detta beskrivs av respondenterna som en person som tar på sig ett 
ansvar kring att lära sig språket, något som synliggör hur ansvaret placerats på den enskilda individen. 
En “bra student” beskrivs som någon som tar sitt individuella ansvar och gör bland annat läxor och 
uppgifter i tid för att på ett så sätt kunna bli en “bra” svenskaspråkstalare. Vidare menar Rydell att 
under dessa språktester framträder studenterna på ett sätt som sammanställer språkideologier, som 
syftar till att ett majoritetsspråk ska talas i Sverige, med diskurser kring den ansvarsfulle migranten. 
Detta beskrivs reproducera idén om hur viljan att lära sig det dominanta språket står som markör för 
“invandrares” lojalitet för landet. Rydell (2018) beskriver ytterligare hur språkkompetens i Sverige 
tillskrivs ett stort symboliskt värde och att diskursen att vara “bra” på svenska är en relationell process. 
Det betyder således att konstruktionen av vad kompetens innebär formas i relation till och i samspel 
med andra. Många av studenterna jämför sitt sätt att prata på med lärarnas, där således 
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modersmålssvenska formas som normen att förhålla sig till. Föreställningen om vad som är “bra” 
svenska visas således få negativa konsekvenser genom vad Rydell visar då individer undviker att prata 
svenska i vissa situationer, då det finns en rädsla i att inte bli förstådd (Rydell, 2015; Rydell, 2018). 

Carlson (2017) har granskat diskurser om “invandrarkvinnan” utifrån SFI-utbildning och politiska 
styrdokument. I empirin konstruerats invandraren i relation till att “bli” jämställd för att “bli” svensk. 
Det beskrivs vara just detta den invandrade behöver lära sig för att tillgå det svenska samhällets alla 
delar. Det har genomgående i SFI-utbildning synliggjorts att lärandet fokuserats inte bara vid 
språkkompetens utan även socialisering och rättigheter. Det har beskrivits som SFI:s ansvar att delge 
“invandrare” ett jämställdhetstänk då sådan information beskrivits inte tillgått individerna tidigare. 
Diskursen beskrivs beröra informationsspridning i syfte att rädda den invandrade kvinnan från den 
underordnade position hon tidigare haft som bestått av att hon ansvarat för hem och barn medan 
mannen arbetar. Vidare har det även berört en övertygelse om att informera invandrare om att arbete är 
viktigt för god ekonomi och skapar möjligheten för att resa. Antagandet är från början av 60-talet till 
2000 att “invandraren” inte själv skulle se syftet av att tillträda arbetsmarknaden eller betydelsen av 
rättighet och jämställdhet. Detta beskriver Carlson som en elitistisk välfärdspolitik som grundas vid tro 
om att svenska staten vet bäst om vem som behöver vad i livet. Sammanfattningsvis synliggörs för hur 
“invandrarkvinnan” genomgående i Carlsons empiriska material exkluderas från innebörden av att 
vara svensk och jämställd. Att vara jämställd i Sverige sammankopplas även med att vara modern, 
alltså motsatsen till att vara konservativ. Det sistnämnda beskrivs kopplas samman med just 
“invandrarkvinnor” och “deras” tradition till skillnad från “vårt” svenska ideal. Carlson synliggör 
alltså problemet i att utgångspunkten för “svenskhet” är intimt förknippat med jämställdhet och 
modernitet och detta ställs i sin motsats i diskursen om “invandrarkvinnan”. Kvinnorna som Carlson 
intervjuat, med icke-nordisk bakgrund, konstrueras rentav som en motpol till det svenska vita idealet 
och dikotomt till “den etniskt svenska kvinnan”. Carlsons resultat visar därav att “invandrarkvinnan” 
stängs helt utanför diskursen om “svenskhet” när hon inte erkänns som en arbetande kvinna då hon 
inte förknippas med bilden av vem den arbetande invandraren är, vilket endast är begränsad till en 
manskropp. Hon exkluderas även kroppsligt som “invandrarkvinna” då hon inte heller ses som 
“kvinna”, för den kategorin är endast begränsad till den vita kroppen. Carlson konstater således att 
binära motsättningar reproduceras i diskurser om att vara kvinna, svensk och jämställd. Det sker rent 
samhälleligt men mer specifikt i SFI-utbildningar där kategoriseringen “invandrare” konstrueras som 
motsatsen till svenskhet. 

Vesterberg (2015) har studerat huruvida migranter och personer med utländsk bakgrund lär sig bli 
svenska inom den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten för individerna beskrivs vara att lära sig 
bli svensk vilket ofta förklaras vara av relevans för att kunna tillträda arbetsmarknaden. 
Utgångspunkten är vad och hur individen behöver lära sig för att bli “anställningsbar” och vidare bli 
en del av det svenska samhället i stort. Anställningsbarhet är ett konstruerande av sig själv som 
attraktiv på arbetsmarknaden där individen behöver lära sig social kompetens utifrån svenska ideal. 
Anställningsbarhet lägger grunden för vad vi ämnar undersöka ytterligare, nämligen individens agens. 
Fejes (2010) beskriver governmentality, som i grunden nyttjats av Foucault, som ett maktförhållande 
mellan stat och individ. Governmentality beskrivs som en intressestyrd, osynlig makt som kan 
förklaras som en omedveten påverkan av individens intresse och uppfattning. Begreppet förklarar hur 
individens frihet ökat i en nutida liberal svensk kontext vilket skapat “individens vilja”, som 
egentligen grundas i statens avsikt. Detta kan förklara hur individen format detta självstyre som också 
kan benämnas som en styrningsmentalitet. Fejes forskning visar att fokus har skiftat från ett ansvar 
som samhället innehaft för att göra individer anställningsbara, till att individen själv ansvarar för sin 
egen utbildning och utveckling. Diskursen berör ett lärande som sker hela tiden och utveckling finns 
därför tillgänglig för individen att ta del av. Det ständiga lärandet påminner om den kompetens som en 
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kan nå, och därför blir det tydligt för individen att hon själv behöver ansvara för att ta del av den. 
Detta görs med vetskapen om att arbetsmarknaden många gånger är en tävling där den som är mest 
anställningsbar vinner. Dessa normer kring anställningsbarhet har format ett slags inmatat självstyre i 
individens agens snarare än att ett ansvar skulle ligga på samhället. Hur det pratas om 
anställningsbarhet menar Fejes synliggör hur detta självstyre tar sig form och påverkar individer 
implicit att vidareutbilda sig och ta till vara på de erbjudanden om utbildning som ges. Fejes resultat 
visar att ansvaret slutligen hamnat hos den enskilde individen att investera i sig själv för att skapa 
bättre möjligheter för integrering och etablering i Sverige. Denna intressestyrda makt formar således 
individen till ett ansvarsfullt subjekt, och diskurserna kring ett ständigt lärande kan då förklaras 
påtvinga vidareutbildning och utveckling, snarare än att det skapar valmöjligheter. Det handlar även 
om en styrningsmentalitet som påverkar individens intresse att “bli” svensk såsom Vesterberg (2015) 
beskriver det. Att bli anställningsbar i Sverige förklara Gustavsson (2010) formas utifrån en förvrängd 
bild av att individen själv skulle erhålla en frivillig kontroll över livet, framtiden och 
identitetsskapande. Ett ansvar att göra medborgarna anställningsbara kan därför beskrivas tidigare 
legat hos staten, men har nu kommit att bli individens ansvar, genom att staten placerat ansvaret hos 
individen vilket format en styrningsmentalitet. Medborgaren tror att den är ansvarig och således 
innehar makt, men det är trots detta statens vilja i grunden som implementerats hos individen 
(Gustavsson, 2010). 

2.3 Sammanfattning 
Carlson (2017), Vesterberg (2015), Hübinette et al. (2012), Ahmed (2011) samt Khosravi (2010) 
lägger således grunden för hur vi förstår och vidare ämnar undersöka svenskhet som konstruktion. 
Rydell (2015; 2018), Börestam och Huss (2001) och Kotsinas (2001) tar vi utgångspunkt ifrån då vi 
ser hur deras forskning förklarar hur det svenska språket konstrueras i bemärkelse av att tala “rätt” 
svenska. Sammanställningen om “integrationsproblemet” såsom Heppling (2018) förklarar det samt 
den styrningsmentalitet som ligger till grund för att vara anställningsbar ämnar vi nyttja utifrån bland 
annat Fejes (2010). Utifrån ovan redogjorda tidigare forskning kan vi konstatera att vi upplever att det 
finns anledningar till att undersöka etableringsmöjligheter utifrån dessa “invandrarkvinnor” (Carlson, 
2017) och hur de tvingas förhålla sig till idén om anställningsbarhet och i synnerhet självstyre i 
Sverige (Vesterberg, 2015: Fejes, 2010). Trots att bland annat Carlson (2017) delvis grundat sin 
forskning i intervjuer med de berörda kvinnorna, nya i Sverige, anser vi att perspektivet för hur 
språkkompetens konstrueras (Rydell, 2015; Rydell, 2018) behöver analyseras i samspel med 
föreställningar om svenskhet som vi tror påverkar tillkomna svenska kvinnors etableringsmöjligheter, 
såsom den beskrivs utifrån den politiska debatten (Heppling, 2018). Detta vill vi för att när kvinnorna 
själva inte ges utrymmet att vara subjekten för deras egna berättelse saknas ett perspektiv. Utan deras 
beskrivningar exkluderas den röst som tillhör de som genomlever det problem vi identifierat, om 
varför vissa inte accepteras eller passerar som svenska trots att de lever i Sverige. Vår studie kan 
därför ge en fortsatt och nutida beskrivning inom ämnet för att dessa individer, som vi har intervjuat, 
sällan inkluderas i diskussionen om integration och etablering i Sverige. Debatten berör dessa 
tillkomna kvinnor ytterst, och därför vill vi tala med dem som det annars talas om. 
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Kapitel 3: Metod 
Tillkomna svenska kvinnors upplevelser av att integreras i Sverige i koppling till svenskhet och 
kunskap i det svenska språket har stått i fokus för studiens upplägg och innehåll. I det här kapitlet 
kommer vi redogöra för, motivera och genomgående reflektera över våra val av metod genom att 
beskriva hur studien genomförts, alltså hur materialet insamlats och analyserats. Detta kommer 
avslutningsvis diskuteras i relation till etiska principer samt studiens tillförlitlighet. 

Vi har genomfört sex intervjuer för att nå de individuella berättelserna i form av erfarenheter och 
upplevelser. Vi ville undersöka hur detta upplevs för personer som det ofta talas om och sällan med i 
den politiska debatten. Valet att genomföra intervjuer baseras på vår nyfikenhet för att fördjupa oss i 
diskursen om vår iakttagelse utifrån individers uppfattning och relation till de tre fenomen om 
etablering, det svenska språket och svenskhet. Hur etablering och svenskhet upplevs och erfars utifrån 
att vara ny i Sverige grundar vårt val av metod (Kvale & Brinkmann, 2014) utifrån hur någonting görs 
och alltså inte hur något essentialistiskt är. Ett kvalitativt metodval som intervju beskriver Bryman 
(2011) som ett tolkande synsätt och ett konstruktionistiskt perspektiv. Denna studie är utifrån detta 
utformad från vår iakttagelse och redan befintliga teorier. Vi har nyttjat ett deduktiv och abduktivt 
(Kvale & Brinkmann, 2014) förhållningssätt i kombination, för att vi till viss del varit bekanta med 
fältet sedan innan men samtidigt funnit relevans i att erhålla öppenhet för vad som kan uppkomma 
utifrån intervjuerna. Därför har både tidigare forskning sedan innan påbörjad uppsats nyttjats men 
också ytterligare kompletteringar gjorts. 

3.1 Intervjudesign 
Vår kvalitativa forskningsdesign har genomförts inom ramen för semistrukturerade intervjuer såsom 
Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) redogör för den. Den semistrukturerade 
intervjuformen utgår från tre teman och de är teman vi utformade för att specificera vårt studieintresse 
(Bryman, 2011). Vi utformade utifrån iakttagelsen teman om är: etablering, svenskhet och svenska 
språket, vilka lade grunden för vår utformade intervjuguide. Utifrån vår iakttagelse grundad i den 
politiska diskursen fann vi våra tre teman som vi upplevde relevanta att vidröra under intervjuerna. 
Temana står till grund för vad vi under intervjuerna valt att förhålla oss till, men den semistrukturerade 
utformningen skapar också utrymme för respondenterna att uttrycka ytterligare tankar och känslor som 
för oss varit möjliga att följa upp. Den semistrukturerade intervjun har vidare nyttjats flexibelt och 
delgivit frihet för respondenterna att beskriva sina upplevelser utan att intervjun manövreras i allt för 
stora drag. Ett tema nyttjades för att närma oss ett ämne och våra öppna frågor med vidare följdfrågor 
kan förstås som alternativ, snarare än ett strikt frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2014). Val av 
forskningsdesign grundas vidare i den semistrukturerade utformningen som möjliggör för oss att 
studera vårt specifika intresseområde samtidigt som utrymmet finns för respondenterna att motsätta sig 
vår redan befintliga iakttagelse och förförståelse. Fokus har vidare legat vid att utifrån språkets 
betydelse, genom diskurser, tolka respondenternas erfarenheter. Val av intervju och den 
semistrukturerade metodologin har även testats i en pilotstudie som genomfördes innan påbörjad 
uppsats. Detta synliggjorde styrkan av vårt val av metod då pilotstudien gav empiri som vi upplevde 
intresseväckande för vår frågeställning. 
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3.2 Urval 
Vårt studieintresse ledde oss till den varierade och stora population av individer vilka flytt eller flyttat 
till Sverige. Vi har undersökt svenskhet utifrån individer vilka relativt nyligen kommit hit och vi har 
därför avgränsat oss till antal levda år i Sverige mellan 3 till 10 år. Denna avgränsning baseras vid 
statistik som beskriver att det tar cirka fem år för tillkomna svenskar att få en anställning i Sverige 
(Samzelius, 2018). Anledningen till att vi avgränsade urvalet till en tioårs period beror av vår 
föreställning om hur pass mycket individen själv kommit att präglas av det svenska samhället och 
avser därför att individen fortfarande ser på Sverige med relativt “nya” ögon. Under perioden från 3 
till 10 år föreställer vi oss att en tillkommen individ i varierad utsträckning berörts av svenska 
samhälleliga reglementen och besitter således levda erfarenheter av att bo i Sverige. Minimigränsen 
baseras vid att nå individer som börjat, till viss del eller helt lärt sig det svenska språket och således 
kan uttrycka upplevelser eller tankar av att lära sig svenska som andraspråk. Av anledning att vi vidare 
fokuserat upplevelser i relation till etablering har vi enbart intervjuat respondenter äldre än 18 år för att 
få med ett perspektiv som berör utbildning och arbete. Det specifika intresset att nå individer vilka 
identifierar sig som kvinnor beror av statistik som visar att utrikesfödda kvinnor är 
underrepresenterade på arbetsmarknaden (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018). Vi fann detta 
ytterligare relevant då vår iakttagelse av den politiska debatten delger lösningen att arbete är väg in i 
det svenska samhället, vilket skulle begränsa speciellt kvinnor i sådana fall. “Invandrarkvinnor” 
beskrivs vidare begränsas både på basis av kön och etnicitet, vilket orsakar en än svårare 
integrationsprocess för dessa kvinnor (Carlson, 2017). Vår population består av kvinnor från olika 
länder och vi har förhållit oss öppet till att nå individer från olika världsdelar. Populationen har skapat 
möjlighet att intervjua individer med varierande eller gemensamma upplevelser av att komma till 
Sverige. Upplevelserna kan således skiljas i hur de kommit i kontakt med normer och lagar genom 
utbildning och anställningsformer i det svenska samhällets olika kontexter och system.  

