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1 Inledning 
Under hösten 2004 planerades ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, SOKKI, som vill 

undersöka tvåspråkig kompetens och hur den förhåller sig till identitet, sociala och 

utbildningsmässiga karriärer. Det är en kvalitativ undersökning där projektmedlemmarna 

representerar ämnena svenska, svenska som andraspråk, finska, pedagogik, interkulturell 

kommunikation och etnologi. Projektgruppen intresserar sig också för hur olika 

utbildningsformer, såsom modersmålsklasser, varierande former av modersmålsundervisning 

samt tvåspråkig finsk-svensk skola påverkat den tvåspråkiga kompetensen. Inför det 

planerade projektet genomfördes under 2005 två pilotstudier, den ena i klassrumsmiljö och 

den andra en intervjustudie bland sverigefinnar och kaldeisktalande irakier bosatta i 

Eskilstuna. Den senare avrapporteras här. För en överblick över projektets design och 

målsättningar, se Lainio i denna volym och Sundgren i del I av denna volym (Lainio (red.) 

2006).  

1.1 Syfte 

Denna pilotstudie har fyra syften, nämligen 

 att testa den valda metoden inför en större undersökning 

 att undersöka andraspråksinlärarnas uppfattning om sin egen ålder och hur den 

eventuellt påverkar deras inlärningsförmåga av ett andraspråk 

 att studera inlärarnas självbild vad gäller ålder, identitet och vald utbildningsform 

 att undersöka aspekter av deras språkkompetens på ett eller två språk 

1.2 Rapportens disposition 

Avsnitt 1 tar upp rapportens syften. Under avsnitt 2 redogörs för undersökningens metod vad 

gäller informanter materialinsamling, materialbearbetning och analys av språkförmåga 

respektive identitet. Materialet beskrivs. I avsnitt 3 Resultat presenteras samtliga åtta 

informanter med performansanalys och identitetsanalys samt sammanfattningar av analyserna. 

Avsnitt 4 Diskussion delas mellan en diskussion och utvärdering av pilotstudiens metodval 

och en resultatdiskussion. Diskussionen disponeras enligt pilotstudiens syftesformuleringar 

och avslutas med Slutsatser. Sist i rapporten finns referenslitteratur och bilagor. 
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2 Metod och material 
I det följande beskrivs hur intervjuer och analyser har genomförts. För materialinsamling och 

metod svarar Annaliina Leppänen och Karin Sheikhi tillsammans, medan 

performansanalyserna har genomförts av Sheikhi och identitetsanalyserna av Leppänen. Vi 

har dock under hela arbetet rådfrågat varandra och diskuterat båda typerna av analys. De 

sammanfattande analyserna, diskussioner och slutsatser har vi skrivit tillsammans. 

 

Studien grundar sig på intervjuer med åtta informanter, fyra av dessa sverigefinnar och fyra 

kaldeisktalande irakier. Intervjuerna varierar i längd mellan 40 minuter och 2 timmar 10 

minuter. Med finnarna gjordes intervjuer i två omgångar, först på deras modersmål, sedan på 

svenska. De kaldeiska informanterna intervjuades enbart på svenska, eftersom forskargruppen 

inte hade en kaldeisktalande medlem. Intervjuerna har transkriberats med talspråksanpassad 

ortografi (Linell 1994) (se vidare 2.1). 

 

Dessa åtta informanter representerar en jämn könsfördelning med fyra män och fyra kvinnor. 

Vidare representerar de våra båda informantgrupper, den sverigefinska och den kaldeiska. De 

har också valts ut på grundval av ålder då de flyttade till Sverige, så att det finns en 

finsktalande kvinna respektive man som kommit till Sverige före 25 års ålder, och en 

finsktalande kvinna respektive man som kommit efter 40 års ålder, och samma urval vad 

gäller ålder gäller de fyra kaldeisktalande informanterna. Samtliga informanter i pilotstudien 

är alltså förstagenerationsinvandrare. Vi ville testa vilken roll den faktiska åldern och en 

persons uppfattning om sin egen ålder spelar för andraspråksinlärningen. 

Andraspråksinlärningen i sin tur har sannolikt betydelse för den egna språkliga, sociala och 

arbetsmässiga karriären. Det finns en allmän uppfattning om att en människa får svårare att 

lära sig nya språk med högre ålder och det finns också visst stöd för det i forskningen. Hakuta, 

Bialystok och Wiley (2003) skriver: “Our conclusion … is that second-language proficiency 

does in fact decline with increasing age of initial exposure” (s. 37). Det är också troligt att den 

egna uppfattningen om ålder kopplat till inlärning och utveckling av kognitiva färdigheter får 

konsekvenser för hur framgångsrik andraspråksinlärningen blir. Indirekt kan den i andra ledet 

dvs. för de egna barnen, påverka förutsättningarna för hur deras motsvarande karriärer tar fart 

i Sverige.  

2.1 Materialinsamling 

Med utgångspunkt i syftena urskiljde vi för samtalen med informanterna fem teman som 

täcker de aktuella områdena. Förutom en inledande del om bakgrundsinformation, såsom 

ålder och bostadsförhållanden, valdes följande teman:  

 Egen inställning/attityder till språkinlärning/inlärningsstrategier 

 Språkkunskapers betydelse/attityder till språkkunskaper/språkvanor 

 Sociala nätverk 

 Identiteter 

 Sociala karriärer/utbildning 

Under dessa teman formulerades totalt 90 intervjufrågor (se bilaga 1 och 2). Dessutom valdes 

ett antal bilder som visade dels det gamla hemlandet, Finland eller Irak, dels Eskilstuna av 

idag. Dessa skulle informanterna se i inledningsskedet av intervjun och bilderna skulle 

fungera som ett eliciteringsinstrument för att locka fram friare berättelser. (Ulrike Meinhof 

2004.) 
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Pilotstudiens inriktning och dess omfattning styrde valet av informanter. Huvudintresset i 

studien är riktad mot den finsktalande gruppen, och den kaldeisktalande gruppen bedömdes 

vara en god jämförelsegrupp av flera skäl: den kaldeiska gruppen är representativ för flera nya 

flyktinggrupper, det är en stor och sammanhållen grupp i Eskilstuna, det är en socialt relativt 

homogen grupp och de flesta av kaldéerna bor i bostadsområdet Skiftinge. Samtliga irakiska 

informanter kommer från en och samma stad i norra Irak. De flesta känner varandra och 

många har flera släktingar i Eskilstuna. Alla dessa faktorer var typiska också för finnarna som 

grupp när de kom till Eskilstuna under 1960-talet. Att studera kaldéerna kan alltså ge 

pilotstudien större generaliserbarhet, då kaldéerna kan sägas representera 1990-talets 

flyktinginvandrare i svenskens ögon. I någon mån kan jämförelsegruppen kontra 

sverigefinnarna ge en inblick i likheter och förändringar invandrargrupper emellan över tid. 

Även den kommande större studien bör omfatta personer med ett annat modersmål än finska, 

varför pilotstudiens utprövning av metoder blir värdefull. 

 

Studiens åtta informanter kan sägas utgöra ett tillgänglighetsurval i och med att de 

rekryterades genom personliga kontakter och genom en förening. Detta innebär att 

informanterna inte är representativa för de två grupperna som helhet. Studiens syfte kom att 

styra vilka informanter som deltog; i synnerhet blev vårt krav på deras ålder begränsande. 

Fyra män och fyra kvinnor valdes ut, fyra som invandrat före 25 års ålder och fyra som 

invandrat efter 40 års ålder, fyra finsktalande och fyra kaldeisktalande. Informanterna fördelar 

sig alltså enligt följande: 

 

Tabell 1. Informanterna i pilotstudien 

Yngre finsktalande 

kvinna 

Äldre finsktalande kvinna Yngre finsktalande man Äldre finsktalande man 

Yngre kaldeisktalande 

kvinna 

Äldre kaldeisktalande 

kvinna 

Yngre kaldeisktalande 

man 

Äldre kaldeisktalande 

man 

 

Intervjuerna genomfördes under februari och mars 2005 antingen i informantens hem, på 

Mälardalens högskola eller i en föreningslokal. Annaliina Leppänen intervjuade de 

finsktalande informanterna på finska och Karin Sheikhi intervjuade samtliga åtta informanter 

på svenska. Bilder och frågor användes och dessutom ställdes följdfrågor. Intervjuerna fick 

därmed en halvstrukturerad samtalsliknande karaktär och liknade oftare informella samtal än 

formella intervjuer. Detta gav informanterna möjlighet att initiera samtalsämnen som inte var 

bestämda på förhand genom intervjufrågorna. Intervjuerna spelades in på band. 

Inspelningarnas fördes över till datafiler i mp3-format och transkriberades. 

 

Transkriptionerna genomfördes under perioden mars 2005 till februari 2006. Förutom Sheikhi 

och Leppänen deltog ytterligare tre medlemmar ur SOKKI-gruppen. Vi har utgått från en 

modell för talspråksanpassad ortografi (Linell 1994) så att transkriptionerna skulle vara 

tillräckligt detaljerade för viss språklig analys. Vi har anpassat och detaljerat Linells modell 

på flera sätt bland annat genom att inte stavningsnormera alla ord, utan återger dem som de 

uttalas, fonematiskt, för att undersökaren ska kunna göra en första inventering av språkdrag i 

arbetet med performansanalysen. Den fonematiska transkriptionen tillämpas på följande ord: 

ändelser som inte uttalas, exempelvis prata, jobbe (i stället för pratade, jobbet), personliga 

pronomen, exempelvis mej, ja (i stället för mig, jag), å (i stället för och, att), e/ä (i stället för 

är), de/dä, me/mä (i stället för det, med), dom (i stället för de, dem), ändelser på –kt och -gt, 

exempelvis rolit, faktist (i stället för roligt, faktiskt) och i övrigt återgett uttalet så ljudenligt 

som möjligt, exempelvis betigena (i stället för betygen), hella (i stället för hela), tickar (i 

stället för tycker), vevverkstan (i stället för verkstaden), sänner (i stället för känner) osv, dock 
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utan att använda fonetiska tecken. Enligt Linells modell tar vi med allt som hörs i 

inspelningen så som upprepade ord, omtagningar, tvekljud och ofullständiga ord, och ord eller 

sekvenser som är svåra att urskilja markeras som osäker tolkning med parenteser, exempelvis 

(på lande). Andra ljud än tal skrivs inom dubbla parenteser, exempelvis ((harkling)). Ohörbart 

tal markeras med (x), där ett kryss motsvarar vad vi uppfattar som ett ord, (xx) är två ord och 

(xxx) är tre eller flera ord, liksom hos Linell. Till skillnad från Linells modell använder vi 

enbart gemener. Pauser markeras med /, där / betyder precis hörbar mikropaus, // är en paus 

som är kortare än tre sekunder och /// är en paus som är längre än tre sekunder. Ett avbrutet 

ord markeras med -, exempelvis den dä va den fö-. Uppbackningar och kortsvar av typen aa, 

mm, mhm ges inte en egen tur. Här har dock transkriptionerna genomförts med varierande 

grad av noggrannhet, så att kortsvar ibland givits en egen tur, men detta påverkar inte 

transkriptionens funktionalitet. Sammanfallande tal har inte återgivits grafiskt, enligt Linells 

modell, utan som en kommentar, ((sammanfallande tal)), där innehållet återges i respektive 

talares replik. Vissa transkriptioner har försetts med tidsangivelser, oftast på varje sida, 

exempelvis (23.14) vilket anger att man nått 23 minuter och 14 sekunder in i inspelningen, för 

att lättare kunna söka upp partier i inspelningen med utgångspunkt i transkriptionen. Vi 

numrerar raderna.  

 

Därefter genomläses transkriptionerna mot inspelningen för kontroll. Både 

intervjuinspelningar och transkriptioner har gjorts tillgängliga för forskargruppens 

medlemmar på en lösenordsskyddad webbplats. Exempel på transkriptionstecken hittas i 

bilaga 4, exempel på en transkription på svenska i bilaga 5 och exempel på en transkription på 

finska i bilaga 6. Vissa detaljer i exemplen har strukits för att säkra anonymiteten hos våra 

informanter.   

 

2.2 Metod performansanalys 

För att bedöma informanternas kompetens på sitt andraspråk svenska används 

performansanalys. Här vill vi påpeka att analysen och värderingen av språkdrag görs ur ett 

enspråkigt svenskt perspektiv. Intervjuaren förstår varken finska eller kaldéiska och 

informantens språkliga kompetens beskrivs och bedöms efter det intervjuaren uppfattar. 

Bedömningen kan därför verka orättvis eller begränsande, men vi tror att den snarare kan ge 

en rättvisande bild av hur informanternas andraspråk tas emot och fungerar i mötet med 

infödda talare av svenska i samhället. Detta perspektiv får konsekvenser för hur exempelvis 

kommunikativ kvalitet och flyt uppfattas (se 2.2.1 resp. 2.2.3). 

 

Intervjuerna är av varierande längd, och för den språkliga analysen har vi tagit ut 20 minuter, 

den del av intervjuerna som börjar efter 15 minuter och slutar vid 35 minuter. Vi bedömer att 

20 minuter ger tillräckligt språkligt material för en analys och att det ger en rättvisande bild av 

hela intervjun. 15 minuter in i samtalet har informanten kommit igång och under de 20 

minuterna hinner man täcka flera samtalsämnen av varierande svårighetsgrad. Vi räknar också 

antalet löpord under 20-minutersavsnittet för att kunna avgöra talhastighet. Med löpord avses 

de enheter som vi valt att avgränsa som ord i transkriptionen inklusive upprepade ord, 

däremot inte tvekljud eller ofullständiga i betydelsen otydbara ord. I följande 

transkriptionsexempel räknas 49 ord där de fetstilta delarna alltså inte har summerats: 

 

((harkling)) du vet när man kommer till en land då å man hittar en // en person 

eller en man från hans land då hans / han tar alla idjer från från honom va 

säger han de rätt dom andra då // så till exampel han säger /// ee  ee s svenska 

de ä mycke mycke svårt 
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När de gäller de intervjuer som innehåller sammanfallande tal blir antalet ord ungefärligt och 

det verkliga antalet är något högre än vad som anges, eftersom det ibland är svårt att skilja ut 

intervjuarens och informantens röster. Flyt och uttal analyseras med hela intervjuerna som 

material. 

 

I följande avsnitt beskrivs performansanalys med hjälp av Tua Abrahamssons och Pirkko 

Bergmans (2005) bok Tankarna springer före – att bedöma ett andraspråk i utveckling.  

 

Performansanalys, ibland kallad språkutvecklingsanalys, är en lingvistisk metod som används 

i första hand för att beskriva hur ett andraspråk växer fram. Den lämpar sig för longitudinella 

studier eller som redskap för lärare i och inlärare av andraspråk. Funktionell kompetens står i 

centrum och är grunden för analys av övriga komponenter. Performansanalys bygger på 

interimspråksteorin, där ”avvikelserna i elevernas versioner av målspråket ofta bör ses som 

tecken på en redan förvärvad kunskap i stället för att betraktas som fel och brister” (s. 20). 

Performansanalysen ska täcka in alla delar av en persons språkförmåga. Man analyserar valda 

språkdrag vilka sedan sammanställs till en syntes eller en helhetsbild av den språkliga 

kompetensen. Form, som språklig korrekthet, och innehåll, vad som förmedlas, kan delvis 

analyseras separat, men måste samverka i helhetsbilden. Man tar hänsyn till ämnets 

svårighetsgrad, då ett svårare ämne ger högre komplexitet i språket och därmed nästan alltid 

fler avvikelser från målspråksnormen eftersom man tvingas släppa kontrollen över sådant man 

annars behärskar. Dessa normavvikelser beskrivs på alla språkets nivåer, där vi avser (med 

exempel på normavvikelse på respektive nivå): fonologisk nivå (exempelvis ticker i stället för 

enligt målspråksnormen tycker), morfologisk nivå (exempelvis bordar i stället för enligt 

målspråksnormen bord), lexikal nivå (exempelvis går där enligt målspråksdefinitionen åker 

hade varit lämpligare), samt syntaktisk nivå (exempelvis aldri ja prata me honom i stället för 

enligt målspråksnormen aldri prata ja  me honom eller ja prata aldri me honom eller me 

honom prata ja aldri). I beskrivningen av informanternas andraspråksförmåga avser vi att inte 

värdera utan bara beskriva och förklara med hjälp av språkdragen som beskrivs i detta avsnitt. 

I centrum för performansanalysens beskrivning och målet med den är att visa den funktionella 

språkförmågan hos varje informant. Därmed är det svårt att undvika värderande inslag i 

beskrivningen, helt enkelt därför att vissa avvikelser från målspråksnormen påverkar 

funktionaliteten hos informantens tal mer än andra. Tidigare har man ofta använt ordet ”fel” 

för att beteckna avvikelser från målspråksnormen, och vi anser att man generellt ska undvika 

ordet, eftersom det är tydligt värderande och att en beskrivning av ”fel” i långt ifrån alla fall 

kan komma åt dimensionen funktionalitet i andraspråksbehärskningen, det vill säga en talare 

kan ha en hög grad av funktionalitet i sin andraspråksförmåga trots att det förekommer många 

fel. Å andra sidan vill vi beskriva andraspråkstalarnas språkförmåga från den svenskspråkiga 

samtalspartnerns perspektiv och därmed i förlängningen deras språkförmåga i ett större 

sammanhang, i det svenskspråkiga samhället. Då menar vi att det finns avvikelser från 

normen som uppfattas som just ”fel”, vilka försvårar kommunikation och drar ner graden av 

funktionalitet av åtminstone två olika skäl: informantens tal är svårt eller omöjligt att förstå 

vilket leder till att budskap försvinner eller missförstås, eller det krävs en mycket stor 

ansträngning hos samtalspartnern för att förstå, en anstränging som kanske leder till irritation. 

Dessa avvikelser benämns ibland fel. Ordet förekommer i allmänspråket, men också i 

forskningslitteratur, varför det är praktiskt att behålla för de fall vi nämner ovan. 

 

Abrahamsson och Bergman föreslår fyra huvudpunkter i analysen, nämligen kommunikativ 

kvalitet, innehållslig kvalitet, språklig kvalitet och kommunikationsstrategier. Analysmetoden 

används mest på skrivna texter, men kan också tillämpas på tal, och för att ge ytterligare en 
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dimension till analysen har vi lagt till Flyt och uttal. Vi väljer också att slå samman 

kommunikativ och innehållslig kvalitet. De fyra huvudpunkterna beskrivs i det följande. 

 

Undersökningen av språklig kvalitet är i huvudsak kvantitativ där förekomsten av valda 

språkdrag undersöks hos varje informant. Språkdragen är verbanvändning, bestämningsord till 

nomen och inversion (se närmare beskrivning nedan). Kvantitativa data tolkas och fogas 

samman med beskrivningar av flyt och uttal, kommunikativ och innehållslig kvalitet samt en 

beskrivning av kommunikationsstrategier till en kvalitativ syntes, performansanalysen, som 

presenteras i avsnitt 3. 

2.2.1 Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Med kommunikativ kvalitet avses hur väl texten (talet) kan förstås av mottagaren och i vilken 

grad den är anpassad till mottagaren (Abrahamsson och Bergman 2005). Mottagaren i 

intervjusituationen är intervjuaren, och eftersom intervjuaren inte har uppenbara kunskaper i 

informantens modersmål eller om hans/hennes bakgrund eller erfarenheter, tar vi, som nämnts 

ovan, ett enspråkigt svenskt perspektiv i bedömningen av den kommunikativa kvaliteten. 

 

Frågor vi ställer i analysen är exempelvis Vad lyckas informanten förmedla? Finns det fokus, 

logik, och sammanhang i berättelser? Vilka samtalsämnen förekommer och hur kognitivt 

krävande ämnen är de? (Bearbetade efter Abrahamsson och Bergman 2005.) Förekommer 

förhandlingar mellan intervjuare och informant om innehållet? Förekommer förhandling om 

ordbetydelser? (Bearbetade efter Hildén 2003.) 

2.2.2 Språklig kvalitet 

För att studera den språkliga kvaliteten har vi valt att uppmärksamma bestämningsord till 

nomen, verbförekomster kvantitativt och verbanvändning kvalitativt samt inversion. Även om 

de tre valda språkdragen inte kan representera en persons hela språkkunnande ger de ändå 

underlag nog för en performansanalys, då de delvis täcker in nominalfraser, något av 

verbfraser, lexikon samt meningsbyggnad, vilka nämns i Abrahamsson och Bergman (2005). 

Även textbindningen och vilken typ av konnektorer som förekommer uppmärksammas i 

analysen. Också andra ordklasser och språkfunktioner undersöks, men mindre systematiskt, 

genom de frågor som vi ställer kring informantens språkliga kvalitet, exempelvis: Har orden 

allmän eller specifik betydelse? Har orden abstrakt eller konkret betydelse? Används orden 

på rätt sätt eller förekommer överanvändning eller ersättningsord? Är ordförrådet tillräckligt 

för det aktuella samtalsämnet? Hur relaterar språklig korrekthet till innehållslig komplexitet? 

Hur används verbens tempus? Hur ser ordföljden ut? Vilka prepositioner förekommer? 

 

Nedan beskrivs de valda språkdragen och hur de undersöks. 

 

Bestämningsord till nomen 

Att analysera hela nominalfraser i ett talat språkmaterial är mycket svårt, och för att täcka in 

den delen av språkbehärskningen har vi fokuserat på bestämningsorden. Som bestämningsord 

till nomen räknas adjektiv, pronomen, räkneord och particip, alltså de ord som bestämmer 

nomen på basis av funktion i satsen. Däremot har vi inte tagit med efterställda attribut av 

typen pojken på berget; en kvinna med välbetalt jobb (Hultman 2003 s. 208), eftersom deras 

hemhörighet i satsen ibland är svår att urskilja i talat språk. 

 

Först räknas samtliga bestämningsord, därefter räknas andelen adjektiv. Som adjektiv räknas 

också verbens participformer, eftersom de har en beskrivande funktion i språket och betraktas 

som ”verbavledda adjektiv” (Hultman 2003 s. 79). Varje ordförekomst räknas, men i analysen 
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tar vi hänsyn också till antalet unika bestämningsord respektive adjektiv. Det innebär att om 

gammal förekommer två gånger och äldst en gång, räknas det som tre förekomster men ett 

unikt ord, liksom min och mitt räknas som två förekomster men ett unikt ord. Räkneorden 

behandlas på liknande sätt där exempelvis tre, fyra, sjuttifem räknas som tre förekomster men 

ett och samma ord. 

 

Bestämningsorden kan visa flera sidor av språkbehärskningen: stor variation och många olika 

adjektiv ger möjlighet att beskriva och berätta nyanserat. Antalet adjektiv ökar och 

variationen tilltar med en persons andraspråksutveckling och därmed ökar möjligheten att 

förmedla komplext innehåll (Bergman och Abrahamsson 2004 s. 611). Korrekta 

böjningsformer visar regelkännedom. En stor andel pronomen som kan visa på en brist i 

ordförrådet, om de uppenbart används i stället för innehållsord. Å andra sidan ger dessa ord 

flyt och smidighet åt talspråket. 

 

Partikelverb och mindre vanliga verb 

Kategorin verb undersöks med avseende på ordens abstraktionsgrad, betydelseomfång, 

frekvens, böjningsformernas förekomst och korrekthet, vilka hjälpverb som förekommer och 

förekomst av partikelverb.  

 

Alla verbförekomster räknas och kategoriseras efter sin funktion i satsen i finita och infinita 

verbformer. Hjälpverben särskiljs och partikelverb bildar en egen kategori. Att 

överhuvudtaget använda partikelverb är enligt Abrahamsson och Bergman (2005) ett tecken 

på en viss nivå i andraspråksbehärskningen, och det är bara mer avancerade inlärare som 

använder partikelverb i överförd betydelse som ställa in en lektion till skillnad från den 

konkreta betydelsen ställa in mjölken i kylskåpet (s. 39). Det totala antalet verb räknas samt 

antalet unika verb; exempelvis räknas är, var, har varit som tre verbförekomster men ett unikt 

verb. Om antalet unika verb är litet relativt i förhållande till det totala antalet verb kan det 

vara fråga om överanvändning av vissa verb. I analys av verb skrivs de ortografiskt oavsett 

hur de uttalas av informanten, med det som Allwood (1999) kallar skriftspråksmotsvarighet. 

När vi diskuterar hur korrekt informanterna böjer verben tar vi hänsyn till hur komplext 

innehållet är och hur det samspelar med meningsbyggnaden (Abrahamsson och Bergman 

2005). 

 

Dessutom undersöker vi i vilken mån informanterna använder mindre vanliga verb, och det 

baserar vi på en lista över de trettio mest frekventa verben i talspråk anpassad efter Allwood 

(1999), (se bilaga 3). Allwoods lista utgår från språklig produktion hos infödda talare av 

svenska, men urvalet verb i listan får stöd även hos Viberg (2004), som konstaterar att 

verblexikonet i många, eller möjligen alla, språk innehåller en grupp högfrekventa verb som, 

förutom grammatiska verb, tillhör vissa semantiska fält som förflyttning (gå), produktion 

(göra), ägande (ha, ta), verbal kommunikation (säga), perception (se) och kognition (veta, 

tänka) (2004, s. 203). De av informanternas verb som inte förekommer i denna lista kallar vi 

för mindre frekventa verb. 

 

Inversion 

För att få en uppfattning av informanternas behärskning av syntaxen har vi valt att undersöka 

inversion i påståendesatser inledda av något annat än subjekt, eftersom det är ett markerat 

drag att som i svenskan i sådana satser ha finit verb på andra plats, och det är en välkänd 

svårighet hos andraspråkstalare (Ekerot 1995 s. 83-84; Abrahamsson och Bergman 2005). 

Inversion är också en aspekt av meningsbyggnaden som är möjlig att undersöka i ett talat 

material. Som inledare i dessa huvudsatser fungerar oftast ett adverbial men hos mer 
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avancerade andraspråkstalare också utbyggda fraser och bisatser. Vi har bara valt de satser där 

det är alldeles säkert att avsikten var att börja med något annat än subjekt, och där både 

subjekt och verb finns med. Där noterar vi i vilken mån informanten behärskar inversion i 

löpande tal. 

