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Abstract 
 
Den här studien handlar hur språket påverkar en persons identitet och handlingsutrymme. Det 
är en kvalitativ studie baserad på fyra intervjuer. Samtliga intervjupersoner är 
latinamerikanska män, bosatta i Sverige. Två av dem pratar flytande svenska medan de andra 
två håller på att lära sig. Syftet är att beskriva dessa personers egna erfarenheter av hur deras 
nya språk, svenskan, har påverkat deras syn på dem själva och deras möjligheter att agera i 
samhället. Studien syftar även till att ge en jämförande bild mellan de intervjupersoner som 
kan svenska och de som ännu inte kan. Resultaten av intervjuerna har analyserats med hjälp 
av de teoretiska begreppen som används i syftet och även med utgångspunkt i symbolisk 
interaktionism. Studien visar att språket har stor betydelse för hur intervjupersonerna får den 
egna identiteten att harmonisera med omgivningens uppfattning av dem. Även 
handlingsutrymmet påverkas på det viset att man utan att kunna svenska hela tiden är 
beroende av andra för att få saker uträttade. Risken för isolering inom den egna språkgruppen 
är större eftersom man upplever större handlingsfrihet där. När intervjupersonerna jämförs 
framgår att de med större svenskkunskaper samtidigt har en större inblick i hur samhället 
fungerar. 
 
 
Nyckelord: Språk, identitet, handlingsutrymme, kultur     
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1.Inledning  
Elias Cannetti som vann nobelpriset i litteratur 1981 sa angående att behöva lära sig ett nytt 

språk i en ny kultur: 

”Here, and this has to be emphasised, it is not a case of learning a foreign language at home, 

in a room, with a teacher with a back-up of all those who, in one´s own town, at all hours of 

the day talk the same way one´s always been used to: but it´s far more a matter of being 

abandoned to the clutches of the foreign language on its own territory where everyone else is 

on its side, not on yours, and where they all gang up with every appearance of beeing in the 

right and without care, unerringly and continually beat you up with their words. It is also a 

matter of knowing that you are here to stay, that you´re not going back, not in a few weeks, 

not in a few months, not in years. And so, your attitude to everything you hear is bent on 

understanding; and that, as everyone knows, is initially the most difficult thing of all.”  

 
Den allmänt rådande uppfattningen i vårt samhälle verkar vara att inlärning av det svenska 

språket är vägen till integration. Exempel på detta går att läsa på Folkpartiets hemsida: 

 

”Nyckeln till en lyckad integration är det svenska språket. Därför vill vi införa ett krav 

på grundläggande kunskaper i svenska för att bli medborgare i Sverige.”1

 

Folkpartiets förslag om språktester för invandrare väckte en hel del debatt för några år sedan 

men deras förslag bottnar i en uppfattning som vi i Sverige verkar ta för självklar. Runfors & 

Sjögren skriver till exempel att:  

”Inlärning av språk ser vi som en process förbunden med insocialisering i ett specifikt 

samhälle eller grupp och dess kultur.”2  

 

Inför denna undersökning och med det ovannämnda i åtanke, ställde vi bland annat följande 

frågor; Vad är grundläggande kunskaper i svenska? Känner man sig som mera svensk om 

man kan lite svenska än ingen alls? Blir man en bättre svensk medborgare om man kan 

språket? Om man är välintegrerad i samhället så tänker vi oss att man vet mer om dess 

spelregler, vilket leder till större handlingsutrymme. Vilken roll har då språket i detta? 

 
                                                 
1 www.folkpartiet.se 20060320 
2 Runfors och Sjögren, 1996 s.10 
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Integration är ett ämne som ofta diskuteras i samhällsdebatten, inte minst under valår. I de 

debatter och diskussioner som dyker upp är det ofta politiker som gör sin röst hörd. Vissa av 

politikerna har visserligen invandrat själva, men deras integrationsprocess är så pass långt 

gången att man undrar om de har så mycket gemensamt med de människor som nyss påbörjat 

denna process.  

 

Ett annat ämne som är nära kopplat till både språk, identitet och handlingsutrymme och som 

dessutom känns väldigt aktuellt i dagens Sverige är segregation. Härtill hör även diskussioner 

om ”förortssvenskan” med rädsla för utanförskap och mindre handlingsutrymme i samhället 

som följd. En tidskrift som diskuterar mycket av detta är ”Gringo”. Det är en fristående 

tidning som distribueras tillsammans med gratistidningen Metro. Följande citat ur tidningen: 

 

”Men det är sant som dom säger – Språket är nyckeln till samhället. Om du begränsar 

ditt språk så begränsar du sig själv. Hur ska du någonsin kunna påverka om ingen 

förstår dig förutom dina närmaste vänner.” 

 

”Problemet är när ens identitet börja stå i vägen för ens utveckling. Man blir så rädd 

för att släppa taget om den enda trygga punkten i ens identitet – blatteskapet – att det 

blir det absolut viktigaste av allt.”3  

1.1 Förförståelse 
Vi har själva viss förförståelse för hur en integrationsprocess kan se ut och innebära genom 

människor i vår egen närhet. Utifrån dessa relationer har ovanstående frågor väckts. Vi har 

även befunnits oss i situationer då vi behövt lära sig ett nytt språk i ett annat land. Litenheten 

och frustrationen av att inte kunna göra sig förstådd och klara sig själv har varit påtaglig i vår 

egen process. Det har inte varit svårt att se en koppling mellan språk och identitet.  

Våra besök i andra länder har inte varit till syfte att invandra och helt integreras, utan har 

snarare varit under begränsad tid. Trots att vi inte har åkt till dessa länder för att bosätta oss 

där permanent så har vi upplevt hur det kan vara att försöka ta till sig ett nytt språk och lära 

känna människor på det nya språket. Hur är det då om man kommer till Sverige i syfte att 

invandra och stanna här? Går man igenom samma känslor och upplevelser som vi gjorde om 

man kommer till Sverige frivilligt?  

 

                                                 
3 Gringo,20060306 
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2. Syfte och frågeställning  
Syftet med den här c-uppsatsen är att beskriva fyra intervjupersoners erfarenhet och bild av 

hur deras nya språk (svenskan) kopplas ihop med deras identitet och handlingsutrymme i 

Sverige.  

Vår ansats är som tidigare nämnts att lyfta intervjupersonernas egna berättelser i en kvalitativ 

undersökning. Fokus ligger på det nya språket, svenskan, i första hand. Vi är inte ute efter att 

undersöka deras tvåspråkighet utan väljer istället att koncentrera oss på hur deras 

svenskkunskaper eller brist på dem påverkar deras identitet och handlingsutrymme i det 

svenska samhället. Vi vill även jämföra om dessa tankar skiljer sig åt mellan de 

intervjupersoner som kan svenska och de som inte kan.  

 

 

Frågeställningar:  
• Har språket någon betydelse för en individs identitet? 

• Har det nya språket påverkat intervjupersonernas bild av den egna identiteten 

och i så fall på vilket sätt? 

• Har språket någon betydelse för en individs handlingsutrymme? 

• Hur yttrar sig handlingsutrymmet på samhällets olika arenor; så som i kontakt 

med myndigheter, i affärer, bland familj och bekanta? 

 
 

3. Tidigare forskning  
I den tidigare forskning vi hittat återkommer fokus på tvåspråkighet och hur man förhåller sig 

dessa två språk. Det vi har hittat som tar upp integration handlar mer om hur rollerna i 

familjen förändras i samband med migration, inte så mycket om hur språket påverkar 

identiteten utan mer om hur migration påverkar identiteten. I den forskning vi tagit del av 

saknar vi ett flerdimensionellt perspektiv där både språk, identitet och handlingsutrymme 

behandlas samtidigt.  I de fall man tar upp både språk och identitet berör det snarare 

minoritetsgruppers identitetsskapande. Det talas mycket om förhållningssätt mellan det egna 

modersmålet och det nya språket. Fokus ligger ofta på skolungdomar och hur de hanterar sin 

tvåspråkighet. Då vårt fokus ligger på det nya språket, svenskan, och hur det har präglat våra 

intervjupersoners identitet så anser vi att endast delar av den forskningen är applicerbar.  
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3.1 Språkets funktioner 
Gunilla Ladberg skriver om språkets olika funktioner;  

• Kommunicera,  

• Tänka,  

• Uttrycka identitet och grupptillhörighet  

• Förmedla kultur. 

Genom en persons sätt att tala visar man vem man är och vilken grupp man tillhör. Den som 

lyssnar bedömer den som talar utifrån hennes sätt att tala. Den sida av språket som tydligast 

visar identiteten är uttalet, brytningen om det handlar om olika språk. För att förstå 

flerspråkighetens väsen måste man inse hur djupt språk och identitet hör samman.4 Hon 

förklarar att det går att jämföra med dialekter. Barn som vistas i olika delar av ett land lär sig 

ofta att tala flera olika dialekter och kan växla mellan dem. Barn lägger sig ofta till med 

kamraternas dialekt även om föräldrarna talar en annan. Det händer till och med att barn blir 

retade för de talar ”fel”, det vill säga inte som de andra barnen. I Rinkeby till exempel har en 

ny variant av det svenska språket utvecklats. Denna språkliga variant uppfattas av svenskar 

som en ”brytning” men är i själva verket en dialekt och inte någon bruten svenska. Rinkebys 

dialekt är gemensam för dem som växer upp där oavsett deras språkliga ursprung. En del 

ungdomar talar Rinkebydialekt med sina kamrater och vanlig stockholmska med vuxna 

svenskar. De kan alltså välja vilka de vill visa samhörighet med, precis som många andra 

människor växlar dialekt efter samtalspartnern eller sällskapet.5  

 

3.2 Betydelse av uttal 
Under arbetets gång hittade vi annan närliggande forskning som vi kände att vi kunde dra 

nytta av. Ett exempel på detta var en artikel som tar upp betydelsen av att prata korrekt 

svenska. Artikel heter ”Utlandsfödda lärare som undervisar i Sverige” och i denna 

framkommer att lärare med stark brytning ofta nekas tillträde till undervisande tjänster. 