Utifrån de intervjuer som genomförts har det även uppkommit att de respondenter vilka levt i Sverige 
längre, mellan 7–10 år, inte upplever att de är speciellt nya. Trots att denna studie syftar till att granska 
tillkomna svenska kvinnor är dessa trots allt nya i jämförelse med svenskfödda och kan därför på ett 
annat sätt se Sverige med “nya” ögon. Inledningsvis benämnde vi vår population som “nytillkomna 
svenska kvinnor” vilket i intervjuerna visade att vissa respondenter inte identifierade sig med. Vi valde 
därav, som vi redogjort för, att istället benämna dem som tillkomna svenska kvinnor. Detta i försök att 
frångå begrepp som bär med negativiteter och endimensionella aspekter av individer (Antirasistiska 
Akademin, u.å) menar vi att vårt begrepp bidrar till en öppnare terminologi. Begreppet vi utformat 
syftar till ett försök att frångå särskillnader och föreställningar som grundas och vidare värderas i 
åtskillnaden mellan ny/gammal och svensk/icke-svensk. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Populationen har visat sig svår att nå, möjligen på basis av vår avgränsning, vilket resulterade i 
beslutet om ett bekvämlighetsurval. De sex tillkomna svenska kvinnorna vi intervjuat har vi kommit i 
kontakt med genom bekanta via flertalet sociala medier såsom Facebook- och Instagram. Vi har även i 
kvinnoseparatistiska grupper annonserat för vårt examensarbete. Kontakten har vidtagits i privata 
chattforum, textmeddelande och telefonsamtal och det har således aldrig uttalats publikt att ett 
medverkande beslutats. Dessa åtaganden och denna försiktighet har bidragit till erhållandet för 
deltagarnas konfidentialitet (Bryman, 2011). Fem av respondenterna har kontaktats direkt då dessa 
tipsats om via bekanta. Den sjätte kom vi i kontakt med genom en Facebookgrupp. 
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Sex intervjuer har genomförts med tillkomna svenska kvinnor och samtliga respondenter tillgavs redan 
från start fiktiva namn (Bryman, 2011). Vi har vidare valt att beskriva vilken världsdel och inte land 
som respondenten är födda i för att styrka konfidentialiteten. Av samma anledning får ungefärligt antal 
år i Sverige beskriva snarare än exakta. Intervjuerna har utförts under ungefärliga 40–70 minuter både 
på svenska och engelska baserat på respondentens egna val och inställning om vilket språk hon finner 
sig mest bekväm att nyttja. Nedan redogörs kort för respektive respondent. 

3.3.1 Beskrivning av respondenter 

Alice Är från Östafrika och talar 4 språk, varav grundläggande svenska och engelska. Är 20 år 
gammal och har bott i Sverige i 3–4 år och studerar på folkhögskola med SAS utbildning. 
Intervjun hölls på svenska. 

Louise Är från Östasien och talar 3 språk, varav flytande engelska och relativt lite svenska. Är 31 
år gammal och har bott i Sverige i 3–4 år och är yrkesverksam. Intervjun hölls på 
engelska. 

Sofia Är från Östeuropa och talar 4 språk, varav god engelska och relativt lite svenska. Är 34 år 
gammal och har bott i Sverige i 5–6 år och studerar vid SFI. Intervjun hölls på engelska. 

Maria Är från Sydamerika och talar 4 språk varav flytande svenska och grundläggande 
engelska. Är 26 år gammal och har bott i Sverige i 7–8 år och studerar nu vid universitet. 
Intervjun hölls på svenska. 

Olivia Är från Östafrika och talar 3 språk varav engelska som modersmål och flytande svenska. 
Är 20 år gammal och har bott i Sverige i 7–8 år och studerar på gymnasienivå. Intervjun 
hölls på svenska. 

Kim Är född i Sydeuropa och talar 5 språk varav engelska som modersmål och relativt lite 
svenska. Är 40 år gammal och har bott i Sverige i 9–10 år och är yrkesverksam. Intervjun 
hölls på engelska. 

3.4 Datainsamling 
Vid första kontakt med respondenterna skickades de en kort skriftlig sammanfattning om studien och 
genomförandet av intervjun i syfte att styrka det informerade samtycket (Kvale & Brinkmann, 2014). 
När tiden för intervjun inföll medtogs ett bearbetat missivbrev där studiens syfte redogjordes för och 
intervjuns upplägg mer grundligt, säkrandet av respondenternas anonymitet samt individernas 
frivillighet att deltag (Bryman, 2011). För att förtydliga förfrågan om att intervjun skulle spelas in 
ställdes detta även som fråga i missivbrevet vilket respondenten besvarade med ja eller nej. Samtliga 
intervjuer är genomförda på en avskild plats utifrån respondenternas val, fem av intervjuerna är 
genomförda hemma hos respondenten och en är utförd hemma hos en av studenterna. Missivbreven 
signerades innan påbörjad intervju, varav en kopia var för respondenten att behålla och en för oss att 
arkivera.  

Den pilotstudie som vi genomfört utfördes på engelska, detta tog vi i beaktande att fler respondenter 
kunde komma att vilja. Vårt missivbrev och vår intervjuguide översattes därav för att finnas 
tillgängligt på både svenska och engelska (se Bilagor). Intervjuguide och missivbrev är i stor 
utsträckning utformade med relativt begripligt språk i syfte att respondenter med olika 
språkkompetens ska förstå vad de samtycker till och bilagorna består därför begränsat av akademiska 
termer (Vetenskapsrådet, 2018). Nyttjandet av det språk som för respondenten upplevs mest 
fördelaktigt för intervjun var för vår del ett bemötande grundat vid ett stärkande av informations- och 
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samtyckeskrav (Bryman, 2011). Detta i syfte att försäkra om att samtliga frågor och svar ska vara 
begripliga för respondenten inför och under intervjun. Inför pilotintervjun utformades vår 
intervjuguide utifrån tre teman. Intervjuguiden granskades efter genomförd pilotintervju vilket 
möjliggjorde för mindre korrektion och revidering av oklarheter. Dessa förändringar handlade till 
största del om omformuleringar av följdfrågor då vi upplevde svårigheter i att nå djupet i vissa 
fenomen. I övrigt bevarades intervjuguiden som den var strukturerad redan under pilotstudien. Inga 
större korrigeringar av intervjuguiden har genomförts efter pilotstudien och vi beslutade därav att 
inkludera den i det slutgiltiga arbetet.  

Populationen vi ville nå kan förstås vara en exkluderad och därav till viss del oetablerad grupp i 
Sverige kan därför möjligheten att nå respondenter genom bekanta och sociala medier ha varit en 
begränsning. Andra tillvägagångssätt för att nå populationen var därför SFI och andra myndigheter 
som dagligen kommer i kontakt med dessa kvinnor. Dessa har vi antingen inte lyckats få svar från 
eller så har vi besvarats med att de upplevt vår förfrågan olägligt i relation till deras tillfälliga 
arbetssituation. De respondenter vilka i studien har intervjuats har vi istället kommit i kontakt med via 
bekanta. Vid dessa intervjuer har den av studenterna som tidigare inte haft någon kontakt med 
respondenten ansvarat för intervjun och transkribering. Detta har fråntagit risken för skevhet för den 
lilla mängd bekantskap som erhållits samt risken för omtolkning av respondenternas svar (Bryman, 
2011). Risken kvarstår att respondenter delger vad denne upplever är önskvärda svar, men med 
medvetenhet om detta kan detta i större skala tas i beaktande. Därför har vi genomgående reflekterat 
över respondenternas svar när vi upplevt att vissa frågor, trots intervjuguiden, uttryckts styrande. 
Kvale och Brinkmann (2014) redogör för att en även bör ta hänsyn till att intervjun inte är ett 
avslappnat samtal, utan att det är ett konstruerat sådant. Respondenten delger information vilket den 
annars inte skulle delgivit om situationen inte infunnits. Vi har därför i arbetet haft i åtanke att det 
finns en tydlig maktaspekt mellan oss intervjuare och våra respondenter vilket påmint oss om 
kvinnornas tolkningsföreträde i fråga och att det är dessa individers berättelser och upplevelser som vi 
ämnar att lyfta fram. Av anledning att vår studie kan upplevas granskar känslig information om de 
intervjuades liv utformades intervjuguiden med frågor som uppmuntrar respondenten till att välja vad 
hon vill berätta i relation till vår avgränsning (Kvale & Brinkmann, 2014). “Skulle du vilja berätta 
något av dina första minnen…” stod som grund för vardera teman. Detta ämnade skapa en atmosfär av 
intresse för respondenten och uppmuntran för samtal och ibland även försök till att återkalla minnen 
från när respondenten var ny i Sverige. Detta i syfte av att vi inte ville projicera våra föreställningar 
kring fenomenen och för att istället möjliggöra för respondenten att beskriva sin egna uppfattning. Den 
berättelsen respondenten delgav följdes vidare upp med kortare, konkreta frågor vid de tillfällen vi 
upplevde att respondenten gled ifrån vårt intresseområde (Bryman, 2011). Dessa frågor var till stor del 
styrande men inte stängda vilket skapade utrymme för reflektion. För att emellanåt nå respondenternas 
bestämda åsikter ställdes däremot också slutna frågor men som varje gång följdes upp med en 
uppmuntran om att respondenten skulle vidareutveckla. 

Efter genomförandet av våra sex semistrukturerade intervjuerna transkriberades dessa till en början 
ordagrant på det språk som intervjuerna genomfördes på (Bryman, 2011). Vid citering för analys 
presenterades detta endast på svenska och istället för exakt citering genomfördes mindre justeringar. 
Detta i syfte att betona betydelsen av diskursen snarare än att inkludera respondenternas böjningsfel. 
Ståndpunkten om att inte utlämna respondenterna språkligt står till grund för detta val då det 
framkommit att det svenska språket för samtliga respondenter är en känsloladdad aspekt. De 
justeringar som utförts menar vi även stärker ett konfidentiellt presenterande av empirin och 
justeringarna är tämligen små just för att inte reformera respondenternas uttryck. 

Tematisk analys som en form av metod (Braun & Clarke, 2006) nyttjades för att lägga grunden för 
analysen ämnad att sortera hur vardera respondenten förhåller sig till etablering, svenskhet och 
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svenska som andraspråk. En tematisk analys av intervjuerna tydliggjorde för hur diskurser om 
fenomenen kom till uttryck, alltså vad som berörts samt vad som i samma stund inte samtalats om. 
Empirin färg-kodades för att förtydliga respondenternas ställningstaganden och reflektioner. Vid 
granskningar av empirin identifierades mönster som vi valde att etikettera inom ramen för, inte bara 
etablering, svenska språket och svenskhet, utan också att vara gäst, gränser, kroppsliga faktorer och 
känslor, integration samt motivation. Samtliga teman grundas i tidigare forskning och teori men även 
utifrån återkommande samtalsämnen i intervjuer som vi i efterhand funnit relevant att undersöka 
ytterligare. Det är utifrån dessa teman som vi utsorterat empirin. Subteman har använts för att skapa 
tydlighet i hur respondenterna förhåller sig varierat till normer, både i med- och motström och hur 
deras föreställningar kommer till uttryck genom språket. Här förändrades vår studies fokus något, när 
vi tidigare ämnat undersöka specifikt anställningsbarhet i relation till svenskhet när vi insåg att det 
egentligen handlade om etableringsmöjligheter utifrån individens självstyre. Etablering blev således 
utgångspunkten som vi förstod påverkades av svenskhet och det svenska språket, vilket bidrog till att 
vi ändrade syftets fokus. 

Språket betydelse står till grund för den diskursanalys som nyttjats som en form av metod (Börjesson, 
2003). Detta har tagit form utifrån förståelse av språket som en faktor för hur vi skapar och 
rekonstruerar vår värld och verklighet. Det betyder att vi har granskat transkriberingarna med fokus på 
hur fenomen och känslor beskrivs, hur saker och ting jämförs men även vad som inte nämns i 
intervjuerna. Vi har således analyserat materialet utifrån en förståelse för att när ett fenomen 
diskuteras, såsom som svenskhet, konstrueras också en motsats, alltså något icke-svenskt. Vårt 
tillvägagångssätt, våra teman och subteman satte således ramen för vad som varit möjligt att studera 
men diskursanalysen möjliggjorde för flertalet tolkningar och tänkbarheter. 

3.5 Etiska förhållningssätt 
Intervjuer med tillkomna svenska kvinnor har betytt att diskutera känsliga minnen och erfarenheter 
med individer vilka inte självklart förhåller sig avslappnat till språkbruk. Detta har från start inneburit 
ett förtydligande för respondenterna om deras rättigheter att avslå, avbryta eller ångra sitt deltagande i 
vår studie (Bryman, 2011). Missivbrevet utformades i syfte att stärka samtyckeskravet som grundas i 
att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan men även genom en fråga i missivbrevet som 
berör ett samtycke för att intervjun ska spelas in. Grundläggande information om studien, grundat i 
informationskravet, tydliggör för respondenterna vilken typ av studie de väljer att medverka i för att de 
på grundläggande basis själva kan ta beslutet om vår studie är en studie de frivilligt kunde tänka sig 
medverka i. Respondenterna informerades om att de skulle tillges figurerade namn, födelseland och 
språkkompetens utöver engelska och svenska, som skulle kunna röja vilket land individen är född i. 
Detta grundas i vår vilja att inte utelämna respondenterna eller att deras identitet på något sätt ska 
kunna identifieras utifrån kopplade egenskaper såsom yrke, födelseland eller modersmål som kan 
kopplas till ett specifikt land istället för en världsdel. I vårt missivbrev redogörs även för att 
inspelningar och transkriberingar bevaras på lösenordskyddad dator och vidare raderas vid avslutad 
examination vilket åsyftar konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet grundat i ett informationskydd 
(Bryman, 2011). 

Då vi upplevde ett missförstånd under pilotintervjun har vi tydligast möjligt redogjort för när intervjun 
inletts och inspelningen startat, oavsett språkbruk. Respondenten för pilotintervjun bad oss om en 
exempelfråga inför påbörjad intervju, något som grundades vid en upplevd nervositet på basis av 
hennes brytning. En av våra följdfrågor från mitten av intervjuguiden delgavs därför vilket föranledde 
att respondenten utförligt besvarade den. Detta reagerade vi på genom att starta inspelningen och 
fullfölja intervjun vilket respondenten vid avslutad inspelning beskrev som ett bra sätt att lura henne 
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till att prata. En känsla av att vi bröt mot de etiska principerna uppstod då det informerade samtycket 
tycks ha brustit (Bryman, 2011), vilket vi tog på största allvar. Vår intention var aldrig att lura 
respondenten till att känna sig bekväm för att påbörja intervjun. Den tillkomna svenska kvinnan som 
deltog vid pilotstudien har kontaktats i efterhand för att bekräfta att hennes samtycke kvarstår, vilket 
det gjorde. Detta har föranlett att vi informerat resterande respondenter om att de ska kontakta oss om 
några oklarheter eller ånger uppstår för att visa att rättigheterna är på hennes sida vad gäller 
deltagande. Missförståndet som uppstod synliggjorde betydelsen av tydlighet, speciellt inför påbörjad 
intervju samt inspelning, och speciellt på basis av språkliga faktorer trots att missivbrevet signerats 
och inspelningen godkänts. Dels med förståelse för att nervositet kan uppstå och dels för att 
missförstånd som berör de etiska förhållningssätt ska tas i beaktande. 

3.6 Kvalitetskriterier 
Flertalet beslut har behövts tas gällande studieintresse och tillvägagångssätt såsom metodologi och 
avgränsning av population och urval. De vanligt förekommande kriterierna för att bedöma en studies 
vetenskaplighet benämns av Bryman (2011) som reliabilitet, replikation och validitet. Den 
förstnämnda grundas i möjligheten att genomföra studien på nytt i syfte att de faktorer som mäts, mäts 
på ett följdriktigt sätt. Bryman beskriver att reliabilitet kan motsvara en kvalitativ forsknings 
pålitlighet. Detta beskrivs utifrån möjligheten att genomföra samma studie vid ett annat tillfälle, alltså 
replikerbarheten, och vidare få samma resultat. Vårt slutliga urval har bestått av tillkomna svenska 
kvinnor från varierade världsdelar vilket å ena sidan kan förstås som en positiv aspekt som stärker 
studiens överförbarhet och trovärdighet såsom Bryman (2011) beskriver det. Styrkandet grundas i att 
resultaten i större utsträckning kan jämföras med andras sociala verkligheter just för att respondenterna 
är födda i olika världsdelar och ger en variation av individer och erfarenheter. Å andra sidan kan våra 
resultat vid ett senare skede vara svåra att nå då upplevelserna vi undersökt varierar mellan individer 
utifrån deras erfarenheter såsom födelseland, språkkompetens, tid i Sverige och sysselsättning. 
Replikerbarheten är däremot enligt oss hög när vi tydligast möjligt redogjort för vårt tillvägagångssätt, 
både genom missivbrev och intervjuguide.  