2.2.3 Flyt och uttal 

I Abrahamsson och Bergman (2005) ingår inte flyt eller uttal i performansanalysen av de två 

talade texter som behandlas. Man menar att ”bra uttal och en felfri stavning kan vara 

missvisande såtillvida att de kan uppfattas som bättre språkbehärskning än vad som 

nödvändigtvis är fallet medan stavning och brytning kan skymma många förtjänster i språket” 

(s. 49). Detta kan vara motiverat då performansanalysen används som ett redskap för 

andraspråksläraren att kartlägga en elevs språkliga nivå och för att utforma vidare 

undervisning. Men i denna studie intresserar vi oss för den funktionella språkbehärskningen i 

samspel med en svensk samtalspartner och i förlängningen hur deras andraspråkskompetens 

skulle fungera i det svenskspråkiga samhället, och då har uttal betydelse för hur interaktionen 

fungerar. Ur detta enspråkiga perspektiv (se 2.2) intresserar vi oss därmed främst för uttal och 

flyt som de uppfattas av samtalspartnern, den enspråkiga intervjuaren, och vi har kallat detta 

för receptivt flyt. Bland annat detta har Maria Green-Vänttinen och Hanna Lehti-Eklund 

(2004) undersökt hos svenskstuderande på universitet i Helsingfors. De menar att språklärare 

”intuitivt känner igen flyt i tal” (s. 30), men att det är svårt att beskriva. Green-Vänttinen och 

Lehti-Eklund menar att flyt kan studeras på lexikal-syntaktisk, semantisk och artikulatorisk 

nivå och att tecken på gott flyt är fyllda pauser, högt tempo, rytm, intonation och interaktion. 

Brott mot flyt i receptiv bemärkelse kan bestå av lågt tempo, icke-fyllda pauser, pauser på 

andra ställen än vid gränsen mellan turkonstruktionsenheter, omarkerad kodväxling, 

omtagningar, tvekljud, utfyllnadsord, knarr på stämman (i stället för paus) och gester (s.30). 

Det är i princip detta perspektiv och dessa drag för flyt respektive brott mot flyt vi väljer. 

 

Men man kan också tala om produktivt flyt ur talarens perspektiv och i den situation då två 

tvåspråkiga samtalar. Då bidrar kodväxlingar till bättre flyt, inte bara för att färre pauser 

uppstår, utan för att meningar kan framföras på ett effektivare sätt.  Även självreparationer 

kan sägas bidra till flyt på en semantisk nivå, i det att talaren tydligare framför det han vill 

säga. Också gester och andra icke-verbala signaler kan bidra till gott flyt, i synnerhet om de 

samtalande delar samma kultursfär. Å andra sidan kan de icke-verbala signalerna störa flytet 

om de inte är ömsesidigt förståeliga eller alltför ofta får ersätta luckor i språket. Sundberg 

(2004) menar med stöd av Shea (1994) att förklaringar till varför ett samtal inte fungerar 

alltför ofta hämtas hos andraspråkstalaren i ett möte mellan infödda/icke-infödd talare. Detta 

är orimligt, menar Sundberg, eftersom tolkningen i ett samtal konstrueras i samspel. Därmed 

blir det klart att även andraspråkstalarens flyt eller förmåga ”delvis är en funktion av 

modersmålstalarens samtalsbidrag” (s. 37). Detta uppmärksammas något i 

performansanalyserna. 

 

Raili Hildén (2003) har undersökt finska gymnasieelevers kunskaper i talad svenska med 

hjälp av performansanalys och samtalsanalys. Performansanalysen grundas på interaktion, 

initiativförmåga, förståelighet, flyt, språkets omfattning och språkriktighet. När det gäller flyt 

ser hon på uttal, prosodi, upprepning, omtagningar, taltempo och pauser. Hildén tycks värdera 

(och betygsätta) elevernas uttalsförmåga efter en sverigesvensk norm, trots att det med all 

säkerhet är den finlandssvenska uttalsnormen som undervisas på svensklektionerna. Hildén 

visar att de som fått lägst betyg talar med tydlig finsk prosodi och uttal, och att även uttalet 

hos eleverna med högsta betyg ”på sin höjd kan (…) liknas vid helsingforssvenskan” (s.25). 

Hildén bedömer alltså elevernas språkliga uttryck efter vad som är lämpligt i den situation 



 13 

som de testas, och på samma sätt väljer vi, som nämnts tidigare, ett enspråkigt perspektiv i vår 

beskrivning och bedömning av informanternas språkbruk. Den norm vi jämför informanternas 

uttal med och beskriver eventuella avvikelser mot är den norm som kan sägas råda omkring 

dem och som styr undervisningen i svenska som andraspråk, alltså ett neutralt eller regionalt 

standardspråk (Andersson 1985). Man kan naturligtvis diskutera om det finns andra normer 

tillhörande andra (sub-)grupper som styr informanternas sätt att uttala; exempelvis för den 

yngsta informanten som fortfarande är tonåring kan kamratgruppens sätt att tala vara 

normerande mer än den rådande normen i vuxensamhället. Å andra sidan talar det faktum att 

informanterna samtalar med en enspråkig ”representant” för det svenska samhället för att det 

är det svenskspråkiga majoritetssamhällets norm, alltså det regionala standardspråket som det 

förekommer i Eskilstuna, som man kan ta som utgångspunkt, vilket också går i linje med 

performansanalysernas enspråkiga perspektiv. Denna norm finns beskriven i exempelvis 

Svenska språknämndens uttalsordbok (2003). 

 

Utifrån ovan nämnda undersökningar ställer vi bland annat följande frågor när det gäller flyt 

och uttal: Hur snabbt talar informanten? Hur långa är pauserna och var finns de? 

Förekommer markerad/omarkerad kodväxling? Förekommer upprepningar och 

omtagningar? Hur realiseras långa och korta ljud? Hur uttalas de enskilda språkljuden? Hur 

är intonationen?  

2.2.4 Kommunikationsstrategier 

Kommunikationsstrategier ska förstås som en del av planeringen talare av ett andraspråk gör 

inför och i samband med tal. Strategierna kan hjälpa dem att uppnå kommunikativa mål då 

deras andraspråk inte är fullständigt och brukar betecknas och beskrivas som sätt att lösa 

kommunikationsproblem (Færch och Kasper 1983). Det finns åtminstone nio taxonomier som 

namnger som kategoriserar kommunikationsstrategier (Dörnyei & Scott 1997). Dörnyei & 

Scott betonar att dessa skiljer sig mest ifråga om hur detaljerat man beskriver och namnger 

strategierna. De skiljer sig också genom att merparten av dessa klassificeringar inte tar upp så 

kallade reduktions- eller undvikandestrategier (Tarone 1977, Willems 1987, Faerch & Kasper 

1983), utan beskriver enbart så kallade genomförandestrategier. Reduktionsstrategier innebär 

att talaren anpassar meddelandet till sina språkliga resurser, till exempel genom att förkorta, 

förminska, förenkla eller helt överge ämnet, ”to tailor one’s message to one’s resoruces by 

altering, reducing, or completely abandoning the original content” (Dörnyei & Scott 1997, s. 

23), medan genomförandestrategier kännetecknas av att talaren utökar sina språkliga resurser 

för att anpassa dem till ämnet, ”to try and convey the intended message in spite of the 

linguistic deficiencies by extending or manipulating the existing language system” (Dörnyei 

& Scott 1997, s. 23). Av dessa taxonomier har vi valt att använda Færch och Kasper (1983), 

eftersom de uppmärksammar reduktionsstrategier, men också för att deras forskning och 

terminologi gjort ett tydligt avtryck i senare forskning. Vi menar att reduktionsstrategier är 

viktiga att notera och beskriva i föreliggande studie, eftersom budskapsreduktion har 

betydelse för hur talaren kommer att framstå. Vi anser att det finns risk att den samtalspartner 

som ofta tillämpar reduktionsstrategier i sitt tal kommer att framstå som en reducerad person i 

betydelsen att hans eller hennes åsikter, personlighet, kapacitet eller erfarenhet inte kommer 

att förmedlas i sin helhet. 

 

Færch och Kasper (1983) talar om dels avoidance behaviour, då talaren undviker det 

kommunikativa problemet och ändrar sitt kommunikativa mål till exempel genom att lämna 

ämnet, dels achievement behaviour, då talaren griper sig an problemet med hjälp av en ny 

plan, ett nytt sätt. Utifrån dessa två sätt att hantera kommunikativa problem beskriver Færch 
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och Kasper reduction strategies och achievement strategies, vilka vi alltså kallar 

reduktionsstrategier respektive genomförandestrategier.  

 

Alla språkliga nivåer kan visa prov på kommunikationsstrategier. Av 

genomomförandestrategier uppmärksammar vi i vårt material egna språkliga uppfinningar, 

övergeneraliseringar, omskrivningar och parafrasering, kodväxling (i de fall båda parter 

behärskar båda språk), omstrukturering, direkt och indirekt hjälpsökande samt icke-

lingvistiska medel. Reduktionsstrategier kan innebära att talaren undviker eller överger ett 

samtalsämne, att budskapet reduceras och att nyanserna blir färre, så kallade functional 

reduction strategies (Færch och Kasper 1983, s. 52). Vi undersöker också reduktionsstrategier 

när det gäller informanternas uttal (ofullständigt uttalade ljud, längd eller ton), böjning 

(avsaknad av böjningsändelser eller böjda former), syntax och lexikon (undvikande av 

markerade konstruktioner eller svåra ord), vilket benämns formal reduction strategies hos 

Færch och Kasper (1983, s. 52). 

2.3 Metod identitetsanalys 

Innehållsmässigt har vi behandlat intervjuerna som narrativa levnadsberättelser, där 

erfarenheter som informanterna berättat om har tolkats om till förkortade livsberättelser. 

Termerna levnadsberättelse och livsberättelse har tidigare i litteratur förklarats som en 

individs egna fria berättelser om sitt liv, till skillnad från termen levnadshistoria som i sin tur 

är berättelsen kompletterad med andra källor (Öberg 1997). Materialet i denna rapport består 

således av levnads-/livsberättelser eftersom vi använt oss enbart av de muntliga berättelserna 

och inte letat efter andra dokument eller andras berättelser om informanternas liv. I denna 

rapport ska vi fortsättningsvis använda termen livsberättelse för att förenkla för läsaren.  

2.3.1 Narrativ forskning 

Narrativ forskning definieras i litteraturen som vilken studie som helst som använder sig av 

eller analyserar narrativa material (Lieblich m. fl. 1998). Vidare konstateras det att betydelsen 

av berättelsen debatteras kontinuerligt inom forskarsamhället. Dels finns det de som 

argumenterar för att berättelsen är en av flera källor till kunskap om den sociala verkligheten 

vi lever i. Enligt dem kan även andra typer av källor och data bli lika tänkvärda att använda 

sig av. Detta perspektiv kan kallas för det realistiska, biografier beskrivs som ”liv” (Öberg 

1997).  Å andra sidan har narrativa berättelser setts som en slags teoretiska grundstenar, där 

berättelsen själv får fungera som en modell för hur teorier bör vara konstruerade. Enligt detta 

argument är den sociala verkligheten narrativ redan till sin grund (Hydén 1997).   

 

I denna rapport kan man se inslag av båda tankesätten. Dels har vi specifikt letat efter kunskap 

om det liv och den verklighet som våra informanter lever i genom att intervjua dem. Vidare 

kan det anas att man möjligen kunde ha gjort liknande, dock inte precis likadana fynd genom 

observationer och beskrivningar av informanternas liv. Samtidigt kan det konstateras att de 

livsberättelser vi dokumenterat genom inspelade intervjuer ligger som grund till nya teorier vi 

hoppas kunna forma om informanternas självbilder och identiteter kopplade till 

andraspråksbehärskning.  

 

Johansson (1999) beskriver vägen från berättelse till ny berättelse på följande sätt: På den 

första nivån upplever individen händelser i den verklighet denne vistas i. Detta följs av den 

andra nivån där individen, som då blivit en informant, berättar om händelserna för forskaren. 

På den tredje nivån är det forskaren själv som genom transkribering och analysering tolkar 

och utforskar berättelsen. Sista nivån i processen är läsandet av berättelsen då slutprodukten 

granskas. Viktigt att lägga märke till vad gäller denna process är att det på alla nivåer sker val. 
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För det första väljer individen, medvetet eller omedvetet, vilka händelser som registreras i 

minnet. Vid andra fasen när individen berättar om händelserna görs det även val. Detsamma 

sker ytterligare en gång vid analyseringsfasen då forskaren gör sin egen tolkning och väljer att 

lyfta upp vissa händelser medan andra kan te sig mindre viktiga. Även läsaren av 

slutrapporten gör vissa val.  

  

En del av den narrativa forskningstraditionen är narrativ analys. Enligt Riessman (1993) är 

syftet med narrativ analys att via informanters berättelser, flöden av händelser eller 

erfarenheter försöka förstå och/eller tolka hur dessa skapar mening i sina liv. Anledningen till 

att narrativ analys lämpar sig så bra för den identitetsmässiga delen av vår studie är att dess 

utgångspunkt liknar vår. Det fundamentala för narrativ analys är att det inte är innehållet 

ensamt som är av intresse utan även själva berättelsen och de val som informanten gör när 

han/hon berättar (Johansson 1999).  

 

Eftersom begreppet identitet är ett av de centrala begreppen för denna studie, har det i 

beskrivningen av informanternas livsberättelser fokuserats på självbild och identitetsuttryck. 

Vad vi vidare försöker ta hänsyn till är beskrivningar av informanternas självbild vad gäller 

ålder, både den faktiska åldern vid intervjutillfället och åldern vid ankomsten till Sverige, 

samt berättelser om informanternas förhållande till utbildning.  

2.3.2 Att analysera identitet – dimensioner av identitet 

Jonas Stier beskriver i sin avhandling Dimensions and Experiences of Human Identity (1998) 

en analytisk verktygslåda som kan hjälpa en att bättre förstå mänsklig identitet. Verktygslådan 

kan knappast fungera som en konservöppnare som totalt avslöjar innehållet i en individs 

identitet, utan snarare som en skrapa som bit för bit tar bort isen som ligger på ens vindruta 

och ger bättre, men inte fullkomlig sikt.  

 

Stier (1998, 2003) beskriver den mänskliga identiteten genom tio analysverktyg.  I dem 

beskrivs den mänskliga identiteten som (Redigerat efter Stier 2003) 

1. … resultat av ett samspel i tre olika bemärkelser:  

a. den upplevs av individen själv och andra 

b. den formas, vidmakthålls och förändras i ett samspel mellan både 

intrapersonella och interpersonella processer 

c. den knyter ihop individens subjektiva verklighet med den mer objektiva, 

sociala verkligheten 

2. Identiteten kan förstås som en gestalt som är uppbyggd av olika delar 

3. Identiteten tillskrivs innebörder både av individen själv och andra, och den definierar 

ens plats i ett större sammanhang 

4. Stabilitet och dynamik präglar identitet parallellt  

5. Samtidigt som identiteten är självupplevd är den även förgivettagen 

6. Identiteten möjliggör en känsla av kontinuitet och sammanhang, men även 

7. .. känslor av samhörighet med andra, existentiell trygghet och unicitet 

8. Identitet är resultatet av ett samspel mellan tre olika processer: kroppsliga, 

psykologiska och sociala.  

9. Identiteten som en individ upplever, kan förstås som en totalidentitet, som i sin tur är 

uppbyggd av subidentiteter vars betydelser varierar beroende på kontext och 

individens ideal och mål 

10. Slutligen ligger identiteten till grund för individuellt och kollektivt handlande samt 

påverkas av sådant handlande.  

     



 16 

Dessa aspekter blir ännu mer intressanta när man granskar individer med mångsidiga 

kulturella bakgrunder, precis som informanterna i vår studie. Enligt Stier (1998) kan den 

kulturella tvetydigheten påverka samspelet mellan intrapersonella och interpersonella aspekter 

i individens totalidentitet. Individer som hamnar i en kulturellt tvetydig identitetssituation som 

invandring ofta för med sig kan ha svårt att hantera spänningar, motsägelser och konflikter 

som kan skapas mellan hemkulturen och den nya kulturen. Detta kan sannolikt synas i deras 

språkbruk, vilket är något vi försöker belysa med denna pilotstudie.  

 

Vad gäller innehållsanalysen är de mest centrala delarna i pilotstudien som är möjliga att 

undersöka i vårt material bl.a. hur identiteten kan förstås som en gestalt tillsammans med sina 

olika delar, som även kan kallas för olika själv. Andra delar av porträttmallen som kan 

undersökas i detta sammanhang är just det självupplevda och förgivettagna, men även hur 

informanterna beskriver sina olika subidentiteter och vidare hur de granskar de innebörder 

som informanterna själva men även andra genom ett socialt samspel har givit identiteterna. 

Vidare kan informanternas syn på sin plats i ett större sammanhang och känslor av 

samhörighet med andra undersökas. Här kommer även uppfattningen om ens egen ålder samt 

utbildning att vara central då dessa påverkar hur individen ser på sig själv och hur denne 

uppfattas av andra.  

 

En kategorisering av olika skedena i en människans liv har skapats av bl.a. Erikson (bl.a. 

1982) och dessa kategorier kommer att användas där det är lämpligt i texten. De olika 

kategorierna varierar från spädbarnsåldern till ålderdomen. Enligt principen om den livslånga 

socialisationen går människan igenom olika faser av socialisation under hela sitt liv (Angelöw 

& Jonsson 1990). Därför blir det även intressant att studera våra informanter som 

representerar både yngre, medelålders och äldre invandrare samt har invandrat i olika åldrar.  

På grund av informanternas ålder i denna studie är endast de fyra sista stadierna av intresse. 

Dessa är ungdomsperioden, den tidiga vuxenåldern, vuxenåldern och ålderdomen. Eriksons 

teori (1982) fäster olika uttryck vid varje skede. Uttrycken som är intressanta för pilotstudien 

varierar från olika typer av psykosociala kriser och radie för betydelsefulla relationer till 

grundläggande styrkor och ritualiseringar.  Dessa presenteras nedan i en tabell (redigerat efter 

Erikson 1982).  

 

Tabell 2. Fyra stadier av vuxenliv enligt Erikson (1982) 

Stadier Psykosociala 

kriser 

Radie för betydelsefulla 

relationer 

Grund-

läggande styrka 

Ritualiseringar 

Ungdoms- 

Perioden 

(ca 12-21 år) 

Identitet el. 

identitets-

förvirring 

Kamratgrupper, 

”utegrupper”, ledarfigurer 

Trohet Ideologiska 

Den tidiga 

vuxenåldern 

(ca 21-35 år) 

Intimitet el. 

isolering 

Partner i vänskap och 

kärlek, konkurrens, 

samarbete 

Kärlek Kontaktmässiga 

Vuxenåldern 

(ca 35-65 år) 

Generativitet el. 

stagnation 

Arbetsfördelning och 

gemensamt hushåll  

Omsorg Släktledsmässiga 

Ålderdomen 

(ca 65 år –) 

Integritet el. 

förtvivlan 

”Mänskligheten” ”Min 

egen sort” 

Visdom Filosofiska 

 

Även informanternas val av och förhållande till utbildning är varierande och dessa ska 

genomlysas i analyserna till den graden det är möjligt. Vissa delar av Stiers porträttmall är 

svårare att använda i analysen av våra informanter. Bland annat identitetens stabilitet och 

dynamik är svåra att upptäcka och beskriva i detta sammanhang. Detsamma gäller för 

undersökningen av samspelet mellan kroppsliga, psykologiska och sociala processer samt 
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känslor av kontinuitet och sammanhang. Vi gör ändå ett försök att genomlysa alla dessa 

faktorer.  

2.3.3 De fyra olika själven 

För att ytterligare fördjupa oss i informanternas identitetsbeskrivningar använder vi oss av 

Thomas Johanssons teori (2002) om olika själv som bildar en människas helhetsidentitet. 

Johanssons teori passar i detta sammanhang eftersom begrepp som identitet och själv ofta 

används som synonymer. Här ska det dock påpekas att vad vi uppfattar som själv inte räcker 

för att täcka begreppet identitet utan snarare hjälper det till för att vi djupare ska kunna förstå 

vissa aspekter av fenomenet.  

 

Enligt Johansson (2002) står människans skapande av självuppfattning och identitet i fokus 

för framställningen av självet. Vidare är inte självet något individuellt förankrat fenomen, 

utan en formation som kan förstås i skärningspunkten mellan individen och samhället. På 

liknande sätt beskriver flera andra författare, bl.a. socialantropologerna Thomas Hylland 

Eriksen (1998) och Richard Jenkins (2004) identitetens skapande genom gränsprocesser. Här 

kan vi även nå en del av det som Stier beskriver som identitetens utformning, vidmakthållning 

och förändring i samspelet mellan inter- och intrapersonella processer.  

 

Att få en total bild av självet eller att tillmäta någon teoretisk modell som skulle förklara 

självet är enligt Johansson (2002) en omöjlighet. Däremot kan självet begreppsliggöras, och 

det kan man göra endast i relation till en social och kulturell verklighet. Vidare kan man se på 

självet ur olika perspektiv. Dessa perspektiv är  

1) Det privata självet 

2) Det splittrade självet 

3) Det disciplinerade självet 

4) Det utsträckta självet 

 

Dessa delar av självet är överlappande och delvis olikartade. Det privata självet kopplas till 

människans närmaste relationssfär och integritet. I den privata sfären odlas självet i relation 

till familj, vänner och närmiljön, allt som är intimt och privat. Självet som föds i den privata 

sfären kan sedan orientera sig ut mot den offentliga världen. Det splittrade självet beskriver 

Johansson som ett ambivalent själv, som är påverkat av yttre tryck och som samtidigt sträcker 

sig mot omvärlden. Det splittrade självet söker konstant efter helhet, trygghet och förankring.  

 

Diskussionen om det disciplinerade självet har sina rötter i den protestantiska etiken. Ett 

rationalistiskt tänkande styr detta själv som har sitt ursprung i arbetet och offentligheten men 

sträcker sig även in mot privatsfären. Detta leder till bl.a. att behov och beteende disciplineras 

allt eftersom människan stöps och formas i givna modeller när även vardagslivet 

rationaliseras. Det utsträckta självet är det postmodernaste av själven. I fokus av detta själv 

ligger medie- och informationssamhället, som hotar att kolonisera hela privatsfären. Genom 

det utsträckta självet får människor större möjligheter att drömma, att förändra och att utforma 

utopier. Till sin natur är det utsträckta självet oberoende av plats, liberalt och 

utvecklingsoptimistiskt.  

 

Genom dessa perspektiv på självet tillsammans med identitetsverktyg kan man även granska 

informanternas självbeskrivningar i transkriptioner. I analyseringsprocessen letar vi 

systematiskt efter uttryck som kan berätta om de olika själven och/eller dimensioner av 

identitet. Vi letar efter uttryck som kan beskriva informanternas privata själv, hur dessa 

beskriver sig själva i förhållande till den närmaste relationssfären, samtidigt som man håller 



 18 

ögonen öppna för uttryck som talar om splittringar och ambivalens i identiteten. Eftersom 

intervjuerna ofta innehåller diskussioner om arbete, studier och andra faktorer som tillhör 

sfären av det disciplinerade självet, är det naturligt att granska dess förekomst speciellt vid 

dessa sammanhang men även i andra sammanhang i intervjuerna. Även det utsträckta självet 

har sin egen plats, då vi i intervjusammanhangen diskuterar bl.a. drömmar och användningen 

av olika media.  

 

Precis som identiteter inte är entydiga, är inte heller de olika uttrycken det. Ofta har man i ett 

och samma uttryck möjlighet att finna flera olika nivåer som då kan tolkas på ett flertal 

varierande sätt och vidare kopplas till de olika själven och olika dimensioner. Det görs ändå i 

identitetsanalyserna ett försök att skapa enhetliga beskrivningar där även alternativa 

tolkningar får plats. I analysen får forskaren dock alltid förlita sig på, förutom materialet och 

metoden, sin egen kunskap och känsla. Vidare vill vi försöka låta oss överraskas av det som 

materialet ger oss. Allt som uttrycks i intervjuerna lämpar sig inte för att granskas genom de 

olika själven eller dimensioner för sig, men tillsammans kan de bygga ett verktyg som ändå 

fungerar många nivåer, och som ger oss djupare inblickar i informanternas identiteter.  
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3 Resultat av intervjustudien 
I det följande presenteras språkliga performansanalyser och identitetsanalyser för de åtta 

informanterna. De språkliga analyserna är baserade på de svenskspråkiga intervjuerna med 

informanterna medan identitetsanalyserna är baserade på både de finsk- och svenskspråkiga 

intervjuerna med sverigefinska informanter. Vad gäller de kaldeiska informanternas 

identitetsanalyser har vi fått förlita oss på de svenskspråkiga intervjuerna. I citaten betyder I 

intervjuaren och informanten betecknas med sin initialbokstav. Namnen på informanterna är 

fingerade, dvs. alla presenteras under en pseudonym. De kvantitativa språkdata som utgör 

grund för performansanalyserna återfinns i bilaga 7. Under punkt 3.9-3.10 sammanfattas 

performansanalyserna och identitetsanalyserna. 

3.1 Erkki 

Erkki är en man i 60-årsåldern med finska som modersmål. 

3.1.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Erkki talar obesvärat om allt som förekommer i intervjun. Han täcker en mängd olika 

samtalsämnen, både de som presenteras genom frågorna och andra som han introducerar 

själv. Det rör både konkreta och abstrakta ting, dåtid, nutid och framtid och han behärskar 

sociolingvistiska och pragmatiska konventioner. Talet är rikt på associationer, utvikningar och 

sidohistorier och rör sig fritt över tid och rum. Han förefaller helt och hållet hemtam med 

svenskan som kommunikationsmedel, och det är bara enstaka grammatiska normavvikelser 

och uttalsavvikelser som avslöjar att det inte är hans modersmål. Det förekommer så gott som 

aldrig någon betydelseförhandling, vilket ytterligare förstärker intrycket av svenskan som 

Erkkis förstaspråk. Ämnets kognitiva svårighetsgrad och språkets därmed ökade komplexitet 

påverkar inte nämnvärt den språkliga korrektheten. Hans sätt att använda svenska språket som 

kommunikationsmedel tycks spegla det faktum att han har bott här i över 40 år, att han kom 

till Sverige som 21-åring och hans integration i det svenska samhället. 

 

Språklig kvalitet 

Den språkliga kvaliteten är genomgående mycket god och det förekommer idiomatiska 

uttryck, något som är ovanligt hos de andra informanterna: 

 

nej alltså de arbetet har gett de ä arbetet tänkte när ja va arbetsledare till 

exempel så så hade ja ju mestadels svenskar så så  de blev de daglig allså 

daglig träning mycke ja hade sexti man som mest under mej så så de va mycke 

mycke snack och kurserna på de så de va där ja har hämta min svenska å där 

där nackdelen me den ä att att grammatik att har fått ta stryk på de ja 

 

Erkki behärskar och använder alla tempus. Hjälpverben uppvisar stor variation och används 

korrekt. Andelen mindre frekventa verb är avsevärt högre än hos alla de övriga informanterna, 

74 % mot i medeltal 60 %, vilket speglar de vitt skilda samtalsämnen som avhandlas. 