Dessutom framkommer i samma artikel att när en persons språkkunskaper bedöms så bedöms 

de ofta utifrån personens brytning. Det vill säga, en person som har ett uttal utan mycket 

brytning men som ändå gör språkliga misstag bedöms ofta ändå prata bättre svenska än en 

                                                 
4 Ladberg, 2000, s.56 
5 Ladberg, 2000, s. 116-117 
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person med stark brytning som gör färre språkliga misstag. Bedömarna i denna artikel var 

elever och annan skolpersonal, bland annat rektorer. 6

 

3.3 Språk som en nyckel eller ett hinder 
I samband med att diskussionen om språktest för invandrade personer i Sverige pågick skrev 

Agnieszka Bron från Stockholms Universitet en artikel i tidningen ”International Journal of 

Lifelong Education”. I denna artikel diskuterar hon om det nya språket blir en nyckel eller ett 

hinder i processen att bli svensk medborgare. Hon tar till en början upp vikten med att lära sig 

ett språk, dels för att detta ger en ingång till att lära sig förstå den nya kulturen och samhället 

och kunna bli en del av detta. Hon pratar även om vikten av att kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter och skyldigheter i det nya landet, något som blir lättare med hjälp av det nya 

språket. Det nya språket och kulturen kan vara något som berikar personens identitet och gör 

den mer komplex.  Samtidigt ställer sig Agnieszka frågande till att detta skulle vara något som 

sker under tvång. Hon anser att det i sin tur kan leda till låsningar hos personer och att det 

endast leder till större barriärer mellan majoritets – och minoritetsbefolkningen i Sverige.7

 

3.4 Språk och kultur 
Som vi tidigare nämnt i inledningen betonar Sjögren och Runfors sambandet mellan en 

människas språkinlärning och insocialisering i ett specifikt samhälle och kultur. Vidare menar 

de att en människas språk är nära förbundet med dess kulturella erfarenheter. Kultur är något 

som skapas bland annat inom den egna familjen, i samhällsklasser, i den etniska gruppen, och 

i samhället som stort. I detta kulturskapande formas språket. Språk kan med andra ord ses som 

något kulturellt inlärt. Beroende på vilken kulturell och social kontext en individ befinner sig i 

påverkas även språket. Språket består alltså inte endast av ord och begrepp utan även av tanke 

och handlingssätt. Detta innebär i praktiken att man beroende på vilken kultur man tillhör 

utvecklar ett språk som markerar grupptillhörighet. När man kommer till en ny kultur med ett 

nytt språk uppstår en maktobalans mellan de olika kulturerna. 8  

 

                                                 
6 Boyd, S. Foreign-born teachers in the multilingual classroom in Sweden: The roles of attitudes to foreign 
accent I; International journal of bilingual education and bilingualism 
7 Bron, A. From an immigrant to a citizen: language as a hindrance or a key to citizenship, i International Journal 
of Lifelong Education. 
8 Runfors och Sjögren, 2001,  
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Sammanfattningsvis kan man säga att vi redan vet att språket och identitet har ett nära 

samband. Ladberg pratar om att man med språket visar vem man är och var man kommer 

ifrån. Enligt Sally Boyds artikel bedöms människors språkkunskaper felaktigt utifrån hur stark 

brytning de har. Agnieszka Bron talar om språket som berikande för den egna identiteten. 

Språket ses också i hennes artikel som ett sätt att förstå en ny kultur. Personerna i vår studie 

har olika förankring i det svenska språket, några talar svenska obehindrat medan andra ännu 

inte har lärt sig tillräckligt för att kunna delta i en konversation på svenska. Är det också så att 

de med mer svenskkunskaper kan mer om svenska samhället, har de en annan syn på sig 

själva? 

 

4.Teoretiska perspektiv 
 

4.1 Symbolisk interaktionism 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av det teoretiska perspektivet ”symbolisk 

interaktionism”. Detta perspektiv används som ett redskap för att studera mänskligt gruppliv 

och mänskligt beteende, där människan och gruppen ses som delar av samhället. Fokus ligger 

på att förstå, inte att förklara eller förutsäga skeenden och beteenden. 

De hörnstenar som social interaktionism bygger på kan definieras på följande sätt; 

• definition av situation 

• all interaktion är social 

• vi interagerar med hjälp av symboler 

• människan är aktiv och vi handlar, beter oss 

• vi befinner oss i nuet  

Att definiera sin egen situation kan förklaras med att det sättet en människa uppfattar sin 

situation också kommer att prägla hans/hennes beteende. Vidare så är detta en pågående 

process som gör det möjligt för omdefinitioner. 

Nästa hörnsten är en av de viktigaste inom symbolisk interaktionism, nämligen social 

interaktion. Vi människor samtalar med varandra, men inte bara genom ord, utan även genom 

kroppsrörelser och gester. När vi samtalar så interagerar vi med varandra. Vi interagerar även 

när vi tänker, eller när vi i en situation väljer att inte göra någonting alls. De gemensamma 

språk och gester som vi interagerar med kallas för symboler. De blir symboler först när de är 

gemensamma och har samma mening för oss själva och vår omgivning. Som tidigare sagt så 
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kan vi interagera på många olika sätt, och även omdefiniera vår egen situation. 

Interaktionismen tar fasta på att människan hela tiden agerar/interagerar och att detta är en 

pågående process. Istället för att säga att människor är så säger man att människan gör.  

Exempelvis så är Lisa inte intelligent, utan hon beter sig intelligent i en viss situation. 

Slutligen så agerar vi i nuet. Då interaktion är en process som ständigt förändras blir inget 

annat möjligt. Vi bär med oss och använder oss av tidigare erfarenheter, men det är inte 

endast vår socialisering och våra erfarenheter som orsakar att vi handlar som vi gör i nutid.9  

 

4.2 Identitet 

Definitioner kring identitet 
 Begreppet identitet har vi bland annat valt att definiera med stöd av Gunnar Alsmark med 

flera i ”Skjorta eller själ”. Grundordet för identitet kommer från latinets idem och betyder 

”densamme”, ”jag är jag”. Utifrån detta kan man säga att identitet handlar om hemmahörande, 

detta både på ett individ- och kollektivplan. Identitetens två sidor utvecklas i en process och i 

ett skapande. Vår egen identitet handlar inte bara om tillhörighet/hemmahörande, utan även 

om en motbild, en så kallad ”främmande Andre”. Denna motbild ställs mot vår egen identitet 

och kan både vara något som upplevs som hotfullt eller fascinerande. Oavsett vilken 

upplevelse vi har av den främmande Andre konstruerar vi ett vi och dom tänkande som skiljer 

oss från varandra och därmed förtydligar vad vår egen identitet innehåller och inte 

innehåller.10  

 

Enligt Annick Sjögren innebär identitetsskapandet ett givande och ett tagande. Identitet 

formas utifrån individens egenskaper och handlingar men också i samspel med omgivningens 

uppfattning av personen och den spegelbild som skickas tillbaka samt det mottagande 

personen ger den. Av människor som gått igenom utvandrings och invandrings processen 

krävs ett sort mentalt och psykologiskt arbete för att bygga upp en säker identitet igen i det 

nya landet.11

 

                                                 
9 Trost & Levin, 2004, s.10-25 
10 Alsmark, 1997, s.9-12  
11 Sjögren, i; Ahmadi, 2003, s.19 
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Identitet i förhållande till andra 
Seija Wellros skriver om och lyfter upp att människor i sin identitet speglar sig olika i skilda 

sammanhang och situationer. Detta gör att bilden av en och samma person kan se olika ut 

beroende på vem som betraktar och tolkar honom/henne. Det i sig betyder inte att personens 

identitet inte är densamme, utan visar snarare på att en persons identitet är summan av dessa 

olika roller. Identiteten utformas i mötet och samspelet med de människor man möter. 

Individualiteten, själva kärnan i personen består över tid och rum, medan sättet att tala och 

bete sig varierar från situation till situation. Vilken av personens bilder som tydligast kommer 

att prägla identiteten har att göra med vem som betraktar och vilken tolkning som personen i 

fråga väljer att se som betydelsefull. En sammanfogning mellan de olika bilderna i 

kombination med den egna självbilden har sedan stor betydelse för den egna självkänslan. En 

god självkänsla och positiv självbild lägger sedan grunden för ett gott självförtroende, något 

som är värdefullt och användbart i mötet med nya situationer i livet.12

 

Precis som Wellros tar Trost och Levin fasta vid tidigare teorier kring betydelsen av andras 

bild av oss i formandet av identitet. Utifrån och genom andras bilder av oss som individer får 

vi en egen bild av oss själva. Detta kallas för spegeljaget. I praktiken kan spegeljaget innebära 

både frihet och begränsningar för den enskilda personen. Friheten grundar sig i att personen i 

fråga definierar situationer själv och därmed skapar sin egen föreställningsvärld – vilket leder 

till viss frihet att göra det man vill. Friheten ligger även i att vi hela tiden omdefinierar och 

analyserar kring nya situationer. Vår föreställningsvärld befinner sig i ständig process och 

genererar till nya tankar och strategier. Begränsningarna tar sin utgångspunkt i att vi trots de 

egna definitionerna styrs av våra föreställningar kring andras bilder av oss. Inom teorin kring 

symbolisk interaktionism menar man att då friheten ligger i vårt tänkande så blir vi också 

friare när vi lär oss fler och mera nyanserande symboler. På detta sätt vidgas den egna 

föreställningsvärlden.13

 

Identitet utifrån modernism och postmodernism 
Alberto Melucci menar att individen har möjlighet att agera oberoende av grupptillhörighet, 

situation eller arv. Att det ser ut så menar Melucci grundar sig på det västerländska samhällets 

fundamental förändringar under 1800- och 1900-talen, som i sin tur har genererat till ett 

                                                 
12 Wellros, 1998, s..82-84 
13 Trost och Levin, 2004, s.91 
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komplext system och samhälle. Han kallar individen för nomad i nuet med förklaringen att 

dagens människa besitter en förmåga att ändra form och omdefiniera sig själv i nuet.  