Bryman (2011) redogör för pålitlighet som en studies fullständiga transparens vid val och 
tillvägagångssätt för studien, vilka behöver vara väl grundade och granskade. Den pilotstudie som 
genomfördes inför påbörjad uppsats stärker våra val och studiens pålitlighet på basis av att vi testade 
våra metodologiska val, tillvägagångssätt och att detta granskades av andra redan innan helt påbörjad 
uppsats. Validitet beskriver Bryman beröra studiens nyttjade begrepp och om de mäter vad som ämnas 
mätas. För vår studie är det av större relevans att redogöra för trovärdighet, som Bryman beskriver 
vara motsvarigheten till intern validitet. Det beskrivs åsyfta att synliggöra resultatens trovärdighet, 
alltså hur det som undersökts de facto ligger till grund för resultatet. Denna studies utgångspunkt var 
språkkompetens och svenskhet i relation till etablering, men vi förstår samtidigt att andra fenomen 
eller faktorer kan stå till grund för en möjlig eller begränsad etablering. Valet att genomföra en 
intervjustudie har ämnat skapa utrymme för respondenterna att uttrycka sina åsikter om det skulle vara 
så att andra faktorer än de vi ursprungligen utgått ifrån skulle påverka deras etablering. Intervjuns 
styrkande har kommit att göra en annars tänkbar enkätstudie irrelevant. Att genomföra en studie 
utifrån en strukturerad intervju skulle innebära att utgå från redan på förhand formulerade frågor och 
svar (Bryman, 2011), vilket skulle innebära att respondentens egna berättelse skulle begränsas. Likaså 
vårt intresse för att ifrågasätta och fördjupa skulle vara ogenomförbart då vi inte skulle kunnat 
kontakta enskilda informanter i efterhand som genomfört enkäten. Intervjun har skapat utrymme för 
respondenterna att uttrycka egna ordval och berättelser till skillnad från en enkätundersöknings vanliga 
utformning. En enkätstudies hade dock kunnat format ett omfattande material och en syntes möjlig att 



  
 

18 

generalisera utifrån, om studiens syfte hade varit att mäta tillkomna svenska kvinnors attityder eller 
föreställningar. Generalisering ämnar visa att undersökningens resultat går att jämföra med individer 
vilka inte medverkat i studien. I vår studie kan detta beskrivas onåbart då kvalitativ forskning och vårt 
urval utgjort ett bekvämlighetsurval. Detta klassificerar Bryman inte som ett sannolikhetsurval vilket 
beskrivs behövas för att generalisering ska vara möjligt. Vi menar således att resultaten från vår studie 
inte är möjlig att jämföra med några andra än våra respondenter. Bryman (2011) beskriver en studies 
överförbarhet och betydelse av fördjupning inom den specifika population som analyserats som den 
kvalitativa forskningens styrkande. Vår intervjustudie ger därför ett djup, istället för en kvantitativ 
bredd. Trots den kvantitativa forskningens fördelar hade vårt syfte inte i samma utsträckning kunnat 
genomföras när vi inte hade kunnat förstå respondenternas upplevelser på det fördjupande sätt som vi 
intresserat oss för.  

Med vetskapen om att vi är två vita studenter med svenska som modersmål med snart avklarade 
universitetsutbildningar som intervjuar kvinnor med helt andra erfarenheter och kroppar, underbygger 
detta betydelsen av att det är intervjuer som genomförts. Detta för att intervjua individer vilka faktiskt 
vet hur det är att leva i Sverige som tillkommen svensk kvinna, vilket vi två inte kan uttala oss om 
utan att ha tilltagit oss deras berättelser. Bryman (2011) beskriver betydelsen av möjligheten att styrka 
och konfirmera som det sista kriteriet för att begrunda studiens tillförlitlighet. Utifrån vetskapen om 
vår position i relation till respondenterna har detta gjort oss medvetna om att vi även präglas av vår 
egna subjektiva förförståelse vid tillvägagångssätt och analys. 
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Kapitel 4: Analys av intervjuer 
De tillkomna svenska kvinnornas berättelser analyseras nedan utifrån ett socialkonstruktionistisk 
perspektiv ämnat att synliggöra hur etablering upplevs utifrån deras specifika erfarenheter. Vi gör 
detta med “glasögonen” som synliggör konstruktioner och vi ämnar undersöka hur våra fenomen 
upplevs utifrån en kvinna, född i ett annat land, som flyttat eller flytt till Sverige. Konstruktionerna 
synliggör för varierande föreställningar och vad de bär med sig (Alvesson & Deetz, 2000). 
Diskurserna tydliggör för hur det talas om fenomenen och hur rekonstruktioner sker i samtal. Ur ett 
intersektionellt perspektiv har vi påträffat att tillkomna svenska kvinnor har olika upplevelser och 
erfarenheter utifrån tre identifierade faktorer, ras, könsidentitet och klass (utifrån utbildning och 
arbete). Nedan i fyra rubriker kommer empiri redogöras för i relation till tidigare forskning och teori. 
Inledningsvis beskrivs respondenternas upplevelser av att etableras i Sverige för att vidare redogöra 
för respondenternas tankar och förhållningssätt till svenskhet som konstruktion. Hur tillkomna svenska 
kvinnor beskriver betydelser och uppfattningar om att göra sig förstådda analyseras vidare, för att 
slutligen redogöra för de motstånd som kan komma till uttryck hos individer nya i Sverige. 

4.1 Att integreras 
Etablering på den svenska arbetsmarknaden beskrivs som slutmålet för en god integrering och 
lösningen på det så kallade "integrationsproblemet" (Heppling, 2018). Våra respondenter har i olika 
utsträckning beträtt arbetsmarknaden och det är därför av intresse att förstå deras förhållningssätt och 
upplevelser utifrån deras särskilda erfarenheter. Intervjufrågorna har berört nuvarande sysselsättning 
och vägen dit, men även framtida mål och drömmar i relation till ett möjligt yrkesliv för de 
respondenter som nu utbildar sig. Vi har även undersökt om det finns faktorer som kan verka 
begränsande eller kvalificerande för etablering på arbetsmarknaden. För att förstå hur respondenterna 
förhåller sig till etablering i Sverige och hur en är attraktiv på arbetsmarknaden granskas detta utifrån 
självstyre, vilket verkar som en styrningsmentalitet där individen ansvarar för sin egen utveckling 
(Fejes, 2010; Gustavsson, 2010; Vesterberg, 2015). Vi kommer utifrån självstyre analysera 
förutsättningar för etablering utifrån två identifierade perspektiv. Ett som berör de faktorer som är 
möjliga att påverka, såsom utbildning i både det svenska språket och yrkesmässigt. Det andra 
perspektivet berör faktorer som individen har svårare att påverka såsom normer om språkideologi, 
kropp och ett exkluderande skolsystem. 

Respondenten Louise som sedan innan hon flyttade till Sverige är utbildad svarar på frågan om hur en 
får jobb i Sverige följande: 

Louise: Jag flyttade bara hit, lämnade in mitt CV och veckan efter att jag flyttat hit fick jag jobb. [...] 
Det beror helt enkelt på vad du gör och hur mycket engelska du pratar, ja om du har någon 
skicklighet. 

Att en är bra på något yrkesrelaterat och vilka språkliga kompetenser i det engelska språket beskriver 
Louise vara grunden till hur en får jobb i Sverige. För henne var det lätt att finna en arbetsplats att 
söka sig till. Hennes upplevelse av att det är lätt kan förstås utifrån att hon kom till Sverige med en 
specifik yrkeskompetens och med god kunskap i det engelska språket. Hon visste när hon kom till 
Sverige hur hon skulle gå tillväga och vart hon kunde vända sig, trots att hon inte talar svenska. 
Vesterberg (2015) beskriver hur individen konstruerar sig själv för att bli anställningsbar som utifrån 
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Louise kan förstås som hennes agerande och egenintresse. Att hon upplever det lätt att applicera sin 
kompetens på den svenska arbetsmarknaden kan vara ett tecken på att hon går “rätt” tillväga för visa 
sig attraktiv på arbetsmarknaden då hon erhåller “rätt” kompetens i en svensk kontext. Maria, som vid 
genomförandet av intervjun studerar, vet inte vad hon vill jobba med när hon är klar med sina 
universitetsstudier, men hon ser inte heller att det skulle vara särskilt svårt att få jobb i Sverige: 

Maria: Jag har hört att det är lättare för vissa än för andra, men för mig har det inte varit så. Jag har 
inte tänkt så och jag har inte varit rädd för att jag inte ska få jobbet bara för att jag heter så och så.. 
Eh, jag känner mig aldrig rädd för det, och inte heller för mitt utseende, för att jag inte ser ut.. för jag 
inte ser tillräckligt ut som en svensk. 

Maria beskriver kroppsliga faktorer som en anledning till att inte vara tillräckligt svensk men också 
som ett potentiellt hot, såsom Carlsson (2017) beskriver kan vara ett hinder för att få jobb. Trots att 
Maria vet att den diskursen finns och att det således finns svenska normer som genomsyrar vilka 
faktorer som upplevs anställningsbara i Sverige, låter hon sig inte oroas över det. Dock erfar Maria att 
intervjusituationen i Sverige ser annorlunda ut än i hennes födelseland, vilket hon upplever något 
begränsande:  

Maria: När jag ska går till en intervju, så känner jag att jag måste [...] Det är såhär att jag har lite 
avstånd, att visa att jag har lite avstånd… att vara lugn, att inte vara på personen sådär, att inte fråga 
alls om privata saker.. För jag har upplevt att här i Sverige är man känslig med sånt. 

Maria beskriver att hon behöver anpassa sitt beteende när hon går på arbetsintervjuer. 
Intervjusituationen är här något vi kan identifiera som en begränsande kontext på basis av att den 
genomsyras av svenska normer. Marias sociala kompetens i Sverige blir här påmind om, då hon 
tvingas rätta sig för att bevara ett lugn till den svenska individens avståndstagande uttryck. Vi kan 
därför förstå det i likhet med Vesterberg (2015), som ett behov av att anpassa sig till och lära sig att 
“bli svensk” för att bli anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Marias uttryck kan förstås 
genom hennes avståndstagande, vilket blir en form av social kompetens. Anställningsbarhet kan även 
tolkas handla om mer än egenskaper, utan även kropp och namn, vilket Olivia upplever bär med olika 
förväntningar utifrån. 

Olivia: Vi måste bevisa oss mer, vi måste jobba hårdare än vad ni [svenskar] behöver göra. 
I: Och när du säger vi, vilka tänker du på då? 
Olivia: Invandrare. 
I: Spelar det någon roll vart man som invandrare kommer ifrån? 
Olivia: Nej, man behöver bara ett svenskt namn. Det är det enda man behöver. 

Olivia förklarar att namnet är avgörande för hur du bemöts på arbetsmarknaden och vid en anställning 
behöver “invandrare” bevisa sin kompetens i större grad. Möjligheten att anses och utveckla 
anställningsbarhet i Sverige kan därför menas svårt för någon med ett icke svenskklingande namn. Vi 
kan förstå detta som att namn och kropp, essentialistiskt, beskrivs bära med vissa egenskaper vilket 
Hübinette et al. (2012) beskriver. Olivia beskrivs behöva överbevisa sig och arbeta dubbelt så hårt på 
grund av namn och kropp, vilket vi kan förstå som ett agerande för att bli erkänd som svensk. Såsom 
Fejes (2010) beskriver anställningsbarhet, tolkar vi att ett namn kan tillges olika värde inom 
arbetsmarknaden. Utifrån att Olivia upplever att ett namn kan begränsa ”invandraren” tolkar vi att det 
påverkar dennes anställningsbarhet. Som tillkommen svensk kvinna tvingas en såldes förhålla sig till 
det egna ansvaret och vidare arbeta dubbelt så hårt om det är det som förväntas av henne. 

Att ta sig in på arbetsmarknaden och att nå det jobb en faktiskt vill ha beskriver Kim som olika delar. 
Som akademiker och artist upplever Kim det svårt att finna balans i ett svenskt system. Kim har en 
masterutbildning från ett erkänt universitet i Västeuropa och planen var att vidareutbilda sig i Sverige. 
Kim blev däremot inte färdig med sin doktorsutbildning på grund av svårigheter att förhålla sig till 
svenska utbildningssystem:  
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Kim: Genom att gå igenom processen och för att processen är så smal, att komma någon annanstans 
ifrån gör det svårt. Och även om du går på universitet eller om du lär dig språket [svenska].. att 
övertyga någon att din utbildning betyder någonting och att dina kvalifikationer betyder någonting är 
svårt. Och jag tror inte att detta är på grund av själva processen, det är mer att, på grund av att 
systemet är skapt för att följa en specifik riktning. 

Utifrån hur systemet är uppbyggt beskriver Kim svårigheten i att inkluderas. Hon upplever att 
individer begränsas vilka har flyttat eller flytt till Sverige med en utbildning från ett annat land. Hon 
beskriver att en av många anledningar till att det tagit henne tio år för hennes fortsatta studier beror av 
att det svenska systemet är smalt och avgränsat. Personer som flyttar eller flyr till Sverige har 
svårighet att uppnå detta och det gör att det är svårt att komma in i systemet överhuvudtaget, det kan 
helt enkelt förstås svårt att vara anställningsbar i Sverige som tillkommen svensk (Vesterberg, 2015). 
Nu vill Kim omskola sig och har genom Arbetsförmedlingen informerats om en utbildning som hon 
kan genomföra, trots att hon inte tidigare studerat i Sverige. Men Kim har sedan hon blivit redo att 
återgå till studierna upplevt problem i att beträda utbildningar: 

Kim: I Sverige måste du tillhöra ett universitet och en forskarposition för att kunna doktorera, och det 
är menat att skydda personer från att utnyttjas som studenter, vilket det gör, förutom att det 
exkluderar ett enormt stort antal människor, och speciellt personer som inte är härifrån [Sverige]. För 
deras betyg erkänns inte. 

De individer som Kim beskriver exkluderas är just de som inte är födda och utbildade i Sverige. Det 
orsakar att de konstrueras som en frånskild kategori som är svår att inkludera i ett svenskt system, 
både utbildningsmässigt och i arbetslivet. Svårighet i att överföra en utbildning till en svensk 
jämförelse orsakar att Kim fastnat mittemellan och såldes föranlett en process som hon upplever lång 
och omständlig. Trots Kims masterutbildning begränsas hon just eftersom det svenska 
utbildningssystemet värdesätter svenska ideal samt normer så som Khosravi (2010) beskriver, och 
bygger vidare på en tro om att dessa ideal inte skulle finnas någon annanstans, som grundas i en 
elitistisk svensk politik (Carlson, 2017). Trots att ansvaret ligger hos den enskilde individen att göra 
sig anställningsbar (Vesterberg, 2015), så kan inte Kim göra det på grund av det begränsade 
utbildningssystemet. 

Sofias tidigare fokus på arbete av ekonomiska skäl har föranlett att hennes SFI-utbildningar har 
tvingats läggas åt sidan. När studierna nu är återupptagna på heltid beskriver Sofia att många är öppna 
för att prata engelska i Sverige men att det finns fördelar med att lära sig det svenska språket: 

Sofia: Om du bara vill jobba en stund eller jobba extra eller med städning, ja då är det okej med 
engelska. Men ur min erfarenhet... med städning var det lugnt med engelskan, dom var glada bara du 
gjorde ett bra jobb. Och på hotellet där jag jobbar extra nu nöjer dom sig med engelska, men om jag 
hade pratat svenska... åh det hade varit fantastiskt… [...] Men jag önskar att byta lite nu och jag letar 
[nytt jobb]... Jag lämnar in Cv:n och dom ringer upp och säger “Ja, men du vet, det skulle vara bra att 
prata svenska, det här jobbet kräver både svenska och engelska”. Och då förstod jag, jag sa “Okej, jag 
måste lära mig svenska och gå i skolan”. [...] 
I: Vad vill du jobba med? 
Sofia: En liten dröm, receptionist... [...] Det är vad jag vill, men för det jobbet behöver jag verkligen 
prata bra svenska. 