Bestämningsorden till nomen används i stort sett korrekt med enstaka misstag i 

genusböjningen. De vanligaste prepositionerna används korrekt, medan de ovanligare ibland 

blir fel eller ersätts med en av de vanligare. Ordförrådet visar upp stor variation. Talet binds 

samman av de flesta förekommande konnektorer och det finns andragradsbisatser. Ordföljden 

är i huvudsak korrekt, även i satser som inleds med annat än subjekt, där många 

andraspråkstalare brukar göra misstag. 
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Flyt och uttal 

Erkkis tal ger intryck av gott flyt, och visar också prov på alla de kriterier Green-Vänttinen 

och Lehti-Eklund (2004:30) sätter upp för bra flyt: fyllda pauser, pauser endast mellan 

talkonstruktionsenheter, högt tempo (och varierat tempo, vilket ger ännu bättre flyt och 

förståelse), interaktion, rytm och god intonation. 

 

Det finns språkdrag som räknas som utslag av brist på flyt, men det förtar inte det positiva 

helhetsintrycket. Exempelvis realiseras enstaka betonade stavelser inte så starkt som normen, 

men det finns en tydlig distinktion mellan korta, obetonade, och långa, betonade, ljud, vilket 

ger god rytm.  

 

Den språkliga kvaliteten är, som visas ovan, mycket god, och avvikelser i uttalet är i stort sett 

det enda som drar ner Erkkis språkliga kapacitet. Det förekommer avvikande uttal av vissa 

ljud, exempelvis uttalas a öppet nästan varje gång, tje-ljudet uttalas ibland som s, 

konsonanterna blir mjukare där f ofta uttalas som v, samt t som d. Det förekommer också 

diftonger, där e uttalas som ea och a uttalas som ae. Medan de förstnämnda uttalsavvikelserna 

kan ha sin förklaring i informantens finska modersmål, kan de sistnämnda sägas vara ett 

dialektalt drag i mälarlandskapen. Ingen av dessa avvikelser påverkar flytet nämnvärt. Det 

förekommer enstaka upprepningar och omtagningar. Erkki upprepar vissa ord, när han tänker, 

eller söker efter ord, men det uppfattas som ett sätt att fylla pauser och stör inte flytet. 

 

Kommunikationsstrategier 
Eftersom Erkkis andraspråkskompetens i mycket kan jämföras med talare av svenska som 

förstaspråk, är det lite vanskligt att beskriva hans sätt att tala i termer av inlärarstrategier, 

vilka sammankopplas med sätt att klara av kommunikationshändelser med hjälp av begränsad 

språkförmåga, och att med strategier utöka denna förmåga. Kanske kan man påstå att Erkki 

utnyttjar vissa genomförandestrategier i det att han med stort språkligt självförtroende 

parafraserar och förklarar det han vill säga med många ord. Antalet löpord är det näst högsta 

bland de åtta informanterna.  

 

Kodväxling förekommer inte. Det är intressant att notera att Erkki har för vana att kodväxla 

till svenska då han talar finska med en svensk-finsk tvåspråkig person. Detta tyder på språklig 

medvetenhet och att kodväxlingen utnyttjas som en genomförandestrategi i de 

kommunikationssituationer det är möjligt. 

3.1.2 Identitetsanalys 

Den finskspråkiga manliga informanten Erkki hade vid intervjutillfället uppnått 

pensionsåldern, vilket innebär att han var på väg från vuxenåldern till ålderdomen. Hos 

honom framträder det privata självet på ett tydligt sätt. Tillsammans med sin första fru har 

Erkki tre barn, alla i 20- och 30-årsåldern och genom dessa flera barnbarn. Erkki har 

genomgått två skilsmässor – något som han är väldigt öppen om – och lever nu i sitt tredje 

äktenskap sedan många år tillbaka. Det privata självet verkar ha spelat en stor roll för Erkki 

under hela hans liv. Detta kan man ana bland annat i hans berättelse om sin tid som 

ensamstående far till sina tre barn samt engagemanget i deras liv både under deras uppväxt 

och under det vuxna livet.  

 

Erkki är mån om att hålla goda relationer till sina nära och kära. Speciellt barnen och 

barnbarnen verkar ha en stor betydelse för honom, men även den övriga släkten både i 

Sverige och i Finland betonar han goda relationer till. Tidsenligt nog verkar vänner och familj 
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omkring Erkki lida av tidsbrist, vilket kan ses som ett tecken på rationaliseringen av 

vardagslivet och detta har i sin tur lett till mindre kontaktskapande. I samband med att han 

nämner det är han även noga med att påpeka att relationerna ändå är oproblematiska och att 

detta är viktigt för honom. Det verkar som att Erkki gärna vill framstå som en extrovert och 

social person som alltid finns där för sina nära och kära om dessa skulle behöva honom.  

 

Det privata planet i Erkkis liv är starkt präglat av finska kontakter. Därigenom är hans 

tillhörighet i det svenska samhället, som han beskriver det, intressant på flera olika sätt. Ser 

man på de sociala relationerna, är kopplingarna få. Erkki själv berättar att de svenskspråkiga 

bekanta han har befinner sig i periferin av den sociala kretsen. De kanske är nuvarande eller 

före detta arbetskamrater, som man har en väldigt sporadisk kontakt med utanför arbetet. 

Hans närmaste, både vad gäller familj och vänner, har finska som modersmål och lever ett 

mer eller mindre finskt liv i Sverige. Svenskarna har förblivit utanför den närmaste sfären. 

Som exempel berättar han hur han upplevde kontaktskapandet med svenskar när familjen 

efter flytten till ett villaområde hade försökt bekanta sig med grannar. 

 

ja tror faktist att man inte gör så stora ansträngningar heller när man se man ä 

man ä allmänt vänlig bara och ee utåtriktat om inte andra nappar på de då då 

konstaterar man att jaha 

 

Trots brist på nära svenska vänner har Erkki flera andra saker i sitt liv som kopplar honom till 

det svenska samhället och även skapar samhörighet. Erkkis höga arbetsmoral kan ses som ett 

tecken på prägling av det disciplinerade självet men även på ett aktivt vuxenliv där Erkki 

lyckats lösa den eventuella existenskrisen mellan generativitet och stagnation. Sin karriär har 

Erkki gjort till största delen inom industrin med många finskspråkiga kollegor, men även med 

svenskar som han enligt sin beskrivning alltid kommit bra överens med. Samma gäller för 

kontakterna på fritiden, Erkki har varit politiskt aktiv både kommunalt och inom kyrkorådet. 

Han betonar att han oftast har blivit bra bemött av svenskarna, både i början när han var på 

väg in i arbetslivet och samhället men även senare, trots viss distans.  

 

Erkki beskriver sig och andra finländare ofta på ett sätt som gör det tydligt att han enligt sin 

egen mening representerar en invandrar-/minoritetsgrupp som skiljer sig från svenskar. Vissa 

identitetsrelaterade autostereotypier är väl synliga, t.ex. de om finnar som flitiga och duktiga 

arbetare. Den protestantiska etiken som sitter i djupet i det disciplinerade självet har påverkat 

Erkkis identitet starkt. Han betonar subtilt men obestridligt hur han arbetat hårt och tagit 

ansvar både för sig själv men speciellt för de andra såväl i arbetslivet som på det privata 

planet. Det disciplinerade självet verkar ha haft sin inverkan på Erkkis tänkande, men är 

kombinerat med djup humanism. Vad gäller utbildning hade Erkki vid invandringen endast 

utbildning motsvarande grundskola med sig i bagaget, någonting som inte verkar ha hindrat 

honom från att ägna sig åt livslångt lärande på ett eller annat sätt. Formella utbildningar har 

inte nödvändigtvis vägt tyngst även om Erkki berättar med stolthet i rösten hur han lyckats ta 

några poäng på högskolenivå. Även om Erkki specifikt konstaterar att språkinlärning 

(engelska) verkar svårare vid högre ålder har han ändå bestämt sig att fortsätta med 

självstudier i språket.  

 

Erkki verkar präglas av framför allt det privata och det disciplinerade självet. Spår av dem kan 

hittas överallt i hans uttryck i både de svenskspråkiga och finskspråkiga intervjuerna. 

Samtidigt är det splittrade och det utsträckta självet mindre synliga hos honom. En tolkning 

man kan göra av hur Erkki beskriver sin karriärändring är att även där har han velat låta det 

privata självet, en slags subidentitet, ta mer plats i helheten.  
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Efter en 30-årig karriär inom industrin Erkki bestämde sig för att sadla om. Han beskriver sina 

känslor mot det dåvarande arbetet som ”slentrianmässiga”, vilket i sin tur ledde till att han 

sökte sig vidare till en sjukvårdsutbildning, vilket kan ses som ett tecken på en människa som 

inte ser sin ålder som ett hinder för personlig utveckling och förändring. De senaste åren har 

han arbetat som deltidsanställd inom vården och ger intryck av att trivas med sitt val. Åren 

som förman, säger Erkki, har påverkat hans synsätt vad gäller andra människor och utvecklat 

hans psykologiska öga på ett förmånligt sätt. Som sin bästa egenskap i det nuvarande arbetet 

beskriver Erkki sin förmåga att skapa trygghet omkring sig.  

 

psykologian testeissä kaikissa niissä minä pärjäsin hyvin niin tuota mulle oli 

kehittyny semmonen / myönteinen kuva ihmisistä että tuota ihminen on et se on 

yhtäarvonen syntyessään kun se on kuollessaankin ja kaikki sillä välillä 

 

(i alla  psykologiska tester klarade jag mig bra och jag hade väl utvecklat en sån 

/ positiv bild av människor att människan hon är likvärdig när hon föds och när 

hon dör och allt däremellan) 

 

I intervjun framträder framför allt tre stora beslut som påverkat Erkkis liv påtagligt. Det första 

är beslutet att åka till Sverige och söka arbete här, vilket ledde till ett helt liv i ett annat land. 

Det andra är Erkkis ”val” av tro, som har satt en prägel på hans livssyn och det tredje beslutet 

att sadla om professionellt. Vid dessa tillfällen då stora personliga förändringar har skett vore 

det naturligt att leta efter spår av ett själv som är splittrat. I Erkkis fall verkar detta inte 

stämma. Som han själv beskriver det, har viljan att göra stora ändringar i sitt liv inte haft sin 

grund i någon större splittring, oro eller identitetskris, utan snarare i äventyrslust eller tristess. 

Bilden Erkki ger av sig själv är balanserad. Möjligtvis har det funnits tider i Erkkis liv då han 

har varit tvungen att söka efter helhet och förankring i omvärlden, troligtvis under den tiden 

då hans familj splittrades, men detta är ingenting han väljer att ta fram i intervjun. Tvärtom, 

han ger en bild av en människa vars identitet är skapad kring en känsla av kontinuitet och 

sammanhang och där stabilitet råder. En viss typ av sinnesro förmedlas. Även om Erkki på 

vissa sätt ger en bild av en individ i aktiv vuxenålder med arbete och familj, visar han på 

många sätt även en mognad och en visdom som ofta kopplas ihop med ålderdomen.  

 

Erkkis identitet verkar formas, vidmakthållas och förändras framför allt i samspelet mellan 

intrapersonella och interpersonella processer. Han berättar ofta hur möten med människor i 

olika sammanhang gjort att han tänkt si eller så eller ändrat sina tankegångar. Samtidigt som 

han visar personlig integritet ger han även bild av en människa som utvecklas i sina 

förhållanden till andra. Ritualiseringar som kopplas till ålderdomen beskrivs ofta som 

filosofiska. I Erkkis fall verkar detta stämma väl, då han ofta tar upp ämnen som har med sin 

livsfilosofi att göra.   

 

Den största enskilda faktorn som påverkat Erkki som människa verkar vara hans tro och 

kyrkan. Kyrkan erbjuder honom inte bara själslig guidning, utan även möjlighet att uppleva 

känslor av kontinuitet och sammanhang. Bland annat är de flesta människor i Erkkis närmaste 

sociala krets anställda inom en församling eller har någon liknande koppling. Han hänvisar 

även ofta direkt eller indirekt till värderingar som till sin grund är kristna. Han ser sina 

medmänniskor, speciellt på arbetet, som ”sina systrar och bröder” och agerar utifrån detta 

synsätt. Man får en känsla av att det finns en koppling mellan hans senare val av yrke och 

detta humanistiska synsätt. Erkkis subidentitet som troende är stark och påverkar stort även 

hans helhetsidentitet. Tron på att människan i grunden är god finns hela tiden där.  
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Sidor av det utsträckta självet är minst tydliga hos Erkki. Några drag som kan tolkas vara 

uttryck för detta själv finns ändå där. Vad gäller medierna, följer Erkki både finsk- och 

svenskspråkig media, speciellt nyhets- och magasinsprogram, vilka i sin tur har hjälpt honom 

att bilda en del bestämda uppfattningar om samhället i Sverige. Bilden han fått av 

rättsväsendet genom media är någonting som oroar honom märkbart i intervjuerna. Vidare 

använder Erkki dator som hjälpmedel i bl.a. sina studier i engelska och tar hjälp av 

ordbehandlingsprogram när han skriver på engelska. Han kan inte beskrivas som ett offer för 

informationssamhället utan snarare som en intresserad observatör av det.  

 

Några av egenskaperna hos det utsträckta självet är utvecklingsoptimism och ambitionen att 

drömma och förändra. Båda dessa egenskaper verkar ha funnits hos Erkki under hela hans liv, 

speciellt när man tar hänsyn till hans äventyrslystnad i samband med flytten till Sverige, viljan 

att byta karriär samt även våga göra förändringar i sitt privata liv i form av skilsmässor och 

omgifte. När man frågar om hans framtida drömmar säger Erkki att han inte brukar planera 

sitt liv, att han ”tar dagen som den kommer”, men hoppas kunna resa mer, t.ex. till Australien 

i framtiden. Bilden av en aktiv individ som inte ser tiden som passerar eller sin ålder som ett 

hinder, kan urskiljas.  

3.2 Jukka 

Jukka är en man i 50-årsåldern med finska som modersmål. 

3.2.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Jukka pratar om en hel del olika samtalsämnen och flera av dem initierar han själv. Han talar 

om det förflutna såväl som om nutiden och framtiden. Hans tal är aldrig svårt att följa med i 

eller förstå. Han är angelägen om att mottagaranpassa sina berättelser till intervjuaren, till 

exempel genom att förklara förhållanden från Finland som intervjuaren inte kan tänkas känna 

till. Jukka håller hela tiden fokus i det han talar om, och han berättar logiskt och med 

sammanhang. Vissa förklaringar, om fakta eller ordbetydelser, kan dock bli ganska 

tidskrävande och möjligtvis störa berättelsen. Det förekommer några fall av 

betydelseförhandling där Jukka talar med intervjuaren om ett ords exakta betydelse eller 

vilket ord som behövs för att beteckna en företeelse, exempelvis: 

 

I: haru nåra andra släktingar som bor i sverige 

J: jo två kusiner bor i motala å min ää min min min // alltså deras / mor 

I: mmm 

J: äää 

I: din // 

J: // näe inte tante // 

I: två kusiner till dej 

J: mm / å deras mor / bor i motala 

I: moster eller faster kan de vara de 

J: ha just moster 

I: ja /  

J: moster 

I: svårt å tänka efter va de ä förnånting 

J: ja ((skratt)) 

I: men så äre nog ((skratt)) 

J: just de va moster 
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Det behövs aldrig någon förhandling om innehåll. 

 

Jukkas tal är ganska långsamt och till viss del tvekande. Antalet ord är relativt lågt, men talet 

är informationstätt och saknar i stort sett utfyllnadsord.  

 

Språklig kvalitet 

Den språkliga kvaliteten är relativt god och för det mesta tillräcklig för det Jukka talar om. 

Det är tydligt att mer kognitivt krävande ämnen påverkar den språkliga korrektheten, men 

också när han talar engagerat och därmed snabbare. Vid några tillfällen saknar Jukka ord för 

det han vill säga. Han säger nu blir det svårt, gör långa pauser och beskriver det han vill säga, 

eller frågar om hjälp. Ordvariationen är ganska stor, men som nämnts tidigare är ordförrådet 

för knappt inom vissa domäner, i synnerhet när han beskriver finska förhållanden. Hans 

ordförråd visar dock prov på ord med specialiserad betydelse som lyrisk tenor, 

administrationsspråk, förmedla. Av den totala ordmängden på över 1100 ord är de 

specialiserade orden dock en försvinnande liten del och de hör tydligt ihop med Jukkas 

yrkesutövning. 

 

Helhetsintrycket av Jukkas tal är att språket visserligen avviker från svenskans norm, men att 

dessa avvikelser inte stör särskilt mycket. Han är osäker på substantivets bestämda och 

obestämda form och kongruens mellan nomen och bestämningsord, exempelvis vi bodde vid i 

sånt huset som var jätte jätte stor. Den här typen av avvikelser är vanliga, men försvårar inte 

förståelsen eller hur budskapet går fram. Jukka behärskar verbens alla tempus och använder 

hjälpverb både varierat och korrekt. Ordföljden är korrekt i subjekt-verb-objekt-satser, men 

blir ibland fel i satser som inleds med annat än subjekt. 

 

Flyt och uttal 

Jukka talar med relativt gott flyt. Det finns drag i hans uttal som bidrar till gott flyt, men 

också drag som ger brister i flytet. 

 

Till ett gott flyt bidrar god intonation. Den åstadkoms genom att Jukka gör skillnad mellan 

korta och långa ljud och därmed får en god betoning och rytm, såväl i ord som i satser. 

Rytmen störs dock i viss mån av pauserna. Uppåt- respektive nedåtgående toner realiseras 

också i stort sett korrekt i sina respektive kontexter. 

 

Interaktionen med intervjuaren är god. Det uppstår sällan missförstånd. Jukkas tal är också så 

gott som fritt från omtagningar, som annars kan störa flytet. 

 

Uttalet av vissa språkljud avviker från normen; l uttalas längre bak, tje-ljudet närmar sig s, 

mycket liten eller ingen distinktion mellan tonande och tonlösa klusiler (apsolut), y liknar u. 

Trots att det förekommer ganska många avvikelser från uttalsnormen uppfattas dessa inte som 

störande för flytet. 

 

Den enskilda faktor som kan sägas påverka flytet och därmed funktionaliteten negativt är 

förekomsten av pauser och låg talhastighet. Pauserna förekommer överallt i talet, både mellan 

turkonstruktionsenheter och på andra ställen, liksom före repliker. Ibland fyller Jukka ut 

pauserna genom att upprepa det sista ordet, och ibland är de ofyllda. Pauser används också 

medvetet för att betona vissa ord eller fraser. En annan vana hos informanten är att använda 

röststyrkan för att variera talet. Han talar mycket tyst vid uppräkningar, exemplifieringar, 

upprepning eller i slutet av en sats för att markera att resonemanget går mot sitt slut. 
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Möjligtvis gör han det också vid tillfällen när han är osäker på ordval eller syntax. Den låga 

röststyrkan gör vissa delar av talet svåra att uppfatta och påverkar därmed flytet negativt 

liksom det påverkar Jukkas språkförmågas helhet avseende funktionalitet. 

 

Kodväxling förekommer vid något enstaka tillfälle, men det är fullt medvetet och avses som 

ett exempel på just ett finskt ord. Det används vid ett tillfälle som ersättning för ett svenskt 

ord som saknas: 

 

J: hon sitter också i / i / i /// johtokunta / styrelsen 

I: styrelsen ((samtidigt tal)) 

 

Kommunikationsstrategier 

Jukkas strategier för att göra det mesta av sin språkförmåga, som ibland inte riktigt räcker till 

för det han vill säga, har drag av både genomförande och reduktion. Jukka framstår som en 

försiktig språkanvändare, som hellre säger rätt och lite, än mer med risk att säga fel. Å andra 

sidan överger han inte ett ämne eller ger upp en mening han inlett, utan tar paus, funderar, 

parafraserar och förklarar. Han undviker inte heller svårare ämnen. Relativt sällan ställer han 

direkta frågor till intervjuaren om ord som saknas, men vid några tillfällen kontrollerar han 

med sin samtalspartner, som här en preposition: 

 

J: ää vi har / vi har lärt oss // av kriget 

I: mm // mm 

J: eller om kriget / hur är det nog 

I: av kriget ja 

J: jaa 

 

Han använder inte icke-verbala medel, utan litar, trots allt, till orden. 

3.2.2 Identitetsanalys 

Finskspråkiga Jukka är född 1952, ”de finska olympiska spelens år”, som han själv säger. 

Redan detta beskriver hur viktig nationalitetskänslan är för honom men även hur han befinner 

sig mitt i vuxenåldern. Som son i en prästfamilj från norra Finland beskriver han sin barndom 

som en bekymmersfri och idyllisk tid, något som enligt vår uppfattning har bidragit till en 

känsla av harmonisk tillvaro som han verkar ha. Jukka talar med värme om flera faktorer som 

hör till den privata sfären och som har med det privata självet att göra, både vad gäller 

barndomshemmet och föräldrarna där samt banden mellan medlemmarna i hans egen familj.  

 

Jukkas familj består av fru och tre barn i 20-årsåldern. Frun kommer från samma trakter i 

norra Finland som Jukka. Enligt honom känner sig hela familjen till överväldigande del som 

finsk. Barnen har tydligt uttryckt att de är finländare och det äldsta har flyttat tillbaka till 

Finland. Vid förfrågan om hur hans nationella identitet ser ut är Jukka väldigt tydlig med att 

betona att han är finländare, inte sverigefinne. Vad för honom spelar avgörande roll är hans 

och familjens rötter som obestridligt ligger i Finland. Att vara sverigefinne vore att vara två 

saker samtidigt, och ”de e nästan samma sak som att någon klipper dej (på mitten)”. Detta 

uttalande talar sitt tydliga språk om Jukkas strävan att ha en enhetlig helhetsidentitet. Trots att 

Jukka inte uttrycker någon direkt längtan till Finland och säger att han upplever Eskilstuna 

som sitt hem, antyder han att det finns en möjlighet att han skulle kunna flytta tillbaka till 

Finland vid pensioneringen.  
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några säjer vi skulle vara här sverigefinnar men va e sverigefinnar […]man är / 

ä svensk eller finsk // å ja e finsk 

 

Och vidare: 

 

dä ä fråga om / om sina rötter […] och ää våra rötter är i finland […] vi bor i 

sverige // och ää å vi kan säja att vår hemland nu är sverige […] men vår 

fosterland / är finland 

 

Jukka flyttade till Sverige för ett antal år sedan och tog då arbete inom den finskspråkiga 

församlingen, en tjänst som han fortfarande arbetar i. Han är inte en typisk arbetsinvandrare 

som många av hans landsmän i Sverige i den meningen att för honom och familjen fanns det 

även andra alternativ såsom fortsatt liv i Finland med andra utmaningar inom resebranschen. 

Det står klart att flyttningen till Sverige var delvis resultat av en slump, och delvis en 

chanstagning som visat sig vara både lyckad och misslyckad. Jukka själv beskriver sin trivsel 

i arbetet som bra men är inte sen att berätta om sin frus arbetslöshet och ekonomisk knapphet 

som hindrat många drömmar från att bli verklighet. 

 

Jukkas relation till Sverige och svenskar å ena sidan och Finland och finnar å andra sidan 

framstår som intressant i intervjuerna. När han ombeds att jämföra de olika kulturerna 

uttrycker Jukka vid flera tillfällen en viss irritation över saker och ting i Sverige eller med 

svenskar. I hans beskrivningar, speciellt i den finskspråkiga intervjun, kan det urskiljas ett 

tydligt vi-och-de –tänkande vad gäller finländare och svenskar. Det står klart att Jukka sökt 

sin samhörighetskänsla hos den sverigefinska gemenskapen, med betoning på det finska i 

stället för den traditionellt svenska. I kärnan av Jukkas privata själv är naturligtvis familjen. 

Vad gäller vänskap har frun en viktig roll även där, då Jukka säger att hans vänner är deras 

gemensamma vänner och umgänget med dessa sker alltid på bådas villkor. Vänskapskretsen 

är även den sverigefinsk och har till stor del skapats genom hans arbete och finskspråkiga 

kamrater där.  

 

Det disciplinerade självet framträder något hos Jukka, men ger inte något starkt intryck. Det 

som däremot märks är en viss vilja till förflyttning ifrån detta självets inflytande. I intervjun 

kan man ana att Jukka som barn och ungdom präglats av sina föräldrars arv som utbildade och 

språkkunniga och därigenom även själv valt att fortsätta till högre studier samt lära sig ett 

antal främmande språk. Jukka själv har bakom sig, förutom studentexamen, studier på en 

prestigefylld musikhögskola, en kantorsutbildning samt studier som ungdomsledare inom den 

finska kyrkan. Språkintresset och -kunskaper härstammar från skolåren, då Jukka gick på en 

språklinje med studier i såväl tyska, engelska, svenska som latin. För övrigt verkar hela 

familjen dela samma intresse för språk. Jukka beskriver sin fru som ”den duktigare på svenska 

av oss två” och konstaterar att barnen är närmast trespråkiga med finska, svenska och 

engelska. För sin egen del verkar Jukka ha lämnat aktiva studier bakom sig i den fas i livet 

som tillhörde ungdomsperioden och till den tidiga vuxenåldern.  

 

Glidningen från det disciplinerade självet syns tydligt vid några tillfällen även om Jukka 

konstaterar att han trivs med sitt arbete. Det verkar ändå som om Jukka på något plan anser att 

han så småningom gjort sitt vad gäller det finansiella ansvaret i familjen. Vidare beskriver han 

sig som en livsnjutare som vid första möjligheten skulle kunna sluta arbeta och ägna sig åt ett 

liv som fri konstnär obunden av tider, pengar och rationalitet. En möjlig tolkning är att Jukka 

av olika anledningar upplever sig äldre än sin ålder och ser den tidiga pensioneringen från den 

fasta tjänsten som ett sätt att slå sig till ro, en strävan som ofta kopplas ihop med ålderdomen.  
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En annan tolkning är att Jukka vid intervjutillfället är i en fas där han kämpar med den 

identitetskris som kopplas till vuxenåldern, nämligen generativitet vs stagnation.  

