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Syftet med denna undersökning är att förstå hur två individer motiverar och förklarar sina val 

att studera svenska på Sfi och/eller Komvux samt att genom fenomenografisk analys söka 

förstå vilka antaganden som kan tänkas ligga bakom beslutet. Studien är kvalitativ till sin 

karaktär och har inga generaliseringsmotiv. Frågeställningar för undersökningen är: På 

vilket sätt väljer informanterna att motivera varför de valt att studera svenska och vilka 

antaganden kan tänkas ligga bakom dessa motiveringar? Som metod används 

semistrukturerade intervjuer med två informanter och fenomenologisk analys. Resultatet 

visar att båda informanterna valt att studera svenska som ett sätt att lära sig språket och 

därigenom bli delaktiga i det svenska samhället och skapa sig goda möjligheter till vidare 

studier och ett gott liv. De antaganden som ligger till grund för beslutet är till stor del 

samstämmiga mellan informanterna och lyder 1)formell utbildning är ett sätt/det enda sättet 

att lära sig svenska språket 2) språket är nyckeln till integration 3) integration är gott och 

eftersträvansvärt 4) jag har ett ansvar att integreras. 

 

Nyckelord: Sfi, Svenska som andraspråk, integration, utbildning, språk 
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1. Inledning 
Språket är nyckeln till integration. Åtminstone är det vad många påstår i en tid och i ett land 

där fler och fler röster om misslyckad integration höjs. Som ett svar på detta har blicken ofta 

riktats mot invandrares svenskkunskaper. Svenska för invandrare, Sfi, har utstått stark kritik 

och krav på kompetenshöjning hos lärarna och nationella slutprov har ställts från politiskt 

håll i förhoppning om att stärka språkkunskaperna. I regeringens Mål och budget för 

integration för pågående mandatperiod anges ”bättre språkkunskaper och 

utbildningsmöjligheter för vuxna” (Regeringskansliet, Mål och budget för 

integrationspolitiken). Etablerade partier formulerar krav på svenskkunskaper för 

medborgarskap. Sverigedemokraterna, det parti som i höst går till val på ”invandrarfrågan” 

och krav på assimilering visar i opinionsmätning efter opinionsmätning att de har tillräckligt 

väljarstöd för att sitta i Sveriges riksdag efter den 19 september.  
 

Svenska språket har länge varit en stark symbol för Sverige och vi präglas fortfarande av 

tanken om ”en nation, ett språk”. I bilden av Sverige ingår förvisso de språkliga minoriteter 

som bott i landet länge, men inte de nya grupperna. Bilden av Sverige håller på att förändras 

(Sjögren, 2001). Enligt statistik från Statistiska centralbyrån invandrade drygt 100 000 

människor till Sverige år 2009 och antalet väntas bli än högre för nästkommande år (SCB¹). 
Men hur resonerar de människor som påståendet om att språket är nyckeln till integration 

främst berör, de som nyligen eller för en tid sedan invandrat till Sverige? En stor andel av de 

som invandrar till Sverige väljer att under någon period studera vid Sfi. Sedan 1995 har 

antalet sfi-deltagare legat konstant kring strax under 60 procent av det totala antalet 

invandrare per år (SCB²). Vintern 2008/2009 genomförde Statistiska centralbyrån en 

enkätundersökning bland Sfi-deltagare i syfte att bland annat klargöra varför de valt att 

studera vid Sfi.  Av de 6000 som deltog i enkätundersökningen svarade, kanske föga 

förvånande, över 90 procent att orsaken var ”att lära sig svenska”(SCB²). Men vad är det för 

uppfattningar och antaganden som ligger bakom det svaret? För att söka ta reda på det 

behöver man dels anlägga ett kontextualiserat perspektiv och dels ett större djup. Denna 

uppsats utgör en ansats till en kvalitativ kommentar till såväl kvantitativa mätningar som 

gängse uppfattningar och politiska ”sanningar” och ett försök att ge en röst åt de individer 

som det talas mycket om, men vars åsikter sällan kommer till tals i den offentliga debatten.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna undersökning är att förstå hur två individer motiverar och förklarar sina val 

att studera svenska på Sfi och/eller Komvux samt att genom fenomenologisk analys söka 

förstå vilka antaganden som kan tänkas ligga bakom beslutet. Syftet är inte att generalisera 

resultatet, utan enbart att söka förstå de enskilda individernas upplevelser och antaganden. 

 

Frågeställningar för undersökningen är: På vilket sätt motiverar informanterna varför de valt 

att studera vid Sfi och vilka antaganden kan tänkas ligga bakom dessa motiveringar?  

 

 

1.1.1 Uppsatsens relevans 

 

Mot bakgrund av att den tidigare forskningen kring andraspråksinlärning, både i Sverige och 

internationellt, på senare tid har kritiserats för att inte ha kontextualiserat 

undervisningssituationen och/eller andraspråksinläraren (av bl a. Norton, 2000, Carlsson, 

2003), samt att Carlssson (2003) framhåller att det generellt finns få studier om vuxna 

invandrare och sfi, torde det vara intressant att undersöka ämnet närmare. Då ämnet på fler än 

ett sätt behandlar utbildning bör uppsatsen vara av särskilt intresse för personer som kommer 

att arbeta i skolan. Därav torde uppsatsen vara relevant som examensarbete inom 

lärarutbildningen.  

 

 

1.2 Teoretisk utgångspunkt  
 
I likhet med stora delar av den internationella forskningen kring kultur och språkinlärning 

(Carlsson, 2003) tar denna undersökning utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk teori. 

Eftersom socialkonstruktivism är ett vitt och delvis spretigt begrepp kommer här att 

tydliggöras vilka utgångspunkter som uppsatsen vilar på. 
 

Socialkonstruktivism avser här en kritisk och problematiserande syn på det som betraktas 

som självklar kunskap. Detta innebär inte att idén om att det existerar en objektiv verklighet 

avfärdas, utan det är själva idén om att denna verklighet går att identifiera som bestrids. Detta 
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beror på att vår förståelse av omvärlden alltid är formad av våra kulturella och historiska 

erfarenheter och därmed unik för varje individ. Kunskap är föränderlig och relativ och skapas 

i social interaktion. Vad som är sant och falskt omvärderas ständigt beroende på vem som 

besitter makten och därmed kontrollen i en kultur. De rådande föreställningarna om vad som 

är sant respektive falskt påverkar individerna inom kulturen och anger ramarna för vad som 

anses normalt. Detta leder till att vilka handlingar som anses vara naturliga ständigt bestäms 

av den för tillfället rådande världsbilden, utan att individerna själva alltid är medvetna om 

detta. Därmed utgör socialkonstruktivismen en teori som baseras på antaganden om över- och 

underordningar. Dessa maktförhållanden internaliseras genom språket och kulturens sociala 

normer (Carlsson, 2003). 
 
Det bör påpekas att denna beskrivning utgör en både förenklad och generaliserande bild av 

socialkonstruktivismen som teori. Dock bör beskrivningen betraktas som tillfredsställande 

sitt syfte: det vill säga att verka som orienteringsverktyg för läsaren och därmed som ett stöd 

för granskning av undersökningens försatser. 
 

1.2 Begreppskonkretisering 
 
För att underlätta förståelsen definieras här begrepp som är av stor betydelse i 

undersökningen.  

 

Antaganden: Med begreppet antaganden avses i uppsatsen detsamma som Larsson (1986) 

definierar som uppfattning. Det vill säga som något som är underförstått och inte behöver 

eller kan verbaliseras eftersom det inte är reflekterat. Orsaken till att inte behålla begreppet 

uppfattning för det Larsson menar, är att uppfattning ofta används i vardagstal som något 

reflekterat. Ett användande av begreppet uppfattning skulle därmed medföra en risk för 

feltolkning vid läsning. 

 

Sfi: Sfi är en förkortning av Svenska för invandrare och utgör en egen skolform inom 

vuxenutbildningen i Sverige. Sfi ska bistå med grundläggande kunskaper i svenska språket 

till vuxna personer som inte har svenska som modersmål. Sfi-utbildning är frivilligt och som 

är vuxna (från och med 1 juli det år man fyller 16), inte har grundkunskaper i svenska och är 
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folkbokförda i en kommun, har rätt till den. Sfi har egen kursplan och betygskriterier och 

lyder under Skollagen samt Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94 (Skolverket¹). 

 

Integration: Begreppet integration betyder enligt definitionen i Svenska akademins ordlista: 

”sammanförande till en helhet”. Begreppet används i uppsatsen framförallt med avseende på 

invandring och kulturmöten. 