Zygmunt Bauman drar liknande slutsatser kring begreppet identitet. Han pratar om att 

människor tidigare byggde sin identitet som ett livsprojekt, medan man idag väljer att tänka i 

kortare banor där personen i fråga beskrivs som en vagabond eller turist istället för den 

tidigare pilgrimen. Meningen med livet blir inte längre slutmålet utan istället något som söks i 

flykten.  

Anthony Giddens betonar även han det reflexiva draget i identiteten, men påpekar även att 

individens identitetsutveckling är starkt förknippad med förändringar i samhället där han/hon 

befinner sig. Giddens fokuserar även på globaliseringens betydelse i dagens samhälle och 

lyfter upp att denna har gett jaget och människors identitet ytterligare sammanlänkning med 

olika samhällen. 

Thomas Ziehe beskriver den moderna människan som mer akutstyrd på omedelbar njutning 

och behovstillfredsställelse än tidigare. Innan, menar han, präglades människan mer av 

pliktkänsla och arbetsmoral. Detta ser han dock inte som en enbart negativ utveckling. Han 

trycker bland annat på en upplösning av det patriarkaliska samhället som en viktig positiv 

konsekvens av denna process.14

 
I ”Tvärkulturella möten” börjar Nader Ahmadi sitt kapitel med att prata om begreppet 

identitet. Han indelar identiteten i subjektiv respektive objektiv. Med den subjektiva 

identiteten menas dels vår egen personliga självbild, men även den sociala subjektiva 

identiteten som baseras på individens bild av sin grupp. Den objektiva identiteten är den 

identitet som tillskrivs individen av andra. Här finns också en personlig del som avser 

identiteten baserad på den andres bild av individen, samt den sociala objektiva identiteten som 

handlar om identifiering utifrån den andres bild av individens grupp. Ahmadi tar upp 

modernismens syn på identitet. Denna syn grundar sig på tron om förändring och förkastande 

av det traditionella. Kärnan inom modernismens identitetsbegrepp syftar till att individen ska 

hitta sitt sanna jag. Detta är ett livsprojekt som ses som något kontinuerligt. I dagens 

samhälle, menar Ahmadi, att vi går mot en mera postmodernistisk syn på identitet. Med detta 

menas att identitet betraktas som mer kortsiktiga projekt som man själv väljer. Detta är en 

förlängning av modernitetens syn på identitet. När identiteter uppstår enligt postmodernismen 

kan föreställningar om uppkomsten av identitetskriser ifrågasättas och likaså föreställningen 

om en förlorad identitet och en identitetskris till följd av migration. Till följd av 
                                                 
14 Alsmark, 1997, s.13-16 
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globaliseringen och det postmoderna samhällets framväxt ifrågasätter Ahmadi aktualiteten av 

begrepp som kulturell identitet och etnisk identitet. Då samhället och dess medborgare lever i 

en ständigt pågående process och förändring skapar man endast stereotypa bilder av 

identiteter som i praktiken inte följer med i samhällets och tidens utveckling. Identiteter ses 

som ett medel för att få tillgång till olika resurser. Genom identitet ges man även tillgång till 

koder som man behöver för att få tillträde till olika områden.  När människor lever i 

samhällen som är relativt stabila och allt rullar på fäster de inte så stor vikt vid sina identiteter. 

Det är först när någon förändring uppstår som identitetsfrågan blir aktuell. Denna förändring 

kan antingen vara på ett personligt plan eller mer strukturellt.15

 

Sammanfattningsvis ser vi att föreställningarna kring identitet är således väldigt komplex. 

Olika forskare väljer att fokusera och betrakta begreppet identitet på skilda sätt beroende på 

vilken samhällsbild de själva utgår ifrån. Skillnaderna blir tydligast då det handlar om 

identitetens varaktighet och formande. Vi själva väljer att koncentrera oss på en mer 

postmodernistisk syn av identitet. Detta dels för att vi ser tydliga kopplingar mellan 

exempelvis Ahmadis teori och symbolisk interaktionism. Ahmadi betonar identitetens värde 

och nödvändighet för att skapa sig ett handlingsutrymme på samhällets olika arenor. Vidare 

visar han på processens betydelse. Symbolisk interaktionism och den postmoderna synen på 

identitetsskapande liknar varandra i flera avseenden. Symbolisk interaktionism och 

postmodernism ser det som problematiskt att använda sig av stereotypa föreställningar kring 

identiteter. En individ handlar på ett visst sätt i en given situation, men är för den sakens skull 

inte permanent personifierad med detta beteende då interaktion/identitet är något ständigt 

pågående och föränderligt.  

 

4.3 Handlingsutrymme 
Vidare har vi valt att använda oss av Berglind när vi definierat begreppet handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet handlar om de yttre förutsättningarna för vårt handlande. Dessa 

förutsättningar kan utgöras både av positiva möjligheter och av hinder. En del förhållanden 

förhindrar viss typ av handlande medan andra omständigheter underlättar.  

De underlättande och hindrande faktorerna kan vara av såväl inre som yttre slag. Exempel på 

inre hinder kan handla om bristande förmåga, anlag och karaktär.16   

                                                 
15 Ahmadi. I;Allwood och Franzén (red) 2000, s.155-176 
 
16 Berglind, 1995, s.56 
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De yttre förutsättningarna finns på olika nivåer. Det handlar om samhällsstruktur, 

organisationsstruktur, interindividuell struktur och intraindividuell struktur.  En nivå rör 

förhållandet mellan människor (den interindividuella).17  

Ofta är vi beroende av andra människor för att förverkliga våra mål och vi kan då uppfatta 

dem som hinder för att vi ska kunna realisera våra mål. Andra människor kan också vara till 

stöd och hjälp i många situationer. Möten mellan människor är inte heller förutsättningslösa. 

Alla bär vi på tidigare erfarenheter och vissa av dem är vi inte ens medvetna om. Ouppklarade 

relationer från barndomen kan färga möten med nya människor och förhållandet mellan de 

mötande kan utveckla sig på en rad olika sätt. Om det råder delade meningar kan det uppstå 

konflikter och besvikelser.18  

 

Möten mellan människor präglas av de institutionella ramarna. Normerna och rollerna som 

utformats i en organisation påverkar individens handlingsutrymme. Rollerna kan ibland vara 

oklara. De kan ibland också innehålla motstridiga element dvs. ge upphov till en rollkonflikt. 

Dessa olika nivåer kan inte bestämt särskiljas, möten mellan människor sker ofta i ett 

organisatoriskt sammanhang vilket ger mötet en viss prägel.19  

 

Berglind skriver också om handlingsteori och väljer att bland annat fördjupa sig i handlandets 

villkor. Han beskriver skillnaden mellan att vilja och att kunna handla, vilket inte alltid är 

glasklar, utan snarare ganska komplext, då människor ibland inte vet vad de vill eller kan.20  

Ett ambivalent beteende från en person, då tveksamhet uppstår kan i värsta fall leda till 

handlingsförlamning. Hur kan då detta kopplas till en persons handlingsutrymme? Som vi 

förstår Berglind så skapas en persons handlingsutrymme i denna process av att vilja och 

kunna. För att koppla detta ytterligare till vår studie har vi valt att ta hjälp av Bauböck. Vi är 

intresserade av att se hur handlingsutrymmet yttrar sig på samhällets olika arenor så som 

Bauböck beskriver dem. 

 

4.4  Bauböck 
Bauböcks teori handlar om det moderna samhället. För att det ska existera ett civilt samhälle 

menar Bauböck att det krävs en gemensam och delad offentlig kultur, likaså en generell 

                                                 
17 Berglind, 1995, s.10 
18 Berglind, 1995, s. 112 
19 Berglind, 1995, s.11 
20 Berglind, 1995, s.54 
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praktisering av denna. En nedbrytning av civilisation uppstår när befolkningen inte längre 

talar ett språk eller delar gemensam förståelse för regler.21 I hans teori har han använt sig av 

en triangulär modell som beskriver det civila samhället och dess innehåll, samt hur de olika 

delarna står i förhållande till varandra. Det civila samhället uppehålls av en balans och 

sammanlänkning mellan tre institutioner i samhället; stat, marknad och familj.22 Dessa tre 

institutioner utgör de tre hörnen i triangeln. Bauböck menar att ju större utrymme som finns 

mellan dessa tre institutioner och ju klarare länkningen dem emellan är desto mer kan det 

civila samhället blomstra.23

 

I institutionen staten ses individerna som medborgare. Medborgarens roll definierar vad 

individer kan förvänta sig av staten och vice versa. Medborgarskapet binder individer till 

staten. I den andra institutionen, marknaden, delas individer in i olika fack, såsom 

konsumenter, anställda, kapitalägare, arbetare och så vidare. Individers relation till ekonomi 

utgörs av konsumtion och behov av varor och tjänster. Den tredje institutionen är familjen. 