Sofia beskriver att hon behöver kunna det svenska språket för att byta jobb, medan i arbetet som 
städare är det inte lika viktigt. Just nu arbetar hon extra där de inte kräver att hon pratar svenska så 
länge hon kan engelska, men de förklarar samtidigt att om hon skulle kunna svenska vore det 
fantastiskt. Beroende på vad individen själv vill kan hon klara sig olika bra med svenska eller engelska 
i olika yrken. I grunden kan vi tyda att det handlar om att arbetsplatsen inte explicit tvingar henne till 
att studera svenska men implicit uppmanar henne till det. En form av styrningsmentalitet påverkar 
individen att själv se att ansvaret ligger hos henne för att utveckla sin anställningsbarhet (Fejes, 2010; 
Gustavsson, 2010) vilket vi i likhet identifierar i Sofias berättelse. Att vara attraktiv på 
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arbetsmarknaden, beroende på bransch, synliggörs här då det i stor utsträckning handlar om det 
svenska språket. Alice förklarar i likhet att en del jobb är lättare att få än andra om en inte kan det 
svenska språket så bra. På arbetsplatsen där hon praktiserar förklarar hon att det är viktigt att hon kan 
svenska så att kunderna och hon kan förstå varandra, men på restaurangen där hon jobbar anser hon att 
hon kan tillräckligt bra svenska att hon förstår vad gästerna beställer och att hon även kan 
kommunicera med sina kollegor. Alice läser på en folkhögskola där hon utbildar sig till 
undersköterska samtidigt som hon får undervisning i svenska som andraspråk. Hon drömmer om att 
bli polis och berättar att hon träffade en kvinnlig polis som hon berättade sin dröm för: 

Alice: Hon frågade mig, “Vill du bli polis?”, och jag svarade “Ja, jag gillar polisen”. “Aha, va bra! 
Fortsätt skolan och sen när du kan svenska kan du fortsätta studera för att bli polis” sa hon. 

Att Alice behöver lära sig svenska uttrycker polisen trots att de redan för konversationen på svenska. 
Polisen uppmuntrade henne däremot till att hon kan bli polis, så länge hon lär sig språket först. Det 
betyder att polisen menar att Alice behöver lära sig “bättre” svenska för att kunna utbilda sig till polis. 
Polisen menar att Alice språkkompetens behöver utvecklas, något vi kan tolka grundas i normen om 
språkideologi som Rydell (2015; 2018) beskriver, vilket betyder att svenska ska talas i Sverige för att 
visa lojalitet till landet. Alice förhåller sig till detta vilket visar på betydelsen av att visa lojalitet till 
landet genom att vilja lära sig majoritetsspråket. Däremot menas att vara “bra” på svenska som något 
som konstrueras i relation till andra. Kravet på Alice språkkompetens kan därför förstås jämföras med 
vederbörande polis och samtalet synliggör för diskursen om vad som är tillräckligt “bra” svenska. För 
Alice blir viljan att utveckla sin språkkompetens ett bevis för att hon kan föra sig som resterande 
svenskaspråkutövare i Sverige vilket Börestam och Huss (2001) beskriver som en grundläggande 
funktion för att kunna utbyta tankar. Trots att Alice och polisen redan för samtalet på svenska kan vi 
utifrån Rydell (2018) tolka att polisens svar bär med sig innebörden om en språkideologi där svenska 
språket betyder att en ska kunna prata svenska som en modersmålstalare. Varför respondenterna vill 
lära sig svenska varierar, såsom Alice beskriver i relation till att etablera dig i Sverige och att få en 
“bättre” anställning beskriver även Louise: 

Louise: Många av mina kurskamrater studerar verkligen hårt [...] Dom jobbar som personlig assistent 
och som städare och dom vill hitta bättre jobb och börja på universitetet.. Så dom studerar flitigt, men 
för min del.. jag är superlat jämfört med dem. 

Louise beskriver att hon förstår att andra tillkomna svenskar som hon möter under SFI-lektioner vill 
något annat än hon på basis av att hitta ett “bättre” jobb. Louise har redan ett yrke som hon beskriver 
bra och särskiljer sig därför från sina kurskamrater som arbetar som personliga assistenter och inom 
städyrket. I beskrivning med ordet bättre, ligger även betydelsen av sämre vilket förknippas med dessa 
ovan nämnda yrken. Hübinette et al. (2012) beskriver att icke-vita svenskar förknippas ofta med 
arbeten vilka inte kräver särskilt höga kvalifikationer vilka vidare förknippar med låg status. Av 
anledning att icke-vita tillkomna svenskar systematiskt hamnar i denna segregerade arbetssituation kan 
förklara varför Louise upplever sina medstudenter som flitiga. Vi kan förstå denna flitighet som en 
strategi att ta sig ifrån vissa yrken som ofta förknippas med låg status. För att frångå ett lågstatusyrke 
behövs det svenska språket enligt flertalet respondenter, vilket Sofia uttrycker ytterligare: 

Sofia: För att prata med er behöver jag inte en hög nivå av svenska... Men om jag ska gå på intervju 
någonstans för ett jobb, ni vet kanske ett kontor, reception någonstans eller där dom håller 
konferenser. Jag tror att du verkligen behöver en hög nivå av svenska då. Jag vet inte om dom 
använder en hög nivå av svenska där, det kanske är så att dom bara använder engelska men dom 
kräver en hög nivå av svenska. 

Sofia förklarar att det är finns vissa jobb som kräver en högre nivå av det svenska språket och upplever 
därför att det är ett krav för att kunna få en anställning. Trots att hon egentligen inte vet om det 
svenska språket nyttjas på arbetsplatsen upplever Sofia att det ändå förväntas av henne. 
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Språkkompetens kan förstås inom ramen för anställningsbarhet såsom Vesterberg (2015) redogör för 
den och tolkas därför som en markör, oavsett om språken kommer nyttjas eller ej. Sofia beskriver 
vidare att det inte enbart är själva språket som avgör huruvida en kan få jobb utan att det även handlar 
om att nyttja ett “vackert” sätt att tala på, både svenska och engelska. Att således tala med brytning 
upplever hon inte som ett möjligt sätt att tala på då hennes beskrivning är att en inte kan göra sig 
förstådd genom en svenska med brytning. Detta kan vi förstå som en reproducerande enspråkig norm 
(Börestam & Huss, 2001), vilket kan förstås som ett förgivettaget ideal som symboliserar vilken 
kompetens individer förväntas ha utifrån svenska ideal. 

4.2 Att göra svenskhet 
Under denna rubrik ämnar vi analysera hur kategoriseringar kring svenskhet upplevs begränsande eller 
möjliggörande. Intervjufrågorna har berört om det finns en tydlig bild av vem som är “svensk” och 
således om det finns en individ som upplevs “icke-svensk” men även hur dessa “svenskar” beter sig. 
Hübinette et al. (2012) beskriver hur individer kategoriseras utifrån föreställningar om “ras” vilket bär 
med sig föreställningar om vilken kropp som tillhör vilken kategori. Vidare redogör Khosravi (2010) 
för hur osynliga gränser exkluderar individer på grund av fysiska markörer vilket placerar individer i 
en position som gäst. Utifrån detta har vi identifierat hur individen har olika uppfattningar om hur en 
kan “bli” svensk och vem som således uppfattas som svensk. Ett annat perspektiv vi har identifierat 
grundas i hur respondenterna beskriver hur andras tillskrivningar påverkar möjligheten att kunna 
identifiera sig som svensk. Respondenterna har uttryckt att det finns en stereotyp bild av vem som 
kategoriseras som svensk, och att faktorer som konstruerar en “icke-svensk” ofta står i vägen för 
hennes egna handlingsmöjligheter. Dessa faktorer kopplas till egna föreställningar om kropp och 
beteende, men är även applicerade av andra.  

Frågan om respondenterna kan beskriva vem som är “svensk” har i stor utsträckning kopplats till 
kroppen: 

Louise: Alexander Skarsgård! Väldig stereotyp, och sen för en tjej är det lång, smal och blond. Det 
är.. ni vet, det är inte bara jag, jag tror.. Många personer tycker att svenska tjejer är så. 

Louise använder sig av den långa och blonda skådespelaren Alexander Skarsgård som en stereotyp 
bild av vem som är svensk och hur denne individ ser ut. En kvinnlig motsvarighet i samma typ av 
kropp och här tilläggs även att det inte bara är Louise som ser och anser detta utan att det är en vanligt 
förekommande föreställning personer har om svenskar. Samtidigt som en stereotyp bild beskrivs, kan 
vi här tolka utifrån Khosravi (2010) att det således finns en icke-vit kropp som kan inneha svårighet i 
att inkluderas inom ramen för vem som anses svensk. Louise själv är inte lång och blond vilket gör att 
hon i samma uttalande kan tolkas konstruerar sig kroppsligt som icke-svensk. Vem som är svensk 
besvarar respondenten Alice i intervjun genom att peka på oss två intervjuare. Alice beskriver att vi 
studenter är svenska men att hon själv inte är det eftersom hon är brun och vi är vita. Alice beskriver 
att hon anser att det går att se vem som är svensk baserat på fysiska markörer såsom hudfärg och 
hårfärg vilket är hur Hübinette et al. (2012) beskriver hur ”ras” konstrueras. Återigen förknippas att 
vara svensk med att vara vit, vilket reproducerar en svenskhet som konstrueras genom ett “vi och 
dem”-tänk som särskiljer vita svenskar från icke-vita icke-svenskar. 

Maria: I Frankrike är man fransk om du har ett franskt pass, men här i Sverige känns det inte som att 
det är så, det känns som att svenskhet är mer etnicitet. Och på det sättet känner jag mig utanför då, jag 
ser att andra tycker att det är svenskhet att vara blond och blåögd. Då känner jag att jag aldrig 
kommer bli svensk oavsett om jag tycker om Sverige. 
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Maria beskriver svenskhet som förknippat med etnicitet genom hår- och ögonfärg snarare än ett 
medborgarskap som enligt henne symboliserar betydelsen av att vara fransk. Trots att Maria har ett 
svenskt pass förklarar hon att detta inte är tillräckligt för att passera som svensk av anledning av 
kroppsliga faktorer som bryter mot innebörden av att vara svensk. Hon jämför med Frankrike där hon 
har erfarenhet av att spendera delar av sin tid där hon menar att en genom ett franskt pass kan passera 
som fransk. Maria upplever därför att det är fler som således anses franska genom 
legitimationshandling till skillnad från Sverige där du behöver besitta en specifik kropp. Den kropp 
som Maria lever i beskriver hon som en kropp som, om kriterierna för svenskhet kvarstår, aldrig 
kommer passera som svensk. Detta synliggör hur svenskhet som konstruktion tillskrivs vissa 
egenskaper som här förknippas med fysiska markörer. Diskurser om kropp sätter ramen för svenskhet 
som synliggör vem som tillåts känna sig svensk (Hübinette, et al., 2012; Khosravi, 2010). Samtidigt 
synliggörs här vem som aldrig kommer kunna anse sig svensk på grund av den kropp hon lever i, 
vilket skapar en exkludering svår att påverka. Vi kan alltså förstå att en behöver en viss typ av kropp 
för att göra svenskhet. Vidare kan vi utifrån det sätt Maria beskriver svenskhet på, identifiera hur en 
viss oro uttrycks över att kanske aldrig känna sig svensk, vilket vi tolkar som en rädsla över att inte 
platsa i Sverige vilket Ahmed (2011) beskriver utifrån vilken kropp som passerar på vilken plats. När 
vi under intervjun frågar Kim om hon upplever att det finns en typisk svenskhet svarar hon: 

Kim: Min första reaktion är att säga “Nej, jag tror inte att det finns någon som är typiskt svensk” men 
så har jag suttit här och berättat om svensk kultur och hur det finns vissa kvalitéer. 

Trots att Kim inte kan definiera en stereotypisk svensk individ förklarar hon att en sammankoppling 
görs mellan svenskhet, svensk kultur och specifika kvalitéer. Detta kan tolkas betyda att en stereotyp 
svenskhet erhåller specifika egenskaper såsom Carlson (2017) beskriver svenskhet i relation till 
egenskaper som modernitet, trots att Kim själv inte kan uttrycka en definition. Istället beskriver hon att 
hennes umgänge består av människor av olika färg, från olika länder men att hon blir påmind om att 
det finns föreställning om den svenska stereotypen och berättar om när hon några år tidigare 
medverkat i en produktion av en film: 

Kim: Under en intervju sa dom typ “Wow, eran film är så inkluderande, det finns så mycket 
mångfald och den är så heterogen”. Och vår regissör sa “Åh, jag fattar inte, varför säger dom så?” 
och jag sa att “Det är för att alla vi inte är vita [skratt]. Alla är liksom inte… blonda” [skratt]. Det 
finns olika männniskor [raser] och de kommer från olika platser [...] och enligt dom är jag 
förmodligen den mest svenska personen på omslaget.. för att jag är vit. 

Kims upplevelse av hur andra ser på vem som är svensk förstår hon som att det har att göra med 
fysiska attribut, “raser”, vilket hon upplever ironiskt. Ironin beskrivs grundas i att hon förmodligen ses 
mest som svensk på grund av hennes vita hudfärg, trots att hon är den enda på omslaget som inte är 
född i Sverige. De kroppsliga markörerna som Kim beskriver att etniska svenskar uttrycker skapar en 
gräns för att passera som svensk såsom Khosravi (2010) beskriver som den rasifierade gränsen. Just 
för att Kim är vit möjliggörs det för henne att kroppsligt passera som svensk, medan de andra 
medverkande i filmen får symbolisera något “icke-svenskt”. Att bli kategoriserad som “icke-svensk” 
och således få sin svenskhet ifrågasatt beskriver även Maria då ett återkommande samtalsämne i 
Sverige är just ett ifrågasättande om vart hon egentligen kommer ifrån. Känslan av att inte anses 
svensk i “svenskars” ögon beskrivs som tröttsam och trots att insikten finns att svenskhet formas 
utifrån vad andra tänker, finns det många komponenter som respondenterna uttrycker stärker deras 
svenskhet. 

I: Är det många som frågar var du “egentligen” kommer ifrån? 
Maria: Mm! Många! Jag måste alltid säga vart jag kommer från egentligen, eller ursprungligen... 
I: Hur känns det? 
Maria: Äh, i början var det okej men sen när åren har gått… Ah det känns lite jobbigt för att jag då på 
nått sätt... implicit, påminns jag om att “Okej, jag är inte svensk”. Så det känns lite jobbigt. Det är det 
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som sagt som gör att jag inte kan korsa den här linjen, jag känner som att jag är nära där, men jag kan 
inte det. [...] 
I: Känner du dig svensk? 
Maria: Det är samhället omkring dig som avgör, jag tror det är det som formar dig och leder till att 
tänka så. [...] Jag pratar redan språket, jag har svenska kompisar, jag bor här, har medborgarskapet, 
tycker att det är roligt med midsommar, sjätte juni och ja såna saker. Hm, men lite ändå för att jag har 
bosatt mig här, så jag har min historia här en del, har varit här nu.. Ja jag känner mig svensk, men inte 
när jag är med svenskar för då börjar dom fråga “Men vart kommer du ifrån egentligen? 

Sofia: Dom [svenskar] ändrar sin ansikten, till exempel när dom frågar min man “Åh du kommer från 
Grekland, Kalimera [Godmorgon]!”. Dom beter sig annorlunda från när dom frågar mig, “Vart 
kommer du ifrån?” Och när jag berättar så svarar dom “Aha okej [tillbakadraget uttal], du tigger inte 
pengar på gatorna då?”. Då svarar jag “Nej, jag är från X, det är en annan kategori”. [...] Och ni vet, 
det är sånt som stör mig, att svenskar bara ser det dom ser och som dom tror på, men dom vet 
ingenting. 