 

Svensk: Begreppet svensk förekommer vid flertalet tillfällen i uppsatsen. Framförallt 

förekommer det och har det betydelse i informanternas berättelser. Begreppet svensk är ett 

komplext och mångtydigt begrepp som kan både problematiseras och ifrågasättas. Detta ryms 

dock inte inom ramen för denna uppsats. Därav behandlas begreppet enligt informanternas 

definition, det vill säga som något som står i kontrast till de själva, något de betraktar att de 

inte är. 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

För att sätta in läsaren i den rådande kontext som denna undersökning tar utgångspunkt i, 

redogörs under detta kapitel för väsentliga utgångspunkter i den tidigare forskningen kring 

språk, kultur och identitet. 

 
2.1 Språk och identitet – individen i kontexten 

 

Norton (2000) menar att den tidigare forskningen kring andraspråksinlärning har misslyckats 

med att förstå relationen mellan andraspråksinläraren och den sociala omgivningen. Detta 

menar Norton beror på att man inte har tillämpat teorier som inkluderat både individen och 

den sociala kontexten. Istället har man skapat teorier om ”den goda studenten” som är 

motiverad och utåtagerande. Man har betraktat det som individens val att ta ”eget ansvar” 

och att ingå i situationer där språket talas. Norton själv menar att frågan är mycket mer 

komplex än vad sådana teorier vill säga. För det första menar författaren att det inte råder ett 

oproblematiskt förhållande mellan motiverad och omotiverad, utan att dessa aspekter kan 

verka som stundtals motsägelsefulla relationer inom varje individ. För det andra har man när 

man anlagt ett individperspektiv och därmed uteslutit den sociala kontextens betydelse, 
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missat förhållandet av makt och hur maktrelationer mellan invandrare och infödda har 

påverkat språkmiljön. Norton framhåller vikten av att tänka bort distinktionen mellan 

individen och kontexten denna ingår i. Kontexten påverkar identiteten och därmed hur 

personen ser på sig själv och på sin omgivning. Språket i sin tur skapas i relation till 

identiteten. I social interaktion sker ständiga förhandlingar om makt. En sådan symbolisk 

tillgång på makt är språket och den som kontrollerar språket har därmed makten. 

Maktrelationer kan möjliggöra eller begränsa ”området” som andraspråksinläraren lyckas 

förhandla sig till i klassrummet eller i samhället. Norton poängterar att flertalet 

internationella forskare har framhävt att andraspråksinlärning på intet sätt utgör en neutral 

aktivitet utan en högst politisk sådan. Faktorer som etnicitet, kön och klass samverkar på ett 

komplext men högst betydelsefullt sätt vid konstruerandet av identiteten och vid 

förhandlingarna kring möjligheten att tala. 

 

Att språk, kultur och identitet är intimt sammankopplade är flertalet forskare idag överens 

om (exempelvis: Ladberg 2003, Wellros 1998, Einarsson 2004). Borgström (1998) skriver 

om hur identiteten skapas i ständig relation till den sociala omgivningen och kulturen. Med 

stöd av namnkunniga teoretiker inom den symboliska interaktionismen (som exempelvis 

Mead, Barth och Goffman) konstaterar hon att identiteten innefattar både ett ”jag” och ett 

”den andre”, där ”den andre” kan utgöras av en individ, en grupp eller ett helt samhälle. För 

att kunna avgöra vem ”jag” är måste jag först skilja på mig och ”den andre”. Vem ”jag” är 

definieras sedan utifrån vilka ”de andra” är, det vill säga vad ”jag” inte är. Därmed utvecklas 

alltid identiteten i förhållande till och är beroende av ”andra”. Identiteten är med andra ord 

socialt och kulturellt beroende. Detta innebär således att identiteten inte är en gång för alla 

fastställd, utan att den förändras över tid och beroende av situation. ”Att få en positiv 

självkänsla är det som driver en människa till handling”(ibid:49), framhåller författaren. Att 

”de andra” är källan till identiteten, betonar även Riley (2007). Hur känslig identiteten är 

inför ”de andras” betraktande av individen synliggör Riley genom att citera Sartre när denne 

skriver ”’Det räcker med att någon tittar på mig för att jag ska bli den jag är [min 

översättning]’”(ibid:87). 
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2.2 Den ”svenska” utbildningskontexten 
 
Carlsson (2003) menar att bilden av utbildning som alltjämt positiv är vanlig i många länder, 

men att den i den svenska kontexten har en särställning. Sedan efterkrigstiden har landet 

formats av en utbildningsoptimism som innefattats av en tro på gränslösa 

utvecklingsmöjligheter genom formell utbildning och en tro på utbildning som grunden för 

samhällsmodernisering. Synsättet präglas av tanken om medborgarfostran och har tydliga 

ideologiska förankringar genom det explicita demokratiska idealet. Carlsson menar att det 

goda i utbildning framhävs som en neutral ståndpunkt, men framhåller själv att den i själva 

verket är starkt värdeladdad. Den formella utbildningen har en odiskutabel status och 

prioriteras högt. Denna värdering har inneburit en etablering av en social och kulturell 

organisation som varken är möjlig att ifrågasätta eller ens diskutera. I detta utbildningsideal 

väntas den enskilde medborgaren ta del genom att både betrakta och tillämpa utbildning som 

ett livslångt projekt.  

 

Sjögren (2001) menar att man som invandrad möter ett annorlunda institutionellt tänkande än 

vad man är bekant med sedan tidigare. ”Institutioner i det nya landet tvingar sina normer, 

sina idéer och sin organisation på nykomlingarna/…/ Invandrarna som alltså oftast befinner 

sig i en underordnad position möter en stark organiserad institutionell värld som presenterar 

för dem vad som är rätt och vad som är fel i det nya landet” (ibid:30).  

 

Carlsson (2003) menar att Sfi-utbildningen är formad inom ramarna för och måste ses i ljuset 

av den ”svenska” synen på utbildning, ett synsätt där mycket ansvar läggs på den enskilde 

individen men där institutionen, Sfi, ändå har tolkningsföreträde. Carlsson beskriver Sfi som 

en verksamhet som har ett tydligt uppifrånperspektiv och där det saknas diskussion mellan 

deltagare och ledare. Istället förväntas eleverna att inordna sig i det svenska 

utbildningssystemet med allt vad det innebär. I sin undersökning fann Carlsson (2003) stöd 

för att begreppet ”eget ansvar” är ett frekvent återkommande och genom hela Sfi-

utbildningen genomsyrande begrepp. Det återfinns både i texter om Sfi och i de läromedel 

som används. Men begreppet tillämpas, framförallt av skolledare och lärare, på ett 

oproblematiserat sätt. Att ta eget ansvar innebär nämligen enbart att ta ansvar för studierna. 

Alla områden utanför skolsfären ignoreras. ”Eget ansvar” innebär inom Sfi-diskursen 

framförallt att göra läxan, vara aktiv och prioritera skolan framför annat. Carlsson anser även 

att detta förhållningssätt hänger samman med ett slags nyttotänkande där eleverna i slutändan 
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förväntas vara dugliga samhällsmedborgare som kan bidra till samhället och för att det ska 

uppnås krävs att de är ”goda elever”. Bland de elever som ingick i Carlssons studie fann hon 

däremot en mer nyanserad bild av begreppet eget ansvar vilken ofta även innefattade 

exempelvis ansvar för familjen. 

 

Även Norton (2000), som betraktar diskursen kring andraspråkinlärning utifrån ett 

internationellt perspektiv, framhåller att det finns en tendens att lägga över ansvaret på 

individen genom att framhålla dennes ansvar. I Remissvar på Mål i mun. Förslag till 

handlingsprogram för svenska språket (SOU, 2002:27) står att läsa innan utredningens 

förslag till åtgärder för att stärka ämnet Svenska som andra språk att ”Det är viktigt att inse 

att andraspråksinlärning kräver mycket tid och hårt arbete från elevernas sida [min kurs.]” 

(ibid:98). 

 

 

2.3 Nyckeln till samhället? – språket som integrationsverktyg 

 

Sjögren (2001) skriver att svenska språket länge har varit en stark symbol för Sverige och att 

vi fortfarande präglas av tanken om ”en nation, ett språk”. I bilden av Sverige ingår förvisso 

de språkliga minoriteter som bott i landet länge, men inte de nya grupperna. Bilden av 

Sverige håller på att förändras. Vårt behov av ordning ger upphov till rädsla när det man 

känner till sedan tidigare börjar förändras. Sjöberg menar att vi hanterar rädslan och skapar 

ny ordning genom ”sociala representationer” (ibid:35). Sociala representationer utgörs av 

kollektivt uppbyggda bilder som grundar sig på en kombination av vetenskapliga fakta och 

folkliga påståenden. Bildernas funktion ligger i att anknyta det nya med det gamla, eller det 

okända med det kända. Om en social representation är sann kan varken bevisas eller 

motbevisas.  