 

minä toivon tosiaan että tuo vaimon ja tyttären bisnes lähtis hyvin (x) tästä näin 

ja minä voisin sitte niin kun heittäytyä ikään kuin vapaaksi taiteilijaksi //[…]että 

se taloudellinen toimeentulo ois niin ku turvattu ettei tartte olla sillai niin ku / 

siitä virasta kiinni vaan että ois niin ku jotain muuta 

 

(jag hoppas verkligen att den där business som frun och dottern har skulle 

komma igång (x) så att jag skulle så att säga kunna bli en fri konstnär //[…] ett 

den ekonomiska försörjningen skulle vara säkrad så att man inte vore /beroende 

av den där tjänsten utan att man skulle ha nåt annat 

 

Jukkas intervju ger inte så tydliga tecken på det splittrade självet som en del av hans 

helhetsidentitet. Det finns dock en faktor som kan tolkas skapa friktion och samtidigt även 

splittring hos honom. Vid några tillfällen talar Jukka om sina förhoppningar för framtiden 

samt den realitet att livet inte direkt blivit som han hade trott. En viss splittring kan alltså ses i 

det faktum att han inte haft en möjlighet att uppfylla sina önskemål vad gäller nedtrappning i 

arbetslivet. Vidare är i nuläget även hans fritid och det privata planet delvis invaderade av 

faktorer som egentligen hör till den disciplinerade sfären, då Jukka ägnar en del av sin fritid åt 

att hjälpa till med fruns gryende egenföretagarverksamhet. Detta beskriver Jukka som en långt 

ifrån perfekt situation men – som ett tecken på det disciplinerade självet – gör han sitt ändå. 

Den grundläggande styrkan i vuxenlivet sägs vara omsorg och denna visar Jukka speciellt 

gentemot sin familj.  

 

Både stabiliteten och dynamiken i Jukkas identitet kommer fram på ett påtagligt sätt genom 

intervjuerna. Vid intervjuerna såväl på finska som på svenska visar Jukka öppet många sidor 

av sin personlighet, även om han kan beskrivas som något mer fåordig på sitt andra språk. 

Han både skämtar om sig själv och tar även upp allvarliga och oroande ämnen som t.ex. 

finansiella problem familjen haft. Det finns en balans mellan en närmast busig, 

spelevinksaktig och grundpositiv optimist och en något orolig individ hos honom.  

 

Ett traditionellt uttryck av det utsträckta självet, medie- och informationssamhällets påverkan, 

syns inte speciellt starkt hos Jukka. Han har dock på ett naturligt sätt anammat en del av de 

nya medierna för kontaktskapande och upprätthållande av mänskliga kontakter. E-post 

tillsammans med telefon fungerar som kontaktmedel till släkten i Finland.  

 

Det utsträckta självets andra tydliga egenskap, förmågan att drömma och att utforma utopier, 

finns dock synlig hos Jukka. Resandet har funnits med som ett bestående intresse under en 

längre tid även till den grad att makarna vid ett tillfälle arbetade som researrangörer. En annan 

kär hobby, matlagning, har även den med intresset för olika kulturer och resor att göra. Att 

vara ute och se nya saker har betytt så mycket för Jukka att han ägnat sig åt det i alla år, även 

med de knappare resurser familjen haft de senaste åren. Jukka verkar vara införstådd med de 

olika skyldigheter (som familjeförsörjning och arbete) men även rättigheter som har att göra 

med det skede av livet han befinner sig i. På det sättet kan han beskrivas som en relativt typisk 

medelålders man, dock med en annorlunda kulturell bakgrund.  

3.3 Sinikka 

Sinikka är en kvinna i 40-årsåldern med finska som modersmål. 
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3.3.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Sinikkas icke-verbala signaler och hennes metakommentarer ger intrycket av att hon lyckas 

förmedla allt hon vill säga. Hon gör det med stort självförtroende som visar sig i att hon inte 

drar sig för svåra ämnen, komplicerade resonemang eller långa förklaringar. Under intervjuns 

gång tar hon upp en mängd olika ämnen, de flesta relaterade till hennes yrkesliv och till det 

svenska näringslivet. Hon förhåller sig relativt självständig till intervjuarens frågor, det vill 

säga besvarar dem, men tillåter sig att göra utvikningar och tolkningar, tar egna initiativ och 

driver dem vidare. Intervjuaren och Sinikka förstår varandra och den enda gång Sinikka 

behöver fråga om är när intervjuaren och hon pratat i mun på varandra. Av alla pilotstudiens 

informanter hinner hon med det i särklass största antalet ord per tidsenhet. 

 

Sammantaget lyckas Sinikka väl förmedla såväl en mängd information som en bild av sig 

själv. 

 

Språklig kvalitet 

Sinikka har ett gott ordförråd, framför allt inom de domäner av språket som är relaterade till 

yrkeslivet. Svenskan framstår som i första hand ett arbetsspråk och finskan ett hemmaspråk.  

 

Bland bestämningsorden överanvänds den här och de(t) här, ofta som pausutfyllnad, vilket 

kan förklaras med transfer från finskans tämä och se (namn borttagna):  

 

S: jo de e så att man ää alltså moderbolaget kallas - - - å dä svenska bolaget är 

- - - abe å då - - - abe har den här dotterbolagen här i sverige som har de här 

tillverkningsdelen 

I: mm 

S: å marknadsföring å den kallas - - - 

I: ja just de 

S: å då har vi också - - - koncept / som äger de här - - - 

I: mm 

S: köket så att vi har också den här snabbmat funktionen 

 

Hennes språk uppvisar annars ganska stor variation; även om andelen adjektiv av de 

framförställda bestämningarna inte är så stor (38 %), är adjektiven ändå fler i absoluta tal än i 

de flesta andras, eftersom Sinikka talar snabbt. Adjektiven tillhör inte de allra mest frekventa, 

men de är heller inte mycket specifika. Andelen verb i texten håller sig inom det normala 

spannet. Sinikka använder många verb som är statistiskt mindre frekventa (62 %), verb med 

mindre betydelseomfång, exempelvis debattera, påverka, pendla, och så gott som samtliga 

hör hemma i betydelsedomänen yrkesliv. Hon känner till tempussystemet och använder oftast 

formerna korrekt. Hjälpverben används i stort sett korrekt. 

 

Huvudsatserna har oftast subjekt i fundamentet med korrekt ordföljd, och i de fall någon 

annan satsdel spetsställs blir ordföljden ofta felaktig. Överhuvudtaget är den syntaktiska 

strukturen okomplicerad med få bisatser, helt i linje med hur oplanerat talspråk brukar se ut. 

 

Flyt och uttal 

Första intrycket är att Sinikka talar med gott flyt, och samtliga av de drag Green-Vänttinen 

och Lehti-Eklund (2004:30) beskriver finns att hitta där: hög talhastighet, riktig betoning, 

rytm, intonation och lätthet. 
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Mest utmärkande för hennes tal är det höga tempot. Det förekommer nästan inga pauser alls, 

utan Sinikka har för vana att upprepa ord i stället, vilket skulle kunna ses som fyllda pauser, 

eller en strategi att vara tydlig. De få pauser som finns, finns nästan uteslutande vid gränser 

mellan talkonstruktionsenheter, och fungerar förstärkande i hennes tal. Det förekommer 

utfyllnadsord som då eller alltså men dessa stör inte flytet eftersom hon inte förlorar fokus i 

samtalsämnet och tempot hålls uppe. Rytmen och intonationen är god. Intonationen är lite 

osvensk och påminner om finskans intonation bland annat genom att hon uttalar de flesta 

vokaler öppnare än normen och genom att uppåt- och nedåtgående ton inte alltid stämmer 

överens med svenskans mönster. Att talaren ändå ger ett intryck av mycket gott flyt kan dels 

bero på det höga tempot, dels att finnars sätt att tala svenska är välbekant för den 

svenskspråkiga intervjuaren och för de flesta svenskar i Mälardalsområdet. Sinikka använder 

också röstens ton och varierad stavelselängd medvetet, till skillnad från att spetsställa 

satsdelar, för att visa emfas. Också interaktionen bidrar till gott flyt. Sinikka är en mycket 

aktiv samtalspartner som ofta avslutar intervjuarens frågor, svarar snabbt och utförligt och 

ofta tar upp intervjuarens ord eller uttryck i sina svar. 

 

Några självreparationer förekommer, där Sinikka stannar till i talet och rättar det hon just sagt 

fel. Oftast är det fråga om mindre uttalsavvikelser som uppstått då hon i hög talhastighet 

snubblat över någon stavelse. De förekommer dock inte så ofta, trots att hon verkar vara 

medveten om att hon sagt något som inte följer regeln, vilket tyder på gott språkligt 

självförtroende. (Detta uttrycker hon också som svar på en fråga, där hon säger att hon inte 

bryr sig så mycket om sina eventuella språkfel.) Upprepade gånger i intervjun upprepar hon 

ord för att söka sig fram till rätt ord eller rätta det som håller på att bli fel, exempelvis: // lite 

grann engelska med några leverantörer också som e engelskspr- engelsk engelsk 

engelskspråkiga / utländska leverantörer 

 

Hennes ickeverbala signaler är inte särskilt framträdande och används aldrig som ersättning 

för ord. 

 

Kommunikationsstrategier 

Sinikka är en typisk risktagare som talare. Hon tycks inte dra sig för att tala om svårare ämnen 

och ror dem i land främst tack vare upprepningar, varierade upprepningar och parafraseringar. 

Dessa strategier ger en stor volym språk som hjälper budskapet fram. Enstaka gånger frågar 

hon efter ord. Hon varierar röststyrka, ton och talhastighet, vilket bidrar till hennes 

uttrycksfullhet. 

3.3.2 Identitetsanalys 

Utan att göra någon djupare jämförelse med andra informanter framträder den yngre 

medelålders Sinikka som en något mindre privat person i intervjun. Hos henne tolkar vi en 

viss förflyttning från det privata till det disciplinerade självet. Sinikka pratar gärna och 

mycket om sin arbetsroll och sitt arbete, men med mindre entusiasm om sitt privata jag. 

Sinikka beskriver sig bokstavligen som en kvinna i vuxenåldern där produktivitet ofta spelar 

en stor roll både på det privata planet och på arbetet.  

 

Jos nyt sit kuitenkin ajatellaan niin mä olen vähän yli nelikymppinen // uraäiti // 

niin kyllä sitä elää aika pitkälti tässä nykyisyydessä ja keskittyy tämän arjen 

rutiinin pyörittämiseen 
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(Om man nu tänker på det så är jag lite drygt fyrtioårig // karriärmamma // så 

då lever man ganska mycket i nutiden och koncentrerar sig på att ta hand om 

vardagsrutinerna) 

 

Vad gäller det privata självet, ger Sinikka en bild av sig själv som en väldigt stark och 

oberoende person. Detta är förstås en slags innebörd som vi som intervjuat henne tillskriver 

henne, men även en subidentitet som hon själv väljer att betona. Detaljer om den privata 

sfären förblir få, och det verkar som det privata är någonting som Sinikka inte grubblar över 

alltför mycket, eller inte vill dela med intervjuarna.  Hennes familj består av två söner i 

grundskoleåldern och en au pair som har blivit ”en bonusdotter”. Intrycket av en ”öppen” 

familj blir starkare när Sinikka berättar att sönernas far, som hon har skilt sig ifrån, bor i 

Finland men besöker familjen regelbundet med några veckors mellanrum.  

 

Sinikkas oberoende och självständighet framträder även när hon vid förfrågan berättar om 

familjen hon växte upp i. Hon beskriver sig själv som något annorlunda i jämförelse med sina 

föräldrar och syskon i och med att hon är den enda med en akademisk utbildning och 

kunskaper i andra språk. Vad gäller beroendeförhållanden i hennes egen familj verkar det som 

om hon är ”kaptenen på skeppet”, som seglar tillsammans med sin ”besättning” men står som 

ensam ansvarig för kursförändringar. Hon ger ett intryck av en person vars identitet är mindre 

beroende av kopplingar till kollektiv samhörighet eller kollektivt handlande.  

 

I och med att Sinikka har bott endast några år i Sverige, och eftersom vistelsen är planerad 

som något tillfälligt, har hon tämligen täta kontakter med vänner i Finland, ett kanske inte 

alltför typiskt drag i det skede av livet som Sinikka befinner sig i. Vännerna verkar spela en 

relativt viktig roll i hennes liv, till och med till den grad att hon inte känt något större behov 

av att aktivt söka nya vänskaper i Sverige. Familjens hund har hjälpt till att knyta kontakter 

med svenskar, men för övrigt anser Sinikka att det är ”ganska svårt att lära sig känna 

svenskar”. Detta ser hon inte heller som något större problem, utan snarare som en tidsfråga. 

Sinikkas jordnära inställning präglar både bilden hon ger utåt och verkar ha av sig själv. 

Således kan det antas att hennes identitet är relativt stabil.  

  

Spår av det splittrade självet är svåra att hitta hos de identitetsuttryck Sinikka ger. I begreppet 

”hem” kan man se en gnutta ambivalens hos henne. Enligt henne har hon två hem, det ena i 

Finland, det andra i Sverige. Det finns dock skillnad i hur hon upplevde det första hemmet i 

Sverige jämfört med det nuvarande hemmet. Eftersom det nuvarande hemmet ligger i 

Eskilstuna, som liknar hemorten i Finland, och eftersom det renoverades för att likna hemmet 

i Finland, säger Sinikka att hon inte längre har problem att trivas hemma. ”Känslan av 

tillfällighet”, som rådde i det första svenska hemmet, har försvunnit. Splittringen, 

obekvämheten var någonting som hon såg som ett problem som kunde lösas. Man skulle 

kunna tolka detta som exempel på Sinikkas försök och framgång i att bekämpa det splittrade 

hos sig själv. Om både stabilitet och dynamik vanligtvis är något som präglar identiteter 

samtidigt, kan Sinikkas hantering av sin levnadssituation tolkas som balansering mellan dessa 

två. För att nå stabilitet är hon tvungen att agera dynamiskt.  

 

Sinikka verkar inte heller ha något behov av att sträcka sig mot omvärlden i sökandet efter 

trygghet. Hennes styrka framträder i just det faktum att hennes viktigaste förankring verkar 

vara förankringen hos henne själv. Hon är inte självgående i det avseende att hon inte skulle ta 

hänsyn till andra, men ger ändå sken av att vara en djupt självständig person med gott 

självförtroende och stor integritet. En möjlig tolkning är att just intrapersonella processer hos 
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Sinikka har bidragit till att skapa en existentiell trygghet hos henne, samtidigt som den blir 

bekräftad genom olika interpersonella processer t.ex. på arbetet, hemma och genom vänner.  

 

Således är det lätt att säga att det disciplinerade självet verkar dominera bilden av Sinikka. 

Hon beskriver sig själv som ”karriärmamma” och, enligt vår tolkning, detta med betoning på 

karriär. Hon är målmedveten, duktig, självsäker och verkar njuta av sitt arbete och sin roll 

som chef i ett nordiskt storföretag. Denna subidentitet är påtagligt framträdande och trots att 

individen själv oftast upplever sin identitet som en totalidentitet, kan man i Sinikkas uttryck se 

en viss separation av karriärmänniskan från hennes andra identiteter.  

 

Jag är drivande / å de e kanske den största styrkan då […]   jag driver 

verksamheten jag ställer krav / men ja hjälper också att att kan man säja / så att 

vi / viii klarar dom bra när ja ställer (krav) 

 

Sinikka verkar vara van vid att göra val och söka lösningar till problem. Hon går rakt emot 

utmaningar och ångrar inte de val hon gör. Hon är stolt över sin utbildning och det faktum att 

hon aldrig varit arbetslös eller behövt söka arbete. Hennes grundinställning till att skaffa sig 

en utbildning verkar vara ytterst positiv men å andra sidan uttrycker hon implicit att hon inte 

behövt fler formella utbildningar än den första. Att hon accepterade det senaste 

jobberbjudandet och flyttade till Sverige var ett tydligt karriärsval och följd av ett beslut hon 

tagit redan i ungdomen när hon som 15-åring bestämde sig för att arbeta utomlands. Man kan 

ana att vissa delar av Sinikkas identitet varit framträdande under en lång tid i hennes liv. 

Dessa delar, t.ex. en viss äventyrslystnad, har legat till grund för hennes individuella 

handlande.  

 

Som chef beskriver Sinikka sig själv som ansvarsgivande och krävande, men även rättvis. För 

Sinikkas del är det är klart och tydligt att hon ställer krav på andra men även på sig själv och 

är stolt över det. Disciplinen som gör henne så duktig i sin arbetsroll verkar ha spridit sig till 

andra delar av livet, då Sinikka som helhet ger en väldigt organiserad och rationell bild av sig 

själv. Strävan efter effektivitet och dynamik verkar prägla henne starkt. Sinikkas beskrivning 

av sig själv och sitt liv accentuerar det som i västvärlden ofta anses som typiskt, även idealiskt 

för den fas i livet hon befinner sig i. På finska brukar man ibland tala om ”elämän 

ruuhkavuodet”, livets rusningsår. Det är uppenbart att Sinikka befinner sig mitt i dessa. Hon 

talar med en viss längtan om tiden då barnen inte längre bor hemma och är oberoende av 

henne men verkar å andra sidan njuta av livet som det är just nu.  

 

Speciellt i den finskspråkiga intervjun kommer det fram flera olika saker som Sinikka anser 

sig själv vara duktig på. Anmärkningsvärt är att hon inte skryter, utan verkar ta bl.a. sina goda 

språkkunskaper, sin arbetskompetens och sin höga anställningsbarhet som en typ av 

självklarhet. Detta kan ses som ett utmärkt exempel på hur de flesta subidentiteter blir för-

givet-tagna för individen.  

 

Det som kan tolkas vara Sinikkas utsträckta själv syns bl.a. i hennes äventyrslystnad. Sinikka 

beskriver sig själv som väldigt framtidsorienterad. Trots det faktum att hon för tillfället bor i 

ett annat land, drömmer Sinikka redan om nästa flytt till ett tredje land. I verkligheten 

kommer detta inte att ske förrän barnen blivit stora. Sedan ungdomen har Sinikka varit 

intresserad av andra länder och kulturer och berättar att hon vill fortsätta med sitt intresse.  

 

Ja har fattat beslutet att jobba utomlans när ja var femton / och ää strax efter 

gymnasiet ja jobbade några år utomlands / och och öö i den visste ja också / 
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också då så att om ja bara möjli- om ja har möjligheten / skulle ja / jobba 

utomlands igen 

 

Informationssamhällets påverkan på Sinikka är uppenbar på det sättet att hon vid ankomsten 

till Sverige målmedvetet koncentrerade sig på att skaffa all information som var nödvändig 

för henne vad gäller det svenska samhället och affärsverksamhet. Förutom språkkurser, 

berättar hon att hon började prenumerera på Veckans affärer och senare även stora svenska 

dagstidningar för att hålla sig välinformerad och att bilda sig en uppfattning. Denna 

medvetenhet verkar styra hennes mediabeteende, dvs. enligt sin egen beskrivning använde 

Sinikka tidningar som medel att utöka sin egen kompetens. Sinikka verkar ha en stor vilja att 

ständigt utvecklas och genom sin utveckling även forma sin identitet.  

3.4 Maria 

Maria är en kvinna i tjugoårsåldern med finska som modersmål. 

3.4.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Maria lyckas genomföra intervjusituationen utan större problem, men helhetsintrycket av 

Marias tal är att hennes språkförmåga begränsar hennes uttryck och att hon inte alltid kan säga 

det hon vill. Materialet visar knapphet både i volym och i kvalitet. Hon producerar det minsta 

antalet ord inom den undersökta tiden av alla informanter, och intervjuaren talar betydligt fler 

ord än Maria. Det är sällan svårigheter att följa med och förstå Marias tal, det finns logik och 

fokus, men det ger intrycket av att hon ibland väljer bort svårare samtalsämnen. Det 

förekommer mycket få många kopplingar eller associationer, och oftast svarar Maria på 

frågorna utan att utveckla sitt svar. Vissa samtalsämnen engagerar henne mer, och då pratar 

hon ledigare. Det förekommer förhandling om betydelse ibland, då Maria och intervjuaren 

fastställer vad Maria avser och vad ordet betyder: 

 

I: aha va har han för yrke / din pappa 

M: aa // han har / pappas yrke / ja vet inte / vi bor i landet / så va ä det  

I: arbetar han på landet alltså / är han bonde / jordbrukare 

M: ja precis  

I:han är jordbrukare / har ni en stor gård 

 

Vid något enstaka tillfälle blir det också nödvändigt att förhandla om innehållet, då 

intervjuaren och Maria inte förstår varandra. 

 

Språklig kvalitet 

Omfattningen av språkmaterialet som producerats under den undersökta tiden är litet. Maria 

framstår helt enkelt som en tystlåten person. Ordförrådet är begränsat, men inte alldeles 

onyanserat. Verbanvändningen uppvisar en rimlig andel mindre frekventa verb, medan 

bestämningsorden till nomen är påfallande vanliga och med ett stort betydelseomfång och 

överhuvudtaget ganska få, det vill säga substantivfraserna är sällan utbyggda. Orden har mer 

sällan abstrakt betydelse. Berättelserna är ganska fattiga på associationer och utvikningar, och 

består mest av enkla svar på frågorna. Orden används i sin riktiga betydelse och Maria 

behöver inte skapa nya ord eller använda ersättningsord. De samtalsämnen som förekommer 

är relativt enkla, och med större komplexitet skulle ordförrådet förmodligen inte räcka till, och 

Maria undviker svårare ämnen. 
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Av prepositioner använder Maria de vanligaste, vilket fungerar bra i sammanhanget som inte 

kräver annat. På en intervjufråga som avser språkinlärning nämner Maria att just 

prepositionerna är det som orsakar mest svårigheter för henne. 

 

Vad gäller grammatikkunskaper behärskar Maria alla svenskans tempus, även om det 

förekommer misstag ibland. Pluskvamperfektformer förekommer inte i materialet. Maria 

känner till kongruenskravet för bestämningsorden, men gör mycket ofta misstag, exempelvis: 

ja // de var också finsk familjen / ja kan lite ungern men ja kan inte prata så bra / det  

är jätteintressant språket. Ordföljden fungerar bra, och Maria behärskar svo-satser utan 

problem. I den här undersökningen uppmärksammar vi inversion, men i Marias material 

förekommer endast fyra satser inledda av andra satsdelar än subjekt, varför det är svårt att 

säga något bestämt om detta. Klart är att Maria känner till reglerna för inversion, men att det 

kan förekomma misstag. 

 

Det förekommer mycket få konnektorer överhuvudtaget i Marias tal, endast och och så, 

främst för att talet mest består av fraser med pauser emellan. 

 

Flyt och uttal 

Det övervägande intrycket är att Marias tal brister i flyt, främst på grund av många pauser och 

ofta tyst tal. Maria talar försiktigt och lite. 

 

Det finns dock några drag som bidrar till ett visst flyt, bland annat är interaktionen med 

intervjuaren god. Maria är snabb att lämna kortsvar och visar hela tiden att hon är med i 

samtalet. I de fall hon missförstår och upptäcker detta, lyckas hon ibland rätta upp situationen, 

men med vissa störningar i flytet. I de fall pauser är fyllda, av tvekljud eller av skratt, stör de 

inte nämnvärt. Maria skrattar ofta. 

 

Pauser förekommer ofta, både mellan turkonstruktionsenheter, där de inte stör nämnvärt, och 

på andra ställen i talet, där de stör flytet. Vissa pauser är fyllda, då Maria upprepar nyss sagda 

ord, drar ut på ord eller ljud eller fyller ut pauserna med tvekljud som aaa och äää. Talet är 

ofta tyst, och ännu tystare då hon är tveksam, till och med viskande, vilket ibland gör det svårt 

att följa hennes tal. Låg röststyrka i kombination med knarr på stämman i samband med 

pauser bidrar också till brist på flyt. Detta stör också talets rytm, som i övrigt är av varierande 

kvalitet. En kombination av felaktig ordföljd (rak i stället för inversion) och felaktig betoning 

av satsadverbial (ex. jag vet inte) ger också störd rytm och sämre intonation. Ordbetoningen 

blir dock bra, eftersom Maria gör skillnad mellan korta och långa ljud. 

 

De enskilda ljuden uttalas generellt enligt normen, med några undantag: Maria gör oftast inte 

skillnad mellan tonande och tonlösa klusiler, tje-ljudet uttalas som s, y uttalas som u, u uttalas 

som o, l uttalas långt bak. De avvikelser som finns stör inte flytet.  

 

Kommunikationsstrategier 
Vid några tillfällen tar Maria upp intervjuarens ord som här:  

 

M: […] så ja tror att nästan alla som bor i östra sverige de kan liten finska men 

ja vet inte 

I: mm de har helt annan historia 

M: jaa det är det helt annan historia och min pappa som är / som kommer från 

gamla / kuusamo  
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I övrigt kan Marias kommunikationsstrategier betecknas som typiskt reducerande. Denna 

strategi påverkar språkets alla nivåer: Vid flera tillfällen överger Maria ett samtalsämne, oftast 

genom att avsluta det hon börjat säga med ett jag vet inte, så som visas i exemplet:  

 

M: men de ä jätte ja tror att det är / intressant därför att min pappa kan ganska 

bra svenska  

/ fast vi bor där 

I: hur kan det komma sig att han kan svenska 

M: ja vet inte 

I: nähä 

M: ja vet inte därför att // nej ja vet inte 

 

Strategin att avsluta ett ämne med jag vet inte syns tydligt också i de kvantitativa språkdata 

där verbet veta förekommer 19 gånger, varav 17 i uttrycket jag vet inte. I relation till den 

totala språkmängden är uttrycket mycket frekvent. Att så ofta påstå att man inte vet något, 

även om det avser språklig uttrycksförmåga, kan tyvärr ge ett felaktigt intryck av velighet 

eller allmän okunskap hos Maria. Man skulle kunna påstå att det är en 

kommunikationsstrategi som inte bara reducerar budskapet, utan också Maria som person. 

Reduktionen märks inte så mycket vad gäller ordanvändningen, utan där ger materialet 

intryck av att Maria använder de ord som står henne till buds på bästa sätt. Man kan påstå att 

det finns en morfologisk reduktion i det att Maria inte kongruensböjer adjektiv och pronomen. 

Talet i sig är mycket, mycket tyst ibland, en reduktion i röststyrka, vilket ger otydlighet och 

även här en sorts reduktion av Marias person. 

 

Flera gånger under intervjun serverar intervjuaren lämpliga ord eller uttryck som Maria 

plockar upp; intervjuaren sammanfattar eller förtydligar vad Maria sagt, omformulerar frågan 

flera gånger trots att Maria inte frågat om det eller gissar och fyller i ord som Maria söker. Det 

gör intervjuaren inte vid andra intervjutillfällen, varför det är rimligt att gissa att det är Marias 

sätt att kommunicera som bidrar till intervjuarens beteende. 