(Kan även bytas ut mot termen ”privat hushåll” – detta för att inkludera enmanshushåll eller 

andra former av boendesituation.) Det är här som det i högre grad ges utrymme för 

närhet/intimitet. Till skillnad från stat och marknad där rollerna i hög grad är anonyma består 

familjer av enskilda och icke utbytbara personer.24 Det är i familjen som vi främst 

reproducerar kulturella värderingar och livsmönster. Föräldrar lär barnet dess modersmål och 

reproducerar även klass, religion, politiska åsikter med mera i barnet. Detta blir en del av 

barnets karaktär och ger en definition av han/henne som person.25  Bauböck säger i sin teori 

att individer inte ska ses utifrån endast en av institutionerna i samhället. Vi som individer 

integreras och påverkas av samtliga tre. I det civila samhället kan vi växla mellan olika roller, 

men de måste ses i sin helhet för att ge en fullständig bild av individen. Kombinationen av att 

vara medborgare, ekonomisk agent och medlem i en familj/ett hushåll ökar möjligheten för 

individer och för positiv frihet.26

 

Ett exempel på hur en individ inte endast tillhör institutionen familj ser vi genom enskilda 

medlemmars ekonomiska försörjning. Genom att arbeta, producera eller konsumera varor och 

tjänster i samhället länkas man samman med marknaden. Andra exempel såsom vänkretsar, 
                                                 
21 Bauböck, 1996 s.76 
22 Bauböck, 1996 s.71 
23 Bauböck, 1996 s.76 
24 Bauböck, 1996 s.77 
25 Bauböck, 1996 s.94 
26 Bauböck, 1996 s.78 
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politiska partier, föreningar och klubbar utgör andra faktorer som kan sammanlänka individen 

och de tre olika institutionerna i samhället.27

 

 

                                                                           Stat 

     Marknad     Familj 

 

 

 

 

5. Metod 
I vår undersökning har vi valt att arbeta kvalitativt med utgångspunkt i hermeneutiken. 

Betoning i denna metod ligger på att se och ständigt växla mellan delarna och helheten i en 

text, samt att pröva dessa mot varandra.28Genom att använda oss av intervjuer och arbeta 

kvalitativt anser vi att vi gjort det möjligt att uppnå detta. Varje intervjuperson kommer på så 

sätt till tals som enskilda personer med enskilda erfarenheter, men kan också studeras i 

jämförelse till varandra. Vi är inte ute efter att generalisera utan vill spegla några få 

människors syn på hur det kan vara. Den jämförelse vi ändå är intresserade av att göra är 

mellan de i vår studie som är förankrade i svenska språket och de som ännu inte lärt sig29  

5.1 Litteratursökning 
De sökord vi har använt är: språk, identitet, språkidentitet, handlingsutrymme, kultur och 

tvåspråkighet. Dessa ord har använts fristående och i kombination med varandra. För att 

begränsa sökningen har vi i vissa kombinationer lagt till Sverige. Databaserna vi har valt att 

utgå ifrån är Academic search elite Ase – Ebsco host och Social Services Abstracts. 

Den tryckta litteratur som vi har valt att använda oss av har vi fått fram genom sökningar i 

Stockholms Universitets bibliotekskatalog. När vi har sökt efter lämpliga verk har vi även här 

utgått från ovanstående sökord och gallrat ut de böcker som varit mest aktuella i tid, där 

                                                 
27 Bauböck, 1996 s.85 
28 Kvale, 1997, s.51 
29 Esaiasson m. fl. 2005, s.280 
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litteraturen sträcker sig mellan åren 1995 och 2006. Övrig litteratur har vi hämtat från tidigare 

kurslitteratur och från en tidigare skriven C-uppsats om språk. Vi har valt att studera en 

tidigare skriven uppsats inom vårt område och genom denna hittat vidare litteraturtips. 

5.2 Urval 
De personer vi har valt att intervjua är alla män och kommer från Latinamerika. En anledning 

till att vi valde att intervjua just män var att vi under studietiden läst litteratur om 

migrationsprocessen och hur muslimska män starkare upplevde en känsla av att förlora sin 

identitet och status i och med ankomsten till det nya landet (i jämförelse med kvinnorna). 

Detta hade och göra med att kvinnorna i dessa fall hade en traditionell roll som hemmafru och 

därför behövde inte hennes identitet ändras nämnvärt i det nya landet. Hon fortsatte helt 

enkelt att vara hemmafru, fast i ett nytt land.30 Det är möjligt att detta inte är applicerbart på 

vår urvalsgrupp, vi vet inte om det är genomgående för alla män, men detta fick oss att 

bestämma oss för att intervjua endast män. 

Vi har valt att intervjua personer som kommit hit frivilligt och inte på grund av någon hotbild 

från ursprungslandet. Detta gör att det blir en någorlunda enhetlig grupp människor. En 

förutsättning för att kunna göra någon form av jämförelse på ett sånt litet urval är att hitta så 

många gemensamma variabler som möjligt. De största skillnaderna i vårt urval av 

intervjupersoner är att två av dem talar flytande svenska, medan de två andra håller på att lära 

sig svenska. Det skiljer sig även i hur lång tid samtliga personer har befunnit sig i Sverige. 

Några av personerna vi har intervjuat är gifta och har barn, medan en av dem är gift och den 

siste lever ensam. Att vi valde män från just Latinamerika beror på att vi själva talar spanska. 

Då två av intervjupersonerna endast talar spanska så blir intervjuerna genomförbara utan tolk. 

För att få tag på personer att intervjua har vi pratat med vänner och bekanta och har på så vis 

lyckats få fyra personer att ställa upp. De länder som dessa personer har utvandrat ifrån är: 

Argentina, Bolivia, Mexiko, och Peru.  

 

 

 

5.3 Intervjuguidens utformning och genomförande av intervjuerna 
I formulerandet av intervjufrågorna har vi utgått från våra teoretiska begrepp; språk, identitet 

och handlingsutrymme. Vi har försökt att formulera så öppna och icke ledande frågor som 

                                                 
30 Carlbom, 2003, s. 150-153 
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möjligt och har tagit hjälp av Kvale31 för att lyckas med detta. Vi tog även hjälp av närstående 

spansktalande vänner i arbetet med att översätta frågorna så bra som möjligt till spanska – 

detta utan att förlora innebörd i frågorna. Efter att frågorna var klara valde vi att testintervjua 

en spansktalande vän för att se om det var något som behövde ändras, formuleras om innan vi 

genomförde de planerade intervjuerna. Detta var till stor hjälp för oss då vissa formuleringar 

och begrepp inte gick att direktöversätta. Intervjuerna var drygt en halvtimme långa. 

5.4 Bearbetning av data 
Efter intervjuerna har vi transkriberat de intervjuer som vi själva höll i. När vi blev klara med 

detta läste vi igenom det som den andre av oss skrivit ut. Vi hjälpte även varandra i 

översättningsarbetet i de två intervjuer som genomförts på spanska. När detta var klart 

sorterade vi in citat efter begreppen språk, identitet och handlingsutrymme. För att veta vilka 

citat och delar som varit intressanta att fokusera på har vi tagit hjälp av den lästa litteratur som 

legat till grund för den här studien. Vi har även gått in och jämfört de olika 

intervjupersonernas svar i förhållande till varandra och har på så sätt upptäckt likheter och 

skillnader i deras svar. 

 

5.5 Analys av data  
Vi har valt att analysera intervjumaterialet utifrån de begrepp som vi definierat och bygger 

studien på (språk, identitet och handlingsutrymme). Grunden för hela arbetet är utifrån ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Det är detta perspektiv och den hermeneutiska 

tolkningen som grund som har präglat utformningen av intervjufrågorna, på det sättet att 

kommunikationen och interaktionen står i centrum. 

 

 

5.6 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna ägde rum kontaktade vi de tilltänkta personerna och informerade dem om 

studiens syfte och upplägg. I samband med intervjuerna har intervjupersonerna garanterats 

anonymitet. När bandinspelningarna med intervjuerna transkriberats har banden förstörts och 

namnen har ändrats. De intervjuade har blivit informerade om att så skulle ske.32 Intervjuerna 

har i två fall ägt rum på intervjupersonernas arbetsplats. Vi har då varit på ett kontor eller i ett 

                                                 
31 Kvale,1997, s.122-123 
32 Kvale, 1997, s.107-109 
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avskilt rum och har i lugn och ro kunnat genomföra intervjuerna. I två fall skedde intervjuerna 

i intervjupersonernas hem. 

 

5.7 Validitet 
Vad gäller validiteten i denna uppsats så har vi utarbetat intervjufrågor efter teman som klart 

framkommer i vår forskningsfråga det vill säga språk, identitet och handlingsutrymme. Det 

har inneburit att analyserandet av svaren sedan kommit naturligt och att de svar vi fått väl 

stämmer överens med det vi försökte ta reda på. Vi tror därmed att vi lyckats komma fram till 

det vi hade förutsatt oss att göra från början vilket borde innebära att validiteten i arbetet kan 

anses vara tillfredsställande. Validiteten i själva intervjuerna beror mycket på om svaren vi 

fått har varit ärliga och på vår kvalitet som intervjuare.33 Här kan man ju egentligen bara 

spekulera men vi tror att vi har lyckats skapa ett förtroende till våra intervjupersoner som gjort 

att deras svar har varit öppna och ärliga. Intervjupersonerna står inte i någon slags 

beroendeställning till oss så deras deltagande kan ses som frivilligt och utan yttre påverkan. 

Vad gäller våra kvaliteter som intervjuare är vi medvetna om att övning ger färdighet och vi 

är inga erfarna forskare på det här området, man kan utgå ifrån att vi säkerligen har mycket att 

lära. Ambitionen från vår sida har varit att utföra en god kvalitativ forskningsintervju som det 

beskrivs i litteraturen och så som vi har fått det förklarat för oss på föreläsningar under 

utbildningen.34  Att genomföra en testintervju innan vi påbörjade arbetet med intervjuerna har 

också varit till stor hjälp då vi har kunnat pröva våra vingar som intervjuare. Frågorna är 

utformade för att öppna till långa berättande svar och vi har lyckats undvika att ställa ledande 

frågor under intervjuerna. Med bakgrund av detta borde reliabiliteten vara tillfredställande.35

5.8 Generaliserbarhet 
Tidigare nämndes att vår ambition med den här uppsatsen inte har varit att generalisera och 

vår undersökning har därför utformats efter detta. Det är en liten undersökning och vi har 

därför försökt få intervjupersoner med någorlunda liknande bakgrund för att kunna göra 

jämförelser mellan personerna i studien. Huruvida man kan applicera deras upplevelser på 

andra som går igenom samma sak, det vill säga emigrerar till Sverige och hamnar i processen 

att lära sig ett nytt språk, är därför svår att uttala sig om. Vår uppfattning är dock att de 

upplevelser som våra intervjupersoner berättar om inte är unika för just den här gruppen utan 

något som många som gått igenom samma sak kan känna igen sig i. Detta tycker vi 
                                                 
33 Kvale, 1997 s.214 
34 Kvale, 1997 
35 Esaiasson m. fl., 2005,s.67 
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återkommer i litteraturen som vi har läst och studerat. Vi känner även igen oss själva i dessa 

känslor utifrån egna erfarenheter.  