 

Sjögren (2001) menar att kravet på ”goda” svenskkunskaper mycket väl kan vara en av dessa 

bilder, en social representation. 

 

Med sin klang av både förnuft och vetenskap återupprättar kraven på det ”korrekta” 

språket en efterlängtad ordning i ett invandrarsverige som konfronteras med omvälvande 

förändringar i både befolkningsstruktur och ideologi. Långsamt förstärks bilden av en 
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’bra’ svenska som främsta nyckel till det svenska samhället. Men vad är sunt förnuft, om 

inte antaganden anpassade till de normer som råder under en viss tid på en viss plats? 

Därför blir det den norm som bekräftar vetenskapen i stället för tvärtom. Påståendet 

överförs från en instans till en annan och integreras till slut i vardagen som sanningar 

eftersom ’alla säger det’, från lärare i klassrummet till politiker i riksdagen. (ibid:36) 

 

Sjögren (2001) framhåller att det inte är fel att ställa krav på språklig förmåga i olika 

sammanhang, men poängterar att detta krav kan missbrukas genom att användas som en 

gränsmarkör mellan vi och dom och som ett sätt att hålla människor utanför. Hon menar även 

att kravet på språklig kompetens ofta framställs som ett krav på rent tekniska 

språkfärdigheter, när det i själva verket rör sig om ett krav på social och kulturell anpassning. 

De individer som möter detta synsätt i det nya landet har inte mycket att sätta emot. Hur väl 

de ”klarar sig” beror på individuella faktorer såsom personliga egenskaper, bakgrund och 

livsbetingelser. Språkinlärningsprocessen går långt utanför den pedagogiskt tillrättalagda 

undervisningen visar forskning. Det pågår ett mycket komplicerat samspel mellan 

språkinlärning och den sociala omgivningen. Sjögren skriver att man förbiser en rad andra 

viktiga komponenter såsom sociala, etniska, ekonomiska, politiska och historiska, när man 

upphöjer språket till nyckeln till samhället. Dessa samspelar alla i integrationsprocessen, 

menar hon. 

 

Ett exempel på vilken betydelse svenskkunskaper anses ha för integrationen, på vilket sätt 

dessa bäst införskaffas och på vems axlar detta ansvar vilar utgör kanske Hyltenstams och 

Wasséns (1984) utdrag ur introduktionsboken Svenska som andra språk: 

 

Invandrare har ett behov av att på kortast möjliga tid kunna klara sig i de olika sociala 

situationer de möter i Sverige. Direkt betyder detta, att de snabbt måste tillägna sig ett 

språk som är gångbart i sammanhang, där kontakter med svensktalande är nödvändiga, t 

ex på arbetsplatsen, i bostadsområdet, vid besök i affärer, hos myndigheter, i skolor osv. 

Om det över huvud taget ska vara möjligt att knyta kontakter med svensktalande, måste 

invandraren också kunna berätta om sig själv, om sina upplevelser och erfarenheter och 

om sin inställning till skilda företeelser, så som vi alla gör när vi lär känna någon ny 

människa, som vi vill bli närmare bekanta med. Undervisningen måste då gå ut på att 

täcka dessa behov/…/. (ibid:25) 
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Det verkar med andra ord råda en uppfattning om att formell utbildning är det bästa och 

snabbaste sättet att lära sig ett nytt språk. Men den skolform som erbjuder detta, Sfi, har 

mötts av mycket kritik. Enligt Skolverkets rapport nr 131(1997) har verksamheten varit 

föremål för flertalet utredningar som kommit med skarp kritik. Framförallt har uppfattningen 

att utbildningen är ineffektiv framförts. Enligt samma rapport har de kvalitétsmätningar av 

verksamheten som gjorts utgått från verksamhetens förmåga att anpassa sig till kraven om 

snabb genomströmning och full sysselsättning. Man har med andra ord utgått från 

arbetsmarknadens behov istället för individernas då man utvärdera verksamheten och Sfi har 

betraktats som ansvarig för invandrares svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Den 

hårda kritiken kan därmed tolkas som ett resultat av invandrares särskilt utsatta läge på 

arbetsmarkanden och egentligen inte som ett mått på undervisningens kvalité (Skolverkets 

rapport nr 131, 1997). 

 

Även Carlsson (2003) framhåller att den kritik mot Sfi som ofta framförs i själva verket är 

grundlös. Forskning visar tvärtom att invandrare till Sverige är bättre på svenska än 

invandrare till många andra länder är på respektive lands språk. Däremot visar samma 

forskning att klyftan mellan invandrade och infödda i de jämförda länderna är som störst i 

Sverige. Detta föranleder Carlsson att ställa frågan om det är ”infödda svenskars orealistiska 

krav på språkkunskaper” (s.234) som är det verkligt stora hindret för möten, och inte svaga 

språkkunskaper i sig. ”Man säger ofta att ’språket är nyckeln till samhället’ – kanske man 

också skulle kunna vända på det och säga att samhället är nyckeln till språket” (ibid: 234). 

 

 

3. Metod 
 
Valet av metod bör präglas av hur väl metoden är lämpad till att frambringa data som kan 

besvara undersökningens frågeställning (Stukát, 2005, Denscombe, 2006). Då syftet med 

denna undersökning är att synliggöra informanternas personliga upplevelser och då studien 

därmed har en tydlig kvalitativ karaktär utan generaliseringsändamål, krävs en metod som 

har möjlighet att frambringa ett relativt djupgående material och som dessutom är flexibel 

och följsam. Därmed har jag valt att utföra datainsamlingen med hjälp av intervjuer. Genom 

att tillämpa intervju kan forskaren få ”/…/ tillträde till en intervjuads medvetande och skaffa 

sig en bild av dennes upplevelser och erfaranden/…/” och intervjun ”/…/ ger svar på hur ting 
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och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande”(Stensmo, 

2002:121).  

 

3.1 Datainsamling 
 
Som metod tillämpas semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har färdiga frågor men är flexibel och lyhörd gentemot informantens respons på 

dessa. Detta innebär att intervjuaren anpassar frågornas ordning, följdfrågornas förekomst 

och utformning, intervjuns längd samt till viss del innehållsligt fokus utifrån informanten 

(Denscombe, 2006). Intervjun utgör därmed ett dynamiskt samspel som kan innebära att den 

intervjuade kommer till nya insikter under intervjuns gång (Stensmo,2002) samt att forskaren 

kan ges nya inriktningar som inte ingått i frågeställningen från början (Stukát, 2006). Detta 

förfaringssätt innebär således att intervjuaren sätter upp ramarna för intervjun men att 

innehållet sedan styrs av var informanten väljer att lägga fokus. Att intervjuer av detta slaget 

är en tidskrävande metod innebär att endast få kan göras. Men då syftet varken är att jämföra 

eller generalisera bör inte heller detta utgöra en kritisk faktor. Värdet av materialet ligger i att 

belysa just de i undersökningen deltagande informanternas upplevelser.  

 

Innan intervjun fick informanterna skriftlig information (se bilaga 1) om vilka teman 

intervjun skulle fokusera kring. Temana var utformade som öppna frågor för att stimulera 

informanternas tankar. Vid intervjutillfället utgick jag från samma frågor som informanterna 

erhållit och var bekanta med men beroende på deras svar ställde jag olika följdfrågor. Detta 

innebär att de två intervjuernas innehåll till stor del skiljer sig från varandra, även om de båda 

utgår från samma frågeställningar. Syftet med att dela ut frågorna före intervjun var att 

informanterna skulle ges möjlighet att fundera igenom sina upplevelser samt att underlätta 

minnesprocessen då eftersökt data berör en situation som ligger en bit bakåt i tiden. Under 

intervjun fick informanterna ”prata till punkt” innan nya frågor ställdes för att säkerställa att 

de kände sig färdiga med svaret. Följdfrågor ställdes antingen för att få bekräftat att svaret 

uppfattats korrekt, förtydliga någon del eller be dem utveckla vissa delar. 