Maria upplever att hon borde passera som svensk baserat på att hon bott här länge, att hon 
traditionsenligt firar svenska högtider, talar svenska och umgås med sina svenska vänner. Hon 
förklarar däremot att det finns en linje som hon inte lyckas korsa. Vi kan förstå detta som Khosravi 
(2010) benämner som en rasifierad gräns, rent kroppsligt. Linjen symboliserar en gräns som aldrig 
fullt ut släpper henne in men som samtidigt aldrig explicit stänger henne ute. En slags osynlig gräns 
som Maria upplever, upprätthålls utifrån hur andra definierar henne vilket placerar henne på tröskeln 
mellan inne och ute. Omgivningens blick påverkar tillträdet, vilket vi här kan identifiera utifrån 
konstruktioner av ras, vilket även kommer till uttryck i citatet från Sofia. Sofia beskriver att svenskars 
bemötande varierar beroende på vart en kommer ifrån, och detta möte bär även med sig föreställningar 
och kategoriseringar som sammankopplas med vissa personlighetsdrag och beteenden vilket är vad 
Hübinette et al. (2012) beskriver som en grund i hur “ras” reproduceras. Definieringar verkar 
exkluderande genom att delvis i uttryck genom kroppsspråk, såsom Sofia beskriver hur svenskar 
ändrar sina ansiktsuttryck, men även genom frågan om varför hon inte tigger på gatan. Detta 
identifierar vad som i Sverige accepteras men också vad som uttrycks vara svenskt, detta vi kan förstå 
som ett sätt att definiera vem som platsar här eller inte (Ahmed, 2011). Sofias berättelse visar på att 
hon själv inte vill misstas för någon som tigger på gatan, vilket blir hennes sätt att distansera sig från 
vad hon vet “svenskar” tror det innebär att vara från Östeuropa. Vi kan därför tolka att Sofias 
motsättningar blir meningsskapande utifrån Nyberg (2010), och det är därför hon uttrycker att hon 
tillhör en annan kategori. Alltså att hon är en annan typ av människa som delar svenska värderingar 
om bland annat arbetsmoral och sysselsättning. Svenskars bemötanden sätter därför ramen för vem 
som tillåts finna tillhörighet men också vem som inte tillåts känna sig svensk, vilket kommer till 
uttryck när respondenterna ifrågasätts (Khosravi, 2010). Utifrån kroppsliga markörer förstår vi hur en 
rasifierad gräns kan verka både direkt i mötet mellan människor men även, som i Sofias fall, uppstå 
först när hon uttalar att hennes kropp inte är född i Sverige. Vi kan förstå hur gränsen, och att vara 
gränsen, placerar individen på en tröskel men vi kan vidare tolka hur respondenternas berättelser 
synliggör gränsernas rörlighet. Att vara en gräns påminns inte bara genom fysiska markörer utan även 
genom ras (Hübinette, et al., 2012) och vem som platsar var (Ahmed, 2011). Att göra svenskhet 
handlar vidare inte bara om andras åsikt och blick, utan även en läroprocess som respondenterna 
förhåller sig till: 

Louise: Det är inte som att jag bestämmer om jag vill vara mer svensk, det är som att, jag bara fattar 
det. Så jag kan inte säga att jag vill vara mer som svenskar eller att jag vill vara mer som östasiatiska 
personer. 

Sofia: Jag känner mig fortfarande östeuropeisk, jag har mitt blod som pumpar runt och det är 
därifrån. Men ah, en del av mig känns svensk. Jag kan tänka hur svenska personer tänker om olika 
saker. Det har gått fyra, fem år men samtidigt är jag östeuropé för att jag saknar mitt hem, jag älskar 
mitt land, jag vill fortfarande åka tillbaka en dag och leva sista åren där. 
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Olivia: Man lär sig vara svensk, alltså jag har lärt mig vara svensk. Inte som ni [intervjuare] för ni är 
svenskar, ni är födda här. Men jag lär mig fortfarande, alltså jag är inte svensk helt, men jag känner 
mig mer svensk än afrikan, även fast jag är svart. [...] 
I: Skulle du vilja känna dig mer svensk? Är det något du strävar efter, som du vill bli? 
Olivia: Nej, alltså jag vill bli bättre på svenska men nej, inte vara för svensk. Alltså jag vill 
fortfarande vara, eller jag vill ha kvar min heritage [ursprung]. [...] Jag vill fortfarande vara mig och 
veta vart jag kommer ifrån. Alltså jag vill fortfarande kunna säga att jag är från östafrika men att jag 
bor här nu. [...] Jag har inget emot att folk frågar vilket land jag kommer ifrån. Jag är inte svensk 
obviously. 
I: Varför obviously? 
Olivia: För jag är svart. 

Att bli svensk är enligt Louise och Sofia ett sätt att börja förstå hur svenska personer tänker. Olivia 
uttrycker att det också handlar om ett lärande. Att bli svensk beskrivs därför som en formande process 
svår att påverka då det är en förändring som sker över tid. Det beskrivs alltså handlar om att låta 
“svenskheten” komma till en, men både Sofia genom blodet och Olivia genom hudfärgen, upplever att 
dessa faktorer påverkar till vilken grad de kan, eller vill uppfattas som svenskar. Dock beskriver Olivia 
utifrån fysiska markörer, och då specifikt hennes hudfärg, hur hon inte kan uppfattas som svensk på 
grund av hur andra personer ser på henne, vilket är hur Khosravi (2010) beskriver funktionen av 
allmänhetens blick. Olivia nämner att en kan bli svensk, men samtidigt känna en koppling till sitt 
födelseland, utan att det skulle vara något hinder för att samtidigt kunna leva i Sverige. Att känna sig 
svensk jämförs med erfarenheten av att identifiera sig med sitt födelseland och vidare erhålla ett 
ursprung och kulturarv som en inte kan, eller vill frånsäga sig. Sofia beskriver att saknaden av, och 
kärleken till sitt födelseland är en ytterligare faktor för varför hon inte identifierar sig som svensk fullt 
ut. Meningsskapande såsom Nyberg (2010) redogör för det, kan vi tolka ske när respondenterna inte 
vill bli mer svenska. Möjligheten att känna sig vara av flera nationer samtidigt beskriver Louise 
ytterligare: 

I: Hur mycket svensk skulle du säga att du är? 
Louise: Åh! Tio procent kanske… 
I: Går det att vara både svensk och från ett annat land? 
Louise: För mig.. hmm.. ja.. men jag tänker, helt ärligt att jag börjar bli mer som en svensk för att jag 
inte gillar att vara nära främlingar. 
I: Hur är en svensk då? 
Louise: Jag tänker kalla, det tar tid.[...] Här [i Sverige] är det som att ni är i en grupp för er själva, så 
om jag hade flyttat hit själv är jag osäker på om jag skulle skaffat vänner. 

Louise beskriver hur svenskar är svåra att nå och lära känna baserat på ett behov av personligt 
utrymme. Svenskar beskrivs hålla sig för sig själva i en homogen grupp som är svår att beträda, något 
som både Olivia och Maria också upplever: 

Olivia: Alla människor [svenskar] är kalla. Dom är bara, alltså man kan inte prata med dom, för att ni 
så instängda på ett sätt. Det, känns som att vita håller sig för sig själva. [...] Det är svårt, men.. Nej jag 
vet inte. Men svenska människor vill aldrig släppa in folk, tycker jag. Inte alla, men dom flesta. 
Alltså jag tror det är kulturen. Det har med kulturen att göra.. Ja alltså, vi krockar på ett sätt, men nu 
har jag lärt mig deras livsstil. 

Maria: Det är nånting väldigt svenskt med individualismen, att du vill bo själv, ha dina saker för dig 
själv och ingen ska ta dem, för dom är dina saker, du vill inte dela med nån.. 

Det ligger enligt Olivias beskrivning i kulturen och att det är en livsstil som hon beskriver att hon lär 
sig, trots att hon menar att hon krockar med vita svenska människor i sättet att leva och mötas i sociala 
sammanhang. Hübinette et al., (2012) beskriver hur vissa kroppar sammankopplas med specifika 
egenskaper. Att vilja bli mer svensk vill inte Olivia och Louise identifiera sig med, och här kan tolkas 
att de inte urskiljer betydelsen av att vara svensk med vissa egenskaper, som i intervjuerna beskrivits 
som inte vilja vara “kall”. Svenskars egenskaper som beskrivs som “kalla” är en attityd som kan 
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förklaras som reserverad och frånstötande. Bemötandet som Louise och Olivia upplever kan tolkas 
som ett bemötande som konstruerar respondenterna som inom ramen för vad Khosravi (2010) 
definierar som gäster. I positionen som gäst verkar förmodan om att den tillkomna svenska individens 
uppehälle i Sverige är temporärt. Respondenternas upplevelse skulle därför kunna förklaras utifrån 
Ahmed (2011) som beskriver att det finns vissa kroppar som inte platsar, och som således inte tillåts 
känna sig hemma i Sverige. Maria förklarar att svenskars attityder kring vad som är mitt och ditt, är 
starkt förknippat med en individualistisk livsstil som hon upplever är någonting typiskt svenskt. 
Utifrån att Louise, Olivia och Maria beskriver svenskar som reserverade finns också medvetenheten 
om att detta är något en behöver förhålla sig till. För att inte exkluderas hamnar respondenterna i en 
situation där de tvingas anpassa sig till rådande normer. Att följa normer och således vad 
“svenskheten” bär med sig beskriver respondenterna att de upplever olika: 

Maria: Ja, jag vill vara svensk men jag vill bli accepterad som svensk också, om jag är här. Det är 
klart att jag, att jag måste följa strömmen också, den svenska strömmen om man säger så.. För jag 
kan inte bara säga “Jag vill bli svensk” fast också sträva emot seder. 

Sofia: Ja, det är lätt att integrera här om du bara följer några regler och följer hur andra svenska 
personer gör. Ni vet normala regler som att vara en bra person, arbeta, betala skatt, jag vet inte.. Inte 
göra någonting förbjudet. Det är generellt, du ska vara en bra medborgare. 

Alice: Jag känner som att det [Sverige] är mitt land, för att jag går i skolan, jag jobbar.. jag känner 
många kompisar och känner andra personer.. ja.. Det är som mitt land. 

Att “följa strömmen” beskriver Maria som ett sätt att bli mer svensk. Strömmen beskrivs som svenska 
seder som traditionsfirande och lära sig språket och kan tolkas som en beskrivning av hur Maria vill 
följa svenska strukturer. Denna beskrivning synliggör att en även behöver vilja bli svensk för att kunna 
anses och vidare bli svensk. Att inte sträva emot traditioner och uppföranden som klassas som svenska 
är ytterligare ett steg mot svenskheten (Khosravi, 2010). I likhet beskriver Sofia att det är lätt att bli en 
del av Sverige så länge en följer regler, lagar och sociala normer. Detta kan vi förstå blivit individens 
ansvar över att föra sig som och “bli” som svenskar vilket Vesterberg (2015) och Carlson (2017) 
beskriver att det förväntas av individer nya i Sverige. En styrningsmentalitet påverkar individens agens 
och kan därför förklara varför respondenterna vill följa svenska normer, ideal och värderingar. Det 
handlar om att bli accepterad men också betydelsen av att klassas som en god och värdig medborgare 
(Khosravi, 2010). Viljan Maria uttrycker kan vidare grundas i hennes meningsskapande i relation till 
att vilja bli svensk då hon beskriver att hon aldrig identifierar sig med sitt födelseland. Att rätta sig kan 
förstås som ett sätt att bli som etniska svenskar, och vidare själv bli svensk och därför gestaltas 
strömmen eller svenskars beteende som en riktning mot slutmålet som är att integreras. Det tillskrivna 
gästskapet kan också orsaka en rädsla över att bli av med sitt medborgarskap (Khosravi, 2010). 
Gästskapet påminner tillkomna svenskar om deras temporära uppehälle i Sverige vilket verkar som en 
ytterligare påminnelse om att inrätta sig efter svenska strukturer och vidhålla en position som en god 
medborgare. Alice beskriver att Sverige är hennes land just eftersom hon utbildar sig och arbetar. Vi 
kan därför förstå Alice beskrivning som en etableringsprocess men som också synliggör att känslan av 
att känna sig hemma i Sverige inte nödvändigtvis behöver vara samma sak som att känna sig svensk. 

4.3 Att göra sig förstådd 
För att etableras i Sverige har behovet av att lära sig svenska beskrivits i politiken som en viktig 
komponent (Heppling, 2018). I diskurser om integrering beskrivs kunskaper i det svenska språket som 
grundläggande för en möjlig integrering. Svenska som andraspråk har genom respondenterna 
framkommit inte endast beröra betydelsen av att få arbete som redogjorts för under rubriken Att 
integreras. Det har också kommit att handla om intresset för kommunikation, utbyte av känslor och 
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tankar och meningsfullhet, vilka är de tre funktioner som Börestam och Huss (2001) beskriver i 
relation till språkinlärning. Vidare utgår vi från Rydell (2015; 2018) som synliggör språkets betydelse 
för individernas svenskhet, vilket handlar om hur individer visar tacksamhet och lojalitet för Sverige 
genom att lära sig språket. Varför hon vill lära sig svenska och för vem skull, är frågor som ställts 
under intervjuerna. Vi analyserar utifrån detta respondenternas förhållningssätt till det svenska språket 
som norm i olika sammanhang samt deras varierande motivation. 

Kunskaper i språk har också visat sig ha en koppling till både det engelska och svenska språket samt 
tidigare utbildning. Louise, Kim, Sofia och Olivia talar alla engelska. Däremot är både Louise och 
Kim utbildade antingen genom yrkesutbildning eller samhällsvetenskapligt sedan innan de flyttade till 
Sverige. Båda har nuvarande eller tidigare erfarenhet av att utöva ett relaterat yrke för utbildningen i 
Sverige. Båda är väl bekanta med det engelska språket och beskriver vidare ett till viss del bristande 
engagemang att lära sig svenska. Deltagandet vid SFI beskrivs därför svårt att realisera i vardagen när 
andra aktiviteter gärna går före. Louise uttrycker stress över att studera vid SFI utöver sitt heltidsjobb. 
I likhet beskriver Kim hur vardagsaktiviteter kommer emellan SFI-utbildningen men även hur 
erfarenheten av att vara transkvinna upplevs begränsande i relation till SFI som arena. 

Kim: Jobbet var heltid, jag hade ingen tid att gå i skolan och det blev ett problem först när vi fick vår 
dotter och jag var hemma med henne och jobbade. Så det fanns aldrig tid att gå en kurs, så jag har en 
app på min mobiltelefon. Men jag jobbar på det [språket], nu försöker jag studera mer och nu när jag 
passerar mer som transperson är jag mer självsäker. Det känns inte så läskigt att gå en vanlig kurs och 
studerar med nån annan men.. Ja, det är antagligen det jag är mest nervös över, att studera svenska. 

Louise: Det är löjligt för att jag kände egentligen att “Ah, jag behöver inte plugga svenska” men när 
ni hade val i september... Min man var oroad över att SD [Sverigedemokraterna], om dom skulle få 
majoritet, och dom är ärligt talat rasister. Så han var oroad och sa “Louise kan du inte bara vara snäll 
och visa dom att du försöker, om dom skulle få majoritet i riksdagen”, så det var därför. 

Delvis lever Kim med erfarenheterna av att vara trans vilket hon beskriver orsakat en osäkerhet över 
att röra sig fritt i offentliga rum. Detta har begränsat Kims språkutveckling såsom hon beskriver det, 
även om hon haft motivationen har möjligheten att studera svenska inte funnits. Vi kan förstå hur 
Kims erfarenheter begränsar henne när bilden av en SFI-student är utformad på ett specifikt sätt, vilket 
inte tar hänsyn till individers olika intersektioner (De los Reyes & Mulinari, 2005), som för Kims del 
handlar om kön. Trots att vikten av att lära sig svenska pläderas för i politiken (Heppling, 2018) 
identifieras här att utrymmet för att delta är begränsat. Anledningen till att Louise började studera vid 
SFI beskriver hon som löjligt då hon påbörjade utbildningen på grund av sin makes rädslor för 
Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas partipolitik kan tolkas verka som en påminnelse om att 
det finns föreställningar och ramar som Ahmed (2011) beskriver för vem som platsar i Sverige. Att 
Louise make oroar sig över hennes bristande språkkompetens i relation till det växande partiet 
Sverigedemokraterna, förstår vi som en rädsla över att Louise inte skulle lyckas bevisa sin rätt att leva 
i Sverige utan det svenska språket. Språket blir därför en valuta som Louises tillträde i Sverige 
utvärderas ifrån. Detta synliggör ett gästskap utifrån Khosravi (2010) när Louise som tillkommen 
svensk konstrueras som gäst när hennes man uttrycker att hon åtminstone borde visa att hon försöker. 
Just för att Louise kategoriseras som gäst innebär detta även att hon bör visa tacksamhet och vidare 
bevisa sig värdig att få stanna och tillhöra Sverige, vilket hennes man uttrycker att hon kan uppvisa 
genom språket. 