 

 

6. Resultat 
 

6.1 Kort beskrivning av intervjupersonerna 
 

Enrique 
Enrique kom till Sverige år 2003 och kommer ursprungligen från Bolivia. Han är gift med en 

Boliviansk kvinna och kom till Sverige tillsammans med henne. Enrique kan lite svenska. 

Han har inte studerat svenska, utan har istället lärt sig den svenska han kan genom andra 

sydamerikaner som har varit bosatta i Sverige under längre tid än han själv och även genom 

arbetskamrater som pratar svenska. Enrique kom till Sverige på grund av problem i 

hemlandet, men har dock inte flytt hit. Han har syskon som är bosatta i Sverige sedan tidigare. 

Enrique och hans fru väntar i nuläget på besked om uppehållstillstånd i Sverige. Sedan de 

kom till Sverige har Enrique haft olika arbeten inom lokalvård. Idag arbetar han på ett företag 

som polerar golv och arbetar med övrig lokalvård. 

 

Juan 
Juan kom till Sverige år 2001 och kommer ursprungligen från Mexico. Han bor tillsammans 

med en svensk kvinna och de har en dotter som är 5 år gammal. Juan kom till Sverige 

tillsammans med sin sambo efter att de hade varit bosatta en tid i Spanien. Han har studerat på 

universitet och hade arbete innan han kom till Sverige. I Sverige fick han till en början jobb 

på ett IT-bolag. Genom det arbetet fick han privatkurser i svenska och lärde sig på så sätt 

språket. Idag arbetar Juan som VD på ett företag som säljer spisar. Juan talar flytande 

svenska. 

Carlos 
Carlos kom till Sverige år 1992 och kommer ursprungligen från Peru. Han är gift med en 

svensk kvinna och de har två barn på 3 respektive 5 år. Carlos kom till Sverige på grund av 

familjeanknytning. Innan han kom till Sverige hade han studerat till bilmekaniker och även 
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arbetat som detta i hemlandet. I Sverige har han haft olika anställningar. Idag arbetar han som 

kriminalvårdare. Carlos har lärt sig svenska genom SFI (svenska för invandrare) och andra 

svenskkurser. Han talar flytande svenska. 

 

Andrés 
Andrés kom till Sverige år 1998 och kommer ursprungligen från Argentina. Han kom hit för 

att studera och arbetar i dag på ett stort företag med internationell prägel. Han har studerat 

svenska av och till i två år och kan lite svenska. Han pratar flytande engelska och det är också 

det språk som han använder sig av på arbetet och i kontakt med människor som inte är 

spansktalande. Andrés har universitetsstudier från hemlandet. 

6.2  Språk 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det svenska språket var mer ett redskap än ett mål i sig. 

Ingen av dem tyckte dock att det ena behövde utesluta det andra. Språket kan vara både ett 

mål och ett redskap. Ett första mål för att sedan bli ett redskap för att komma vidare, söka 

arbete, integreras kommunicera med andra människor. Carlos säger till exempel: 

 

”Oftast används typ, tror jag…språket som första mål, för att kunna…för att kunna 

uppnå andra mål. Om du kan språket, då kan du använda språket som redskap som du 

säger” 

 

För att språket ska kunna bli ett redskap krävs det alltså att man först behärskar det. För de 

flesta av intervjupersonerna är svenska språket viktigt i det svenska samhället. De ansåg att 

det var en viktig del för att kunna göra sig förstådd och för att förstå andra.  

 

En av intervjupersonerna utmärkte sig särskilt på frågan om han tyckte att språket var viktigt i 

samhället. Andrés tyckte inte att språket var så viktigt här i Sverige som det är på andra 

ställen. Förklaringen till det är att enligt honom är människorna här i Sverige toleranta och 

pratar gärna engelska vilket medför att svenskan inte är så viktig. Han har själv efter åtta år i 

Sverige inte lärt sig svenska och säger att han inte behöver det. Andrés talar flytande engelska 

och arbetar på en internationell arbetsplats där man talar engelska vilket innebär att han inte 

behöver kunna svenska för att klara av arbetet. Privat umgås han också med människor som 

kan engelska. Han säger dock att han tror att det skulle innebära en klar förbättring i hans liv 

om han lärde sig svenska. Om han lärde sig svenska tror han att han att han skulle kunna ta 
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del av samhället på ett helt annat sätt och bli mer delaktig. Han säger också att han, om han 

kunde svenska, förmodligen skulle kunna umgås med sina svenska vänner på ett helt annat 

sätt. 

 

Att tala bra svenska innebar för de flesta personerna i studien att tala grammatiskt korrekt. 

Samtidigt var de överens om att uttalet spelar en viktig roll. De trodde till exempel att om du 

på en arbetsintervju talar med kraftig brytning så kommer dina chanser att få detta arbete att 

minskas. En av intervjupersonerna tyckte dock att uttalet kommer före grammatiken eftersom 

han menar att det finns flera ord i svenska som liknar varandra och har man då inte rätt uttal 

så uppstår det lätt missförstånd och svårigheter att förstå den som talar. De två 

intervjupersoner som själva talade svenska fäste större betydelse vid grammatiken än vad de 

som inte kunde svenska gjorde. För de som inte behärskade svenska verkade det vara 

viktigare med uttal. Andrés säger till exempel: 

 

” Det är också så att jag aldrig kommer kunna tala en bra svenska om jag stannar här 

(i Sverige förf. anmärkning) hela mitt liv kommer jag aldrig att prata bra svenska det 

kommer alltid att fattas det här….accenten i det ena eller det andra, jag kommer alltid 

att prata som en invandrare.” 

 

Juan, som talar svenska obehindrat anser att språket för honom var en nödvändighet för att 

kunna förstå sin omvärld och det som händer runt omkring en. Han säger också att han har 

svårt att relatera till människor som lever länge i Sverige utan att lära sig svenska, han 

föreställer sig att det är som att leva i en låtsasvärld och han tror att man hamnar i en hemsk 

situation. 

 

6.3 Identitet 
Intervjupersonernas egna erfarenheter indikerar att en persons språkkunskaper påverkar hur 

man ser på sig själv och upplever sig själv i olika situationer. En person uttryckte att han 

speglade sig själv i mötet med andra, särskilt personer som är olika en själv. Att befinna sig i 

en situation där man är ensam att inte tala svenska bland många svensktalande gör att man 

upplever sig själv som otillräcklig, det påverkar det egna självförtroendet. En av de 

intervjupersoner som inte talar svenska, Andrés berättar att han drar sig undan sammanhang 

med enbart svensktalande personer; 

 

 22



” Jag har många svenska vänner som jag inte träffar så ofta och jag vet inte om jag inte 

träffar dem för det. För att jag inte…(talar svenska, förf. anmärkning) Om jag träffar 

dem träffar jag dem en och en och är det för många har jag ingen lust att kunna prata 

svenska. …. Och det är en ond cirkel för att det här att inte lära sig svenska och jag 

distanserar mig från människor som talar svenska. Varje gång kanske jag omger mig 

mer med utländska människor och folk som pratar engelska. Jag är inte stolt över att 

inte kunna svenska, för mig är det ingen merit det är något som fattades och som jag 

alltid behövde lära mig så småningom kanske jag lär mig det men inte nu.”    

 

De intervjupersoner som lärt sig svenska uttrycker sig lite olika. Den ena, Juan, beskriver en 

oerhörd lättnad. Han jämför det med att bestiga Mount Everest och beskriver att han blev 

väldigt glad när det började lossna, när han kunde sitta med i ett svensktalande sällskap och 

vara delaktig. Han ansåg också att det fanns en tydlig koppling mellan språk och identitet; 

 

”(Språket förf. anmärkning) Stärker din självkänsla och självförtroende. Det är viktigt 

att du… ju mer du kan identifiera dig själv desto mer kan du beskriva den verklighet du 

ser. Om jag skulle säga att jag har en synpunkt på svenska och en på spanska och 

engelska det är fel jag har samma synpunkter men hur man speglar sig själv för andra 

det är mycket viktigt.” 

 

Juan pratar också om att han kunde tycka att det var pinsamt när människor fick rätta sig efter 

honom på grund av att han inte kunde språket, både privat och på arbetet. Han berättar också 

att han tyckte det var otäckt i början när han kom och inte förstod någonting, han kunde inte 

förstå dagstidningarna eller nyheterna eller ens uttrycka sin åsikt över de mest banala saker 

som om något var fint eller inte, om maten smakade bra eller inte. 

 

Carlos som också talar svenska tänkte mest på ursprung när vi frågade om koppling mellan 

språk och identitet. Han ansåg att man automatisk gör en koppling mellan hur en person talar 

och varifrån han eller hon kommer. När han skulle beskriva om hans syn på sig själv 

förändrats sedan han lärt sig svenska så sa han att det hade den men gav ingen närmare 

beskrivning utan sa bara att det kändes annorlunda nu när han talar svenska. 

 

En av intervjupersonerna tycker inte alls att det finns någon koppling mellan språk och 

identitet. Han menar att man är den man är och språket påverkar inte detta. För honom är alla 
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människor lika oavsett språk. Samtidigt säger han senare i intervjun att en person som bor i 

Sverige utan att kunna svenska kan bli mer inåtbunden och frustrerad. 

 

6.4 Handlingsutrymme 
Enligt våra intervjupersoner blir beroendet av andra mer påtagligt när man inte själv kan 

svenska. Detta yttrade sig främst i kontakt med myndigheter då det enklaste ärende krävde att 

man fick hjälp av någon vilket två av intervjupersonerna upplevde som väldigt besvärande. 