 

Det bör även påpekas att jag är medveten om det Denscombe (2006) kallar intervjueffekten, 

vilken innebär att intervjuarens personliga faktorer som kön, ålder, etnicitet, klass med mera 

kan påverka relationen mellan denne och informanterna.  
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3.1.1 Urval och informanter 

 

Eftersom undersökningen inte har till avsikt att generalisera resultatet utan enkom redogöra 

för de enskilda informanternas upplevelser, ställdes inga krav på personliga faktorer utom de 

som för undersökningens syfte var nödvändiga. Dessa krav var att informanterna skulle ha 

invandrat till Sverige i vuxen ålder, det vill säga efter det att de fyllt arton år, inneha ett annat 

modersmål än svenska, vid någon tidpunkt ha studerat vid SFI samt vid tiden för intervjun ha 

kommit så pass långt i sin utveckling av svenska språket att intervjuer som kan beröra 

känslor och upplevelser var möjliga att genomföra utan tolk. Orsaken till att tolk inte använts 

är att denna dels utgör en tredje part vilken kan hämma informanterna att berätta känsliga 

delar och dels för att minska avståndet mellan intervjuperson och informant. Tolkning utgör i 

sig en tolkning av informanternas berättelse, vilket hade kunnat innebära att data 

förvanskades på vägen utan att man som intervjuare har någon möjlighet att upptäcka det.  

 

För att söka finna informanter som överensstämde med de för syftet uppsatta kraven 

tillfrågades personer som vid tiden för tillfrågandet studerade grundläggande svenska för 

invandrare på Komvux. Två informanter deltog i undersökningen. Informant 1 är en kvinna i 

30-årsåldern som kommer från Irak. Hon invandrade till Sverige år 2004. Hon kommer 

hädanefter att kalls för Beyan. Informant 2 är en man från Libanon i 45-årsåldern som 

invandrade till Sverige år 1989. Han kommer hädanefter att kallas för Mounir. Båda bor i en 

medelstor stad i mellansverige. Orsaken till att informanterna är två till antalet är att det både 

ska finnas tidsmässigt och omfångsmässigt utrymme till bearbetning, redogörelse, analys av 

och diskussion kring ett kvalitativt material. 

 

3.1.2 Forskningsetiska principer 
 
Informanterna har informerats om informations-, samtyckes-, nyttjade- samt 

konfidentiellitetskravet enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 

forskningsetiska principer (Forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet), både när de 

tillfrågades om villighet att delta och vid själva intervjutillfället  
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3.2 Databearbetning – transkription 
 
För transkription av data från intervjuerna har används en kombination av de modeller som i 

Transkription av tal och samtal (1994) beskrivs av Linell som nivå 2 och 3.  Detta innebär att 

återgivelsen är ordagrann såtillvida att omtagningar, felstarter och oavslutade konstruktioner 

tagits med. Dock finns inga angivelser som talar om på vilket sätt detta sagts, det vill säga 

intonation, ljudnivå, pauser etcetera saknas. Transkriptionen följer även en i huvudsak 

skriftspråklig norm gällande interpunktion.  

 

Dessa ställningstaganden grundar sig dels på utgångspunkten att innehållet är det för 

uppsatsens syfte väsentliga samt att transkriptionen ska vara läsbar för tredje part. 

Transkriptionen är även, i detta arbete, att betrakta främst som ett sätt att överblicka, tolka 

och tillgodogöra sig innehållet i det vid intervjuerna sagda och därmed inte att betrakta som 

ett resultat i sig. Jag är medvetenhet om och har tagit i beaktande att betydelsebärande 

enheter, i exempelvis pausering och intonation, kan ha osynliggjorts då dessa inte redogörs 

för, men detta bör även påpekas för läsaren. Dock har jag gjort bedömningen att det 

huvudsakliga innehållet är intakt såtillvida att det är meningsfullt att tolka och möjligt att dra 

slutsatser därav.  

 

 

3.3 Databearbetning – analys 
 
Bearbetningen av materialet har gjorts på två nivåer. Den första nivån syftar till att besvara 

frågeställningens första fråga (På vilket sätt motiverar informanterna varför de valt att studera 

vid Sfi?) och är därmed en återgivelse och redogörelse för hur informanterna har svarat. 

Denna bearbetning har bestått i att välja ut det i informanternas berättelser som är relevant för 

frågeställningen samt att sammanfatta detta och ge exempel genom citat. Eftersom 

transkriptionen är ordagrann har citaten vid förekommen anledning kompletterats med ord 

eller delar av ord. Dessa står då inom hakparentes och syftet med detta är att underlätta 

läsningen och öka läsarens förståelse. Vid resultatredovisningen ligger fokus således på 

innehåll och inte form. 

 

Den andra nivån syftar till att besvara frågeställningens andra fråga (Vilka antaganden kan 

tänkas ligga bakom dessa motiveringar?) och består i att tolka materialet fenomenografiskt. 
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Denna tolkning har gjorts utifrån Larssons (1986) beskrivning av ett fenomenografiskt 

tillvägagångssätt. Genom noggrann och upprepad läsning och reflektion har jag sökt efter 

vad informanterna säger ”mellan raderna”, det vill säga efter det som inte verbaliseras men 

ändock utgör utgångspunkten för det de menar. Larsson (1986) kallar detta för att söka efter 

uppfattningar och citerar Marton när denne förklarar vad uppfattning innebär: ”Uppfattning 

står ofta för det som är underförstått, det som aldrig behöver sägas eller som inte kan sägas, 

eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom vilken vi 

samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang” (Larsson, 

1986:31). Uppfattning utgör med andra ord, precis som framhölls vid begreppsdefinitionen, 

det som i frågeställningen kallas antaganden.  

 

Studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt samt den fenomenografiska analysmetoden 

innebär att studien inte syftar till att nå ”sanningen”, utan snarare till att nå vad människor 

uppfattar är ”sanningen”, eller med andra ord hur något framstår för den intervjuade och inte 

hur det ”är”.   

 

 

4. Resultat 
 
Under detta kapitel redovisas det framkomna resultatet. Informanternas svar redovisas först 

var och en för sig i varsitt avsnitt, 4.1 samt 4.2, och därefter följer ett avsnitt, 4.3,  där deras 

svar analyseras tillsammans. 

   

4.1 Beyan – om att kämpa för framtiden 
 
När Beyan först kom till Sverige, 2004, bodde hon i Stockholm i fyra år innan hon flyttade 

till den medelstora stad hon nu bor i. Hon har erfarenhet av att studera på Sfi i båda städerna 

och studerar just nu Svenska som andraspråk på Komvux. På frågan om varför hon valt att 

studera svenska svarar hon såhär:  

 

Framförallt, jag vill bo i Sverige. Jag trivs här och jag måste veta språket innan allt 

[annat] och jag tänkte att gå i Sfi det är [en] stor möjlighet för invandrare. Det är bra till 

exempel hjälpmedel för invandrare. Annars om vi kunde inte svenska, som jag om jag 

bor här i fem år, sex år, om [jag] inte går till Sfi då lärde jag mig ingenting hemma. Det 
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blev jättesvårt för oss om vi inte kommer till Sfi. Därför jag valde att komma till Sfi från 

början när jag kom till Sverige. Att lära mig språket och jag måste integrera mig med 

[den] svenska kulturen.  

 

Att studera själv hemma är inte lika bra, menar Beyan. På det sättet kan man inte lära sig 

grammatik. Man behöver få information av en lärare som har erfarenhet och utbildning. 

Beyan hade höga förväntningar på undervisningen och menar att hon inte skulle ha sökt den 

om hon inte trott att den skulle vara bra. Erfarenheten som hon har av Sfi i Stockholm är 

dock till stor del negativ. Eftersom undervisningen till stor del bestod av självstudier tycker 

hon inte att hon fick den hjälp som hon behövde och att hon inte lärde sig tillräckligt snabbt. 

Ändå valde hon att fortsätta studera och förklarar att ”/…/det är bättre att man går i skolan än 

[att] man sitter hemma.”  

 

Att studera på Sfi menar hon är en bra förberedelse inför studier på Komvux och högskolan. 

Hon förklarar att hon tror att det är svårt att klara sig på högre utbildning om man inte läst Sfi 

och jämför det med att gå upp för en trappa. När hon först började studera vid Sfi i 

Stockholm hade hon inga planer på att studera vidare, målet var att lära sig språket. Detta 

förändrades dock efter hand och hon förklarar att framgångarna på Sfi i sin nuvarande ort och 

uppmuntran från hennes lärare fick henne att börja tänka på högskolan. Egentligen tycker 

Beyan att Stockholm är en bättre stad än den hon nu bor i. Stockholm har mer att erbjuda vad 

gäller möjlighet till socialt umgänge, nöjesutbud med mera. Men att hon är mer nöjd med 

undervisningen här, väger upp för allt detta: ”Men här bara jag tänker nu på min framtid. 