3.4.2 Identitetsanalys 

Av de finska informanterna har den drygt 20-åriga Maria kortast erfarenhet av att bo i 

Sverige. Vid intervjutillfället hade hon varit bosatt i Sverige i ett och ett halvt år. Maria bor 

och arbetar hos en finsk familj som au pair. Denna familj kallar hon för sin nuvarande familj. 

Åldersmässigt är Maria mellan ungdomsperioden och den tidiga vuxenåldern, där 

föräldrahemmets påverkan på individen kan fortfarande tänkas vara stor samtidigt som det är 

vanligt i just denna fas att man skapar distans till sitt ursprung precis som Maria verkar göra.  

 

Intrycket Maria ger är att hennes privata själv är någonting i hennes identitet som hon inte i 

alla lägen är villig att dela med intervjuaren. Detaljerna om det privata livet förblir tämligen 

få, speciellt i den svenskspråkiga intervjun. Detta kan ha sina orsaker i bristfälliga 

språkkunskaper, men oviljan att anstränga sig att svara vad gäller dessa frågor kan även tolkas 

som att hennes privata själv är så betydelsefullt för henne att hon gärna håller det privat.   

 

Marias barndomshem ligger i norra Finland, ”i en liten by (tuppukylä)” som hon själv 

uttrycker det. Där levde hon som yngst i familjen med far, mor och fyra syskon. Modern i 

familjen finns inte längre i livet, ett faktum som Maria knappt nämner utan låter snarare 

intervjuaren förstå det implicit i den finskspråkiga intervjun, och på svenska rör hon inte 

ämnet alls. Detta kan tolkas som ännu ett tecken på att Marias privata själv är starkt garderat 

hos henne. Man får intrycket av att Marias förhållande till sitt barndomshem är något kluvet. 
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Dels visar hon ingen saknad till det gamla hemmet och påpekar flera gånger att orten var för 

liten för henne och att hon aldrig kan tänka sig att bo där igen, dels framhäver hon 

hemtraktens särskiljande drag som t.ex. fjällandskapet runt omkring och närheten till Finlands 

östra gräns jämfört med den nuvarande hemorten Eskilstuna.  

 

Om Maria inte visar någon självklar längtan till sitt barndomshem eller hemland, är hon ändå 

noga med att poängtera att hon upplever sig som finländare. Hon säger att hon har anpassat 

sig bra i det sverigefinska kollektivet men att hon inte ser sig själv som en del av det. Vad 

som gör henne till finländare enligt hennes egen beskrivning är både abstrakta faktorer som en 

viss moraluppfattning, uppfostran och värderingar, men även väldigt konkreta saker som 

hennes förkärlek till äkta rågbröd, salmiak och bastu. Det måste dock påpekas att de konkreta 

faktorer Maria nämner även är väldigt stereotypt vad gäller finländare och Finland.  

 

mun äidinkieli on mulle tärkeä ja kaikki se kasvatus ja opetus minkä mä olen 

saanut on ollut suomessa mä olen niin kun hyvin pitkälti mun arvot ja moraali ja 

kaikki vastaava pohjautuu kaikki siihen mitä on opetettu suomessa  

 

(mitt modersmål är viktigt för mig och all den uppfostran och lärdom som jag 

har fått i finland jag är liksom väldigt djupt mina värderingar och moral och 

allt motsvarande vilar på det som man har lärt i finland) 

 

På frågan om var hennes hem finns är Maria väldigt tydlig med att påpeka att för tillfället är 

hennes hem i Sverige, i Eskilstuna och hos den ”nya familjen”. Å andra sidan skojar Maria 

om att hon har sitt hem var hon än stannar längre än fyra nätter. Det verkar som Maria 

medvetet velat skapa distans till barndomshemmet, som hon beskriver genom exempel som 

att på besök i Finland kallar hon platsen hon bor i sin fars hem, inte hemma. Det splittrade 

självet syns allra starkast hos Maria jämfört med de andra själven. Detta själv sträcker sig ut 

mot omvärlden i sökandet efter förankring, då individen upplevt tryck i den privata sfären. 

Det verkar som Maria sökt och hittat sin –åtminstone tillfälliga – trygghet och förankring hos 

sin nya familj, som hon uttrycker viss tacksamhet till. Maria talar även en del om sina 

kompisar både i Finland och i Sverige, vilka i sin tur verkar ha skapat känslor av samhörighet 

hos henne. Båda dessa fakta är typiska för den fas i livet Maria befinner sig i. En av 

ungdomsperiodens utmaningar är sökandet efter en identitet och den riktar sig oftast gentemot 

andra källor än den egna familjen. Speciellt kamratrelationernas betydelse ökar markant, 

vilket syns även i Marias berättelse då hon ofta beskriver, dock på en relativt ytlig nivå, sitt 

umgänge med kompisar.   

 

Marias levnadssituation är bekant för henne även från tidigare kontext, då hon varit au pair 

hos en annan familj i ett annat europeiskt land. Trots sin ringa ålder har Maria alltså redan 

bekantat sig djupt med två andra kulturer och samhällen förutom de finska. Intresset för 

resande och boende utomlands finns starkt hos henne som ett uttryck för det utsträckta självet. 

Om sina framtidsplaner säger Maria att det inte spelar någon roll om hon bosätter sig i 

Finland eller i Sverige. Detta kan tolkas som ett vidare uttryck för detta själv, ett modernt 

själv som inte är platsbundet och som söker sin förankring snarare i upplevelser och 

erfarenheter än i platser och organisationer. 

 

Som ung informant verkar Maria vara den som är mest påverkad av de faktorer som kretsar 

kring det utsträckta självet. Som ett barn av sin tid följer Maria flera tv-serier, håller sig 

uppdaterad via Internet och använder flitigt sin mobil. Det enda hon säger sig sakna från 

Finland är låga mobiltelefonräkningar.  
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Förutom arbetet som au pair studerar Maria för tillfället både finska och svenska, det ena på 

högskolenivå, det andra på komvux. Hennes framtida dröm är att fortsätta med studierna i 

finska i Finland och bli andraspråkslärare i finska. Vid frågan om framtida drömmar 

förmedlar Maria tydligt att en examen eller två, ett eget hem och ett meningsfullt arbete går 

före sökandet av en partner och familjebildandet. Det disciplinerade självet träder fram på ett 

tydligt sätt, och Maria har anammat en hel del av den protestantiska etiken där effektivitet och 

rationalitet ses som ideal. Detta syns även i hennes inställning vad gäller samhällskritik, 

eftersom Maria betonar att hon upplever svenska samhällsfunktioner som svårförståeliga och 

tröga.  

 

Många av frågorna som ställs under intervjun behandlar Maria på båda språken väldigt 

praktiskt, nästan lakoniskt, utan några större känslouttryck. Hon visar en viss rationalitet som 

är besläktad med det disciplinerade självet, bl.a. när hon berättar om anledningen till sin 

flyttning till Sverige. Enligt henne flyttade hon enbart för att lära sig svenska eftersom hon 

redan under en tidigare vistelse som au pair i ett annat land hade fått uppleva hur mycket 

lättare språkinlärning var i en främmande miljö.  

 

siis mun asenne ruotsin kieleen on muuttunu radikaalisest- radikaalisti koska 

sillon kun mä kirjotin ruotsin mähän kävelin tota salista ja totesin että itselleni 

että tää oli se vihoviimenen kerta kun mä tarvin tätä kieltä […]jaa sit sen 

jälkeen kun mä lähdin tänne niin mä lähdin // oppimaan ruotsia 

 

(alltså  min attityd till svenskan har förändrats radikalt eftersom när jag skrev 

svenskan jag gick ut ur salen och konstaterade till mig själv att det här var den 

sista gången jag behövde detta språk […] och sedan efter det när jag kom hit så 

kom jag hit för att lära mig svenska) 

 

Ett tydligt tecken på en dynamisk identitet som formats och förändrats i samspelet mellan 

interpersonella och intrapersonella processer visar Maria när hon berättar om sin 

attitydförändring gentemot inlärning av språk generellt och svenskan specifikt. Hon nämner 

att hon som tonåring inte reflekterade över betydelsen av språkkunskaper, men att hon några 

år senare var tvungen att ändra på sin inställning på grund av olika fakta och händelser som 

fick henne att se värdet av goda språkkunskaper. Även i andra sammanhang påpekar Maria 

antingen direkt eller mellan raderna att hon inte är samma person som hon alltid har varit, att 

hon har förändrats. Detta är ett tydligt tecken på hur hon själv har upplevt dynamiken i sin 

identitet. Utvecklingsoptimismen som ofta är typisk för unga år är synlig hos henne.  

3.5 Sivan 

Sivan är en man mellan 20 och 30 med kaldeiska som modersmål. 

3.5.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Sivan talar om ganska vardagliga saker, besvarar frågorna, men går sällan in på fördjupande 

resonemang eller berättelser. Man kan påstå att han ”sköter rollen som intervjuad”, han tar 

situationen för en intervjusituation till skillnad från ett samtal, och tar endast vid enstaka 

tillfällen under det 43 minuter långa samtalet egna initiativ i form av utvikningar till svaret 

eller frågor till intervjuaren. 
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Sivans svar och berättelser håller alltså en ganska låg kognitiv svårighetsgrad. Han håller sig 

till ämnet och uttrycker sig begripligt och logiskt. Då och då förekommer 

betydelseförhandling: 

 

S: aa / ja gick på yite vet du 

I: mhm 

S: yrks / yrksförbi- // 

I: okej så att man siktar egentligen mot ett yrke inte mot mera studier 

S: mmm mmm deä / man har // mer chans på jobb 

I: aa 

S: om man har nån speciell utbildning 

 

Sivan mottagaranpassar sitt tal väl och är medveten om att det kan föreligga skillnader i hans 

och intervjuarens förförståelse. Detta löser han genom att ställa kontrollerande frågor, ge 

exempel och jämförelser som kan förklara det han talar om. 

 

De kvantitativa data som avser ordförråd, verbanvändning och bestämningsord till nomen 

motsvarar väl det allmänna intrycket av Sivans vardagsnära samtalsämnen. Adjektiven är 

ovanligt få (63 % av bestämningsord till nomen), men de är allmänna i betydelse, likaså 

verben. Den totala mängden ord, 1060, är i jämförelse med de övriga informanterna liten.  

 

Språklig kvalitet 

Den språkliga kvaliteten är jämn intervjun igenom, kanske tack vare Sivans låga talhastighet 

som ger honom tid att konstruera, välja former och ibland reparera sina yttranden. Ordvalet är 

i stort ganska allmänt. Specificerande ord och abstrakta ord är ovanliga, men ordförrådet 

räcker till de ämnen han behandlar under intervjun.  Han använder orden på rätt sätt och det 

förekommer ingen överanvändning eller övergeneralisering. I de fall han inte känner till ett 

ord, frågar han hellre än väljer ett ersättningsord. Verbanvändningen är i stort sett korrekt. 

Han behärskar och använder perfekt form, medan preteritumformer av verben är mer ovanliga 

i hans tal. Det beror förstås på vad han talar om, men vid några enstaka tillfällen väljer han 

presensform av verbet där preteritum kunde ha varit mer lämplig. Detta kan tyda på en 

osäkerhet på preteritumformens böjning eller på när den ska användas. I stort sett använder 

han dock lämpliga tempus och rör sig relativt obehindrat mellan dem, som här:  

 

S: a vi har inte haft så roliga saker 

I: näe 

S: a de va krig så // sen på skolan // a de inte samma // som i sverige de ä // a de 

va dålig me allt där 

I: mm mm / har du många dåliga minnen ifrån din barndom 

S: ja mm 

I: mm 

S: a v- ja har bott i krig så // ja va orolig hela / hela tiden kan man säja 

I: mm mm 

S: dä va bomb å dä 

 

Det förekommer många hjälpverb och de används korrekt. Ordföljden är i huvudsak riktig, 

men i meningar med annat än subjekt i fundamentet använder Sivan oftast rak ordföljd. Då 

och då blir inversionen dock korrekt, vilket antingen kan förklaras med helfrasinlärning (de 

korrekta fallen är nästan alla frasen kan man säja), eller att Sivan känner till ordföljdsreglerna 

men inte hinner minnas dem i löpande tal. 
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I Sivans tal förekommer mycket få konnektorer, prepositioner och adverbial. Satserna är 

korta, fristående och enkla. 

 

Flyt och uttal 

Sivans tal uppvisar ett antal brister i flytet, men kvaliteten varierar beroende på samtalsämne, 

och det handlar framför allt om talhastighet. 

 

Mest utmärkande för Sivans tal är lågt tempo, ett avvaktande sätt och en hel del pauser. Han 

säger också hälften så många ord på 20 minuter jämfört med några av de andra informanterna. 

Pauserna förekommer mellan turkonstruktionsenheter, vilket inte stör flytet, men även på 

andra ställen i talet, exempelvis efter subjekt eller konjunktion när han söker efter ett ord, 

vilket bidrar till sämre flyt. Pauserna är ofta långa. Ofta inleds en replik eller ett svar på 

intervjuarens fråga med en paus. Detta ger intryck av eftertanke eller tveksamhet, som här när 

han svarar på en fråga om han brukar fira helger:  

 

S: aa / mm / vi gör de faktis 

I: firar du vem firar du me då 

S: a de a / äntligen kompisar / eller / me släkt // vi / vi samlar // på / en hus 

 

Det förekommer också tvekljud som mmm eller aaa eller ett litet skratt, ofta före en replik, 

men vanligare är ofyllda pauser. Mmm fungerar också som jakande svar, men uppfattas 

tvekande. Taltempot ökar när han talar om engagerande samtalsämnen. Tempot ökar också 

märkbart när bandspelaren är eller har varit avstängd, vilket kan tyda på att det är osäkerhet i 

intervjusituationen och på det svenska språket som gör att Sivan talar sakta. 

 

Sivan talar också relativt tyst, särskilt när han kommer till ord eller konstruktioner som han är 

osäker på, vilket ibland ger svårigheter att uppfatta det han säger och därmed sämre flyt. 

 

Sivan gör inte alltid en tydlig distinktion mellan korta och långa ljud; exempelvis uttalas hela 

som hella, krig blir krigg , men trots det finns en relativt god prosodi, mycket tack vare en god 

ordbetoning. Intonationen är alltså på det hela taget god, men påverkas negativt av det låga 

tempot. Flytet och förståelsen blir ibland lidande av att vokalkvaliteten ofta är betydligt 

öppnare än i standardsvenska och u uttalas som o, e som ä, ö som å och a öppet i alla ord. 

Konsonantuttalet är gott och bidrar därmed till ett gott flyt. Det enda undantaget är ord som 

inleds med s+konsonant, exempelvis skolan, som ges ett vokalinskott, sekolan. 

 

Kommunikationsstrategier 
Sivan framstår som en ganska försiktig talare. Han chansar inte i sitt ordval en enda gång, 

utan väljer att antingen undvika det samtalsämne som vållar språkliga problem eller att 

försiktigt pröva sig fram eller fråga efter hjälp, som här: 

 

S: men nu ja // va va säger man // ää // mä internet ää // sur-surfra 

I: du surfar aa 

S: aa ja surfar 

I: internet 

S: mm // en två timmar / ver da // chattar  

 

Det här ger sammantaget redogörelser som ibland brister i nyanser. Sivan svarar på frågorna 

och sköter alltså interaktionen med intervjuaren så som det förväntas i en intervjusituation, 
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men han tar så gott som inga egna initiativ. Han tar dock inte efter eller upprepar det som 

intervjuaren säger, exempelvis för att rätta sig, hålla med eller säga emot. Samtalet blir alltså 

egentligen inte alltid ett samtal utan karaktären intervju med fråga-svar bibehålls, och 

intervjuarens roll som den som styr kommunikationen förändras inte. Sivan svarar på frågorna 

och ber vid enstaka tillfällen om förtydliganden. Frasen vad ska jag säja upprepas ofta. Den 

kan tolkas som en hjälpsökandestrategi, men fungerar förmodligen som pausutfyllnad när 

Sivan söker ord. 

 

När intervjuaren är tyst stannar samtalet. Endast vid två tillfällen ställer Sivan själv en fråga 

som ska utveckla något han vill säga. Intervjuaren talar räknat i antal ord mer än informanten 

under den här intervjun, vilket är ovanligt i materialet. Tyvärr finns ingen jämförelse med 

Sivans kommunikationsstrategier på modersmålet, men intervjun ger intrycket av att 

långsamheten och eftertänksamheten i hans tal ändå är ett utslag av hans personlighet, snarare 

än av en ovan intervjusituation på ett främmande språk.  

3.5.2 Identitetsanalys 

Den snart 30-åriga kaldéen Sivan har bott i Sverige i några år sedan han flyttat ifrån Irak.  

Åldersmässigt är han mitt i den tidiga vuxenåldern där studier, arbetsliv och umgänge med 

andra människor oftast spelar en väsentlig roll. Detta markeras i det faktum att Sivan är 

ensamstående, utan nära familjemedlemmar i Sverige. En av hans föräldrar är kvar i Irak men 

några av dennes syskon och deras barn, Sivans kusiner, har format en familjeliknande 

konstellation kring honom. Han umgås med sina släktingar minst en gång i veckan, ibland 

oftare. Samma grupp av människor firar även olika högtider och helger tillsammans, ofta i en 

inhyrd lokal där alla samlas. Förutom dessa släktingar har Sivan flitigt umgänge med sina 

landsmän via en förening. Föreningslokalen fungerar som ett utökat vardagsrum där Sivan 

t.ex. fikar och spelar biljard men framför allt umgås med sina vänner. Sivan talar inte så 

mycket om sin familj, men karakteristiskt för hans ålder kommer umgänget med kompisar 

upp flera gånger i intervjun.  

 

Intrycket Sivan ger är att hans privata själv är någonting hos hans identitet som han inte i alla 

lägen är villig att dela med intervjuaren. Detta markeras framför allt när han ska berätta om 

sin familj och föräldrar. Sivan konstaterar fåordigt att hans föräldrar inte är i Sverige och efter 

liten uppmaning fortsätter han med att berätta att den ena av dem och dennes syster är kvar i 

Irak. Information om den andra förälderns existens finns inte överhuvudtaget. Delvis kan man 

tänka att Sivan gärna håller sitt privata jag för sig själv p.g.a. rädsla eller misstänksamhet men 

även en annan tolkning är tänkbar. Mindre troligt, men möjligt är att det privata självet har 

mindre betydelse för honom.  Sivan erkänner nämligen att han kan känna sig ensam i 

Sverige/Eskilstuna och att han har ett behov att få vara med sina föräldrar, ett behov som inte 

kan bli uppfyllt. Det privata verkar även ha en betydelse för honom när han berättar om sina 

framtidsdrömmar, där familjebildandet är ett måste för honom. Anmärkningsvärt är att 

drömmarna i Sivans ideala värld är väldigt typiska för det skede av livet han befinner sig i.  

 

Vad gäller valen Sivan har gjort på de områden som berörs av det disciplinerade självet kan 

några intressanta detaljer urskiljas. Innan han flyttade till Sverige läste Sivan ekonomi på 

eftergymnasial nivå, vilket kan räknas som en hög utbildning. Efter flyttningen till Sverige 

verkar Sivan dock ha bestämt sig för en annorlunda livsbana. För tillfället arbetar han som 

lastbilschaufför samtidigt som han läser fyra olika ämnen på komvux. Han uttrycker tydligt 

sin ovilja att fortsätta med sina ekonomistudier i Sverige och konstaterar att istället för högre 

studier har han velat ”ta den snabbaste vägen till jobb”. Båda alternativen med arbete och 

studier ingår oftast i det skedet av livet Sivan befinner sig i. Han verkar dock ha bestämt sig 



 40 

för det förstnämnda, kanske för att han inte längre är i den mest typiska åldern för en 

nybörjarstudent. Senare förtydligar han: 

 

 att hitta ett jobb dä väldigt viktigt just nu aa […]aa man måste jobba å tjäna 

pengar[…]annars de ä // deä man har ingen eko-ekonomi så // man kan inte 

göra mycke 

 

Sivan verkar ha präglats av en arbetsetik som kan beskrivas som närmast protestantisk på 

flera olika sätt. Vad gäller studier och lärandet av svenska konstaterar Sivan att man kan lära 

sig mycket på SFI om man själv vill. Detta uttalande kan tolkas som att det enligt hans åsikt är 

individen själv som är ansvarig för sitt lärande och de resultat han/hon kan nå. Det står också 

klart att det faktum att man har arbete och tjänar sina egna pengar är väldigt viktigt för Sivan. 

Den intressanta frågan är om detta ursprungligen varit en viktig faktor för Sivans identitet 

eller om han präglats av det svenska samhället han lever i, där produktivitet står som en grund 

som samhället vilar på. Samtidigt är känslan av produktivitet delaktig i skapandet av en 

fullvärdig identitet. Om det senare av de ovannämnda alternativen är det som stämmer, kan 

det konstateras att Sivan tydligt anpassat sig till de sätt som skapar förankring i samhället i 

hans nya hemland.  

 

Vikten av att ha ett arbete uttrycks även på annat sätt hos Sivan. Förutom det faktum att han 

verkar ha anammat den protestantiska arbetsetiken, kopplar han tydligt arbete och pengar ihop 

med förverkligandet av sina drömmar, som även kan fungera som uttryck för det utsträckta 

självet. Vid flera tillfällen nämner Sivan sin vilja att göra resor, både inom Sverige men även 

utomlands. Att Sivan har vuxit upp i en tid då datoriseringen har ändrat världen i rasande takt 

gör att även den präglar hans identitet på ett tydligt sätt. Datorer och Internet är vardagsmat 

för honom. Han surfar på nätet i ca två timmar per dag och använder chatt som sitt främsta 

kontaktmedel med kompisar och även med den kvarvarande släkten i Irak. Chatten fungerar 

även som läromedel vad gäller svenskan eftersom Sivan säger sig lära sig nya ord via 

diskussioner där, när han kommunicerar med svenskspråkiga användare.  

  
Vid förfrågan om Sivan kan tänka sig att flytta tillbaka till Irak svarar han att det är svårt att 

säga. Vikten av en känsla av trygghet och förankring för hans välmående och identitetsbalans 

syns tydligt när han svarar: 

 

om allt e okej i mitt land / om inga problem om man känner sej fri[…] trygg å 

[…]kanske / man / ska / flytta tillbaka 

 

Sivans beskrivningar av sitt liv i Sverige målar en bild av segregation. Det splittrade självet, 

med ambivalenta drag och sökandet efter trygghet och helhet, är väl synligt. En tudelning 

verkar råda i hans liv på flera nivåer. Bland annat är de flesta kontakterna Sivan har utanför 

familjen med kaldeisk- eller arabisktalande människor, och svenska använder han mestadels i 

skolan och med myndigheter. Att Sivans liv präglas av något slags utanförskap i det svenska 

samhället är synligt på flera nivåer. Vad gäller det privata planet säger han att det verkar 

osannolikt att han någonsin skulle gifta sig och bilda familj med en svensk kvinna. Vidare 

berättar han att det inte är lätt att känna sig svensk, att man alltid tänker på sitt land och sin 

tillhörighet dit.  

 

Samtidigt uttrycker Sivan att Sverige kunnat erbjuda honom mer ontologisk trygghet än livet i 

Irak kunde. Hans uppväxt kännetecknades av krig till den graden att vid frågan efter något 

speciellt trevligt barndomsminne konstaterar han bara att ”vi har inte haft så roliga saker” och 
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att ”de va dålig me allt där”. Flytten till Sverige skedde efter en del problem, som Sivan 

beskriver, och har inneburit både stabiliserande och uppskakande förändringar i hans liv. 

Samtidigt som Sverige har kunnat erbjuda arbete och materiell trygghet, finns inte närheten 

till familj och släkt på samma sätt i Sverige som den funnits i Irak. Den delen av släkten som 

tagit sig till Sverige försöker upprätthålla gemensamma aktiviteter vid t.ex. högtider, och 

dessa kan mycket väl skapa samhörighetskänslor. Samtidigt säger Sivan tydligt att han saknar 

umgänget med nära och kära hur det fungerade i Irak. Samspelet mellan psykologiska och 

sociala processer och deras betydelse för en identitet som individen själv kan uppleva som hel 

är väl synlig. Sivan kan beskrivas som en individ i en aktiv och dynamisk förändringsfas vad 

gäller identitetsbildning. Därvidlag är han möjligen i ett annat skede i livet än många 

jämnåriga svenskar utan invandrarbakgrund.  

3.6 Josef 

Josef är en man i 40-årsåldern med kaldeiska som modersmål. 

3.6.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Josef lyckas i allmänhet förmedla allt han vill ha sagt, även om han sällan ger sig in i 

komplexa resonemang. Han förstår frågorna och svarar på dem även om han ber om en 

förklaring ibland och missförstår frågan någon gång. Intervjuaren förstår det mesta, men det 

uppstår missförstånd vid några tillfällen där Josefs ordförråd eller uttal inte räcker till, som här 

på frågan om vilka situationer Josef använder svenska språket: 

 

J: /// ibland ja tänker att om man jobbar inte då// då man kan behålla hans 

språk bra att om du jobbar inte me svenskarna eller du går inte i samhället me 

svenskarna när du komma att prata då på den här språke 

I: menar du att de finns en risk att man tappar eller tappar bort språket// att 

man glömmer 

J: mitt språk alltså// mitt hemlans spr 

I:  nej på svenska 

J: svenska ja ja om de finns ingen jag en// ee //de ja tror ja mest påverkar att 

man kan påverka på behålla språket å göra bättre allså 

 

Det var betydligt lättare att som intervjuare förstå och följa med i Josefs tal vid 

intervjutillfället än det är att följa med när man lyssnar på inspelningen. Förklaringen till detta 

är inte självklar. Det kan tyda på att icke-verbala signaler spelar stor roll för Josefs 

kommunikationsförmåga, men det faktum att Josef inte använde mycket kroppsspråk vid 

intervjutillfället talar emot den förklaringen. Vissa andra informanter är betydligt lättare att 

förstå från inspelningen, och en rimlig tolkning utifrån studiens material är att skillnaderna 

ligger i deras olika kommunikationsstrategier. Josefs strategier är till största delen 

reducerande, medan som jämförelse Sinikkas är resursutvidgande i form av upprepningar, 

omstruktureringar och parafraseringar. Hennes tal blir på så sätt betydligt lättare att följa. 

 

Josef lyckas, trots begränsande språkbehärskning, förmedla en känsla av stolthet, självkänsla 

och integritet. 