En av intervjupersonerna talade och också om att man i kontakt med myndigheter kan känna 

en viss osäkerhet. Den personen väntar i nuläget på uppehållstillstånd, och osäkerheten kring 

detta färgar kontakten med myndigheter på det sätt att han är rädd att säga fel saker innan han 

vet om han får stanna eller inte. Det enda undantaget var Andrés som ansåg sig ha samma 

handlingsutrymme även med myndigheter. Han talar inte svenska och sa att om han skulle 

behöva kontakta myndigheter skulle han använda sig av engelska för att kunna göra sig 

förstådd. Han tror inte att det skulle innebära några problem. Andrés har förutom i samband 

med deklarationen aldrig behövt ha någon kontakt med myndigheter. I den händelse att det 

skulle dyka upp svårigheter kunde han ta hjälp av någon svensktalande vän utan att tycka att 

det skulle bli problematiskt Så här säger han själv; 

 

” På jobbet är det väldigt enkelt för mig eftersom det är mycket internationellt, i en 

affär tror jag också att det är relativt enkelt här, i Stockholm i alla fall, pratar alla 

engelska . Med myndigheter…jag vet inte om jag har pratat så mycket med 

myndigheter…jag har knappt haft någon kontakt med myndigheter 

överhuvudtaget….Och om jag skulle behöva…Jag tror att jag skulle använda mig av 

engelskan för du vet speciellt med myndigheter för att inte bli missförstådd…Jag vet 

inte hur byråkratin fungerar hos polisen eller myndigheter och skatten generellt sett, 

jag har haft mycket lite kontakt kanske ibland på webbsidan och så finns det inte så 

mycket översatt till engelska men, till exempel skatten, deklarationen är inte mycket på 

engelska men någon hjälper mig och då gör det inget.” 

 

De flesta ansåg sig ha mest handlingsutrymme hemma och på arbetet. Affärer upplevdes inte 

som något problem även om man inte kan svenska. Någon uttrycker också att man som kund 

ofta upplever en större flexibilitet och anpassningsförmåga hos den man kan tänkas handla av. 
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Att inte kunna svenska i vårt samhälle anser intervjupersonerna lätt kan leda till att man dras, 

eller söker sig till människor som talar ens eget modersmål eftersom man där vet att man blir 

accepterad. Detta kan även gälla då det handlar om att skaffa arbete. Man tenderar att söka sig 

till de arbeten som inte innebär att man måste kunna svenska. Ett citat från intervjun med 

Carlos; 

 

” Om man till exempel inte kan språket då väljer man oftast umgänge med  personer 

som pratar ditt språk, så att du kan förstå och bli accepterad. Ibland väljer man 

arbetsplats där det…finns folk som pratar…(ditt språk, förf. anmärkning)…… Tyvärr 

är det så att…man kanske inte ska tänka att man ska jobba på den arbetsplatsen hela 

livet…om det är så att arbetsplatsen går i konkurs då…det kan vara svårt att hitta 

samma, en annan grupp som pratar ditt språk.” 

 

När vi frågade om en persons möjligheter att agera beror på personens egen vilja fick vi lite 

olika svar. Enrique som är praktiserande och aktiv kristen höll inte med och beskrev sitt eget 

beroende av Gud. Han menade att för en person med hans tro blir inte den egna viljan den 

viktigaste faktorn. Han sa också att han inte vet hur det är för en människa som inte delar 

denna tro men han tror att i så fall handlar det bara om personens vilja.  

 
”Alltså…mitt beroende av mig…allt är hållet av Gud, alltid när jag ska göra någonting 

så rådfrågar jag Gud, i bön så klart 

 Jag ber till Herren, och jag ber honom om ledning i vad jag än ska göra. Om jag till 

exempel ska byta lägenhet och flytta till någon annan plats. Så ber jag till Herren, till 

Gud i bön att han ska stödja mig eller att han ska ge mig, att han ska säga till mig om 

det är bra eller dåligt det som jag gör. Och det är inte att vara beroende av mig, av mig 

själv, utan det beror på Gud” 

 

Carlos pratade om vikten av rätt redskap för att kunna agera. Redskapen han syftar på är 

språket. Han menar att utan språket är det lätt att hamna beroendeställning och för att kunna ta 

dig ur den är språket ett verktyg. Juan pratar om vikten av andras viljor. Även om du har en 

god uppfattning om vad du vill göra med ditt liv så finns det andra viljor som kan komma att 

påverka dig. Han pratar också om miljöns påverkan och inflytande för en persons utveckling. 

En persons möjligheter att handla beror enligt honom till stor del på hur du är uppväxt och 

vad du har upplevt i ditt liv.  
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Andrés talar om att man måste dra in en aspekt av vad samhället låter dig göra. Finns det inga 

andra hinder, om du lever i ett fritt samhälle som ger dig utrymme till fria val så kan han hålla 

med om att personens vilja påverkar. Han tillägger också att det svenska samhället aldrig har 

satt någon press på honom för att han ska lära sig svenska. 

 

7. Analys  
Under våra intervjuer och arbetets gång har flera av våra egna tankar och teorier kring 

språkets koppling med identitet bekräftats. Samtidigt så har även nya funderingar och frågor 

uppstått efter att vi pratat med våra intervjupersoner. En av dessa handlar bland annat om 

motsägelser som vi uppfattar har kommit upp under en del av intervjuerna. För att utveckla 

detta och närmare beskriva vad som har upptäckts kan Enriques tankegångar andvändas som 

exempel. När vi ställde frågan om han ser någon koppling mellan språk och identitet hör ihop 

svarade han nej. Enligt Enrique var språk och identitet skilda och behövde inte kopplas ihop. 

Samtidigt så drar han i sin intervju andra slutsatser som pekar på en klar koppling mellan 

språk och identitet. På frågan om han tror att man kan leva i Sverige utan att kunna svenska så 

menar han att det blir svårt för en människa att kommunicera med andra och att detta i sig kan 

medföra att personen i fråga stänger in sig i sig själv och blir frustrerad. Han säger vidare i 

intervjun att när han själv lärde sig mer svenska och kunde kommunicera bättre på jobbet så 

uppstod också ett större förtroende gentemot arbetskamraterna. Detta visar att det ändå finns 

en tydlig förankring och koppling mellan språket och en persons identitet. När han kan börja 

kommunicera med sina svenska arbetskamrater på svenska kan han ge dem ett annat intryck 

av sin person, det som händer då är att de genast behandlar honom på ett annat sätt, han 

upplever ett större förtroende. Här blir det tydligt hur han skapar sin egen identitet utifrån 

andras reaktioner på sig själv så som Annick Sjögren beskriver det. Även inom symbolisk 

interaktionism talar man om att identiteten skapas i mötet med andra människor och det blir 

tydligt i detta sammanhang.36 Anledningen till att Enrique inte väljer att ta upp detta i frågan 

om språk och identitet kan bero på olika faktorer. Att Enrique även tagit upp att han inte anser 

att språket  förändrar en persons identitet kan bero på att Enrique definierar ordet identitet 

annorlunda mot vad vi har valt att göra och därför resonerar på ett annat sätt.  

 

                                                 
36 Trost och Levin, 2004 s. 161  
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Även Andrés ger dubbla budskap i fråga om vikten av att kunna svenska när man är bosatt i 

Sverige. Till en början betonar han att han inte känner sig tvingad att lära sig svenska och att 

han klarar sig bra genom att prata engelska. Senare i intervjun så tar han dock upp att han 

ibland drar sig för svensktalande sammanhang och istället väljer att umgås med utländska 

personer. Han talar om att detta blir som en ond cirkel som leder till ett distanstagande från en 

del grupper och sammanhang. Att han drar sig undan svensktalande sammanhang skulle 

kunna handla om hans oförmåga att läsa de dolda koderna i sammanhanget som man pratar 

om inom symbolisk interaktionism. Eftersom han inte kan uttrycka sig obehindrat som de 

andra kan han kanske uppleva att de andras bild av honom försämras. Det blir svårt att skapa 

en identitet i det sammanhanget eftersom det inte är så lätt att speglas inför en människa som 

inte förstår vad du säger.37 Dubbelheten i det som Andrés tar upp skulle kunna handla om en 

kluvenhet i honom själv. Det verkar som att Andrés till en början ställer sig lite i 

försvarsposition när han säger att han klarar sig bra med engelskan. Är detta en känslig punkt 

hos honom? Varför verkar det bli sårbart att säga att han hamnar i en ond cirkel? Efter 

genomgående analys av detta tror vi att det har att göra med den egna självkänslan. Baserat på 

det som Andrés säger senare i intervjun verkar det som om han ändå anser att språket är en 

viktig nyckel för att bli mer delaktig i det svenska samhället, trots de svar som han ger till en 

början. Den kluvenhet som Andrés visar under intervjun kan handla om oförmågan att prata 

”bra” svenska. Hans försvar och att hans försvar med engelskan blir då en konsekvens av en 

känsla av osäkerhet och rädsla att göra bort sig. Under intervjun säger Andrés följande:  

 

”Det är också så att jag aldrig kommer kunna tala en bra svenska om jag stannar här 

(I Sverige förf. anmärkning) hela mitt liv kommer jag aldrig att prata bra svenska det 

kommer alltid att fattas det här…accenten i det ena eller det andra jag kommer alltid 

att prata som en invandrare.” 