Bara jag tänker på att gå vidare med min skolan och mina läxor. Därför jag vill stanna kvar i 

***.”  

Beyan förklarar att hon inte kände några svenskar när hon flyttade till Sverige och att hon 

fortfarande inte har kontakt med några svenskar. Hon förklarar detta dels genom att hon bor 

och har bott i invandrartäta bostadsområden och hittills enbart studerat tillsammans med 

andra invandrare och dels genom att kontakten måste vara ömsesidig: ”/…/eftersom 

egentligen jag tror [att] svenskar också [är] lite tillbakadragna, eller hur? Det är därför det 

blir svårt för mig, att jag vill ha kontakt med en person som är tillbakadragen. Jag har inte 

hittat någon svensk som vill ha kontakt med mig och därför det blir inte någonting som bara 

en person själv vill eller väljer.” I staden där Beyan nu bor har hon åtminstone möjlighet att 

prata med sin lärare, säger hon. Men hennes lärare är också den enda svensk hon har kontakt 
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med. Hon tror att detta kan förändras om hon kommer in på högskolan eftersom hon då får 

studera tillsammans med svenskar.  

 

Beyan menar att hon skulle vilja ha fler möjligheter till att tala svenska och säger vid 

upprepade tillfällen att det vore bra om det fanns särskilda konversationskurser. Hon tror att 

just talet är viktigt för att klara sig vid högre studier på Komvux och högskola. ”/…/innan vi 

kommer in i högskolan vi måste ha den här kursen, för att vi bredda oss och vi kan prata på 

ett bättre sätt och uttala på ett bättre sätt.”  

 

De tillfällen hon har att tala svenska utanför skolan griper hon och hon är nöjd med att inte 

vara beroende av tolk. Kommunikationen fungerar bra, tycker Beyan. När hon inte förstår är 

hon inte rädd för att fråga och hon upplever att hon blir förstådd av andra. Men hon berättar 

att inte alla känner som hon. En del invandrare känner sig blyga och vågar inte prata svenska 

för att de är rädda för att säga fel. ”Men det är ingen fara även om du säger fel. Men det är 

inte vårt språk. Vi måste kämpa för att lära oss” förklarar hon.  Vikten av att kämpa betonar 

Beyan flera gånger. Hon menar att det är blygheten som försvårar för många invandrare men 

att situationen är lika svår för henne och att man inte ska låta sig styras av det. ”Jag är inte 

professor på svenska språket. Men man måste kämpa till annars hur ska man hinna och 

plugga och gå vidare?” 

 

Beyan har två barn och beskriver sitt civiltillstånd som ”nästan ensam vårdnad”. Eftersom 

hennes man är borta mycket i jobb har de valt att ha skilda boenden. Hennes fritid ägnar hon 

åt barnen och hemmet och på kvällarna när barnen har lagt sig sätter hon sig med sina 

skoluppgifter. Hon har, för barnens skull, valt att inte prata svenska med dem. På somrarna 

åker hon till Irak för att hälsa på familjen som hon bara har möjlighet att träffa då. På frågan 

om hon trivs med livet svarar hon jakande och jämför med livet i Irak. Även om hon saknar 

sin familj tycker hon att livet i Sverige erbjuder henne möjligheter som livet i Irak inte gör.  

 

Men här vi har frihet och rättighet och som jag, jag hoppas att så mycket som jag kan, jag kan 

integrera mig med svenskar eftersom jag bor i deras land och jag måste integrera mig med 

svenskar och Sverige. Och jag vill bo här, bo i Sverige med mina barn tills kanske jag dör. 

Jag vill inte åka tillbaka till utomland. Jag trivs här och jag vet att jag blir någon, att jag får 

nått utbildning här och det, jag tycker att det känns bra här mer än i Irak även om min familj, 

de bor i Irak. Man ska tänka på sitt liv framförallt. 
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Tankar om framtiden återkommer i Beyans berättelse. Hon planerar att fortsätta studera och 

hoppas på att komma in på högskolan. Hon vet inte vad hon vill läsa, men räknar upp läkare, 

lärare och sjusköterska som alternativ. Hon berättar att hon ville studera även när hon bodde i 

Irak, men att hennes familj sa nej. De tyckte att det räckte med de 6, 8 år hon hade läst. ”Därför 

när jag har åkt till Sverige jag tänkte framförallt att jag [ska] plugga och jag har nått bra 

utbildning.” När det gäller jobbmöjligheter har hon ingen egen erfarenhet eftersom hon aldrig 

har sökt jobb i Sverige, men hon känner till invandrare som har stött på problem bland annat på 

grund av sitt uttal. ”Det är lite jobbigt. Det gör att vi ska också stå lite utanför”. Men Beyan är 

optimistisk inför framtiden. Det som hon upplever som mindre bra nu, som de språkliga 

begränsningarna och känslan av att inte vara integrerad i samhället, tror hon kommer att kännas 

bättre i framtiden. På frågan om Sverige känns som hemma svarar hon: 

 

Äh jaa, 90 procent. Eftersom det blir på integration, jag har inte kommit in/…/ Kanske om två år 

eller när jag har kommit in i högskolan [och] jag pratar svenska, då blir det en annan sak. Till 100 

procent. Men just nu det jag vet [är att] jag har trygghet, de har accepterat mig här i Sverige.   

 

 

4.2 Mounir – om mål och inställning 

 
Mounir kom, tillsammans med sin fru, från Libanon till Sverige 1989. Han har läst på Sfi i två 

omgångar, först samma år som han anlände. Då läste han i två månader innan han avbröt 

studierna för att börja jobba istället. Eftersom han aldrig skrev prov hade Mounir inget godkänt 

betyg från Sfi. Detta gjorde att han återvände till Sfi för några år sedan. På frågan om varför 

han valde att studera på Sfi svarar han: 

 

Ja, först och främst att man lär sig språket och kommer in i marknaden, i samhället och lättare 

går vidareutbildning om man vill utbilda sig vidare. Om man är intresserad av [det] så är det 

alltid lättare att komma i kontakt med folk och så. När man flyttar till nya land eller ställe så 

måste man anpassa sig och lär[a] sig språket så att man kan konversera med folk och sådär. 

Annars är det inte så lätt att ta kontakt med folk. 

 

Mounir, och hans fru, kände inga människor i Sverige när de flyttade hit. Orsaken till att de 

valde Sverige var att de genom bekanta som bodde i samma by som de i Libanon, hade 
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släktingar som flyttat till Sverige. Släktingarna skickade brev och berättade om landet. Mounir 

berättar att de i breven skrev att: ”/…/ de trivs jättebra och mycket trygghet och man är själv 

värd och alla lika/…/”. Den bild han fick av landet genom breven tycker han stämmer. Han 

framhåller flera gånger under sin berättelse att både han och hans familj trivs mycket bra och 

”/…/aldrig haft nått problem/…/”. Hade de inte trivts, hade de inte heller stannat kvar, menar 

han. 

 

Mounir läste upp till och med gymnasiet i Libanon. Han bestämde sig för att inte studera vidare 

och sökte istället arbete som statstjänsteman. Eftersom han inte läst högre än till gymnasienivå 

förväntade han sig att studierna vid Sfi kunde bli besvärliga för honom. Men han hade fördel av att 

kunna engelska och franska, menar han. Dessutom var han mycket nöjd med sin lärare.  

 

Ärligt talat, jag har haft super super superbra lärare. Mycket pedagogisk och förklaring med 

tecken, med allt, med kroppsspråk, rita på tavlan [så] att man förstår, att man kommer igång. Och 

lätt med kontakt och sådär./…/mycket bra bemötande, lätt att skoja med och prata med henne. 

 

Trots att Mounir var nöjd med undervisningen sökte han själv aktivt upp andra sätt att lära sig 

svenska. Han berättar hur han frågade en bekant som arbetade som tolk, om det fanns andra sätt 

att lära sig ännu snabbare. Tolken tipsade om böcker på biblioteket vilket gjorde att Mounir 

lånade en snabbkurs i svenska språket som han studerade med hjälp av. Han säger att detta 

gjorde att han lärde sig mycket snabbare än de andra eleverna i hans klass. Men han framhåller 

även att han la ner mycket tid på studierna. Mounir säger att han studerade ”nästan som en häst. 

Nästan till klockan två på natten, tre på morgonen”. 