Sofia talar engelska men beskriver det engelska språket som otillräckligt att nyttja för att leva i Sverige 
och när vi frågar Sofia varför hon studerar vid SFI berättar hon: 

Sofia: Jag visar inte samma respekt när jag kommer till ett land, att bo här som en vanlig person och 
fortfarande prata engelska med svenska personer, eller med andra som försöker prata språket 
[svenska]. Och jag gjorde inte.. Det är inte ett tecken på respekt från min sida om jag fortsätter prata 
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engelska och inte pratar svenska, för jag är i Sverige. Det förväntas att jag pratar det svenska språket 
och det är så, alla i Sverige från tre års ålder till dom allra äldsta personer.. Personer jag träffar pratar 
engelska, dom är ganska öppna, men jag träffade en person som sa “svenska, svenska, svenska”.. 
Ofta ganska gamla personer, men dom.. Jag förstår, jag menar jag är i ert land, jag måste prata erat 
språk. 

Det Sofia beskriver som anledningar till varför hon lär sig svenska kan upplevas komplex då det både 
handlar om ett förhållande till att en måste, utan att faktiskt uppleva att en tvingas till det. Sofia pratar 
om respekt, för “ert land”, ett land som hon definierar som vårt, vi svenskfödda. Det är för oss, etniskt 
vita svenskar, hon behöver visa att hon kan leva här precis som en “vanlig person”, trots att många 
svenskar är öppna för att prata engelska. Att placeras som gäst i Sverige (Khosravi, 2010), kan vi 
identifiera i Sofias uttryck när hon beskriver Sverige som ”ert land”. Detta ställningstagande skulle 
kunna grundas i att hon själv ser sig som besökare i Sverige då hon planerar på att åka tillbaka till sitt 
födelseland, och att hon vidare känner att det är hennes ansvar att visa respekt kan vi förstå utifrån 
Fejes (2010) redogörelse av styrningsmentalitet. Oavsett intention förstår vi att det handlar om Sofias 
relation till innebörden av respekt. Hon upplever att hon visar respekt genom att anpassa sig efter 
majoritetsbefolkningen där det svenska språket står som norm. För att hon således ska kunna visa 
tacksamhet över att få vara i Sverige behöver hon rätta sig efter rådande normer och visa sig lojal till 
Sverige som värdland (Khosravi, 2010; Rydell, 2018). En enspråkig norm visas här genomsyra 
förväntningarna tillkomna svenska kvinnor efterlever, så pass mycket att de kan se det som en 
självklarhet att lära sig svenska (Börestam & Huss, 2001; Fejes, 2010). Syftet att lära sig svenska för 
Maria och Alice blir ännu viktigare när det engelska språket inte funnits tillgängligt. Båda två 
beskriver att de inte endast skulle kunna tänka sig att föra sig på sina modersmål, för att umgänget 
skulle bli begränsat. Att individer som flyttat till Sverige inte skulle välja att lära sig svenska är för 
Maria konstigt. 

Maria: Är man här så ska man lära sig språket. Det känns konstigt att säga man är svensk om man 
inte vill det.. Jag har träffat några som säger att “Nej, jag vill inte lära mig svenska för att jag pratar 
engelska och här är dom bra på engelska, varför ska jag prata svenska?” säger dom. Det är också ett 
exempel, vill man vara svensk så måste man också det [lära sig svenska]. 
I: För vems skull lärde du dig svenska? 
Maria: För att jag kände från början att jag bor här nu, så ska jag lära mig språket, men jag kände mig 
inte tvingad av någon utan det var mer integrationen jag sökte [...] För att jag, jag vill inte att någon 
ska se mig som osvensk. [...] 
I: Du sa att du vill behärska språket för att..? 
Maria: Bli accepterad också, [att] jag kan prata det vanliga språket som alla pratar för att bli… 
accepterad, så jag känner att det är kraven. [...] för att som sagt känna mig mer accepterad, och också 
för att känna att jag duger också själv, att jag kan. 

Maria beskriver det viktigt att kunna det svenska språket för att kunna bli svensk och integrerad, men 
även accepterad. Ett ord som acceptans kan endast finnas om det finns en motpol, alltså någon som 
ska acceptera. Maria konstrueras som den som ska accepteras, som gäst (Khosravi, 2010), och den 
etniska svensken blir den som erhåller positionen att avgöra vem som ska accepteras eller inte. Det kan 
tolkas handla om att tolereras i Sverige, vilket Maria beskriver endast möjligt om en lär sig svenska. 
Att inte vilja lära sig svenska beskriver Maria som konstigt för det för henne utesluter individens 
möjlighet att känna sig hemma i Sverige. Det blir tydligt för Maria att det i Sverige är svenska som 
gäller, och vi kan således tolka utifrån Börestam & Huss (2001), att Maria själv etablerat ett tänk som 
grundas vid “ett språk, ett land”. 

Hur Kim som engelsktalande upplever svenska som andraspråk beskriver hon: 

Kim: En av sakerna jag gillar är att du uppmuntras till att lära dig språket när du flyttar hit [till 
Sverige], och att det finns en väg för dig att lära dig det. Jag tycker det är bra att det finns en väg för 
det, den är inte perfekt på något sätt och den är inte tillgänglig för alla, och alla uppmuntras inte 
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heller i samma utsträckning. Jag tycker det är ett privilegium att jag som vit europé att flytta hit, och 
jag upplever att jag uppmuntras mer till att göra det samtidigt som det är mer acceptabelt för mig att 
prata engelska. 

Kim beskriver att idén om SFI-utbildningen är god, trots att den svenska modellen inte fungerar i 
praktiken just för att den utesluter så många. Utbildningen är utformad på ett specifikt sätt vilket Kim 
beskriver orsakar exkludering som bidrar till att icke-vita inte, i samma utsträckning som hon själv 
uppmuntras att delta. Börestam och Huss (2001) beskriver att olika språk godkänns i olika 
sammanhang, detta kan förklara varför Kim som engelsktalande under så lång tid accepterats att 
använda det engelska språket. Därför kan vi tolka att hon först efter flertalet levda år i Sverige känner 
avsaknad av det svenska språket. Trots att Olivia levt i Sverige lika länge som Kim upplevde hon att 
det svenska språket var något hon var tvungen att lära sig. Att leva i Sverige som icke-vit med 
engelska som modersmål beskriver Olivia vidare: 

Olivia: Mina vänner och familj vet att jag bryter, det skiter jag i, jag kan pratar brytar-svenska 
[svenska med brytning], dom förstår vad jag säger. Men alltså jag har fett svårt om jag ska prata med 
SOC [socialtjänsten], om dom ringer, jag vet inte hur jag ska prata. Jag försöker låta så svensk som 
jag kan, men det går inte för då tänker jag på det så mycket så att jag blir bara ännu sämre på vad jag 
säger. Jag tänker ba, nu måste jag prata svenska och typ “Ah ja, såklart, gärna” [gör till överdrivet 
artikulerad svenska]. Men det går inte liksom. [...] Det passar inte, för då.. Det passar inte mig. 

Olivia beskriver att hon inte behöver göra till sin svenska med familj och vänner men med 
myndigheter försöker hon göra till uttalet även fast hon inte tycker att den “överdrivna” svenskan 
passar henne. Att nyttja vad Olivia beskriver som “brytar-svenska” kan förstås som den så kallade 
“förortssvenskan” som Kotsinas (2001) beskriver i relation till svenskfödda i förorten. Denna svenska 
upplever Olivia sig okej med att nyttja i specifika sociala sammanhang där hon vet att hon blir 
förstådd. Däremot i möte med myndigheter beskriver hon svårighet i att frambringa den svenska som 
hon upplever förväntas av henne. Utifrån denna förståelse kan vi tolka att Olivia inte upplever någon 
begränsning på grund av att föra sig på svenska med brytning i sin bekantskap. Däremot kan 
exkludering ske i relation till myndigheter när risken att inte bli förstådda oroar mer, vilket orsakar att 
Olivia tvingas förhålla sig olika till det svenska språket i olika sammanhang. Olivia sammanför en 
överdrivet artikulerad svenska med vita kroppar vilket hon inte vill, eller kan identifiera sig med. 
Utifrån detta kan vi genom Börestam och Huss (2001) förstå det svenska språket som en 
identitetsmarkör vilket orsakar Olivias ställningstagande om att den artikulerade svenskan inte 
“passar” henne. Att Olivia inte vill tala den “riktiga” svenskan, alltså svenska utan brytning, kan vara 
för henne ett sätt att disidentifiera sig med svenskheten som det svenska språket enligt henne bär med 
sig. Svenska med brytning berättar Alice är för henne en väl fungerande svenska som hon beskriver att 
hon rentav förstår bättre än den välartikulerade: 

Alice: När invandrare pratar svenska, det är mycket skillnad. När vi pratar tillsammans, invandrare 
med invandrare, då förstår vi svenska. [...] När jag går på jobbet, alla är invandrare, vi pratar svenska 
hela tiden [skratt]. Vi förstår varandra. 

Alice som sedan hon flytt till Sverige lärt sig en begriplig svenska och lite engelska blir ofta påmind 
av en närstående om att hon måste lära sig mer svenska för annars kan hon inte göra någonting alls. 
Däremot beskriver Alice hur hennes sätt att prata på inte är några problem när hon samtalar med 
vänner och kollegor då de inte heller pratar svenska som modersmål. Alice beskriver att “invandrarna” 
talar svenska med varandra, och att de då förstår varandra, trots att de använder vad som skulle kunna 
tolkas som “förortssvenska” (Kotsinas, 2005). Det synliggör att uttryck och att nyttjande av det 
svenska språket så som det passar för den tillkomna svensken ges större utrymme “invandrare” 
emellan. Den svenska som Alice pratar med sina bekanta kan tolkas grundas i en acceptans för en 
flerspråkighet, vilket betyder att språket i större utsträckning kan nyttjas sammanvävt tillsammans med 
ord från andra språk. I jämförelse använder Alice hennes chef som talar på ett för avancerat sätt som 
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går för fort, vilket endast orsakar problem för Alice och hennes kollegor. Särskillnad beskrivs därav 
vid förståelse, det handlar om den kommunikativa språkliga funktionen som åsyftar att förmedla 
åsiktsutbyte (Börestam & Huss, 2001). För Olivia som istället jämför sig med modersmålstalare 
beskriver hon att det för henne handla om betydelsen av att försöka bli bättre på svenska, när den 
svenskan hon kan inte räcker till. 

Olivia: Alltså jag är fett osäker på min svenska nu för att jag, jag känner att jag precis lärt mig hur 
man sätter ihop alla ord, hur man säger meningar och hur man uttrycker sig. Alltså jag är inte klar än, 
jag kan inte prata perfekt svenska som er [intervjuare], men jag försöker. 

Svenskfödda individer skildras i många av intervjuerna som det sätt respondenterna önskar att tala på. 
Olivia beskriver att hon ännu inte kan tala perfekt svenska som oss studenter som har svenska som 
modersmål, men att hon försöker. Vårt sätt att tala står således som norm och framställs som 
eftersträvansvärd trots att svenska för alla respondenter är deras andraspråk. Det kan förstås inte endast 
handla om en språkideologi som symboliserar att vi i Sverige ska tala svenska, utan att det vidare 
också rör sättet att tala på som fyller en meningsfull, social funktion (Börestam & Huss, 2001). Olivia 
kan därför tolkas finna mening i att tala svenska i försök att tala det som om det vore hennes 
modersmål. Maria som sedan hon flyttade till Sverige lärt sig näst intill flytande svenska men även 
engelska, beskriver en liknande osäkerhet som Olivia när det kommer till sättet att tala med brytning: 

Maria: Jag har haft väldigt dåligt självförtroende med svenska, med min svenska.. Jag har haft det 
här, “Åh jag pratar hemsk svenska”. Jag tycker inte om att lyssna på mig själv till exempel, för jag 
har sån här, den här vanliga spanska brytningen och det hatar jag. När jag hör andra som har spanska 
som modersmål då tänker jag “Åh, låter jag så?”. 

Ett dåligt självförtroende berörande uttal beskriver Maria orsakats av hennes brytning som hon 
förklarar att hon inte uppskattar. Maria använder ord som “hemsk” och “hatar” vilket kan förstås som 
en disidentifikation med svenska med brytning. Att Maria inte gillar den brytning hon har kan grundas 
i att hon jämför med en annan slags svenska vilket återkommande, i liket med Rydells (2018) 
forskning, varit modersmålstalare. Att nyttja det svenska språket i sociala situationer där den 
svenskfödde befinner sig, såsom på universitetet, är den biten som Maria upplever känsligt. Där blir 
korrekt grammatik och uttal väsentliga för att finna mod att tala trots en brytning. Strävan efter 
svenska utan brytning beskriver även Louise: 

Louise: Jag var rädd för att göra dumma misstag om grammatik och uttal. Jag kan till exempel inte 
säga nummer sju eller sked. 

“Dumma” misstag kan förstås som fåniga eller enkla, vilket sätter ramen för hur Louise upplever 
förväntan om hur hon ska tala. Att kunna uttala varje ord som en svenskfödd kan skapa en oro över att 
bli bedömd utifrån de som säger sju och sked på “rätt” sätt. Det kan förstås som en förväntas om att 
kunna “bättre” svenska än en gör (Rydell, 2015), vilket kan tolkas inte ge utrymme för Louise att göra 
några misstag. Att vara rädd för att säga fel kan grundas i en språkideologi som norm, och detta kan 
leda till att en tystnar och på så sätt inte vidareutveckla sin språkkompetens (Rydell, 2018). Språket är 
däremot för Kim inte bara kopplat till rädslor utan också fördelar, då hon beskriver svenska som intimt 
förknippat med traditioner och kultur vilket hon upplever att en inte kan nå utan det svenska språket: 

Kim: Som utländsk tror jag att du går miste om kulturen. Det är väldigt bra att lära sig språket [...] 
annars går du miste om det, och ni vet, mycket av svensk kultur är väldigt sammankopplad i tradition 
och språk. Så har du inte tillgång till språket har du inte tillgång till traditioner, för som ni vet är 
traditioner här [i Sverige] väldigt starka. 

Att gå miste om traditioner och kultur på grund av språket beskriver Kim att hon vill undvika av 
anledning att den svenska kulturen är intimt förknippad med språket. Språket som Börestam och Huss 
(2001) beskriver som en kognitiv funktion kan för förstås utifrån Kim och hennes önskan om att ta del 
av samhälle och historia för att skapa mening och koppling till Sverige. Språket kan förstås som en 
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viktig faktor för att göra sig förstådd och för att förstå andra mer än bara kommunikativt. Att således 
inte nyttja det svenska språket, framställs här som begränsande integreringsprocess. Oavsett vilken 
anledningen är beskriver samtliga respondenter att de vill kunna bättre svenska. Det kan således vara 
viktigt för att visa respekt och för att få ett “bättre” jobb eller så kan det vara som Kim beskriver för att 
nå kulturella och traditionella uttryck, men det kan också vara så som Maria beskriver det: 

Maria: Det är viktigt att kommunicera med varandra, det är jätteviktigt att känna andras tankar och 
känslor. [...] För att kunna ha en intressant konversation utan att bara ha det där begränsat, det 
begränsande orden jag kan.. För att kunna förstå när en svensk kommer och pratar med mig, för att 
kunna förstå precis allt som sägs. 

Maria vill kunna kommunicera då hon uttrycker det betydelsefullt att kunna nå människor på ett 
djupare plan. Hon vill vidare förstå precis allt som sägs vilket kan förstås i likhet med hur flertalet 
respondenter förhåller sig till svenska som modersmål. Språket kan därför förstås vara ett verktyg för 
att kunna skapa mening i interaktion, en kognitiv funktion (Börestam & Huss, 2001). Det betyder att 
det svenska språket står till grund och öppnar upp för en gränslös dialog. Det svenska språket kan 
därför tolkas bli en symbol även för en meningsfull dialog med andra och kan således innefatta att hon 
vill känna en språkgemenskap med dem. Att inte vilja vara språkligt begränsad kan både upplevas 
individuellt men även som Kim beskriver institutionellt: 

Kim: Det finns en barriär att beträda om du inte har språket och du behöver ha språket, och du 
behöver ha möjligheten att studera det till en viss nivå innan du kan få jobb. Men systemet är skapt så 
att du inte kan överleva utan ett jobb. 