 

Språklig kvalitet 

Ordförrådet räcker oftast till för det Josef säger. Hans sätt att bemöta intervjufrågorna ger 

intrycket av att han inte ger sig in på områden där han tror att han inte har ordförråd nog att 

klara sig.  
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Verbanvändningen är relativt begränsad och andelen mindre frekventa verb är 38 %, vilket är 

lågt jämfört med de övriga informanterna i pilotstudien. Det visar sig också när det gäller 

bestämningsorden till nomen som till största delen utgörs av pronomen. Andelen adjektiv är 

58 %, något lägre än övriga informanter och dessa adjektiv tillhör språkets mest frekventa. 

Också bland substantiven är det ganska ont om specificerande ord. Josef utnyttjar ofta 

möjligheten att flytta fram satsdelar som ett sätt att ge fokus åt det han vill betona, som här 

där han beskriver sina läsvanor:  

 

// när ja var till example i militärtjänst eller efter att ja ha slutat i universitet 

eller på i universitetperioden allså// minst minst per dag jag läserti  tie timmer// 

ibland några böcker ja läser// å nu kommer ja ja kan inte läsa nån bok här men 

 

De spetsställda orden betonas. Satser med adverbial i fundamentet är vanliga och även i 

mindre grad bisatser på fundamentsplats. Denna typ av satser har nio gånger av tio ordföljd 

som avviker från normen. Josef klarar av att tala om såväl framtid som dåtid med alla 

förekommande tempus och han använder de vanligaste hjälpverben. Han känner till 

verbformerna och kravet på tempusharmoni, även om verben ibland böjs fel eller han väljer 

fel verbform. Han visar i några korrekta fraser att han känner till kongruenskravet för adjektiv 

och andra bestämningar till substantiv, men gör ofta fel på dessa. Det blir tydligt att ett mer 

komplext innehåll orsakar fler språkliga avvikelser från målspråksnormen. 

 

Flyt och uttal 

Josef talar ibland med gott flyt, men det finns också exempel på mindre gott flyt.  

 

Brist på flyt visar sig i att han ganska ofta säger å sånt, nåt sånt, sån där när han inte finner 

rätt ord. Det ger talet rytm och tempo, alltså en sorts flyt, men på bekostnad av tydlighet och 

exakthet, det vill säga en annan sorts flyt. I vissa stycken finns fler och längre pauser som drar 

ner tempot. Pauserna är både fyllda och icke-fyllda och när de ligger mellan 

turkonstruktionsenheterna stör de inte flytet. Ganska ofta förekommer dock pauser lite 

varstans i talet, särskilt där Josef talar om svårare ämnen och måste söka ord, och pauserna 

blir då störande för flytet. Pauserna uppfattas inte som avsiktliga och används inte medvetet 

som en del av kommunikationen 

 

Intonationens kvalitet varierar. Ibland är den ganska lik den svenska tack vare att stavelserna 

har rätt och varierande längd, men mer osvensk då han hamnar i mer krävande resonemang, 

då stavelselängd och betoning fungerar sämre och mängden pauser blir större. Vissa vokalljud 

har osvensk kvalitet men orsakar i allmänhet inte problem med flyt/förståelse. Rytmen störs 

dock i de delar av intervjun där han har fler pauser. 

 

Interaktionen med intervjuaren är god; Josef svarar, lyssnar, tar initiativ och följer 

överhuvudtaget svenska turtagningsregler. Vid flera tillfällen tar han också upp intervjuarens 

ord eller uttryck, som här: 

 

I: aa de ä en lång resa 

J: vi körde arton eller nitton timme// härifrån de ä ämsterdam ((skratt)) 

I: oj på en gång 

J: på en gång 
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Å andra sidan rättar han sällan sig själv genom att uppmärksamma intervjuarens uttal, ordval 

eller böjningsformer. 

 

Självreparationer förekommer sällan, vilket kan tolkas som ett gott språkligt självförtroende, 

att han vet att han gör sig förstådd utan att behöva rätta sig. En mer negativ tolkning kan vara 

att han är omedveten om språkliga regler, eller att han inte märker när han säger fel. 

 

Det övervägande intrycket är att han talar med ganska gott flyt, men att det varierar med 

samtalsämnets komplexitetsgrad. 

 

Kommunikationsstrategier 

Josef är ingen typisk språklig risktagare, utan relativt försiktig och angelägen om att säga rätt, 

vilket visar sig i ganska enkla men fungerande resonemang. Å andra sidan finns exempel på 

strategier som effektiviserar hans kommunikationsförmågor. Exempelvis ber han vid några 

tillfällen uttryckligen om hjälp att hitta ett ord han saknar. Kodväxling förekommer vid 

enstaka tillfällen då Josef väljer ett ord på engelska, medveten om att intervjuaren kan förstå 

det:  

 

I: ee har du åkt tillbaka till irak någon gång 

J: never 

 

Det förekommer så gott som ingen språklig kreativitet i form av egna ord eller uttryck, men 

däremot återkommer vissa, nästan formelartade, uttryck som exempelvis annat system (i 

betydelsen att något fungerar på ett annat sätt än något annat) och eller nåt sån (för att avsluta 

ett resonemang eller visa att ordet/uttrycket han just sagt kanske inte var det exakta), som i: 

självklart// ja känner några som ha// som studerar mer hemma än va dom har studerat i 

esseffi eller i komvux eller nåt sånt När han blir engagerad och angelägen om att förmedla 

sina tankar förklarar han framgångsrikt med hjälp av åtskilliga exempel för att försäkra sig om 

att han gör sig förstådd utan de specificerande ord han saknar. 

3.6.2 Identitetsanalys 

Bilden man får av den medelålders Josefs själv är att det privata självet hos honom är det 

mest dominerande. Josef talar mycket om sin fru, barn, vänner, allt som enligt Johansson hör 

till den privata sfären. Josef är född i Irak i slutet av 1950-talet hos en familj vars far var 

politiskt engagerad och ofta fängslad p.g.a. detta. I och med att fadern tillbringade en stor del 

av Josefs uppväxt i fängelse kunde han inte heller utföra sitt arbete, vilket ledde till att 

familjen levde under (delvis självvalda) förhållanden som Josef beskriver som fattiga.  

 

Vilket barndom de va ((skratt)) [...]Vi kan säja att vi va va fattiga // men 

fattigheten de kommer från att min pappa// hade mycke å jöra me politik så va 

han va i fängelse hela tiden //[...] om han hade inte jobbat i politik han ha vari 

lärare å lärare hade mycke bra// situationen på den här tiden// 

 
Under Josefs tidiga barndom hade familjen nära kontakt med en farbroder som levde i 

huvudstaden Bagdad och var, enligt Josefs beskrivning, rik. Senare, på 60- eller 70-talet 

flyttade farbrorn utomlands men fortsatte även efter detta att ha en påverkan på Josefs liv. Om 

orten Josef är uppväxt på säger han ”vi känner varandra så där i stan, nästan alla”. Det kan 

anas att känslan av tillhörighet och sammanhang som ofta härstammar i nära sociala 
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förhållanden har påverkat Josefs identitet. Detta kan även ses i hans uttryck vad gäller hans 

nuvarande familj.  

 

Josefs familj består av fru och två barn i grundskoleåldern. Av intervjun får man intrycket att 

familjen är en central del av hans liv. Frun deltar aktivt i arbetslivet medan Josef själv för 

tillfället är arbetslös, vilket i praktiken har lett till att Josef verkar bära på ett stort ansvar för 

sin familj. Arbetslösheten som fenomen är intressant ur identitetssynvinkel, speciellt i ett 

samhälle som det svenska där samhällssystemet är starkt uppbyggd kring antagandet att vuxna 

individer i Josefs ålder som regel har arbete. Att vara arbetslös betyder ofta att ens person 

tillskrivs vissa karaktäristika utifrån. För Josef verkar hans identitet ha nämnvärt litet med 

”den arbetslöses” identitet att göra. Han beskriver sig som aktiv på hemmafronten och berättar 

om sitt engagemang i barnens skolarbete och fritidsaktiviteter. Förutom den egna familjen 

berättar Josef att han även har mycket kontakt med den ”stora familjen”; sin mor, bröder, 

systrar, och deras barn. Familjen umgås minst en gång i veckan, ibland oftare. Den stora 

familjen i sin tur verkar ha en ansenlig del i identitetsbildningen hos Josef. Precis på samma 

sätt som bekantskaps- och familjekretsen har skapat tillhörighetskänslor hos honom i det 

gamla hemlandet, gör ”den stora familjen” samma sak i Sverige.  

 

Josefs vänskapskrets verkar koncentrera sig starkt kring familjen. Förutom familjen umgås 

Josef även med andra landsmän från hemorten, ”invandrare” som han säger. Detta är ett 

påtagligt exempel på en tillskriven identitet, som även Josef själv har anammat. Han visar 

tydligt sin medvetenhet om hur majoritetssamhället uppfattar honom och genom detta uttryck 

även åskådliggör han hur dessa tillskrivna identiteter kan bli en del av hans egen identitet. 

Mycket av umgänget med dessa bekanta sker på arabiska, men med andra invandrare, bl.a. 

jugoslaver, pratar Josef svenska. Josefs kontakter med svenskar verkar vara något färre. Han 

nämner flera gånger sina grannar och försöken att skapa kontakt med dessa, men pratar även 

om distansen han upplevt. Om identiteten skapas på kontaktytan mellan individen själv och 

samhället, kan det antas att Josefs identitet formats åt ett kulturellt ”icke-svenskt” håll i brist 

på kontakter som skulle kunna skapa tillhörighet i den svenska kulturen.   

 

Josefs självbeskrivna nationella identitet kan tolkas som en manifestation av det splittrade 

självet. När intervjuaren frågar var Josef känner att hans djupaste identifikation ligger, får hon 

ett tudelat svar.  

 

Om man kan inte kasta bort hela hans rötter som finns i [....] ja känner till hela 

irak som land /// Ja säjer först ja ä irakier […]Ja ä här i sverie å ja måste hålla 

mej svensk medan ja ä här i sverie // så ja ä svensk i sverie 

 

Enligt Josef själv är detta inget problem. Detta kan ses som ett tydligt uttryck på dubbel 

tillhörighet, som enligt bl.a. Stier (1998) kan vara typiskt för invandraridentiteter. Att Josef 

beskriver sin dubbla tillhörighet på ett sådant tydligt sätt är även uttryck för olika 

subidentiteter som kan vara olika betydelsefulla beroende på kontext. En intressant fråga är 

om Josef framställde sig som ”svensk i Sverige” eftersom intervjuaren representerade 

svenskar. Hade hans uttryckta identifikation varit annorlunda om intervjuaren varit en 

landsman till honom?  

 

Det verkar som om det har funnits tider då det splittrade självet hos Josef har varit mer 

framträdande. Under tiden i Irak drömde han länge om att kunna flytta utomlands men valde 

att inte göra det av lojalitet mot sin familj. En tudelning mellan egna drömmar och pliktkänsla 

rådde under flera års tid tills, som Josef berättar, han insåg att familjen inte kan uppleva 
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trygghet om de fortsätter att bo i Irak. ”Systemet i Irak” som Josef pratar om i olika 

sammanhang under intervjun, har även bidragit till en viss splittring eftersom den tydligt har 

stridit emot Josefs uppfattning om ett välorganiserat och tryggt samhälle. Sedan flyttningen i 

mitten på 1990-talet representerar Sverige i sin tur det ”moderna”, ”ärliga” och ”trygga” för 

honom och har på det sättet bidragit till balansen i hans liv.  

 

Att man blir ee ///människan det att att behålla hans värde// ee/// till exampel 

polisman här de ä en vanlig person som du kan prata me honom eller skoja me 

honom eller men i mitt hemland en polisman kan bli en diktatur på en område// 

så de ett annat liv tror de ä ett annat kultur de ä ett annat system 

 

Enligt Stier ligger identiteten till grund för kollektivt handlande och påverkas av sådant 

handlande. I det irakiska och det svenska samhället finns det enligt Josefs beskrivning olika 

sätt att handla kollektivt, vilket har påverkat hans identitet. Det verkar som sökandet efter 

existentiell trygghet och ett stabilare levnadssätt funnits hos Josef under en lång tid. Man kan 

då undra om han senare nått detta mål och genom det även en mer balanserad individuell 

identitet genom att det kollektiva omkring honom stabiliserats, trots att kollektivet omkring 

honom kanske inte burit alla kännetecken som han kan se som sina egna.   

 

Det disciplinerade självet hos Josef framträder på ett intressant sätt. Under tiden intervjun 

gjordes var Josef arbetslös. Trots detta verkar han vara starkt påverkad av den protestantiska 

arbetsetiken. I hemlandet studerade Josef naturvetenskapliga ämnen på universitetet. Hans 

mål var inte att bli lärare i de ovannämnda ämnen, men kriget mot Iran ändrade situationen 

och Josef undervisade i matematik och fysik i fyra år. Efter flytten till Sverige har Josef levt 

ett aktivt liv. Förutom kurser på sfi, datateket och komvux har han även gått förarutbildningar, 

arbetat som lastbilschaufför och grossist och läst svenska och engelska på gymnasienivå. 

Detta kan ses som ett sätt på vilket Josef bekämpar den utifrån tillskrivna identiteten som en 

arbetslös invandrare, men även ett tecken på att hans positiva inställning till utbildning och 

vilja att vidareutbilda sig inte är bundna till de yngre åren i hans liv.  

 

Josef berättar om sina planer på att starta eget. Man får intrycket av att Josef är väldigt 

medveten om behovet av att vara aktiv och produktiv i samhället. Detta är även någonting 

som skapar konflikt hos honom. Som sin starkaste sida vad gäller arbete ser Josef sin vilja att 

göra jobbet på bästa möjliga sätt, samtidigt som denna egenskap hade lett till att han 

självmant sade upp sig från sitt senaste arbete eftersom han upplevde stressen som för stor. 

”Jag gör mitt jobb på bästa sätt det är mitt problem”, säger han. Josefs arbetsidentitet verkar 

således vara något problematiskt.   

 

Det utsträckta självet hos Josef syns på flera olika sätt. Detta själv verkar dock inte vara det 

mest dominerande hos honom, inte i dess traditionella form i alla fall. På tal om medierna 

verkar Josef inte vara så berörd av det stora medieutbudet eller datoriseringen, men en viss 

utvecklingsoptimism kan hittas hos honom vad gäller just framtiden.  

 

Josefs brinnande intresse för litteratur kan också tolkas som ett uttryck för det utsträckta 

självet hos honom och även för det dynamiska i hans identitet. När intervjuaren frågar vad 

han läser och på vilka språk, får hon svaret ”jag har läst allt om allting”. Anmärkningsvärt i 

författarnamnen som Josef listar är att alla dessa representerar västerländska klassiker. Detta 

kan man tolka som ett försök att sträcka sig ut mot den västerländska kulturen och utöka sin 

kunskap om västvärlden, men även som tecken på att Josef är införstådd med det faktum att 

intervjuaren förmodligen känner till dessa böcker. Detta träder fram ännu starkare när man tar 
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hänsyn till att Josef pratar om litteratur han läst innan tiden i Sverige. Det står klart att Josef 

vid intervjutillfället vill understryka sin subidentitet som påläst, bildad och kunnig individ, 

dels beroende på kontexten men även på hans egna ideal. I diskussionsavsnitten där Josef talar 

om sin bildning återspeglas det en slags djupare vishet hos honom, som man ofta i västvärlden 

kopplar till äldre människor.  

 

Drömmar och frihet verkar ha haft en stor betydelse för Josef ändå sedan hans ungdom. 

Familjemedlemmar och släktingar som flydde Irak verkar har påverkat honom och stärkt hans 

vilja att lämna landet. Frihet som värdering dominerar hans tankar även i nuläget, när han inte 

behöver kämpa för sin suveränitet i det dagliga livet. Detta kommer fram i bl.a. hans tankar 

om barnen, som han vill ska kunna fritt bestämma om sin egen tro och tillhörighet. Här kan 

man åtskilja identitetsskapande i samspel mellan olika fysiska, psykologiska och sociala 

processer samt viljan att överföra sin egen identitetsuppfattning och ideal till följande 

generationer.  

3.7 Anna 

Anna är en kvinna i tjugoårsåldern med kaldeiska som modersmål. 

3.7.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Anna lyckas berätta, beskriva och förmedla en mängd information, fakta och känslor trots att 

hennes språkliga förmåga visar många brister. Hennes tal är bitvis osammanhängande, men 

tappar ändå inte fokus på det hon vill föra fram, utan bristen på sammanhang beror ofta på en 

strategi som innebär att hon börjar om, omformulerar, beskriver på ett annorlunda sätt eller 

förklarar med hjälp av exempel, som här när hon talar om en bild av en vacker plats med ett 

vattenfall (namn borttagna):  

 

I: känner du igen bilden 

A: ((skratt)) / ja den // den eh / de finns allså / inte i - - - // inte i - - - // långt 

långt / du / eh asså åka / reser // en kort resa [mm] man säjer otflikt eller [dä 

säjer man] man kan säjer finns där vatten å // [mm] man ka / man sitter å 

dricker å  

I: mm / de ser väldit fint ut 

A: fint / jättefint / jaa // å finns eh / träd å / gräs å [mm] alla // så plats är gröna 

plats fin 

 

Bitvis är det svårt att följa med, men hennes samtalsstil öppnar för förhandling om såväl 

faktainnehåll som ordbetydelser. Hennes tal är rikt på associationer och kopplingar och hon 

berättar om såväl förgången tid som nutid och framtid, abstrakta företeelser och konkreta ting. 

Interaktionen med intervjuaren är mycket tät genom frekventa och snabba kortsvar, genom att 

hon ofta plockar upp intervjuarens ord och genom att hon använder fraser som du vet eller 

förstår du för att försäkra sig om att informationen går fram, vilket syns i fortsättningen av 

samtalet om bilden: 

 

I: mm / finns de många såna platser i norra irak 

A: mm / finns många / ((harkling)) 

I: mm / ä rä som man åker mä familjen på helgen kanske 

A: ja / i mosel / i i mosel - - - / dom platserna som 

I: a ja har hört på TV  

A: på t- ja 
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I :men de ä ofta dåliga nyheter på TV // 

A: precis / dom ähäh / dom som bombar där där du har ((skratt)) 

I: de ä de man får höra ja precis 

A: ja // får höra // där man // gick utflikt å // göra // åka bilen eller eh vi samlas i 

en grupp tillsammans mä en / stor // mä en buss / [mm] / vi åker där å / kanske 

vi // har in // specialt dag / [hmhm] // vi åker tillsammans / på fester på / va 

heter e 

I: // en helg 

A: helgerna å eh // julerna / jul å sånn 

I: ja ja ja dä förstår ja / när man ä ledi natutvis 

A: ledi / jaa 

 

Hon svarar raskt på frågor och ibland blir det fel i hastigheten då hon talar engagerat, men ger 

aldrig sken av att förstå om hon inte gör det, utan lägger sig vinn om att förstå intervjuaren 

och att göra sig förstådd. På det här sättet klarar hon av att få något sagt om relativt svåra 

ämnen. Anna är ivrig och energisk men ändå eftertänksam och hennes svar är alltid 

genomtänkta. 

 

Kvantitativa data över hennes språkanvändning visar att hennes variation vad gäller 

bestämningsord till nomen, typer av verb och hjälpverb är begränsad. Som en illustration till 

detta är de mest ovanliga verben inom gruppen ”mindre frekventa verb” följande: fortsätta, 

berätta, bestämma, förklara, gråta, klara sig, koncentrera (sig) och leva. Det belyser en brist i 

vår undersökningsmetod (att de s.k. mindre frekventa verben i själva verket omfattar 

vardagliga, vanliga ord; se metodbeskrivningen 2.2.2), men betonar också det faktum att 

Anna och andra kommunikativt skickliga andraspråkstalare trots litet ordförråd lyckas samtala 

om en mängd olika saker. Det som saknas kvalitativt kompenserar Anna med goda 

kommunikationsstrategier och volym; antalet ord under 20 minuter, 1910, är högre än 

genomsnittet. 

 

Språklig kvalitet 

Det förekommer mängder av formella språkfel i Annas tal, fler än den samlade 

samtalsförmågan antyder. Påfallande är att antalet adjektiv är mycket litet, under 20 minuter 

20 stycken, jämfört med det totala materialets genomsnitt på 33, och de som förekommer är 

uteslutande de som intervjuaren använt och som Anna sedan använder. Detta gäller också för 

några andra, mindre frekventa ord i samtalet. Andelen verb i den totala mängden ord är 

ovanligt hög, medan variationen, andelen ovanliga verb och graden specifik betydelse är låg. 

Kommer överanvänds något, som i uttrycket kommer kallt, på tal om vinterväder. 

Användningen av hjälpverb är osäker, variationen är liten och måste överanvänds. I övrigt 

förekommer ska och kan som hjälpverb och vid ett tillfälle vill, medan övriga hjälpverb inte 

används alls. Kommer ges ibland funktionen av hjälpverb eller kanske i stället för skulle, som 

i  de ska kommer att do skriver en saga i betydelsen ”det är meningen att du ska skriva en 

saga”. Verbens former används korrekt för det mesta, men Anna uttrycker också så gott som 

allt i presens. Pluskvamperfektformer förekommer inte och perfektformer mycket sparsamt, 

huvudsakligen i fraser som tycks vara ett resultat av helfrasinlärning. Reflexiva pronomina i 

verbkonstruktioner, exempelvis lära sig, utelämnas. Av de personliga pronomina tar Anna 

ibland fel på han och hon. Det som formellt subjekt utelämnas ofta och ibland utelämnas det 

är. 

 

Meningsbyggnaden uppvisar både säkerheter och osäkerheter. Konstruktionen hjälpverb-

adverb-huvudverb, ex ska inte läsa används ofta och korrekt, medan ordföljden som regel blir 
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fel i satser som inleds med annat än subjekt i fundamentet. Bisatser förekommer sparsamt, 

förutom satser med om som bisatsinledare. Indirekt anföring saknas, men det är värt att notera 

att det är den grammatiska konstruktionen som saknas, inte funktionen; Anna uttrycker 

indirekt anföring på andra sätt, ibland med presens. Att-konstruktioner av olika slag är vanligt 

förekommande. Det är överhuvudtaget mycket få konnektorer i Annas tal, utan materialet 

består av fraser som inte är grammatiskt sammanbundna. Anna binder dem hellre med 

intonation eller upprepningar. Av de konnektorer som finns är men absolut vanligast, och 

dessutom förekommer och, eftersom, om och när. Alltså används ofta som bindeord, som här 

på tal om läsning och tv: 

 

I: brukar du läsa på svenska eller titta på tv eller nånting annat 

A: mm / ja lä- ja har tv i mitt rum // ibland / inte ibland / allså när ja // gick i 

mitt rum / går så sitter å // min ((harkling)) ja tittar på då / program om inbrott 

å / många saker 

 

Negationer används i stort sett korrekt, även om det också förekommer dubbel negation av 

typen inte få ingen. 

 

Sammanfattande om den språkliga kvaliteten kan sägas att kognitivt krävande samtalsämnen 

sänker den språkliga kvaliteten och att summan, kommunikationsförmågan, är större än de 

ingående kvantitativa delarna. 

 

Flyt och uttal 

Green-Vänttinen och Lehti-Eklund (2004:30) beskriver flyt bland annat i form av hög 

talhastighet, riktig intonation och lätthet. Brist på flyt kännetecknas av pauser på platser där 

pauser inte bör finnas, tvekljud och omtagningar. Hos Anna finns exempel på samtliga dessa 

företeelser, men det övervägande intrycket är att flytet är ganska dåligt, främst på grund av 

ständiga omtagningar. Å andra sidan finns just tack vare dessa drag ett produktivt flyt från 

talarens perspektiv. 

 

Anna talar snabbt och gör ganska få pauser. Dessa förekommer både mellan 

turkonstruktionsenheter och på andra ställen i talet när hon söker efter ord. Pauserna stör dock 

inte flytet nämnvärt. Det är i stället främst två företeelser som ger brister i flytet, intonationen 

och frekventa omtagningar, vilka båda bidrar till ett hackigt intryck. Intonationen styrs av att 

Anna inte gör skillnad mellan långa och korta ljud, exempelvis uttalas [lä:ser] som [läser]. 

När hon talar lite långsammare har hon för vana att använda en fallande ton inför en 

mikropaus mellan varje ord, vilket också bidrar till stötig intonation, liksom att orden ofta 

betonas på fel stavelse eller att man inte urskiljer en tydlig betonad stavelse. Utmärkande för 

Annas tal är omtagningar i så gott som varje yttrande, där Anna söker ord, uttryck eller 

böjningsform. Hon avbryter sig ständigt för att börja om, även på ett nytt resonemang för att 

förklara något eller söka ord, som här då hon talar om en kvällskurs i franska:  

 

ja kvällkurs / på måndagen / ja ticker att gå men dom sa så / folke sa du / du 

måste inte läsa också fra- / franska mä engelska å mä // svenska / de blir svårt / 

jobbit / [kanske / ja] men vet du ja s- / ja tror inte så // vet du ja / allså // eh / 

franska / ja ska inte // bli dukti dukti / ja har må- / ja vill att höra å lära / några 

ord 

 

Anna lyckas som synes förmedla både sina erfarenheter av att söka och bli nekad att gå 

kursen, liksom sin uppfattning av att ha blivit missförstådd. Detta visar att det finns ett 
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produktivt flyt som tillåter information att gå fram. Men det här sättet att tala kan uppfattas 

som brist på flyt eftersom en samtalspartner måste anstränga sig mycket för att kunna följa 

med. De flesta ord saknar ändelser för att beteckna bestämd form, vilket också inverkar på 

flytet och gör rytmen hackig. I slutänden lyckas dock Anna få mycket sagt och klarar av en 

mängd olika samtalsämnen. 

 

Taltempot är oftast högt, men varierar med samtalsämnet och sinnesstämningen. Eftersom 

Anna tar om, börjar om, reparerar, ändrar och stakar sig, förekommer mängder av halva ord, 

upprepade ord och tvekljud och utfyllnadsljud som mmm eller aaa samt småord som men, 

alltså, och. Interaktionen med intervjuaren är mycket god. Anna använder många 

återkopplingssignaler, och vänder sig ofta till sin samtalspartner med eller hur, vet du och 

liknande. 

 

Uttalet av de enskilda ljuden varierar. A i alla positioner uttalas öppet, y uttalas som i, å 

uttalas som o, v uttalas som f och sje-ljudet produceras långt bak och liknar det arabiska, 

exempelvis [Xillnad]. Ibland förekommer inskottsvokal mellan konsonanter, som i svenesk. 