 

Mounir framhåller flertalet gånger att han anser att det har gått mycket bra för honom och hans 

familj i Sverige. Han berättar att barnen valt att studera vidare och att det gått bra för dem med 

deras studier. Han talar också om vikten av att vara en god förebild. Efter Sfi studerade Mounir 

på Omvårdnadsprogrammet och samtidigt läste hans fru sjuksköterskeprogrammet på högskolan. 

Mounir berättar att han och hans fru studerade långt in på nätterna. ”Barnen vaknade på natten, 

de skulle gå på toa. ’Ah, pappa sitter och pluggar!’” Mounir tror att det var positivt att barnen 

fick se detta. ”Man måste kämpa” framhåller han. På frågan om vad Mounir tror att det beror på 

att det har gått bra för honom och hans familj och varför det inte går lika bra för andra 

invandrare, framhåller han att det kan finnas många skäl till det. ”En del de är analfabeteter. De 

har inte gått i skolan. Det beror på vilket land de kommer ifrån eller det beror på vilken ekonomi 
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de har haft i deras familjer.” Men det finns även andra skäl och då spelar inte utbildning, 

ekonomi eller hemland någon roll längre, menar han.  

 

’Ja, men vi får lön’ säger de. ’Jaha, jobbar du?’ ’Nej men jag får lön från socialbidragen’. Men 

det är ingen lön, det är bidrag, heter [det]. Men de fattar inte själva språkmässigt vad [det] 

betyder./…/ de vill inte förstå det här och de vill inte komma igång heller. En del de har bott 

flera år, tio år, femton år, de kan knappt säga mer än hej, hejdå. Och jag tycker det är 

bedrövligt. 

 

Att det är på det sättet beror på politiken, menar Mounir. Man borde ställa högre krav. Om man 

kan studera, men inte gör det, borde man inte heller få bidrag, menar han. På frågan om detta 

beror på kunskap om språket och kulturen svarar han istället att det beror på personlighet och på 

om man är motiverad eller inte. Den som inte är intresserad kommer inte heller att utvecklas, 

menar han. Mounir själv har satt upp mål och det är det som har gjort att han har utvecklats. 

Talet om mål och inställning återfinns även när han beskriver sin familj: 

 

Vi är positiva, jag och min fru. Vi passar ihop. Vi har bra familj och vi har bra kontakt. Vi 

har bra mål, vi har på lång sikt. Vi planerar tillsammans och sådär ’så ska vi göra, vi går de 

här vägarna för barn och framtid’. Och våra barn det är, de är vår framtid. Så därför vi 

planerar. 

 

Mounir beskriver sig själv som en aktiv och positiv person, något han menar att han alltid har 

varit, även i hemlandet. Han berättar om hur han, när han kommit till Sverige, sökte jobb utan 

hjälp av arbetsförmedlingen, att han har startat och drivit företag och både arbetat och studerat 

hårt i sitt liv. På frågan om Mounir tror att han skulle ha klarat sig lika bra utan Sfi svarar han ja. 

Han förklarar att Sfi var ett sätt för honom att komma vidare. Hade han inte planerat att studera 

vidare hade Sfi-betyget inte haft någon betydelse. Han förklarar att han har lätt att komma i 

kontakt med människor och att han har flera goda vänner som är svenskar. Hur väl man ”lyckas” 

i det nya landet hänger på person, intresse och motivation betonar Mounir. 

 

Jag hoppas att alla går vidare på skolan, lär sig språket, kommer in i samhället, kontakt och 

socialt liv. Och det finns en del [som] individuellt har svårt med kommunikation och socialt 

liv./…/staten [får] ta hänsyn till det här, hjälper dem kommer i kontakt i samhället. Och [för] 

de som vill inte själva/…/ [får] staten ta nya regler, bestämmer [över] dem, att tvinga dem 
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[att] gå vidare. ’Du måste gå. Du måste lära dig att komma i kontakt i samhället.’ Det är det 

enda som jag önskar mig. För jag bor här, jag måste anpassa mig. 

 

 

4.3 Analys 

 
Analysen utgår från hur informanterna valde att besvara frågan om varför de valt att studera 

svenska, det vill säga från det direkta svaret, och kompletteras med slutsatser som kan dras av 

deras övriga berättelser. På ytan sett har de besvarat frågan på olika sätt, men en närmare 

granskning visar att de har liknande antaganden som grund för sitt val. Beyan svarar att: 

 

Framförallt, jag vill bo i Sverige. Jag trivs här och jag måste veta språket innan allt 

[annat] och jag tänkte att gå i Sfi det är [en] stor möjlighet för invandrare. Det är bra till 

exempel hjälpmedel för invandrare. Annars om vi kunde inte svenska, som jag om jag 

bor här i fem år, sex år, om [jag] inte går till Sfi då lärde jag mig ingenting hemma. Det 

blev jättesvårt för oss om vi inte kommer till Sfi. Därför jag valde att komma till Sfi från 

början när jag kom till Sverige. Att lära mig språket och jag måste integrera mig med 

[den] svenska kulturen.  

 

Beyan inleder sin motivering med att förklara att hon vill bo i Sverige. Detta tyder på att hon 

uppfattar svenskkunskaperna som något som är värdefullt på en viss geografisk plats och som, 

om omständigheterna vore annorlunda, exempelvis om hon inte planerade att stanna kvar i 

Sverige, skulle förlora sitt värde och sin mening.  

 

Sedan säger Beyan att hon ”måste veta språket innan allt [annat]”. Beyan anser därmed att hon 

lär sig språket genom att studera det. Vad Beyan avser med ”allt” är i det här fallet lite osäkert, 

men torde kunna tolkas som olika typer av deltagande i samhället eller som innan hon kan 

åtnjuta samhällets olika förmåner. Därmed ger Beyan alltså uttryck för uppfattningen att 

kunskaper i språket är en förutsättning för att kunna delta i samhället. Den slutsatsen torde 

bygga på antagandet om att språket är den oberoende variabeln och deltagandet den beroende, 

eller med andra ord: det är med hjälp av språket som hon ges möjlighet att delta i samhället och 

inte genom deltagande i samhället som hon ges möjlighet att lära sig språket. Detta antagande 

kan, i sin tur, antingen bero på Beyans uppfattning om hur språkinlärning går till eller på 
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hennes uppfattning om hur (det svenska) samhället är organiserat. En vidare läsning av Beyans 

motivering får det senare att verka mer troligt. 

 

Beyan fortsätter genom att ge uttryck för något som kan tolkas som åsikten att formell 

utbildning utgör den bästa möjligheten för invandrare att lära sig svenska. Men om man 

betraktar vad hon framhåller som alternativ, framträder snart en annan möjlig tolkning. I 

motsats till att gå i skolan, ställer nämligen Beyan att vara hemma. Det är alltså hemma som 

Beyan menar att hon inte lär sig svenska, oavsett om hon bor i Sverige så lång tid som fem 

eller sex år. Av Beyans övriga berättelse framgår att hennes hem är en plats där främst hon och 

hennes familj vistas och Beyan har även framhållit att hon inte talar svenska med sina barn. 

Hemmet bör därför utgöras av en miljö där svenska språket inte förekommer i särskilt stor 

utsträckning. Att Beyan inte ställer skolan i kontrast till exempelvis samhälle, arbetsplats eller 

socialt umgänge, skulle givetvis kunna vara ett resultat av en begränsad språklig förmåga. Men 

av Beyans övriga berättelse framgår att hon har ett språk tillräckligt för att ge uttryck för en 

sådan åsikt. Dessutom ställs skola och hem i kontrast till varandra vid ytterligare ett tillfälle i 

Beyans berättelse. När Beyan förklarar att hon inte var nöjd med undervisningen i Stockholm 

säger hon att ”/…/det är bättre att man går i skolan än [att] man sitter hemma.” Med bakgrund 

av detta framstår formell utbildning inte som den bästa möjligheten att lära sig svenska, utan 

som den enda möjligheten. Utgångspunkten för det Beyan säger om formell undervisning är 

med andra ord antagandet att hon saknar andra möjliga alternativ.  

 

Slutligen säger Beyan ”Att lära mig språket och [min kurs.] jag måste integrera mig med [den] 

svenska kulturen.” Här för alltså Beyan in aspekten integration i sin motivering. Beyan 

använder konjunktionen och mellan satserna, vilket rent språkligt bör tolkas som att hon anser 

att Sfi erbjuder henne två saker: för det första en möjlighet att lära sig språket och för det andra 

en möjlighet att integreras - men att dessa två aspekter inte är beroende av varandra. Å andra 

sidan är det långt ifrån självklart att det är just och som Beyan menar och inte för att, vilket då 

skulle tyda på att hon anser att det finns ett kausalt samband mellan språk och integration. Att 

Beyan tidigare i sin motivering sagt att hon ”måste veta språket innan allt” samt det faktum att 

hon flertalet gånger i sin övriga berättelse säger att hon inte är integrerad (trots att hon är färdig 

med hela Sfi-utbildningen) tyder på att hon snarare anser att det finns ett kausalt samband. 