Att studera vid SFI beskriver Kim inte möjligt att göra utan ett arbete på grund av ekonomiska skäl. 
Samtidigt som tillkomna svenskar behöver språket för att kunna beträda arbetsmarknaden, handlar det 
vidare om att nå det svenska utbildningssystemet. Kim beskriver en barriär om du inte besitter 
kunskaper i det svenska språket, som vi utifrån Khosravi (2010) kan tolka symboliserar en osynlig 
gräns. Individen själv vet att denna barriär finns och därför motiveras och sporras en till att 
vidareutbilda sig, något denna individ själv får ansvara för, då det handlar om hennes framtid (Fejes, 
2010). Detta egenintresse är i grunden konstruerat från staten, överförd på individen ämnad att hon ska 
investera i sig själv. Vad Kim här identifierar är att det finns en problematik i att individen behöver 
studera vid SFI samtidigt som hon inte klarar dig ekonomiskt om du bara studerar och inte arbetar. 
Detta arbete är inte heller möjligt att nå utan svenskan många gånger, vilket skapar en paradox. Trots 
att en styrningsmentalitet påverkar individen att investera i sig själv för att bli anställningsbar, finns 
det samtidigt barriärer att korsa för att nå dit. Detta har inte alla samma möjligheter till, vilket i sin tur 
kan påverka individens motivation då det som förväntas av en, och vad en måste, visat sig inte alltid 
går ihop med vad hon vill eller har möjlighet till. 

4.4 Att göra motstånd 
Vi har ovan redogjort för hur respondenterna upplever och förhåller sig till konstruktioner av 
svenskhet. Vidare hur en etablerar sig samt betydelsen av språkkompetens har också analyserats. Att 
respondenterna endast passivt skulle stå vid sidan om och vidare forma sig själva helt utifrån 
förväntningar och måsten, är en förvrängd bild (De los Reyes & Mulinari, 2005). Därför vill vi vidare 
redovisa för några exempel på hur tillkomna svenska kvinnor förhåller sig, eller till viss del utmanar 
vår inledande iakttagelse grundad i den politiska integrationsdiskursen. Utifrån normer om 
språkideologi som sätter ramen för vilken svenska som ska talas i Sverige (Rydell, 2015; Rydell, 
2018) ställs individen i en position då hon upplever att hon måste anpassa sig och lära sig bättre 
svenska. Vi har identifierat två aspekter vilka kommer analyseras vidare. Dels de som infinner sig i 
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situationen om att lära sig svenska på svenska samhälleliga premisser men dels de som inte upplever 
att just språket är ett krav för att få leva i Sverige. 

Louise: Ärligt talat skulle jag inte börja på SFI för att vara ärlig.. Saken var den att jag kände “Fuck, 
jag vill inte slösa min tid, jag är trött, jag jobbar 100 procent”, så jag ville egentligen inte börja. [...] 
Jag har mitt permanenta uppehållstillstånd... Dom kan inte slänga ut mig. 

Louise beskriver hur hon egentligen inte känner för att studera vid SFI för att hon har redan tillräckligt 
på agendan. Denna olust kan baseras på vetskapen om att en klarar sig på det engelska språket som 
både Louise erhåller. Louise har tidigare berättat att hon för sin mans studerar vid SFI för att bevisa 
för Sverigedemokraterna att hon försöker. Däremot synliggörs här att det infinner sig en känsla hos 
henne att hon inte alls vill bevisa sin kunskap i det svenska språket. Hon beskriver därför att hon har 
sitt uppehållstillstånd, ett papper som hon menar bevisar att Sverigedemokraterna inte kan slänga ut 
henne från Sverige. Uppehållstillståndet blir en symbol för hennes rätt att leva här (Khosravi, 2010), 
och då spelar det enligt Louise ingen roll hur mycket eller lite svenska hon kan. Däremot kan här 
tolkas att det finns en norm som genomsyrar Louise mans inställning, hans rädsla, som lett till att hon 
nu ändå studerar vid SFI. För Olivia däremot, som tidigare också beskrivit att hon inte finner lust att 
göra till sitt svenska uttal såsom svenskar pratar artikulerat, för att det inte passar henne, beskriver att 
det finns nackdelar med att bryta på svenska: 

I: Finns det saker du känner att du skulle vilja säga men som du väljer att inte säga? 
Olivia: Ja, för jag vet inte hur jag ska säga det. Och vad jag än säger då, och asså dom [svenskar] 
avrundar det till nått, till deras, till vad dom tycker. Så jag tycker, jag känner att det är ingen mening, 
jag kan bara släppa det. 

Utfallet av att inte “göra till” svenskan blir enligt Olivia att svenskar tolkar henne som de själva vill. 
Det hon säger kommer inte fram, utan svenskar omtolkar henne vilket gör att det hon vill ha sagt blir 
något annat. Olivia beskriver att hon inte finner någon mening i att tala, utan släpper hellre 
samtalsämnet och struntar i att försöka. Detta skapar en situation där vi utifrån Kotsinas (2001) tolkar 
att om en inte anpassar sig till att prata “rätt” svenska orsakas att individer vilka inte talar svenska som 
modersmål, inte tillges samma utrymme att komma till uttryck. Ansvaret att vilja bli förstådd hamnar 
hos varje enskild individ, vilket utifrån Fejes (2010) kan förklara komplexiteten i att känna sig något 
tvingad till att anpassa sig. Vidare förväntas en rätta sig efter en normativ svenskhet såsom svenskar 
konstruerar den, vilket skapar dilemmat för hur det svenska språket ska nyttjas (Rydell, 2015; Rydell, 
2018).  

Att studera vid SFI som institution har visat sig för Sofia vara svårt vilket har orsakat att hon påbörjat 
utbildningen flera gånger men hoppat av. Hon beskriver att anledningen till att hon har avbrutit 
studierna flertalet gånger beror av systemet: 

Sofia: Jag studerar mycket hemma med verktygen jag får och lektionerna jag har i skolan. Senaste 
dagarna har jag varit i skolan flera timmar, tre och en halv timma, men det är svårt på SFI för dom 
brukade byta lärare och det är galet, för varje lärare har en individuell stil. Det är sant att dom inte 
kan utföra mirakel lärarna, så du måste studera lite hårdare hemma. [...] Så vi kommer lära oss 
baskunskaper i SFI men inte mer... För det finns ingen tid, och det är inte dom [lärarna], det är 
systemet på något sätt. 

Sofia upplever att hon själv måste ansvara för sitt egna lärande då hon inte kommer att få ut så pass 
mycket av utbildningen som hon önskar. Att lära sig grunderna beskrivs inte tillräckligt för att uppnå 
den kompetens Sofia önskar, något som vidare brister på basis av att SFI-lärarna byts ut ofta. Systemet 
beskrivs fallera, något som Sofia själv måste ta ansvar för att lösa för sin egen skull. Detta kan återigen 
kopplas till förväntningarna om hur pass “bra” svenska hon ska kunna för att nå den anställning hon 
drömmer om att ha, i samspel med att Sofia rättar sig efter detta och anammar idén om vad du behöver 
utveckla för att anses anställningsbar såsom Vesterberg (2015) beskriver. Det finns en mall för hur 
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mycket en ska lära inom SFI men det finns en annan föreställning i vardagen, och till viss del inom 
arbetsmarknaden, om hur mycket svenska en ska behärska vilket beskrivs som “riktig” svenska 
(Kotsinas, 2001). Denna typ av svenska upplever Sofia att hon aldrig kommer kunna lära vid SFI och 
behöver därför ansvara för att lära sig svenska på egen hand, ett exempel på detta beskriver hon bara 
privatlektioner. Det egna ansvaret att försöka göra det bästa av situationen beskriver Kim i sitt yrke 
som komiker: 

Kim: Jag säger “Ja ni vet Sverige är fantastiskt, alla tror på jämlikhet och sånt, och Sverige har inget 
problem med rasism, förutom det gigantiska problemet med rasism” [skratt]. För att det är som att på 
grund av att vi inte kan prata om rasism här, kan vi inte heller prata om ojämlikhet då det finns en 
enormt stark tro på jämlikhet, så att om en föreslår att det möjligtvis finns dold rasism och dold 
sexism i detta land, då blir folk upprörda. Så jag skämtar om det på ett så roligt sätt jag bara kan, och 
då skrattar publiken, och ja ni låter mig komma undan med det, för jag är någon annanstans ifrån. För 
att ni tar inte mig på allvar [skratt]. 

På grund av att Kim inte uppfattas som svensk då hon framträder som komiker på engelska, beskrivs 
hon tillåtas kritisera den svenska kulturen, av anledning att hon inte tas på tillräckligt allvar. Att hon 
säger det under komiska omständigheter gör att skratten erkänner att det finns problem, och det godtas 
av den svenska publiken på ett komiskt sätt för att hon inte är från Sverige. Hon upplevs således inte 
som ett hot mot den svenska kulturen som framställs jämställd och således värd att bevara såsom 
Khosravi (2010) redogör för. Genom det faktum att det existerar en sån stark tro på jämlikhet i Sverige 
menar Kim att det inte går att prata om dessa ämnen för att synliggöra strukturer utan att det upprör. 
Därför försöker hon synliggöra det genom hennes komiska föreställningar. 

Kim: Men, jag är väldigt glad över att vara svensk [medborgare]. När jag säger dessa saker [kritiken] 
känner jag att jag även måste hävda “Jag älskar att bo här, jag tycker om att vara i Sverige, jag tycker 
om svensk kultur, jag tycker om svenska personer, jag tycker om detta land, det har gett mig så 
mycket möjligheter som jag aldrig skulle fått någon annanstans. Möjligheter som alla borde ha!” [...] 
Jag vet att det skulle bli svårt för mig att öppet kritisera svenskhet, inte svenskhet men svensk kultur. 

Av anledning att Kim öppet kritiserar kulturella och institutionella reglementen upplever hon att hon 
samtidigt behöver delge uppskattning för att få vara här, att älska Sverige, svenska personer och 
svensk kultur. Att vara någon annanstans ifrån, skapar för en roll som gäst som gör att hon inte i 
samma utsträckning tas på allvar (Khosravi, 2010). Kim formas således som en person som inte helt 
förstår det svenska samhället eller varför lagar och normer ser ut som de gör, för hon har inte levt här 
tillräckligt länge. För att kunna kritisera den svenska kulturen måste Kim göra det på ett komiskt och 
tacksamt sätt, för annars är svenskar inte mottagliga. Därför beskriver även Kim att det skulle vara 
svårt för henne att i ett annat sammanhang kritisera svensk kultur. Strategi eller inte, medvetet 
anammat eller ofrivillig anpassning, oavsett behöver respondenterna bemöta och hantera svenska 
samhälleliga normer, såsom att tro på jämställdhet och vara tacksam för Sverige, oavsett om de vill 
eller inte (Khosravi, 2010). 
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Kapitel 5: Diskussion 
Vi har utifrån respondenternas beskrivningar identifierat en komplex relation mellan möjligheter och 
begränsningar till att integreras i Sverige. Vi har i studien noterat svårighet i att särskilja analys av 
materialet när det visat sig att etablering, svenskhet och det svenska språket varit sammanflätade 
komponenter. Diskussionen kommer trots detta struktureras utefter våra tre frågeställningar för att 
avslutningsvis beröra den iakttagelse som vi grundat i den politiska diskursen och lösningar på 
“integrationsproblemet” (Heppling, 2018).  

För att påminna om vad denna studie ämnat undersöka återkopplas vidare för syftet med denna studie, 
vilket har varit att: undersöka etableringsmöjligheter i det svenska samhället för tillkomna svenska 
kvinnor, med fokus på relationen mellan konstruktioner av svenskhet och upplevda krav på kunskaper 
i det svenska språket. Vi har valt att under detta kapitel diskutera en konstruerad bild av Sverige som 
jämlikt och jämställt, som Carlson (2017) visat genomsyrar SFI-utbildningen, men som i vår studie 
även visat sig existera inom, och runt, tillkomna svenska kvinnor. Bilden av Sverige som jämställt och 
jämlikt osynliggör strukturer som vi har identifierat att de handlar om exkluderande språkideologier 
(Börestam & Huss, 2001) och vithetsnormer (Ahmed, 2011) som påverkar möjligheten att etableras i 
Sverige. Med utgångspunkt i att respondenternas upplevelser är det inte talas om svenska samhälleliga 
problem (Hübinette, et al., 2012) eller svenska normer, menar vi att detta möjliggör för 
språkideologier och vithetsnormer att kvarstå som begränsande strukturer. När det trots detta 
upprätthålls en bild av ett demokratiskt Sverige, formas vidare en föreställning om att det är tacksamt 
att leva här, trots att respondenterna upplever svårighet i relation till etableringsmöjligheter. 
Svårigheterna har identifierats beröra språk och hudfärg, men att studera specifikt kvinnor i relation till 
dessa faktorer, synliggör att etablering möjligen skulle kunna upplevas än mer problematisk. Detta på 
basis av att kön är en intersektion som formas utifrån över- och underordning men aldrig fristående 
andra faktorer såsom ras och klass. 

I vår studie har mycket pekat på att svenskhet är förknippat med svenska normer om 
etableringsmöjligheter vilka berör föreställningar om både kropp och språk. Vår första frågeställning 
löd, vilka föreställningar om svenskhet uttrycker tillkomna svenska kvinnor? Föreställningarna har 
visat sig variera mellan de som levt i Sverige kort, då de respondenterna upplever att svenskheten är 
möjlig att nå. Till skillnad från de tillkomna svenska kvinnorna som levt i Sverige längre, vilka 
uttrycker svårighet att uppnå svenskhet på grund av begränsande strukturer såsom de ovan nämnda.  

Trots medborgarskap och uppehållstillstånd har det i intervjuerna identifierats att respondenterna 
känner ett behov av att bevisa sin rätt att leva i Sverige. Det betyder således att medborgarskapet inte 
bevisar din svenskhet, trots att det styrker din rätt att bo här. Medborgarskapet beskriver Khosravi 
(2010) som en stark symbol för att få leva i ett land, men det innebär även att medborgaren måste 
förhålla sig till landets premisser, vilket respondenterna beskriver att de gör på olika sätt. Tillkomna 
svenska kvinnor beskriver att de själva inte kan bestämma över sin svenskhet och därför beskrivs att 
rätta sig efter svenska normer som handfasta verktyg. Det verkar som att vara en god medborgare, att 
lära sig det svenska språket och bete sig som andra svenskfödda, nyttjas i syfte att “bli mer svensk”. 
Respondenterna som under en kortare period levt i Sverige erhåller inställningen om att det är deras 
ansvar att etablera sig och finna rätt förutsättningar för ett möjligt liv i Sverige. Därför tolkas att 
möjligheterna till etablering kommer till uttryck i större grad hos dessa, medan begränsningarna 
omfattar tämligen diskursen för de som bott i Sverige längre. Vi kan utifrån vad vi hittat i vårt material 



  
 

36 

antyda om att det finns en skillnad i upplevelse av svenskhetens konstruktion och möjligheten till 
etablering utifrån de tillkomna svenska kvinnornas tid spenderad i Sverige. Det skulle vidare kunna 
förklara varför respondenterna vilka levt i Sverige längre i större uträckning uttrycker vad som är fel 
samhälleligt, medan de som levt i Sverige kortare applicerar samhälleliga problem på enstaka 
individer. Kim, Olivia och Maria som samtliga levt i Sverige ca 7–10 år, uttrycker att upplevelserna 
och erfarenheterna är återkommande och ser därför mönster som tyder på att problematiska svenska 
normer och ideal skulle kunna begränsar dem. Detta identifieras då det svenska språket blivit bekant, 
alternativt att respondenterna lärt sig en begriplig svenska, samt att de för tillfället antingen utbildar 
sig eller arbetar. Trots dessa kompetenser ger respondenterna uttryck för en medvetenhet om att det 
finns andra faktorer som verkar begränsande för att erkännas svensk. Att följa svenska normer 
beskrivs möjliggör för rätten att leva i Sverige, men detta kan trots allt innebära att hon inte passerar 
som svensk på basis av bland annat kroppsliga markörer såsom kön och ras. 