Dessa avvikelser från normen kan i vissa ord orsaka svårigheter att följa med i hennes tal, 

alltså brist på flyt. 

 

Kodväxling förekommer inte. 

 

Kommunikationsstrategier 
Annas kommunikationsstrategier kan sägas vara av genomförandetypen och synnerligen 

resursutvidgande, som nämnts under Språklig kvalitet. Det förekommer generaliseringar och 

överanvändning av ord. Mest påfallande i hennes tal är omstruktureringar både på syntaktisk 

och textnivå på så sätt att hon börjar om flera gånger på det hon ska säga samt beskriver och 

förklarar det hon inte finner ord för. Det finns mycket få pauser i talet och det beror bland 

annat på hennes energiska strategier, som att upprepa ett ord eller omformulera en fras tills 

det blir rätt eller tills samtalspartnern förstår. Hon prövar, frågar, reparerar, skapar, byter ut, 

parafraserar och rättar sig själv. Ett exempel på det är när hon med begränsad behärskning av 

hjälpverb söker sig fram: // inte min rektor i eskil hon sa / du ska in- / du måste inte gå // eller 

han sa // ja ska inte lära / ja kan inte lära mej zvenska ja ska inte lära mej // ja tror så / Hon 

har kännedom om men inte full behärskning av verbens böjningsformer och rättar sig själv 

ofta. Språklig aktivitet och vad vi uppfattar som utveckling pågår ständigt hos Anna. Hon drar 

också stor nytta av interaktionen med intervjuaren. Hon samarbetar väl i samtalet och plockar 

upp användbara ord och fraser. Det finns åtskilliga exempel på hur hon förhandlar med 

intervjuaren och det gäller språkliga svårigheter på alla nivåer, fonetisk, lexikal, morfologisk, 

syntaktisk och textnivå, exempelvis denna förhandling som rör både uttal, ord och innehåll: 

 

A:  ja / små barn / eh / inte på dagis // eh / de va in / bi // när vi / fått betigen / allså tidigare 

inte nå / du måste / allså eh // du måste läs- / eh lära // i bi / bi // förstår du 

I: näj 

A: bi // bi / [mm] 

I: by 

A: bi y/ by 

I:  by 

A: / ja // förstår inte / va betyder by / den lilla områ- 

I:  ja en liten by / okej ja / de ä en by / ja 

A:  ja / inte land inte stan 

I: nej / [by] som en / ja en by / okej 
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A: ((skratt)) 

I: ((skratt)) nä ja va lite osäker / ja förstår nog inte i alla fa- / ska man lära sej i byn 

A: ja / ja 

 

Anna är angelägen om samförstånd, förståelse, erkännande och språkhjälp och når detta 

genom flitig användning av fraser som eller hur, du vet och vet du. Hon utnyttjar alltså sin 

samtalspartner som en språklig resurs. Detta kommer också fram, när hon säger att det är 

lättare att prata med en svensklärare som är van att förstå. 

 

Hon talar frimodigt och öppet, även om samtalsämnen som hon vet kan uppfattas som 

tabubelagda av många av hennes landsmän, något hon också påpekar i förtroende. 

3.7.2 Identitetsanalys 

Den knappt 20-åriga Anna är den yngsta av alla informanter i denna studie. Hon är född i 

norra Irak och hade bott i Sverige i cirka två års tid vid intervjutillfället. Anna hade flyttat till 

Sverige tillsammans med sin familj, där förutom mor och far finns tre andra syskon. Det 

privata självet har en viss styrningskraft hos Anna, delvis av naturliga skäl eftersom hon 

fortfarande bor hemma hos sina föräldrar och har nära kontakt med sin familj. Enligt 

Johansson (2002) formar hemmet och den grundläggande socialisationen det privata självets 

grogrund. Även åldersmässigt är hon i en sådan fas i livet där föräldrarna och deras hem 

vanligtvis har en sakta avtagande men ofta betydelsefull påverkan på en individ. Anna talar 

med kärlek om sina föräldrar och visar med många exempel att bröderna är viktiga för henne. 

Det står klart att familjen som helhet har fått gå igenom tunga saker i livet i form av bl.a. 

flyttning till Sverige och även en längre separation mellan familjemedlemmar i väntan på 

uppehållstillstånd, vilket i sin tur kan ha svetsat samman dem. I nuläget tycks det dock som 

fokus i Annas liv börjat rikta sig bort från familjen mot omvärlden, ett tecken på mognad och 

förflyttning från ungdomsperioden mot den tidiga vuxenåldern, men även på det splittrade 

självet som ska diskuteras nedan.  

 

Förutom den egna familjen har Anna andra släktingar i några större städer i Sverige och även 

utomlands. Bl.a. en morbror och kusiner finns i ett annat europeiskt land och med dessa 

försöker Anna hålla kontakten via telefon. Vad gäller de andra delarna av livet som formar det 

privata självet, framträder en bild av en relativt ensam människa, då Anna verkar lida av en 

stor brist på vänner och förtrogna. Anmärkningsvärt för Annas del är att i det skede av livet 

hon befinner sig framhävs oftast kamratrelationernas betydelse som kontrast till 

distanstagandet till föräldrahemmet. I samband med detta hamnar individen ofta i en slags 

existenskris varigenom denne kan finna sin identitet. I Annas fall kan det sägas att hon 

befinner sig mitt i denna fas. Hon beskriver flera situationer där hon ofta känner någon slags 

utanförskap bland sina landsmän men hon har inte heller lyckats skaffa sig vänner bland 

svenskar. Några få vänners existens, som inte delar hennes ursprung, är hon tvungen att 

smyga med.  Brist på vänner och sällskap syns bl.a. i hennes berättelse om en biobiljett:  

 

 ja går tillsammans till bio en gång å restaurang också // mä mä skolan en gång 

ja så där bara men ja har ja har fått en biljetter fråm skolan […] ja har den 

biljetter till nu ja går inte / ett år […] ett år hos mej […] mä vem ja ska gå / ja 

vet inte 

 

Enligt vår synsätt kan även relationerna inom familjen tänkas bli mer och mer ansträngda i 

framtiden bl.a. eftersom Anna och hennes syskon håller på att integreras i det svenska 

samhället fortare än föräldragenerationen. Vidare saknar det yngsta syskonet i familjen redan 
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ett starkt arabiskt språk, som förutom kaldeiskan har bundit familjemedlemmarna samman. 

Annas identitet verkar vara i en omfattande förändringsfas, där samspelet av intrapersonella 

och interpersonella processer dynamiskt formar identiteten i en ny riktning.  

 

Vikten av det privata självet syns ändå när Anna berättar om sina drömmar vad gäller 

framtiden. Hon spekulerar huruvida hon ska gifta sig i framtiden eller inte men hon anser att 

det är viktigt att ha en relation som bygger på frivillighet och kärlek. Vidare vill hon lära sina 

barn sina föräldrars språk, kaldeiska, så att dessa ska kunna umgås med övriga familjen och 

släkten.  

 

Om ja // gifter mä en kille som ja älskar honom / ja ska inte bli / de ä inte svårt 

eller hur / du / ska ha en / en person som lever mä dej å du är glad å du kan 

söka  

 

Annas identitet visar uttryckligen mest drag av det splittrade självet. Anna lever, enligt egen 

utsago, ett dubbelliv. Och som vi ser det, är olika subidentiteter mer eller mindre synliga vid 

olika tillfällen i hennes liv. Hon verkar vara kluven på flera olika plan som alla på ett eller 

annat sätt påverkas av kulturella skillnader och kollektivt handlande. Dessa upplever hon i sin 

tur olika beroende på om hon agerar inom det svenskdominerade samhället eller den kaldeiska 

samhörigheten. Anna är inte bara kluven mellan sitt irakiska ursprung och det nya hemlandets 

kultur, utan även sina olika roller som dotter, syster, student och kvinna. Bilden som skapas är 

av en ung kvinna i en motsägelsefull och komplex situation där hon dels tydligt uttrycker sitt 

missnöje och dras till ett annat sätt att leva, dels påverkas av gamla normer som inte är helt 

oviktiga för henne. Identitetsförvirrning kan lätt ses som orsak till existenskris. Som ung 

kvinna upplever Anna sitt liv som mer begränsat. Kontrasten till unga kaldeiska mäns liv kan 

urskiljas, men tydligast syns skillnaderna när Anna beskriver hur hon uppfattar de svenska 

ungdomarnas liv: 

 

allså / fri- dom e fria dom //okej dom e fria men inte på / fel saker dom / jag 

menar att dom är fria allså i skolan dom är fria / dom klär som dom vill dom 

pratar dom skri-skriker dom skrattar eller hur / men ingen som säjer till dom  

 

Bland sina landsmän upplever Anna en stark social kontroll som hon beskriver på flera olika 

sätt. Hon upplever att hennes sätt att klä sig och bete sig granskas och kontrolleras och att det 

sociala livet inom gruppen är begränsat till ett umgänge som bara får ske inom vissa normer. 

Det som verkar störa henne märkbart är det myckna pratet som kan liknas vid skvaller och i 

värsta fall får inskränkande konsekvenser. För den kaldeiska gruppen lär detta prat till stor del 

vara något som skapar en känsla av sammanhang, men för Anna är det en anledning till 

mental revolt. Hon talar ofta om viljan att bli fri och oberoende av det som de andra tycker 

eller säger men verkar inte kunna se en väg ut. Det står klart att Anna söker sin existentiella 

trygghet snarare i det svenska samhället än i den kaldeiska gemenskapen. 

 

Vid förfrågan om vad Anna känner sig som, säger hon bestämt att hon är mellan två kulturer, 

och att hon är irakisk men vill bli svensk. Hon uttrycker en vilja att göra stora förändringar 

och i samband med detta konstaterar hon att hennes liv i Sverige för tillfället inte skiljer sig 

särskilt mycket från det hon levde i Irak. Att samhället hon lever i är demokratiskt behöver 

inte betyda att hon själv skulle leva fritt, säger Anna. Enligt henne tvingar de hårda sociala 

normerna henne att ljuga för att bli accepterad som en person.  
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Det disciplinerade självet har formats hos Anna bl.a. genom att hennes behov och beteende 

har disciplinerats. Även i detta fall verkar det vara som om hennes kaldeiska ursprung i 

grunden representerar det disciplinerade självets makt samtidigt som den nya världen, 

Sverige, står för andra, ofta mjukare värderingar. Kraven på ordningen finns där, men på ett 

annat sätt. Samtidigt som Anna i sitt sinne revolterar mot normerna som styr hennes beteende 

på det personliga planet, har hon ändå anammat delar av det tänkande som ofta styr det 

disciplinerade självet vad gäller t.ex. studier.  

 

Anna är medveten om att det är viktigt för henne att studera och framför allt lära sig bra 

svenska. Enligt hennes egen beskrivning ägnar hon mycket tid åt studierna och hinner inte 

med mycket annat. Hon vill visa att hon är duktig och ambitiös och att studierna ligger i fokus 

för henne för tillfället, precis som de ofta gör i den fasen av livet hon åldersmässigt befinner 

sig i. Anna ställer inte krav bara på sig själv men även på lärarna i sin vilja att lära sig att 

bemästra ett främmande språk. Hon gör även skillnad mellan henne och de andra invandrare 

hon läst svenska tillsammans med och antyder att studietakten inte var tillräckligt snabb för 

henne. Bland framtidsdrömmar finns ”ett bra jobb” som första önskan, och Anna är noga med 

att poängtera att restaurang- eller städjobb inte ingår i hennes drömvärld.  

 

Det utsträckta självet syns hos Anna genom hennes drömmande, men de andra tecknen, som 

t.ex. påverkan från informationssamhället syns inte där. Framtidstron och 

utvecklingsoptimismen visar sig dock tydligt. I beskrivningarna av Annas otillfredsställdhet 

med sitt liv finns det även en annan sida: viljan att förändra livet och att utvecklas.  

 

Anna har tydliga drömmar för framtiden som alla innebär att hon lever ett friare liv än det 

nuvarande. Hon vill lära sig nya språk och resa och framför allt hitta sin egen plats i världen, 

inte bara mentalt, men även fysiskt. Hon beskriver sin nuvarande boendeform som en 

omöjlighet för framtiden. För att kunna skapa sitt eget liv måste hon leva längre ifrån sina 

föräldrar och landsmän, som till en stor del har påverkat stämningen i området där hon bor. 

Vidare vill hon få ett bra arbete, resa utomlands och lära sig språk, alltså leva ett liv som 

närmast kan beskrivas som vanligt enligt västerländska mått mätt.  

3.8 Olga 

Olga är en kvinna i 40-årsåldern med kaldeiska som modersmål. 

3.8.1 Performansanalys 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Olga framstår en god samtalspartner som rör sig mellan många olika samtalsämnen i dåtid, 

nutid och framtid, konkreta och abstrakta, privata och allmänna. Hon lyckas förmedla en bild 

av sig själv som en intresserad och intressant person med allmänbildning och humor. Också i 

längre utläggningar behåller hon ämnets fokus och berättar logiskt. Olga har ett stort 

ordförråd, vilket syns i bestämningsord till nomen och i antalet olika verb och detta bidrar till 

att hon inte täcker så många samtalsämnen. Det förekommer heller nästan ingen 

betydelseförhandling eller tillfällen då Olga måste ta till långa förklaringar i brist på 

specificerande ord. På en direkt fråga om hon själv tycker att hon är duktig på svenska svarar 

hon dock nekande och förklarar att hon tycker mycket illa om att säga fel. Hon arbetar 

medvetet med svenskan mot den perfektion som hon säger sig eftersträva.  

 

Språklig kvalitet 

Den språkliga kvaliteten är ganska jämn intervjun igenom, men varierar något med ämnets 

svårighetsgrad och taltempot. Bland bestämningsorden till nomen finns stor variation, och  
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68 % utgörs av adjektiv vilket är ganska högt i jämförelse med de övriga informanterna 

medan andelen pronomen är liten. Många av bestämningsorden är specifika och ord som inte 

återfinns hos de övriga informanterna, exempelvis globala, sorgligt och omöjligt. Det 

förekommer även participformer som flytande, förstört och tvungen. Också verben är 

varierade och specifika där verb som fundera, kämpa, plugga, umgås, uppmuntra, utnyttja och 

utveckla bidrar till rika och nyanserade berättelser. Det förekommer också några partikelverb, 

vilket är ovanligt i materialet. Olga använder ofta passiva verbformer korrekt och effektivt 

som i först ska de elever som har samma etnicitet ska inte sättas tillsammans och dää bra om 

dom får praktik // men ska inte utnyttjas /. Hjälpverben utnyttjas väl med stor variation, ibland 

gör hon skillnad mellan presens/ska/kommer att i framtidsuttryck, och det förekommer också 

tempusböjda hjälpverb, något som är ovanligt hos de andra informanterna och som ger Olgas 

tal variation och precision. Hon flyttar sig bekvämt mellan alla förekommande tempus som i 

följande exempel: 

 

O: dä va / säjer man nyårslyftet / dä va dä ja sluta me kaffe å te 

((sammanfallande tal)) 

I: te också 

O: ja 

I: jaa varför ville du sluta me de 

O: för ja / ja har dålit / me magen så 

I: ja då förstår ja 

O: ja vet inte så ja trodde ja har nå magsår / men efter undersökning visade att 

ja va frisk magen / men ja kan inte dricka mycke kaffe å så 

 

Olga känner till svenskans krav på så kallad tempusharmoni, men känner också till att man 

går ifrån den ibland. Vissa verbanvändningar är dock osäkra som i: som tur ja fick / lite jobb / 

också utveckla de språket å samtidit ja kunde de här mä anknyta te utbildningen. Här och vid 

flera andra tillfällen under intervjuns gång är det oklart om Olga säger utvecklade, utvecklar 

det, utvecklade det, om det saknas ett hjälpverb eller om hon avser att säga utveckling. Denna 

osäkerhet påverkar oftast inte budskapet. En liknande osäkerhet orsakar ja / så ja slutat me 

alla dom här, där slutat kan vara har slutat, hade slutat, slutade eller kanske slutar, vilka 

respektive skulle ge olika aspekter åt budskapet.  

 

Såväl substantiv, deras bestämningsord som verb och hjälpverb används i sin korrekta 

betydelse och det förekommer ingen överanvändning. Böjningsformerna är ibland osäkra då 

artikel, substantiv och bestämningsord inte är kongruenta som i de här situationer, men de 

följer oftare än de avviker från normen. 

 

Inuti vissa satser utelämnas subjektet som i: de ä så som är van på dä / ja tänker allti på att 

ska prata rätt eller /så de tyckte va väldit sorglit /, men det är inte särskilt vanligt och 

påverkar inte möjligheten att förstå hennes tal. Något som påverkar mer är frekventa 

ordföljdsfel, dels när det gäller inversion där 16 av 17 förekommande meningar inledda med 

annat än subjekt har ordföljd som avviker från normen, dels när det gäller placeringen av sats- 

och andra adverbial: på högskolan de va jättebra / vi hade mycke där diskussioner å / 

grupparbete å så / å ja kände efteråt ja hade utvecklat mej. (ordföljdsavvikelser i fetstil) 

 

Olga behärskar de vanligare prepositionerna. Av sambandsord, konnektorer, förekommer de 

flesta korrekt använda, men så och i viss mån som överanvänds som bindeord, exempelvis: 
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ja de va de helt förstört /så de tyckte va väldit sorglit /så ja mådde jättedålit när 

ja kom tillbaka // så de kände ja fortfarande tänker på de / tyvärr de kommer 

inte att bli som de var / när ja lämnade där för första gången 

 

Flyt och uttal 

Olga talar huvudsakligen med gott flyt, vilket visar sig i relativt högt taltempo, få pauser och 

god interaktion. Taltempot varierar något. Det ökar en bit in i samtalet och är högre när hon 

talar om ämnen som intresserar henne och lägre när hon talar om mindre intressanta och/eller 

svårare samtalsämnen. Pauserna finns oftast mellan turkonstruktionsenheterna och bara 

undantagsvis när hon behöver söka ord, och stör därför inte flytet. Olga interagerar väl med 

intervjuaren med snabba svar, många kortsvar, god förståelse och smidig turtagning. Det 

förekommer sällan omtagningar, även om hon rättar sig själv då och då. Vid några få tillfällen 

behöver Olga och intervjuaren förhandla om ett ords betydelse som här då Olga talar om mat: 

 

I: är det surkål på burk? 

O: nej dä ar ää som ää dom gör // va heter den // inte i burk // man får i /// äää 

barle va kallar man de här en stor basar 

I: en saluhall kanske 

O: aa en s- stor torg där de kommer dom äää bönder å s- å säljer å de här ä 

som man gör i  i / i byar å så när man använda mest me stora // va kallar de 

me// 

I: kärror kanske 

O: aa av trä 

I: mmm som man kan köra så här 

O: aa 

I: ja just de 

O: va kallar dom här jättestora / burkar eller va kallar dom 

I: de kan vara tunnor, tunna eller en 

O: aa sån här trä // 

I: aa de ä tunnor 

O: tunnor 

I: mm tunna stora som du kan ha vin eller nånting i  

O: aa men dom ä jättestora så dom lägger surt kål ää surkål på // å sen å dä mä 

olika / ää korvar / kryddiga korvar å så dom båda 

 

Intonationen och rytmen inverkar negativt på flytet. Ofta finns en stigande ton i tvåstaviga ord 

vilket ger sämre intonation. Nästan alltid följer hon svenskans sjunkande slutton i slutet av 

yttranden, men i de få fall hon inte gör det påverkas intonationen och därmed flytet. 

Satsbetoningen fungerar i allmänhet bra, men när taltempot är högt betonas ibland en satsdel 

som normalt inte betonas på svenska, till exempel jag tror på de eller ja klarar mej. 

Betoningen samverkar med ordföljden på så sätt att felaktig ordföljd, exempelvis rak ordföljd 

i huvudsats där det borde vara inversion, ger felaktig satsbetoning. Detta påverkar flytet 

negativt.  

 

Det som påverkar flytet mest är dock en viss stötighet i rytmen. Det finns en distinktion 

mellan korta och långa ljud, men beroende på samtalsämne och talhastighet varierar den. Det 

kan förklaras med att hon är medveten om att svenskan gör skillnad mellan långa och korta 

ljud, men att hon ännu inte internaliserat den delen av språkbruket. Olga brukar uttala hela 

preteritumändelsen, till exempel slutade (till skillnad från svenskar som ofta reducerar den till 

sluta), med uttalar ibland inte det sista e, vilket ger otydlighet, stötig rytm och sämre flyt. Till 
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en viss ojämnhet i rytmen bidrar också hennes sätt att avbryta sig för att leta ord, fylla ut med 

äää eller upprepar småord när hon letar efter ord. Detta förekommer sällan och stör inte flytet 

nämnvärt. 

 

När Olga avslutar en mening eller resonemang brukar hon ibland, men inte ofta, sänka tonen 

och röststyrkan, talet blir entonigt och rösten lite knarrig. Detta påverkar flytet och 

möjligheten att följa och förstå hennes tal. 

 

De enskilda ljuden realiseras med vissa avvikelser från normen. Vokalerna uttalas öppnare. 

De tonlösa klusilerna uttalas ofta tonande. Olga använder ett bakre sje-ljud, som i exempelvis 

tradiXion. Dessa avvikelser i uttalet av de enskilda ljuden påverkar inte flytet nämnvärt, utom 

då de enskilda ljuden också realiseras avvikande ifråga om längd, då det kan leda till 

svårigheter att följa och förstå hennes tal. 

 

Sammantaget talar Olga med förhållandevis gott flyt. 

 

Kommunikationsstrategier 

Olga framstår varken som en typisk risktagare eller en riskundvikare i sin användning av 

kommunikationsstrategier. Intervjun ger intryck av att hon tänker efter, svarar noggrant på 

frågorna och planerar det hon vill säga, vilket ger strukturerade berättelser och tydligt fokus. I 

de fall hon inte planerar kan berättandet bli osammanhängande och mångordigt: ja ja har inte 

tid till dä (skratt) ja pluggar mycke / å hemma / ordning /å mä mina barn å läxor å vara me 

dom. Meningar av den här typen är dock ovanliga i Olgas tal. I de fall Olga saknar ord 

förklarar och parafraserar hon och vid några enstaka tillfällen frågar hon intervjuaren efter 

ord. Hon är medveten om sitt tal vilket visar sig i att hon ibland reparerar något hon inte är 

nöjd med: hon fick ää / läsa arabiska som modersmål / hon vilde de / valde den /. Här är hon 

medveten om att ordföljden är felaktig: 

 

I: å dä svåra / jättesvåra begrepp å såna ord / som kan ja inte / som inte kan ja ((skratt)) 

I: som ja inte kan 

I: som inte kan ((skratt)) 

 

Interaktionen med intervjuaren är mycket tät. Den här intervjun innehåller mer 

sammanfallande tal än någon av de andra och många gemensamma skratt. 

3.8.2 Identitetsanalys 

Vid intervjutillfället är Olga i medelåldern. Hon lever i Eskilstuna tillsammans med sin man 

och sina tre barn som är i tonåren. Hemlandet Irak har Olga lämnat bakom sig för över 20 år 

sedan, då hon var tvungen att avbryta sina studier av politiska skäl och söka sig utomlands. 

Man kan säga att Olga har präglats av två olika kulturer, dels den irakiska/kaldeiska 

bakgrunden hon har, dels den västerländska i och med att hon levt länge i Europa. Olgas väg 

till Sverige var långt ifrån rak; efter flykten från Irak sökte hon sig först genom olika omvägar 

till ett annat europeiskt land tillsammans med en familjemedlem och lyckades bosätta sig där. 

Efter några år var sökandet efter ett nytt hemland åter aktuellt tills hon för ett antal år sedan 

flyttade till Sverige och senare till Eskilstuna.  

 

Olga ger en bild av sig själv som en självständig person som stolt står på sina egna ben men 

betonar även harmoniska relationer till sin näromgivning och fungerande social interaktion 

med den. Precis som det oftast brukar, domineras detta skede av hennes liv, vuxenåldern, av 

arbete och familj. Olga talar mycket om barnen och även en del om sitt barndomshem, uttryck 



 56 

för det privata självet. Speciellt viktigt för Olga för tillfället verkar vara hennes egna barn och 

deras välmående i en situation där en annorlunda kulturell bakgrund formar deras liv 

tillsammans med den svenska omgivningen. Olga berättar om barnen med såväl stolthet som 

oro i rösten och verkar grubbla över deras framtid en del. Familjen i Irak har också sin plats 

med kopplingar till Olgas privata själv, då hälften av hennes syskon är kvar i landet 

tillsammans med sin mor. Olga berättar om besöket till sitt barndomshem i samband med 

faderns begravning med viss rörelse och uttrycker sin uppskattning av föräldrarna som av 

kärlek till sina barn vågade låta dem fly landet och lämna familjen. Grundvärderingarna som 

Olga fått med sig från föräldrahemmet verkar hon bära med sig även idag.  

 

Vad gäller vänskap berättar Olga om bristen på svenska bekanta och vänner. Bilden av en 

ofrivillig segregation målas upp. Olga bor i ett invandrartätt område, vilket har lett till relativt 

få naturliga kontakter med svenskar. Vännerna kommer till en stor del från den egna etniska 

gruppen, men Olga säger att hon ofta tänkt på att byta miljö delvis för att få även andra 

vänner. I jämförelse med familjens betydelse verkar inte vänner ha så stor inverkan i Olgas 

liv, vilket stämmer väl överens med den sociala ordningen och betoningen av 

släktledsmässiga ritualiseringar som är en del av vuxenlivet.  

 

Olgas starka strävan att vidareutbilda sig kan tolkas som uttryck för två olika själven, det 

disciplinerade och det utsträckta. Det verkar som om det har funnits en tradition av att 

uppskatta utbildning i Olgas familj; fadern var språkkunnig och högutbildad och tyckte det 

var viktigt att barnen skulle få möjligheten att vidareutbilda sig. Studier i olika former verkar 

ha funnits med i Olgas liv som en återkommande röd tråd. Hon hänvisar till traditionen hon är 

uppvuxen med som innebär att det är vanligt att söka sig till eftergymnasiala utbildningar och 

sedan vidare till arbetslivet. Vidare kommenterar hon att enligt denna tradition brukar man 

inte ta upp studierna på nytt när man uppnått vuxenåldern. Där går hon, enligt vår uppfattning 

tydligt emot normerna i sin kulturella tradition vad har med åldersbundna identiteter att göra. 