 

Under intervjuerna är det bara Andrés som lägger en värdering i att bryta på svenska och att 

han resonerar kring detta som något negativt. Med stöd av Ahmadis definition av identitet kan 

detta tolkas som en ovilja från Andrés att bli stämplad som invandrare. Så länge Andrés pratar 

engelska eller spanska kan han upprätthålla den identitet som stämmer överens med hans egen 

syn på sig själv. När han talar svenska hamnar han genast i kategorin invandrare.38 Övriga 

intervjupersoner pratar om vikten av att kunna göra sig förstådd på svenska. Juan och Carlos 

                                                 
37 Trost och Levin, 2004 s. 133 
38 Ahmadi, 2000, s.157 
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som behärskar svenskan och som använder sig av den dagligen resonerar annorlunda jämfört 

mot Andrés i detta. För dem verkar inte brytningen i sig vara så viktigt. Med intervjuerna som 

grund verkar det som att rädslan för att göra bort sig, prata fel kan vara större när en person är 

mitt uppe i processen att lära sig ett nytt språk, men att detta sedan ändras när 

språkkunskaperna ökar. I takt med att det nya språket, svenskan, befäst i personens vardag 

ökar också självförtroendet. I denna process skapas ett utrymme för personen i fråga att 

värdera sin egen identitet. Denna behöver då inte endast bygga på personens tidigare 

erfarenheter från hemlandet, utan i takt med att också det nya språket befästs i personen så 

kan nya tankar och speglingar kring ens identitet få träda fram.39

 

Juan benämner denna spegling som språket medför människor emellan med dessa ord; 

” Det är viktigt att du...om ju mer du kan identifiera dig själv desto mer kan du 

beskriva den verklighet du ser va. Om jag skulle säga att jag har en synpunkt på 

svenska och en på spanska och engelska det är fel jag har samma synpunkter men hur 

man speglar sig själv för andra det är mycket viktigt…vad gäller språket jag kan tänka 

mig att jag har en intryck på personer om jag pratar svenska eller om jag pratar 

spanska eftersom jag behärskar spanska…” 

 

 

Som tidigare nämnts upplevde Andrés att han hamnar i en ond cirkel som leder till viss form 

av distanstagande mot svensktalande sammanhang. Detta är något som samtliga 

intervjupersoner bekräftar och tar upp i intervjusammanhangen. De pratar om tendenser till att 

söka sig till människor och sammanhang där man kan fortsätta prata det egna modersmålet 

och hur detta på lång sikt kan leda till frustration och utanförskap. Detta är något som direkt 

påverkar personens eget handlingsutrymme. Utan det svenska språket blir personen i fråga 

beroende av andras hjälp och assistans. Detta i sig kan vara en nödvändighet till en början, 

men binda personen på sikt och påverka den egna självkänslan. För att använda Juans egna 

ord som stöd för detta så säger han;  

 

”Ja man känner sig mycket mycket glad när man börjar kunna kommunicera jag kände 

mig väldigt väldigt stolt och glad att jag kunde, inte behärska språket men åtminstone 

                                                 
39 Ahmadi. I;Allwood och Franzén (red) 2000, s. 170 
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vara med i ett möte där alla pratade svenska och ungefär med många fel eeh...förklara 

vad jag ville.”  

 

Gunilla Ladberg betonar vikten av att behärska det nya språket och hur nära kopplat detta är 

till personens egen identitet. Precis som våra intervjupersoner sagt så bekräftar hon teorin 

kring att söka sig till personer med samma språkliga bakgrund. En person som inte behärskar 

svenskan kan uppleva utanförskap och isolering och känna sig hindrad.40  

 

När vi pratade med intervjupersonerna om betydelsen och kopplingen mellan en persons egen 

vilja och handlingsutrymme såg svaren lite olika ut. 

Två av intervjupersonerna pratar om vikten av den egna personens vilja och ser detta som den 

viktigaste faktorn för att skapa sig ett handlingsutrymme. Samtidigt säger en av dem att det 

krävs att personen har de nödvändiga redskapen som behövs för att skapa sig detta utrymme – 

i detta fall språket. En av våra intervjupersoner pratar om vikten av att se vilken miljö man 

befinner sig i och verkar i. Det handlar enligt denna intervjuperson inte endast om den egna 

viljan, utan det är viktigt att se vilket utrymme som omgivningen runt omkring ger dig att 

agera. Du kan bygga upp en idé om hur du vill göra saker, men det är viktigt att se andra 

faktorer runt omkring. Personen ifråga är även själv präglad av en miljö från det tidigare 

hemlandet. Detta i sin tur präglar även personens sätt att tänka och agera – se möjligheter och 

hinder. Det är detta som Berglind exemplifierar när han pratar om möjliga yttre hinder för en 

persons handlingsutrymme. För att studera en människas möjlighet att agera blir det därför 

nödvändigt att se miljön och förutsättningar runt omkring personen som är med och 

influerar/påverkar.41   

 

Slutligen så var det en av intervjupersonerna som tog upp en religiös aspekt när det handlade 

om en persons handlingsutrymme. För honom berodde inte en persons handlingsutrymme på 

personens egen vilja. I hans fall som praktiserande kristen tog han även in aspekten kring ett 

beroende till Gud och hans vilja. Vår intervjuperson berättade att han själv inte är beroende av 

sig själv, utan att han är beroende av Gud och att han därför i bön väljer att be till Gud om 

ledning i olika situationer. Vi anser att det finns två sätt att analysera och resonera kring detta. 

Antingen kan detta tankesätt innebära och leda till att personen i fråga passiviseras och lägger 

över ansvaret på något utanför sig själv. Det i sig kan innebära stagnering i sin position i 

                                                 
40 Ladberg, 2000, s.97 
41 Berglind, 1995, s.112 
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samhället. Istället för att agera själv väntar man på klartecken från Gud innan man börjar 

agera. Upplever man inte detta tecken så väljer man därmed inte att agera. Man kan också se 

det som ett stöd och en trygghet för en person. I det fallet väljer personen som i det tidigare 

exemplet att se utanför sig själv. Han eller hon väljer att göra det den själv kan, men 

accepterar samtidigt att det finns något större än den egna viljan och att allt inte går att styra 

över. Tron och beroendet till Gud blir då inte något som passiviserar, utan snarare något som 

stöttar och tryggar i att gå vidare. Detta är endast egna spekulationer som vi själva som skriver 

denna studie har och grundar sig inte på tidigare forskning. 

 

En skillnad mellan de som behärskar svenskan och de som ännu är i processen att lära sig var 

kring de slutsatser och föreställningar som de hade om det svenska samhället. 

De som ännu var i process med att lära sig språket upplevde vi hade mindre förankring till hur 

verkligheten såg ut i det svenska samhället. Andrés pratade bland annat om att svenskars 

engelskkunskaper är bättre i exempelvis Stockholm jämfört mot en mindre stad i Sverige, 

eller i en förort till Stockholm. Detta är något som vi som skriver inte tycker överensstämmer 

med de faktiska förhållandena i vårt samhälle. Enligt Bauböck behöver det råda balans mellan 

samhällets olika sfärer. Kombinationen av att vara medborgare, ekonomisk agent och medlem 

i en familj/ett hushåll ökar möjligheten för individer och för positiv frihet. Andrés säger själv 

att han nästan aldrig haft kontakt med några myndigheter under sin tid i Sverige. Man skulle 

kunna säga att hans frihet därmed begränsas.42 Vid en jämförelse av Andrés, som ännu inte 

kan svenska, och Juan och Carlos, som behärskar svenskan, så tar de upp och fokuserar på 

olika saker.   

 

Juan pratar om vikten av att lära sig det nya språket för att förstå sin miljö. Även han tar fasta 

på språkets koppling till den nya miljön. Han pratar om språket som ett viktigt redskap som 

också öppnar upp för nya möjligheter. Indirekt kan då antas att man då genom att kunna det 

nya språket också skapar fler möjligheter till att tillgodose sig information, genom exempelvis 

massmedia. Genom denna kunskap ökar också möjligheterna att hämta in information från 

flera håll och sedan kritiskt bedöma denna. Sett utifrån Bauböcks teori som säger att det bör 

råda balans mellan de olika sfärerna i samhället så verkar språket vara en viktig nyckel för att 

få tillträde till de olika samhällssfärerna.43 Genom tillträde och vetskap om samhället så 

skapar man också ökat handlingsutrymme eftersom det blir klarare vad man har för 

                                                 
42 Bauböck, 1996, s. 78 
43 Bauböck, 1996, s. 71, 76 
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möjligheter att agera och genom det även kan känna ökad motivation och vilja att handla 

utifrån de givna premisserna.44

 

Genom att använda ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv blir det tydligt att språket 

spelar en viktig roll. Precis som Juan och Carlos nämner flera gånger så blir språket ett 

redskap för att förstå sin omvärld och situationer runt omkring. Då språk inte bara består av 

sammansatta ord, utan också av dolda symboler och koder missar man många saker om man 

inte lär sig tillgodogöra det nya språket.45 Uttryck och budskap som för den svenska 

befolkningen uppfattas som naturlig förblir i många avseenden dolda, eller svåra att förstå för 

den som står utanför kommunikationen på svenska. En till synes enkel sak som humor skiljer 

sig kanske åt mellan olika språkgrupper, vilket lätt kan leda till missförstånd. Värderingar och 

tankar kopplas samman med ord och kan för lyssnaren uppfattas olika beroende på situation 

och sättet de sägs på. Ord förblir alltså i sociala kontexter och ges olika betydelser beroende 

på sammanhang.46 Detta kan ställa till det för Andrés som själv säger att han drar sig undan 

svensktalande sammanhang åtminstone när det handlar om mer än en svensktalande åt 

gången. Det kan då lätt bli att han känner sig utanför eftersom de andra i sällskapet har en 

vetskap om alla dolda uttryck och budskap som han inte har. 

 

8. Sammanfattning och slutdiskussion  
 

8.1 Framkomna resultat 
Genom att vi i vår uppsats valt att utgå från olika begrepp och bygga både intervjufrågorna 

och resultatredovisningen på dessa anser vi att vi kunnat bibehålla en tydlig linje genom hela 

arbetet.  

Det har inte varit svårt att koppla tillbaks till våra frågeställningar under arbetets gång. I vår 

undersökning har vi kommit fram till att språket har en stor och antagligen avgörande 

betydelse för hur man förhåller sig till sin egen identitet. Detta har kommit fram under våra 

intervjuer då intervjupersonerna lyft upp skillnader i hur tillvaron såg ut och är under 

inlärningsprocessen av det nya språket och hur detta sedan ändrats när personen i fråga lärt sig 

svenska och kan använda sig av den. Samtliga personer i studien uttrycker en känsla av 

osäkerhet och otillräcklighet. Saker såsom att inte kunna läsa dagstidningen eller berömma 
                                                 
44 Berglind, 1995, s.54 
45 Trost och Levin, 2004 
46 Wellros, 1998, s. 32 - 35 
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någons matlagning gör att personens delaktighet och inflytande i olika situationer blir 

ansträngd. Det påverkar identiteten negativt därför att man inte fullt ut kan visa vem man är 

eller den man själv uppfattar att man är. Det uppstår en krock i personens egna självbild och 

hur man uppfattas av andra.  