Beyan bygger med andra ord sin motivering om varför hon valde att studera svenska på 

antagandet om att språket är en väg till integration. Detta innebär, i sin tur, att hon ser 
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integration som något gott och eftersträvansvärt. Eftersom hon framhåller att hon måste 

integreras förstås även att hon uppfattar det som hennes ansvar.  

 

Mounir väljer att besvara frågan så här: 

 

Ja, först och främst att man lär sig språket och kommer in i marknaden, i samhället och lättare 

går vidareutbildning om man vill utbilda sig vidare. Om man är intresserad av [det] så är det 

alltid lättare att komma i kontakt med folk och så. När man flyttar till nya land eller ställe så 

måste man anpassa sig och lär[a] sig språket så att man kan konversera med folk och sådär. 

Annars är det inte så lätt att ta kontakt med folk. 

 

Det första som Mounir ger uttryck för är antagandet att man lär sig språket genom formella 

studier. Detta säger han inte rakt ut, men det framgår ändå indirekt av hur han väljer att besvara 

den ställda frågan. Mounir inleder alltså sin motivering med att förklara vad 

svenskundervisningen kan erbjuda honom, det vill säga kunskaper i svenska språket. Hans 

fortsatta motivering utgör sedan en motivering om varför kunskaper i svenska är något positivt. 

 

Mounir talar om att komma in ”i marknaden” och ”i samhället”. Därmed finns i Mounirs 

motivering en tydlig koppling mellan språk och integration. Förvisso använder han, likt Beyan, 

konjunktionen och mellan satserna ”lära sig språket” och ”kommer in på marknaden”, men precis 

som i Beyans fall är det lika troligt att Mounir snarare avser för att än och. Detta kan förstås av 

flera anledningar. För det första talar han om språk och integration i direkt följd, vilket tyder på 

att han anser att de har en koppling till varandra. För det andra talar han, senare i sin motivering, 

om kontakt med människor där han framhåller att språket är nödvändigt. Då använder han 

subjunktionen så att, vilken indikerar ett orsakssamband.  Mounir säger också att det är ”lättare” 

att komma i kontakt med människor. Detta bör tolkas som att han anser att det är möjligt att göra 

det utan att studera svenska, men att det underlättar om man gör det. Eftersom Mounir använder 

dessa förklaringar för att motivera varför han valt att studera svenska, ligger underförstått, precis 

som i Beyans motivering, antagandet om att integration är någonting gott och eftersträvansvärt. 

Mounir valde att studera svenska för att lära sig språket så att han lättare kunde ta kontakt med 

svensktalande och denna kontakt är önskvärd. 

 

Mounir fortsätter med att säga att ”man måste anpassa sig”. Eftersom det allmänna pronomenet 

man i detta fall syftar tillbaka till de som flyttar till ett annat land eller annan plats, framhåller 
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Mounir här en slags allmän eller generell uppfattning om hur invandrare ”måste” bete sig. Av 

sammanhanget framgår att Mounir inkluderar sig själv i man och uttrycker därigenom åsikten att 

han ”måste” anpassa sig. Eftersom Mounir inte talar om vad infödda behöver eller inte behöver 

är det svårt att veta om han anser att anpassningen bör vara ömsesidig. Men kravet på den ena 

partens anpassning kan underförstått bygga på antagandet att den andra parten inte kommer att 

anpassa sig. Då Mounir säger att ”man måste [min kurs.] anpassa sig” framgår dock inte om han 

menar måste som bör anpassa sig, (göra ”det rätta”), eller måste som behöver anpassa sig (för att 

”klara sig”). Men då Mounir, senare i sin berättelse, säger att det är ”bedrövligt” med människor 

som bott i Sverige under lång tid och har mycket begränsade kunskaper i svenska och att dessa 

bör tvingas till studier, framstår ”måste” mer som en skyldighet som invånare bör leva upp till än 

som något annat. 

 

Trots att Beyans och Mounirs motiveringar ytligt sett är olika, finns en viss samstämmighet i de 

antaganden som kan utläsas. Dessa antaganden kan även sammanföras i ett slags orsakssamband: 

1)formell utbildning är ett sätt/det enda sättet att lära sig svenska språket 2) språket är nyckeln till 

integration 3) integration är gott och eftersträvansvärt 4) jag har ett ansvar att integreras (och 

därför bör jag studera svenska). Att dessa antaganden utgör ett orsakssamband, eller orsakskedja 

blir tydligt om man plockar bort antagande nummer två, tre eller fyra. Man mister då en länk i 

kedjan, vilket gör att logiken förloras.  

 

Den största skillnaden mellan Beyans och Mounirs antaganden är antagande nummer ett, det vill 

säga vilken betydelse de uppfattar att den grundläggande formella utbildningen i svenska har för 

deras möjlighet att lära sig svenska. I Beyans fall har den mycket stor betydelse eftersom hon 

antagit att de andra vägarna är stängda, medan den i Mounirs fall utgör en av olika tänkbara 

vägar. Antagande nummer ett handlar således om hur man lär sig svenska, medan antagande två 

samt tre handlar om det goda i att kunna svenska. Antagande fyra berör vems ansvar det är att 

uppfylla antagande två och tre och därmed vems ansvar det är att uppfylla antagande nummer ett. 

 

 

5. Resultatdiskussion 
Det kan åter vara på sin plats att poängtera att denna undersökning varken syftar till eller gör 

anspråk på att nå ”sanningen” . Tvärtom utgör den enbart ett försök till att beskriva och 

synliggöra det informanterna upplever är sant och därav bör både resultat och diskussion 
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betraktas som en ”bild” av verkligheten, det vill säga som någonting subjektivt. Att någonting är 

subjektivt innebär dock inte att det inte är betydelsefullt. Bilden av verkligheten påverkar hur vi 

känner och hur vi agerar. Vi handlar som om det vore sant. 

 

Förutom de antaganden som framkom vid analysen är det även tänkbart att motivet att studera 

svenska både för Beyan och Mounir är en fråga om identitet. I både Beyans och Mounirs 

berättelse återfinns personer som skulle kunna utgöra ”den andre”, det vill säga personer som 

man inte identifierar sig med, men som blir viktiga vid identitetsskapandet. I Mounirs fall 

handlar det om personer som han på olika sätt upplever inte vill lära sig/komma igång och i 

Beyans fall handlar det om ”blyga” personer som inte känner sig bekväma med att prata svenska. 

Genom att tala om vilka egenskaper eller upplevelser dessa har som något som står i kontrast till 

de egna egenskaperna eller upplevelserna, markeras ett avstånd mellan olika identiteter eller 

individer. En beskrivning av ”den andre” blir därmed samtidigt, eller kanske ännu mer, till en 

beskrivning av den egna identiteten. Dock saknas belägg för att påstå att detta legat till grund för 

valet att studera svenska. Mer troligt är att detta successivt har blivit en del av identiteten under 

studiernas gång eller kanske vartefter de nått olika personliga framgångar. Både Beyan och 

Mounir framhåller att vägen fram till den punkt de idag befinner sig på krävt ansträngande 

insatser från deras sida. De framgår att ingen av dem upplever att de nått sin nuvarande position 

utan egen krävande insats.  

 

Både Mounir och Beyan talar på olika sätt om att kämpa och ta ansvar. Det framgår tydligt att 

båda är måna om att göra ”det rätta” och någonstans därunder tycks en upplevelse av att 

samhällets välvilja inte är ovillkorlig skymta. Båda talar explicit om deras egen skyldighet att 

integreras och deras berättelser skulle kunna läsas som vittnesmål om att de gjort vad de kunnat 

för att efterleva sin del av ”avtalet”. Om Beyan anser att den andra parten, samhället, har uppfyllt 

sin del framgår endast indirekt genom berättelsen. Explicita krav på samhället utifrån hennes 

perspektiv lyser med sin frånvaro (vilket förvisso absolut inte behöver betyda att de inte finns). 