Föreställningar om svenskhet har utifrån tillkomna svenska kvinnor visat sig handla om 
begränsningarna att kroppsligt passera som svensk. Intervjuerna har synliggjort att kroppen hon lever i 
passerar i olika utsträckning utifrån en hegemonisk vithet (Ahmed, 2011). Att vara vit i Sverige 
beskrivs enligt respondenterna vara en stereotyp som nyttjas som en ram för vem som erkänns svensk 
eller vem som får identifiera sig som svensk. Den egna kroppen jämförs med den etniskt svenska vita 
kroppen vilket samtliga icke-vita respondenter beskrivit som den dominanta faktorn till varför det 
upplevs svårt att passera som svensk. Kroppen blir därför en gräns, såsom Khosravi (2010) benämner 
som den rasifierade gränsen då svenskhet sammankopplas med vithet. Denna rekonstruerande 
vithetsnorm formar icke-vita tillkomna svenska kvinnor till “icke-svenskar” vilket framställer en 
avvikande homogen kategori. Utifrån en intersektionell anblick synliggörs att kroppen aldrig står helt 
utan andra faktorer. I intervjuerna har det visat sig att de kvinnor som levt i Sverige längre är de som 
kan identifiera att svenskheten är begränsande. För respondenterna som passerar som vita står 
nämligen andra faktorer som hinder för att nå svenskheten. Normativa föreställningar om kön har för 
Kim som lever som transkvinna begränsat hennes handlingsmöjligheter och vidare etablering i 
Sverige. Kim har inte påbörjat SFI-utbildningen i rädsla av att felkönas i offentliga rum vilket 
förorsakat en situation där hon inte kan uppnå vad som förväntas av henne såsom språkkompetens, 
vilket hon upplever krävs för att kunna passera som svensk. I Sofias situation kan hon tolkas begränsas 
först när hon berättar var hon kommer ifrån då hon blir bemött med rasism vilket baseras på 
arbetsrelaterade fördomar. Andras blickar och bedömanden kan tolkas grundas i en essentialistisk 
människosyn som inskränker Sofias möjlighet att anses som svensk. Olivia som också levt i Sverige 
en längre tid men som icke-vit, berättar om en disidentifikation med det artikulerade svenska uttalet, 
den “rätta” svenskan, för att den inte passar ihop med hennes hudfärg. Vi har således även identifierat 
kroppsliga begränsningar i relation till språkkompetens och svenskhet. Det kan tolkas här att Olivias 
hudfärg begränsar henne från svenskheten som hon relaterar till en välartikulerad svenska. Olivia 
erhåller en medvetenhet om att andras blick alltid kommer att stå i vägen för hennes möjlighet att 
etableras och integreras i Sverige på grund av kroppsliga markörer. Det spelar således ingen roll hur 
“bra” svenska hon talar då hon upplever att hennes kropp inte kan passera som svensk. Så länge den 
vita kroppen kvarstår som norm intimt förknippad med svenskhet erkänns inte den icke-vita kroppen 
som svensk, utifrån vita svenskars blick. 

Vår andra frågeställning berörde, hur upplevs förhållandet mellan det svenska språket i relation till 
etablering i det svenska samhället? Upplevelsen har visat sig skifta mellan respondenterna utifrån 
deras upplevda behov, innebörd och således intresse för det svenska språket. Det har framkommit att 
språket fyller en viss funktion för etablering, både arbetsrelaterade och i vardag, men det har även 
beskrivits som något påtvingat. Språket upplevs utifrån vissa tillkomna svenska kvinnor som något 



  
 

37 

som bara måste läras för att få en “bättre” anställningar men det erhålls även en upplevelse om att en 
måste kunna det svenska språket för att upprätta dugligheten att leva i Sverige. 

I intervjuerna har vi kunnat ta fasta på att syftet att förstå och kunna uttrycka all svenska beror på en 
önskan om att finna hundraprocentig språklig tillhörighet, både kommunikativt, kognitivt och socialt, 
vilket är tre verktyg som Börestam och Huss (2001) sammanställt. De språkliga begränsningarna har i 
vår studie genomsyrat betydelsen av “rätt” svenska i Sverige och inte bara svenska i Sverige, vilket 
har visat sig upplevs som en stark språkideologisk norm. Vår studie har åskådliggjort att dessa 
tillkomna svenska kvinnor konstruerar sin språkkompetens i relation till modersmålstalare och inte 
utifrån svenska som andraspråk, vilket erbjuds vid SFI. Individens kompetens förutsätts vara lika god 
som, men sätts även i jämförelse med, individer vilka har svenska som modersmål. SFI har visat sig 
inte kunna ge respondenten den språkkompetens hon önskar erhålla, men är trots allt den politiska 
lösningen på “integrationsproblemet” (Heppling, 2018). Missnöjet kan tolkas bero på att samhälleliga 
normer och vidare individen ställer högre krav på språkkompetenser än vad SFI kan erbjuda. Dessa 
krav från samhället förstås i våra intervjuer som en konstant påminnelse om att kunna “bättre” svenska 
för en möjlighet till etablering. I möte med etniska svenskar och myndigheter beskrivs respondenterna 
påminnas om att det svenska språket är en värdefull valuta även för hennes svenskhet. Svenskheten 
beskrivs vidare svår att uppnå om en talar svenska med brytning. SFI ger ett funktionellt andraspråk 
men utbildningen beskrivs bristande och begränsande att tillträda, och vidare är det inte heller den 
typen av kunskap alla respondenter söker eller upplever eftersträvansvärd. Med en språkideologi som 
norm upprätthålls en bild av att en ska prata “rätt” svenska i Sverige (Kotsinas, 2001). Denna “rätta” 
svenska upplever respondenterna att de behöver i vissa sammanhang som har inverkan på någon form 
av etablering. Benämningen om “förortssvenska” synliggör således hur individer begränsas i deras 
brukande av det svenska språket vilket sker utifrån språkideologi och normer om den “rätta” svenskan. 
“Rätt” svenska förstås därför inte som ett funktionellt andraspråk eller svenska med brytning. Att bryta 
beskriver respondenterna däremot inte vara något som begränsar henne i umgänge med 
andraspråkstalare eller individer med brytning och detta tolkar vi som att fokus ligger vid 
kommunikation och förståelse. I detta specifika sammanhang förstår vi det som att respondenterna inte 
upplever sig tvingade att tala som modersmålstalare, utan att individerna tillsammans med kollegor, 
vänner eller familj, som samtliga är andraspråkstalare, befinner sig i en slags frizon. Vi kan tolka att 
det finns en öppenhet och acceptans kring att inte prata den “rätta” svenskan när alla är 
andraspråkstalare i sammanhanget. Syftet kan snarare tolkas vara att förstå vad som sägs snarare än att 
bedöma hur det sägs, och därför blir inte språket i de kontexter en känsloladdad aspekt. 

Utifrån våra tre teman som berört etablering, svenskhet och det svenska språket åsyftar den sista 
frågeställningen att besvara, under vilka omständigheter förmår en tillkommen svensk kvinna att 
etableras och integreras i det svenska samhället? Respondenterna har redogjort för betydelsen av 
svenska normer och vikten av att följa dessa för att bevisa sin svenskhet och sin rätt att leva i Sverige. 
Detta har beskrivits som möjligt om en lär sig svenska men också om en är en god medborgare, vilket 
upplevelsen är att hon är om hon följer andra etniska svenskar. Vad som skiljer individerna ifrån 
varandra i deras förhållningssätt till etablering och integrering har visat sig grundas i det egna intresset 
och den enskilde tillkomna svenska kvinnans egna föreställning om vad som är nyckeln till etablering. 

Khosravi (2010) har beskrivit innebörden av lojalitet som en grundsten för att erkännas tillhörighet till 
ett land. Vi har tolkat att lojalitet i våra intervjuer likställts med att visa tacksamhet och respekt. Att 
visa detta för att få leva i Sverige beskrivs som viktiga komponenter för att accepteras och erkännas. 
Tacksamhet formas i en relationell process vilket betyder att någon står på andra sidan, värdig att visa 
uppskattning inför. Det har därför visat sig att tillkomna svenska kvinnor konstrueras som gäster i 
Sverige när respondenterna på olika sätt uttryckt att de lever här under andra premisser än den 
svenskfödda. I diskursen om svenskhet och etablering har Sverige beskrivits som “vårt”, vi 
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intervjuares land, och respondenterna har således frånskilt sig själva i sina jämförelser med “oss 
svenskar”. Det är just denna särskiljning som synliggör tillkomna svenska kvinnors gästskap. 
Gästskapet blir därför en barriär för att kunna anses svensk och påverkar möjligheten att etableras och 
vidare erkännas på jämlika premisser som den vita svenskfödda. Positioneringen som gäst eller värd 
upprätthålls som svensk norm utifrån olika kroppar och erfarenheter och blir således en del av ett 
konstruerande av svenskhet. Hur en tillkommen svensk kvinna då förmår att etablera sig handlar 
därför om att förhålla sig till de normer och krav som ställs på henne från samhället, såsom gästskapets 
innebörder om att visa tacksamhet och respekt för Sverige. För de tillkomna svenska kvinnorna som 
vill integreras i Sverige och således passera som svenskar, står alltid den ojämna maktrelationen 
mellan värd och gäst som spärr för detta erkännande. Detta indikerar om svenskhetens begränsande 
form, vilket ger ett perspektiv på hur svenskhet inte är inkluderande för alla, speciellt de som flytt eller 
flyttat till Sverige och således delges en roll som gäst. Svenskheten skapar därför gränser för 
etablering, vilket förorsakar en begränsande integreringsprocess för den tillkomna svenska kvinnan. 

Utifrån den politiska diskursen om “integrationsproblemet” (Heppling, 2018) formade vi inledningsvis 
en iakttagelse som löd; så länge du som tillkommen svensk lär dig det svenska språket kan du få jobb, 
ett jobb som kommer att göra dig etablerad på arbetsmarknaden och vidare i samhället i stort. Denna 
iakttagelse grundas vid att du till större grad upplevs och vidare kommer att passera som svensk. Vår 
studie har visat att detta är en allmän diskurs som tillkomna svenska kvinnor till olika grad påverkas 
av. Diskursen om lösningar på “integrationsproblemet” genomsyrar svenska strukturer och 
institutioner vilket formar tillkomna svenska kvinnors förhållningssätt till denna iakttagelse. Genom 
att denna iakttagelsen står som norm pekar mycket på att individen drivs till att förhålla sig till ett 
specifikt sätt för hur integrering och etablering kan ske i Sverige. Denna iakttagelse kan således förstås 
som ett ramverk för etableringsmöjligheter. När tidigare statistik har visat att utlandsfödda kvinnor är 
underrepresenterade på arbetsmarknaden i jämförelse med svenskfödda kvinnor (SCB, 2018) och 
vidare att de begränsas på basis av både kön och etnicitet (Carlson, 2017), kan detta tyda på att det 
existerar ytterligare svårighet för tillkomna svenska kvinnor att etableras. ”Integrationsproblemet” kan 
därav tolkas könslöst, vilket betyder att den inte tar hänsyn till att tillkomna svenska kvinnor skulle 
begränsas av intersektionella faktorer, vilket statistiken (SCB, 2018) visar, än en motsvarade man. Att 
försöka etableras i Sverige och att vidare följa iakttagelsen kan därför tolkas svårt för dessa kvinnor att 
efterleva, när vi i denna studie tolkat ”integrationsproblemet” ur ett intersektionellt perspektiv. 
Iakttagelsen framställs som en tydlig väg för individen att följa, men mycket pekar på att den är för 
smal och endimensionell. 

I intervjuerna har det uttryckts varierade identifieringar med svenskhet och dess meningsfullhet. Hon 
själv förväntas ansvara för att integreras och accepteras, och detta sätter också fingret på den dubbelhet 
som finns. Nämligen att det handlar om, som Fejes (2010) förklarar som individers agens och 
handlingsmöjligheter. Dessa möjligheter har visat sig begränsade i en starkt individualistisk kultur 
som den svenska som genomsyras av ett “värd och gäst”-tänk. Dubbelheten kan alltså förstås utifrån 
att individen själv ska ansvara för att integreras trots att hon inte inkluderas och således tillges rätt 
möjligheter för detta. För att etablering i Sverige ska ske uppstår en situation där den tillkomna 
svenska kvinnan behöver etablera en styrningsmentalitet (Gustavsson, 2010). Alltså ett 
förhållningssätt till svenskhet som grundas i att hon själv behöver anstränga sig för att accepteras och 
passera i en svensk kontext, där mycket har pekat på att svenskheten hänger ihop med det svenska 
språket. För att etableras i Sverige beskriver respondenterna att de behöver kunna den “rätta” 
svenskan, men som Kotsinas (2005) beskrivit behöver individen befinna sig och socialisera sig med 
modersmålstalare för att kunna lära sig den. Däremot beskriver respondenterna modersmålstalare 
svåra att nå på basis av deras reserverade inställning, vilket förorsakar ett resultat som kan tolkas vara 
en begränsande läroprocess. Respondenterna tystnar i sällskap med modersmålstalare och myndigheter 
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på grund av rädsla att bli feltolkade och bedömda. Förutsättningarna att således lära sig denna “rätta” 
svenska är därav begränsad vilket påverkar hennes möjlighet att etablera sig i Sverige. Samtidigt 
erbjuds endast SFI-utbildning som det enda verktyget för språkutveckling, vilket sätter ytterligare krav 
på den tillkomna svenska kvinnan att hitta egna tillvägagångssätt för att lära sig det “rätta” språket. 
Diskurserna kring etablering handlar ofta om att språket är vägen in i arbetslivet, trots att samhället 
enbart kan erbjuda SFI-utbildning vilket respondenterna inte upplever som tillräckligt. Eftersom SFI är 
uppbyggt på ett specifikt sätt upplevs denna raka, men smala väg, som den enda möjlighet du har för 
att integreras vilket däremot förorsakar ett förväntat krav snarare än ett alternativ. 

Vi förstår integrationsdiskursen utifrån vår studie som begränsande snarare än möjliggörande. För när 
du som tillkommen svensk kvinna levt i Sverige en längre tid pekar vår studie på att bilden av 
möjligheternas Sverige, övergår till en förståelse för att det svenska samhällets individer och strukturer 
upprätthåller begränsande normer, vilket påverkar individens agens. Respondenternas uttryck tyder på 
att hon oavsett ansträngning och hennes handlande inte kommer att passera som svensk, varken utifrån 
normer om en hegemonisk vithet, eller utifrån de samhälleliga förväntningarna om att prata svenska 
som en modersmålstalare. Upplevelsen är därför efter sinom tid att det inte finns fler åtaganden att 
genomföra utifrån den mall och iakttagelse som finns. Som tillkommen svensk kvinna kommer du 
exkluderas på basis av en intersektion du inte kan påverka. Resultatet tyder således på att etablering, 
som iakttagelsen om svenska samhälleliga normer synliggör, förorsakar ett tillstånd där tillkomna 
svenska kvinnor inte kan passera obemärkt i samhället (Ahmed, 2011). Väljer hon således att ställa sig 
emot förväntningarna om att etableras på svenska systematiska premisser som ett aktivt handlande, 
skapar det trots allt andra svårigheter för hennes etableringsmöjligheter. Tröskeln mellan att vara inne 
och ute gör sig således påmind när hon vidare inte har möjligheten att ta del av samhällets alla delar 
när hennes svenskhet återkommande ifrågasätts, vilket den gör utifrån normer om handling, språk och 
kropp. Då den inledande iakttagelsen utgår från att alla individer har samma förutsättningar i Sverige 
för att etableras, vilket vår studie har visat att inte alla har, menar vi därför att det är en alltför 
missvisande diskurs. 

Utifrån den studie som vi genomfört skulle det vara av intresse att vidare granska hur vita svenskfödda 
individer upprätthåller svenska normer, inte bara kroppsligt vilket vår studie visat, utan även språkligt 
och yrkesmässigt. Vad vi också funnit intressant men inte haft möjlighet att beröra i vår studie är 
betydelsen av vilken kropp som i Sverige tillåts tala engelska. Vi har identifierat att hudfärg som 
kroppslig markör kan vara begränsande eller möjliggörande för individers flerspråkighet.
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