De av våra intervjupersoner som behärskar svenska beskriver en känsla av lättnad när de 

börjar kommunicera och vara delaktiga på ett annat sätt än tidigare. Man kan äntligen förstå 

andra och göra sig själv förstådd. Det blir lättare att få den egna självbilden och andras bild av 

en själv att överensstämma. Andrés var den av intervjupersonerna som utmärkte sig på den 

här punkten genom att säga att han inte tyckte att han behöver svenskan och därför inte lade 

ner någon energi på att lära sig. Av de kommentarer Andrés senare i intervjun ger får vi 

uppfattningen han ändå känner av att inte behärskar svenska på det vis att han drar sig undan 

svensktalande miljöer. De svenska vänner han har drar han sig för att träffa i grupp han 

föredrar att träffa dem en och en och det kan vara eftersom man i ett sådant sammanhang 

naturligt använder engelskan. Är det fler svensktalande i grupp blir det lätt att känna sig 

utanför, om man är ensam att inte kunna svenska, eftersom risken är större att de andra 

kommer att växla mellan svenska och engelska. Han säger också att:  

”Jag kommer alltid att prata som en ”invandrare”  vilket ger känslan av att han ger upp 

innan han ens har börjat för att inte misslyckas. Han säger också att han inte är stolt över att 

inte kunna svenska vilket enligt vår åsikt måste påverka självbilden på något sätt. I Andrés 

fall verkar det också som om han vill försvara varför han ännu inte lärt sig svenska, han 

uppger också att hans svenska vänner ofta tar upp frågan när de ses. Han säger, nästan som i 

förbigående, att han vet att det vore bättre för hans liv skulle bli bättre om han lärde sig 

svenska.  Samtliga intervjupersoner som talar svenska ser en tydlig koppling mellan de egna 

språkkunskaperna och sättet att se på sig själv. De av intervjupersonerna som inte behärskar 

svenska upplever sig själva som otillräckliga och osäkra i vissa situationer. Denna känsla 

bekräftar även de intervjupersoner som kan svenska att de hade innan de lärde sig.  Vidare 

uttrycker Juan och Carlos (de svensktalande) en väldig lättnad och ökat självförtroende när de 

språket börjar flyta. 

 

Språkets roll för handlingsutrymmet kan man utläsa på ett mer indirekt än vad vi från början 

kanske hade tänkt oss. Intervjupersonerna har inte känt av inskränkningar i handlingsutrymme 

på grund av språket i affärer till exempel. Flera av intervjupersonerna uppger att de har 

samma handlingsutrymme på arbetet som de har hemma oavsett om de kan svenska eller inte 

eftersom de inte använder sig av svenskan på sin arbetsplats. Däremot uppger alla att man när 
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man lärde sig svenska (eller om man skulle lära sig svenska) fick (samt skulle få) en bättre 

tillvaro. De som kan svenska säger att de förstod sin omgivning bättre när de lärt sig språket. 

De behövde inte lita på andra för att få saker uträttade, de blev friare i den bemärkelse att de 

kunde klara sig själva, ringa skattemyndigheten själv, förstå nyheterna på egen hand utan att 

behöva fråga och så vidare. Från vad de säger verkar det som att det är i kontakt med 

myndigheter som man känner sig mest handlingsförlamad när man inte kan svenska eftersom 

man helt enkelt inte vet vad som gäller, man kan inte spelreglerna och vet inte hur man ska 

uppföra sig. I takt med att man lär sig svenska lär man sig också mer om samhället man lever 

i eftersom man har tillgång till nyhetsprogram, dagstidningar och samhällsinformation 

information som man tidigare inte kunde förstå. En av våra intervjupersoner utmärkte sig när 

de gällde frågor om handlingsutrymme. Det var Andrés som inte talar svenska utan tycker att 

han klarar sig bra på engelska. Han sade under intervjun saker som fick oss att förstå att han 

inte vet särskilt mycket om hur det fungerar i Sverige trots att han bott här i åtta år. 

Exempelvis sa han att han trodde att människorna i Stockholm kanske inte var representativa 

för hela landet när det gällde språkkunskaper. Han tänkte sig att i mindre städer var svenskan 

starkare och att människorna där inte pratade engelska i samma utsträckning, han trodde 

också att det skiljde sig mellan Stockholms innerstad och förorterna för han menade att här i 

stan finns en välutbildad krets av människor som då naturligtvis talar engelska medan de i 

förorten bor människor som då inte har högskoleutbildning och inte heller talar engelska. 

Visserligen kanske har delvis rätt, i Stockholms innerstad kan det nog mycket väl tänkas att 

det finns fler högskoleutbildade än i exempelvis Märsta, men vi tror inte på att det skulle vara 

svårare att göra sig förstådd på engelska i exempelvis Örebro än i Stockholm eftersom 

invånarna i Örebro omfattas av samma skolsystem som stockholmarna. Ett skolsystem som 

Andrés inte har inblick i och därför inte kan veta så mycket om. Språket har alltså en 

avgörande betydelse för en persons handlingsutrymme. Vad gäller hur detta yttrar sig på de 

olika samhällsarenorna är det främst i kontakt med myndigheter som handlingsutrymmet blir 

inskränkt. På de andra samhällsarenorna har intervjupersonerna större möjlighet att välja vem 

de vill prata med vilket gör att språkproblemen kan minimeras. 

 

8.2 Metoden 
Fördelarna med den valda metoden anser vi vara att man genom intervjuer kan låta människor 

själva berätta om sina upplevelser. Våra intervjufrågor har varit öppna och tillåtit personen att 

själva tolka frågorna och komma med längre berättande svar. Det har också gjort att svaren 
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har blivit varierande. Det har också varit bra att ha med både personer som inte kan svenska 

och personer som kan svenska i studien för att kunna göra jämförelser.  

 

Då vår metod är kvalitativ och vårt urval litet ger det en begränsning i möjligheten att 

generalisera resultaten.  Det skulle ha varit intressant att ha med en kvantitativ del i uppsatsen 

för att komplettera och se om samma resultat skulle vara genomgående med ett större urval. 

Samtidigt tycker vi att det vi fått fram genom våra intervjupersoners berättelser är något som 

säkert andra som gått igenom processen at lära sig ett nytt språk kan känna igen sig i. Våra 

intervjupersoner liknar varandra på många sätt; de är alla män, de kommer alla ursprungligen 

från Latinamerika och ingen av dem har gått igenom svåra trauman på väg till Sverige, så 

långt är de alla lika. Skillnaden mellan dem är att de alla har olika bakgrund i hemlandet. 

Några har universitetsstudier med sig från hemlandet, andra inte, de kommer från olika 

klassbakgrund, ändå verkar det som om de upplever samma känslor i processen att lära sig 

språket.  

8.3 Fortsatt forskning 
I vår studie och särskilt under tiden som vi skrev resultat och analys har vi flera gånger fått 

bekräfta tidigare forskning. Detta gäller främst forskning som betonar kopplingen mellan 

språk och identitet. Detta upplever vi inte som ett misslyckande, utan snarare som en 

bekräftelse på tidigare forskning. Vad vi däremot anser att vår studie bidrar med till dagens 

forskning och som även kan fungera som avstamp för vidare forskning handlar om 

kombinationen mellan det nya språket och hur detta påverkar personens identitet och 

handlingsutrymme. Vi upplever det även som värdefullt att studera och vidareanalysera 

motsägelser som vi upptäckt i vår studie. Det skulle även vara spännande att studera olika 

språkhierarkier i Sverige och i detta utveckla varför man som i Andrés fall upplever svenskar 

som toleranta till att prata engelska. Beror detta på att svenskar själva i hög grad redan kan 

engelska eller döljer sig andra faktorer bakom detta faktum? 

 

Som vi tidigare nämnde skulle det ha varit intressant att göra en kvantitativ undersökning för 

att komplettera och testa huruvida resultaten vi fått fram här går att generalisera. Det skulle 

också vara intressant att göra en liknande studie med kvinnliga intervjupersoner för att få in 

ett genusperspektiv. 
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Intervjuguide – bilaga 1 
 
 
 

1. Vilket land kommer du ifrån? 
2. När kom du till Sverige? 
3. Varför kom du till Sverige? 
4. Har du studerat/studerar du svenska? 
5. Hur lärde du dig svenska? 
6. Vad anser du att språket har för roll i samhället? 
7. Vad innebär bra svenska för dig? (Är uttalet det viktiga, eller är det grammatiken som 

är det viktiga. Ev. annat) 
8. Finns förväntningar utifrån på att du ska kunna svenska? Hur förhåller du dig i så fall 

till dessa? 
9. Påverkar det svenska språket ditt sätt att se på dig själv och andra? 
10. Tycker du det finns en koppling mellan en persons språk och identitet? På vilket sätt i 

så fall? 
11. Har det svenska språket någon funktion i ditt liv, eller klarar du dig utan det? 
12. Vad betyder det för dig om jag säger att ”språket inte är målet, utan ett redskap”? 

Håller du med eller tänker du på något annat sätt? 
13. Ser du svenskan som något oundvikligt nödvändigt eller som en nyttig komplettering? 
14. Vad tänker du om jag säger att en persons möjligheter att agera beror på dens egen 

vilja? Håller du med eller tänker du på något annat sätt? 
15. Har dina svenskkunskaper någon betydelse för dina möjligheter att agera i samhället? 
16. Har du samma utrymme/möjlighet att agera om du befinner dig på jobbet, i affären, 

hemma eller i kontakt med myndigheter? 
17. Om det inte ser likadant ut, vad tror du att det beror på? Om det ser likadant ut, vad 

tror du att det beror på? 
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