Däremot bedömer hon svenskar som ”tillbakadragna” vilket blir till ett hinder för hennes 

”integrering”. Hon framhåller att hon inte kan genomföra denna om inte svenskar också är villiga 

att ha kontakt med henne. Därmed skymtas gränsen för var hennes ansvar slutar och var den 

andres tar vid. Svenskar har också ett ansvar för att integrationen ska fullbordas. Å andra sidan 

framstår det senare i hennes berättelse att hon i alla fall tycks försöka ta detta ansvar då hon talar 

om behovet av konversationskurser och att kontakten kan bli möjlig bara hon talar bättre svenska 

och kommer in på högskolan. Kanske kan man tolka det som att Beyan accepterat ”villkoren” för 
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sin integrering. Det är hon som måste förändra något hos sig själv för att kunna emottas av 

samhället och vägen dit går genom ytterligare utbildning. 

 

 I Mounirs berättelse ställs kanske tydligare motkrav. Han anser att ”politiken” bär ansvaret för 

att vissa invandrare inte känner ansvarstagande. Men politikens ansvar ligger främst i att just 

ställa högre krav. Det är vid den aspekten som Mounirs tyngdpunkt vilar och hans ord skönjer en 

tydlig ton av missnöje. Förvisso framför han åsikten att staten bör bistå med hjälp till de som har 

svårt för sig, men det förekommer närmast som en parentes. Mounir framhåller flertalet gånger 

att hur väl det går för en person är beroende av dennes personliga egenskaper såsom inställning, 

vilja och motivation, egenskaper som han framhållit som positiva hos honom själv och hans 

familj. Den formella utbildningen i svenska är inte av väldigt stor betydelse för honom. Sfi-

betyget utgjorde inget mål i sig utan ett medel för att uppnå något annat, nämligen högre 

utbildning. Han anpassar sig därmed till de institutionella krav samhället ställer på honom för att 

så småningom uppnå det han vill. Slutsatsen bör ändå tolkas som att det är Mounirs uppfattning 

att ansvaret vilar på individen, att anpassa sig och att ta det ansvar som krävs.  

 

Även om informanterna ställer tydliga krav på de egna prestationerna och om deras 

ansvarskänsla är värd att betona, kan det givetvis enbart spekuleras kring vad dessa beror på. 

Utifrån uppsatsens resultat är det varken möjligt att dra några vidare slutsatser om hur detta 

kommer sig eller huruvida detta är en uppfattning som på något sätt är representativ på ett mer 

generellt plan. Dock blir denna vetskap särskilt intressant mot bakgrund av det kravställande och 

tal om eget ansvar som enligt litteraturen återfinns i det svenska samhället i allmänhet och inom 

skolformen Sfi i synnerhet. Det är inte orimligt att påstå att det verkar finnas en stark 

överensstämmelse mellan informanternas upplevelser av ansvar och hur detta presenteras både 

från skolans och politikens sida. Synen på ansvarsfördelning mellan institution och deltagare 

framstår som extra tydlig i den formulering som återfinns i Remissvar på Mål i mun. Förslag till 

handlingsprogram för svenska språket (SOU,2002:27) om att ”Det är viktigt att inse att 

andraspråksinlärning kräver mycket tid och hårt arbete från elevernas sida [min kurs.]”(ibid:98).  

Detta får mig att undra i vilken grad förekommande den generella tendens att vid 

andraspråksinlärning lägga ansvaret på en enskilde eleven, som Norton (2000) påtalar, är inom 

den svenska andraspråksdiskursen. Formuleringen är, trots allt, enligt min mening, på många sätt 

anmärkningsvärd. Genom den läggs en betydande del av ansvaret på de enskilda individerna 

inom verksamheten och genom detta flyttas automatiskt en del av ansvaret från verksamheten i 

sig. Därmed, anser jag, att det är möjligt att tolka syftet med formuleringen som en ”brasklapp”. 
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Uppvisar verksamheten dåliga resultat, kan det likväl härledas till att de som deltar i 

verksamheten inte har lagt tillräckligt med tid eller tillräckligt hårt arbete på studierna, som till 

att verksamheten misslyckats i att möta deltagarnas behov. Är det tänkbart att man i en 

handlingsplan för något annat skolämne hade kunnat formulera sig på ett liknande sätt eller utgör 

denna formulering ett talande exempel på vilken syn som präglar just diskursen om Svenska som 

andraspråk? Jag anser att det skulle vara intressant att undersöka frågan närmare. Kanske finns 

det ett behov av en jämförelse mellan diskursen om Svenska som andraspråk och övriga 

skolämnen - inte minst av kvalitéts- och likvärdighetsskäl i en tid då åsikterna om den, och 

därmed kanske dess deltagare, är både många, starka och av politikens utformning att döma, 

inflytelserika. 

 

 

6. Metoddiskussion 
Givetvis hade det varit intressant att ta del av fler informanters berättelser. Det hade framförallt gett en 

bredare förståelse för vilka uppfattningar och antaganden som individer som väljer att studera svenska 

kan ha. Dock hade det då inte varit möjligt att tillämpa ett sådant djupgående material som uppsatsen 

nu har, vilket hade gett undersökningen en delvis annan karaktär. Då undersökningen inte har några 

generaliseringsändamål och då informanterna därav inte är utvalda utifrån några särskilda faktorer, 

skulle en ökning av informantantalet mycket väl kunna ändra både innehåll och slutsatser i uppsatsen. 

Jag har vid upprepade tillfällen under uppsatsens gång påtalat studiens oförmåga till att dra 

generaliserande slutsatser, men vill ändock betona den aspekten även under detta kapitel. De 

ställningstaganden som föranleder detta innebär givetvis att uppsatsens allmänna giltighet är svag och 

man kan förstås fråga sig vilket värde den kunskap den genererat har. Å andra sidan utgör dessa 

berättelser två individers uppfattningar oavsett om dessa uppfattningar är representativa eller inte. Min 

uppfattning är även den att det inte finns något särskilt hos varken dessa informanter eller deras 

berättelser som tyder på att deras uppfattningar och antaganden inte skulle kunna delas av fler. Genom 

att frambringa och redogöra ett djupgående material av få informanter har man möjlighet att sätta 

kunskapen i en kontext vilket kan bidra till att läsare får en större förståelse för hur olika delar kan 

hänga samman och påverka varandra. Denna avsikt grundar sig även i det faktum att studier som ger 

en kontextualiserad bild av informanterna är ovanliga när det kommer till vuxna invandrare och 

svenskstudier. Jag ville ge dessa informanter en möjlighet att berätta på ett sådant sätt att möjligheten 

till att förstå sammanhang var, om inte stor, så åtminstone större.  
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Jag valde att inte använda mig av tolk eftersom jag ville komma så nära informanterna och deras 

berättelser som möjligt. Som framhölls under metoddelen utgör en tolkning en typ av mellanhand 

och en tredje part vid samtalet, vilket kan påverka informanterna. Å andra sidan medför valet att 

inte använda tolk en risk för att informanternas språkliga förmåga blir till en begränsning. Detta 

kan givetvis ha inneburit att materialet skulle ha sett annorlunda ut om tolk tillämpats. Men om 

man som intervjuare föreslår att tolk används, kan detta medföra en känsla hos informanterna av 

att deras språkliga förmåga blir förminskad eller i värsta fall osynliggjord. Även det utgör en 

faktor som kan påverka relationen mellan informant och intervjuare och därmed det kommande 

samtalet. Därmed finns det fördelar och nackdelar med båda alternativen och som forskare måste 

man välja det tillvägagångssätt som man tror är lämpligast. Med detta ångrar jag inte mitt val, 

men vill ändå framhålla att jag är medveten om att detta är ett val som kan ha påverkat 

materialet.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Tack för att du ställer upp för intervju! 
 
 
Här är de områden som intervjun kommer att fokusera kring. Det kan 
vara en hjälp för dig att läsa frågorna och fundera lite på vad du 
tycker innan vi träffas.  
 
Frågorna berör tiden då du studerade på SFI. 
 
 
 
 
Intervjuområden 
 
■ Varför studerade du på SFI? Hade du något/några särskilda mål 
med dina SFI-studier?  
 
■ Vad hade du för förväntningar på undervisningen innan du började 
på SFI? Stämde dina förväntningar överens med verkligheten?  
 
■ Hur upplevde du studiesituationen? Läraren? Klasskamraterna? 
Klassrummet? Skolan? Övrig personal? Trivdes du i skolan? 
  
■ Trivdes du med det liv du hade utanför skolan? Hur såg det ut? 
 
■ Hur ser du på ditt liv idag? Har du uppnått dina mål/tror du att du 
kommer uppnå dem? Har det påverkat dig att du har lärt dig 
svenska? 
 
 
  
 
Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande. Har du frågor eller funderingar kan du 
kontakta mig på telefonnummer 0736-147473. 
 
Med vänlig hälsning, 
Evelina Nömm 
 