Hon berättar, inte utan stolthet, om sina studier på högre nivå i tre olika länder: Irak, ett annat 

europeiskt land och Sverige. Förutom möjlighet till bra arbete verkar utbildningen ha ett värde 

i sig för henne. Som ett typiskt uttryck för det förändringssökande utsträckta självet, men även 

som ett tecken på det disciplinerade självet som grundar sig på rationalisering, kommenterar 

Olga att ”varför inte utveckla sig” genom hela livet.  

 

Men de me lärande / de ä utveckling pågår hela tiden eller hur / så man måste 

följa den här utvecklingen / å i världen också den utvecklingen / den pågår hela 

tiden / man kan inte sitta å titta / bara 

 

Denna inställning verkar sitta djupt hos Olga och vara någonting som hon vill föra vidare till 

sina barn och andra ungdomar som hon har kommit i kontakt med genom sitt arbete och sina 

studier. Vikten av bra utbildning, men även den höga arbetsdisciplinen, verkar ha funnits med 

i Olgas liv hela tiden. Olga har aktivt sökt sig till nya utbildningar och arbetsplatser, och om 

dessa inte funnits tillgängliga, praktikplatser. Det disciplinerade självet tillsammans med 

strävan efter produktivitet visar sig även när Olga berättar om sitt arbete, kraven hon ställer på 

sig själv och viljan att vara duktig.   

 

Förutom ambitionen att utbilda sig och utvecklas visar Olga även uppskattning för struktur i 

livet, ännu ett uttryck för det disciplinerade självets dominans. I berättelserna om Irak 

framställs en bild av ett samhälle i en slags kaos, och som kontrast framstår Sverige för Olga 

som ett strukturerat och tryggt samhälle som regleras av regler som respekteras av invånarna. 

Det kan anas att Sverige har kunnat erbjuda Olga en viss existentiell trygghet. Känslan av 
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sammanhang finns där, Olga kallar Sverige sitt hemland och Eskilstuna sin hemstad, trots att 

ordet ”hem” framkallar tankar på det gamla föräldrahemmet i Irak.  

 

Anmärkningsvärt är att känslan av sammanhang för Olga verkar skapas av något annat än det 

som legat till grund i det irakiska samhället, som hon beskriver som den sociala kontrollen 

skapat av nära relationer mellan människorna i familjen och släkten. Tvärtom, Olga kritiserar 

de starka beroendeförhållandena som gjort att individerna och familjerna inte fått känna sig 

självständiga. Hon själv har genom sitt ursprung kommit från en annan tradition, då fadern 

redan när Olga var i tonåren betonade hennes möjlighet göra egna fria val vad gällde t.ex. 

studier och äktenskap. Frihet inom vissa gränser verkar ha en stor betydelse för Olga.  

 

Lika tydligt som Olgas brinnande intresse för vidareutbildning och självutveckling har även 

varit hennes vilja att vara bästa möjliga mor till sina barn. När Olga fick barn var hon tvungen 

att välja mellan sina egna ambitioner på studiefronten och mammarollen. Hon valde då att 

koncentrera sig på barnens behov, ändå utan att helt förkasta sina drömmar om att fortsätta 

studera. Hennes subidentitet som mor är en stor del av hennes totalidentitet, men i takt med att 

barnen blivit större har andra subidentiteter, bl.a. den som student och yrkesverskam kvinna, 

stigit i grad. Olga beskriver hur hon kände: 

 

Så ja satt inte hemma me barnen / så ja måste hitta andra vägar ja måste ut från 

hemmet / så vi gick till öppna skolan / där träffade mammor och barn […] ja 

pratade engelska men dom svarade på svenska 

 

Gå på komvux så ja bestämde ja måste nu börja så jo ja hade den tanke redan 

då men dom va små å ja kunde inte men ja har väntat // tills dom 

blev[…]behövde inte mej mycke […] 

 

Förutom uppskattning av utbildning och bildning anser Olga att det finns ett stort värde i att 

kunna språk. För henne handlar det om möjlighet att kunna förstå omvärlden, ett tydligt 

tecken på det utsträckta självet. Hon själv behärskar fem språk mer eller mindre flytande, och 

har uppmuntrat sina barn att lära sig nya språk.  

 

Uttryck för det splittrade självet är svåra att upptäcka i Olgas intervju. Hon talar om saker 

som antyder att det funnits en tid då splittring kanske påverkat henne mer, men hon verkar ha 

hanterat och löst dilemman som dykt upp i samband med t.ex. flykten från Irak och 

invandringen till Sverige.  Olga visar tydligt att hon gjort och gör jämförelser mellan sitt liv 

och det traditionellt svenska livet.  Det blir särskilt uppenbart på tal om Olgas barn. Genom 

det faktum att ungdomarna i familjen upplever skillnaderna mellan två kulturer, blir Olga 

ständigt påmind om olikheterna mellan den kaldeiska traditionen och det västerländska 

levnadssättet. Olga visar tydligt att hon inte är låst i sin egen synvinkel, utan har reflekterat 

över vad som fungerar och är tillåtet i Sverige och för ungdomar med svenskt ursprung. Detta 

kan fungera som ett uttryck för hur Olga genom medvetet arbete försökt skapa känslor av 

sammanhang och tillhörighet både i den nya levnadsmiljön och de traditioner som hon bär 

med sig. Olgas medvetenhet om kulturkrockar är någonting som hon verkar vilja dela med sig 

av. Hon berättar om sin önskan att kunna utbilda andra föräldrar i samma situation, speciellt 

de familjer som nyligen anlänt till Sverige och som kan ha konflikter inom familjen. 

3.9 Sammanfattning av performansanalyserna 

Performansanalyserna syftar till att ge en allsidig bild av varje informants språkliga 

kompetens vid intervjutillfället. De bygger såväl på kvantitativa som kvalitativa språkdata och 
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genom en analys av komponenterna kan vi visa en bild av språkkompetensen som helhet. Men 

att sammanfatta dem är inte oproblematiskt eftersom flera faktorer bidrar till att 

performansanalyserna blir disparata: noggrannheten med enskilda språkdrag, det faktum att 

varje individ har en unik inlärningsgång och språkförmåga samt vårt val av informanter som 

skulle uppfylla vissa kriterier och därmed är mycket olika personer och personligheter. Det 

här ger performansanalyser som tydligt beskriver varje individ som andraspråksinlärare, men 

de åtta analyserna bildar inte någon helhet som lätt låter sig sammanfattas. Informanterna 

utgör ingen grupp och deras språkförmåga uppvisar mycket få gemensamma drag på 

gruppnivå; att på detta sätt visa hur olika de är kan i sig vara sammanfattande. Med detta sagt 

följer nedan en sammanfattning där vi går igenom performansanalysens delar och 

kommenterar skillnader och likheter informanterna emellan och de generaliseringar som kan 

göras utifrån analyserna. Vi följer samma struktur som bygger upp varje analys. Diskussion 

om bakomliggande orsaker och förklingar följer i 4.2. 

 

Kommunikativ och innehållslig kvalitet 

Vi uppfattar genom deras berättelser, kroppsspråk och metakommentarer att de flesta 

informanter lyckades uttrycka det de ville och behövde under intervjuerna. Undantaget är 

Maria som ibland lämnar samtalsämnen som hon kanske hade mer att berätta om, troligtvis 

för att hennes språkkunskaper inte räcker till. Detsamma gäller eventuellt också för Sivan, 

som inte alltid fullföljde sina resonemang. De flesta klarar också av samtliga på förhand 

bestämda samtalsämnen, men inte alla introducerade egna samtalsämnen, utan det gjordes 

främst av avancerade andraspråkstalare samt de informanter som oftast använder 

expanderande kommunikationsstrategier. Alla informanter klarade av att tala om nutid, 

framtid och dåtid, även om det inte hos alla gjordes med hjälp av korrekta verbtempus. Hos 

samtliga informanter utom en ser vi att samtalsämnets kognitiva svårighetsgrad påverkar den 

språkliga korrektheten negativt; undantaget var den informant som tillbringat längst tid i 

Sverige och pratat svenska under hela sitt yrkesliv. 

 

Språklig kvalitet 

Vi har undersökt informanternas användning av verb (tempus, former, partikelverb, frekvens, 

hjälpverb), bestämningsord till nomen (andel adjektiv, böjning) och ordföljd (inversion i 

satser inledda av annat än subjekt), specifik eller allmän betydelse hos dessa ord, konkret eller 

abstrakt betydelse, om orden används korrekt eller om det förekommer överanvändning samt 

mindre systematiskt adverbial, prepositioner och vilka konnektorer som används. Vad gäller 

verb använder bara de mest avancerade andraspråkstalarna samtliga tempus liksom en 

mångfald av hjälpverb återfinns bara hos dessa. Partikelverb är överhuvudtaget ovanliga i 

materialet och förekommer enbart hos de talare som kommit längst i sin språkutveckling. 

Undersökningen av hur allmän eller specifik betydelsen är hos verben (och andra ordklasser) 

är alltför knapp för att ge tydliga resultat, men det finns ett samband mellan mängden olika 

samtalsämnen och antalet mindre frekventa verb. När det gäller bestämningsord till nomen 

kan samma typ av samband urskiljas; de av informanterna som använder flest adjektiv är de 

som berör flest samtalsämnen. Å andra sidan lyckas den informant som använder i det 

särklass minsta antalet adjektiv förmedla mer av fakta och känslor än många andra, varför 

sambandet är otydligt och vi drar slutsatsen att ordanvändningen samspelar med de 

kommunikationsstrategier informanten drar nytta av. Ordföljden, slutligen, används korrekt 

av alla i s-v-o-satser, men visade sig vara svår framför allt där svenskan har inversion. 

Samtliga informanters ordföljd visade prov på avvikelser från svenskans norm av typen igår 

han sa,  alltså adv-s-v i stället för adv-v-s. Den mest avancerade informanten klarade detta 

bäst, men i övrigt finns inget samband mellan språkförmåga i stort och behärskningen av 

inversion i vårt material. 
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Flyt och uttal  
Flyt har undersökts från en svensk samtalspartners perspektiv, vad som kan kallas receptivt 

flyt. Det som uppfattas störa flytet mest är alltför långa och/eller frekventa pauser mitt i 

yttranden. Pauser av den här typen förekommer mest hos mindre avancerade talare i 

materialet. Som helhet bedöms de flesta talare ha ganska gott flyt, där förutom pauser också 

tempo och rytm spelar in. Från informantens perspektiv kan flyt bedömas annorlunda, på så 

sätt att många upprepningar och kodväxling kan ge flyt och effektivare kommunikation i 

samtal med en tvåspråkig, men då intervjuaren av de svenskspråkiga intervjuerna är svensk 

har vi valt det enspråkiga perspektivet. 

 

När det gäller uttalet talar samtliga med brytning. (För en diskussion om begreppet brytning, 

se 4.2.) Framför allt är det svenskans distinktion mellan långa och korta ljud som inte 

realiseras korrekt, vilket ger osvensk prosodi. Här finns en tydlig skillnad mellan 

kaldeisktalande och finsktalande informanter, där de finsktalande i högre grad realiserar korta 

och långa ljud korrekt. Svenskans vokaler uttalas av de flesta informanterna öppnare än man 

brukar höra i Mellansverige. Sammantaget spelar ljudlängd och intonation större roll för hur 

uttalet uppfattas än de enskilda ljudens kvalitet. 

 

Kommunikationsstrategier 

Vi har försökt kategorisera informanternas sätt att hantera språklig problemlösning i 

genomförande- eller reduktionsstrategier, men vi har hittat inslag av båda typer av strategier 

hos flera av talarna. De flesta av informanterna har dock strategier som är företrädesvis av 

typen genomförandestrategier med omstrukturering och parafrasering som de vanligaste 

sätten att klara språkliga situationer. Hjälpsökandestrategier förekommer hos de flesta, men 

sällan direkt i form av frågor. Egna språkliga uppfinningar, som brukar betraktas som en del 

av genomförandestrategierna, förekommer ytterst lite i materialet. En enda talare använder 

utpräglade reduktionsstrategier med budskapsreduktion, övergivande av ämne och 

förenklingar på flera språkliga nivåer. 

 

3.10 Sammanfattning av identitetsanalyserna 

Avsikten med identitetsanalyserna har varit att dels beskriva hur informanterna uttryckt sig 

om sig själva i intervjuerna, dels att granska dessa beskrivningar genom några valda 

analysverktyg. De huvudsakliga verktygen som använts är dels Stiers (1998, 2003) 

analysverktyg kopplade till identitet, dels Johanssons (1999) teorier om de fyra olika själven. 

Dessa har kommit att stå i centrum för resultaten och genom dem har vi även försökt granska 

informanternas självbild vad gäller ålder, identiteter och vald utbildningsform.  

 

Det står klart att det inte är möjligt att ge några representativa eller allmängiltiga 

generaliseringar om hur sverigefinska eller kaldeiska individer upplever sina identiteter. En av 

anledningarna till att det är svårt är att antalet informanter är litet. Det som däremot kan ges är 

en tämligen heltäckande bild av alla informanter i en kort sammanfattning, som följer nedan. I 

den ska vi gå igenom de mest centrala delarna av identitetsanalyserna. Vi försöker beskriva 

likheter mellan informanterna men även visa olikheterna. För tydlighetens skull har vi valt att 

följa samma struktur som bygger upp varje analys, dvs de fyra olika själven granskas. 

Eftersom identiteter betraktas som något abstrakt, är de omöjliga att direkt mäta eller granska 

numerärt. Däremot är det möjligt att konstatera att informanterna i intervjuerna valde att visa 

mer eller mindre av vissa egenskaper som kan kopplas till det ena eller andra självet.  
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Det privata självet 

Det privata självet föreföll naturligt som det första självet att diskutera eftersom det 

återspeglar ett område av livet som ofta ses som grundläggande för identitetsutvecklingen. 

Det privata självet visar sig också spela en stor roll för ett antal av både finsk- och 

kaldeiskspråkiga informanterna. Utan att slå fast att det finns en definitiv koppling mellan 

vikten av det privata självet och ett visst skede i livet kan man ändå konstatera att de 

informanter som mest betonar detta själv hos sig är de som också tydligt befinner sig i 

vuxenåldern och då, med ett undantag, representerar äldre informanter i studien, med 

hänvisning till deras faktiska ålder vid intervjutillfället. Flera informanter beskriver sitt 

privata jag som något som kan kopplas till samspelet mellan människans intra- och 

interpersonella processer, men även till känslorna av samhörighet med andra. 

Anmärkningsvärt är att de yngre informanterna i studien oftast uttrycker färre saker som har 

med det privata självet att göra, eller även om dessa diskuterades till viss del i intervjuerna, 

betonas de mindre. Vad gäller skillnader och likheter mellan kön, kan det –något 

överraskande– enligt vår tolkning konstateras att de manliga informanterna, förutom en, 

betonar det privata självet mer än de kvinnliga. Den allmänna uppfattningen brukar vara att 

kvinnor agerar inom och påverkas mer av den privata sfären än män.  

 

Det disciplinerade självet 

Det disciplinerade självet, med den protestantiska etiken och rationaliseringen av vardagslivet 

som valda kännetecken, är väl synligt hos många av informanterna. Detta är ingen 

överraskning då många av samtalsämnena i intervjuerna behandlade just arbete, utbildning 

och andra ting som ofta kopplas till det disciplinerade självet. I analyserna kan man se att 

speciellt de finskspråkiga informanterna betonar denna sida av sig själva, och det 

disciplinerade självet är ofta något som nästan dominerar bilden av dem. För några 

informanter framstår det som deras identiteter får plats och möjlighet att utvecklas speciellt på 

det disciplinerade planet, vilket inte är förvånande med tanke på att alla förutom en av 

informanterna befinner sig i antingen den tidiga vuxenåldern eller vuxenåldern, då arbetslivet 

och studier tillsammans med familj präglar livet. Den faktiska åldern vid intervjutillfället 

verkar alltså spela roll. Detta syns bl.a. i att bilden av de äldre informanternas identiteter 

verkar färgas mer av det disciplinerade självet än bland de yngre. Ser man på informanterna 

delade i könsgrupper kan man konstatera att det finns individer i båda grupperna som präglats 

av det disciplinerade självet. Möjligen kan man se att kvinnorna i informantgruppen mera 

betonat de sidor som har att göra med deras disciplinerade själv.  

 

Det splittrade självet 

Det splittrade självet visar sig vara det själv som orsakade mest spridning mellan 

informanterna. Antingen visar man tydliga tecken på att det splittrade självet påverkar 

identiteten eller så gör man det knappt synligt. Här är skillnaderna tydligast mellan de äldre 

och de yngre informanterna, med skiljelinjen klar mellan vuxenåldern och yngre 

vuxenåldern/ungdomsperioden. Med tanke på att identitetsförvirring oftast kopplas till 

tidigare stadier av vuxenlivet är det knappast någon överraskning. Samtidigt kan det tänkas att 

invandringen och språkinlärningen kanske påverkat dessa yngre informanter mer. Hos de 

finskspråkiga informanterna är det splittrade självet svagt representerat förutom hos en ung 

informant. Hos de kaldeiska informanterna är spridningen något större. Några drastiska 

skillnader mellan kvinnliga och manliga informanter kan inte direkt urskiljas, men ser man på 

de fyra kvinnorna kan det konstateras att de två yngsta visar flest drag av det splittrade självet 

samtidigt som de två äldsta visar minst sådana drag.  

 

Det utsträckta självet  



 61 

Bland egenskaperna hos det utsträckta självet återfinns enligt Johansson (2002) bl.a. 

utvecklingsoptimism och postmodernism samtidigt som detta själv är påverkat av 

informationssamhället och datoriseringen. Det utsträckta självet visar sig inte som ett av de 

viktigaste hos någon av informanterna. Särskilt hos de kaldeiska informanterna visar det sig 

att det utsträckta självet syns i begränsad omfattning. Samma verkar även gälla för de 

kvinnliga informanterna som, till skillnad från de manliga, är något mer påverkade av det 

utsträckta självet. Skillnader mellan yngre och äldre informanter är inte heller påfallande, 

vilket det kanske hade varit om man utgått ifrån antagandet att unga oftare använder sig av 

medier, datorer osv. och aktivt förhandlar sina identiteter via dessa.  
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4 Diskussion 
I avsnitt 4 diskuteras under 4.1 undersökningens metodval och genomförande. Resultatet av 

undersökningen diskuteras under 4.2. 

4.1 Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens metodval vad gäller materialinsamling och analys och därefter 

analyseras hur väl studien uppfyllt sina syften. Slutligen utvärderas analysmetoderna. De 

slutsatser vi har dragit i samband med diskussionen presenteras fortlöpande.  

4.1.1 Materialinsamling  

Generellt sett verkar djupintervjun vara en bra metod för att få fram den typen av information 

vi var ute efter. Vid en större studie med fler informanter kommer dock arbetsinsatsen att bli 

betydligt mer omfattande. Det i pilotstudien använda frågeformuläret utgjordes av olika teman 

som innefattade bl.a. bakgrundsfakta, attityder till språkinlärning, betydelse av 

språkkunskaper, sociala nätverk, identiteter och sociala karriärer. Trots att frågeformuläret var 

jämförelsevis strukturerat, blev intervjuerna lediga i formen och informanterna gavs möjlighet 

att tala fritt kring ämnena och att ta upp fler samtalsämnen. Detta skapade ett behagligt 

samtalsklimat och ett rikt språkligt material, som gav oss möjlighet att undersöka 

informanternas språkliga kompetens i nästintill vardagligt tal. Att frågeformulären täckte så 

många olika teman kan ses både som en styrka och som en svaghet; å ena sidan hade vi 

möjlighet att samla en stor mängd data, å andra sidan kunde intervjuerna upplevas som något 

osammanhängande när intervjuaren rörde sig från ett tema till ett annat. Detta talar dock för 

att intervjumaterialet fungerar ungefär som autentiskt, spontant tal. 

 

Urval av informanter 

Urvalet av informanter skedde genom personliga kontakter och via en förening. Det styrdes 

av studiens syften på så sätt att vi sökte personer utifrån kriterierna invandringsålder, 

modersmål och kön. De innebar att med endast åtta informanter kom varje person att 

representera unika kriterier, som nedan: 

 

Tabell 3. Informanterna och deras pseudonymer 

Yngre finsktalande 

kvinna - Maria 

Äldre finsktalande kvinna 

- Sinikka 

Yngre finsktalande man - 

Erkki 

Äldre finsktalande man - 

Jukka 

Yngre kaldeisktalande 

kvinna - Anna 

Äldre kaldeisktalande 

kvinna - Olga 

Yngre kaldeisktalande 

man - Sivan 

Äldre kaldeisktalande 

man - Josef 

 

Det här urvalet gav en mängd intressant information om varje individ, men å andra sidan är 

urvalet inte representativt för grupperna som helhet, vare sig vi talar om kvinnor/män, 

yngre/äldre invandrare eller finnar/kaldéer. Värt att observera är även att benämningarna 

yngre och äldre hänvisar till invandringsåldern, vilket blev ett problematiskt kriterium. 

Avsikten var att undersöka vilken roll en persons ålder spelar för andraspråksinlärningen, och 

vi fokuserade på invandringsåldern. I vårt urval hade vi inte möjlighet att ta hänsyn till hur 

länge informanterna hade bott i Sverige, vilket naturligtvis påverkar hur väl de lärt sig 

svenska, utan vi valde enbart efter kriteriet invandringsålder. Det fick det paradoxala 

resultatet att den informant som var näst yngst (”yngre finsk man”) då han flyttade till Sverige 

var den äldsta av våra informanter. Det säger sig självt att frågorna kring hur det var att lära 

sig ett nytt språk i ett nytt land är svåra att besvara efter dryga 40 år i det ”nya” landet. 

Urvalskriterierna i sig var inte felvalda, men det tillgänglighetsurval som tillämpades 
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minskade informanternas representativitet. Det måste även påpekas att informanterna i 

pilotstudien är förstagenerationsinvandrare och några av dem har tillbringat enbart några få år 

i Sverige. I den framtida undersökningen som pilotstudien är gjord för har vi för avsikt att 

undersöka såväl första- som andra- och tredjegenerationens sverigefinnar samt en annan 

invandrargrupp i två eller tre generationer.  

 

En annan svårighet med representativiteten och därmed generaliserbarheten i stort är det sätt 

på vilket informanterna rekryterades, nämligen genom kontakter. I synnerhet de 

kaldeisktalande informanterna, som kontaktades av en person i en lokal förening, vår länk till 

den irakiskkaldeiska gruppen, tillfrågades bara om han ansåg att de kunde tillräckligt mycket 

svenska för att genomföra intervjun. Det här illustrerar en central brist i pilotstudien, nämligen 

frånvaron av en tvåspråkig kaldé i vår grupp. En sådan person skulle ha kunnat ge studien mer 

av ett inifrånperspektiv och gjort den kaldeiska gruppen till en med finnarna mer jämbördig 

jämförelsegrupp. Förutom djupare kunskaper om den kaldeiska gruppen och deras kultur 

kunde en sådan person ha bidragit till att intervjuerna kunde ha genomförts och analyserats 

också på de kaldeiska informanternas modersmål. Att ha intervjuer både på svenska och 

informanternas modersmål visade sig ge intressanta perspektiv på berättelser och sätt att 

uttrycka sig hos några av de finsktalande informanterna, vilket nämns nedan. 

 

Intervjuer 

I början av intervjuerna visades bilder för informanterna. Bilderna hade projektgruppen valt i 

förväg med avsikten att de skulle väcka känslor och idéer hos den intervjuade och bilda 

öppningen till ett ledigt samtal. Bilderna skulle dels ha en koppling till informantens tidigare 

hemland, dels till det nya hemlandet Sverige och staden Eskilstuna där alla informanter var 

bosatta vid intervjutillfället. Uppmaningen till informanterna var att de skulle berätta vad de 

ville och vad de än kom att tänka på. Vi upplevde att bilderna inte fungerade på det tänkta 

sättet. Flera av informanterna blev tveksamma om vad de skulle säga och letade efter ett ”rätt 

svar” och de uppfattade kanske att intervjuarna ville höra något speciellt. Beskrivningen av 

bilderna blev sakliga och kortfattade, man beskrev precis vad man såg på dem, och det 

förekom så gott som inga personliga reflektioner, minnen eller några av de berättelser vi hade 

hoppats locka fram. Det här kan bero på hur vi presenterade bilderna och att de visades 

alldeles i början av intervjun när informanten ännu inte var ”varm i kläderna” eller att 

informanten hade helt andra förväntningar på vad intervjuformen skulle komma att innebära i 

form av frågor och svar. Bilderna var ju också utvalda i förväg av intervjuarna, vilket kunde 

förstärka informantens känsla av en förväntan att han/hon skulle ”fullborda uppdraget”, det 

vill säga analysera bilden på ”rätt sätt”. Även intervjuarnas ovana att använda bilder som 

informationsverktyg kan ha påverkat situationen. Enligt våra erfarenheter gav direkta frågor 

om t.ex. hemlandet mer material för analysen än det som informanterna berättade i samband 

med att bilderna visades för dem. Dessa frågor gav också i många fall längre, fria berättelser 

om händelser, förhållanden och minnen. Om bilder ska användas i fortsättningen under det 

egentliga projektet, är vårt förslag följande: vid första kontakttillfället, när intervjuaren och 

informanten kommer överens om en intervju, uppmanas informanten att ta med sig några 

egna bilder till intervjun. Då lär intervjusituationen bli mer naturlig; informanten får tillfälle 

att mer spontant berätta om någonting som intervjuaren inte har förhandsinformation om. 

Vidare föreslås det att informanterna själva tar med sig bilder från olika skeden av sina liv till 

intervjun för att bilderna bättre ska kunna täcka deras livsförlopp.  

 

Vår målsättning vid intervjutillfällena var att skapa en tillåtande stämning som skulle öppna 

för informella samtalsliknande intervjuer och därmed ett material som liknar autentiskt tal. 

Ändå upplevde vi att intervjuerna ibland påverkades av de maktrelationer som kan finnas 
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mellan en intervjuare och en intervjuad. Det är ofrånkomligt med olika maktpositioner i så 

kallade institutionella samtal, vilket våra intervjuer i några fall kan jämföras med. Exempelvis 

menar Gunlög Sundberg (2004) att modersmålstalaren i ett möte mellan andraspråkstalare och 

modersmålstalare (vilket var situationen för de svenskspråkiga intervjuerna) ofta gör en 

tolkning av eller upprepar vad andraspråkstalaren har sagt i form av ett utbyggt svar som ofta 

får karaktären av rättning, men det fungerar också som en kontroll av det motparten har sagt. 

Intervjuaren (Sheikhi) var medveten om detta och försökte i mesta möjliga mån undvika 

utbyggda svar, också för att undvika att lägga någon värdering på svaret. Det var ju viktigt att 

informanterna uppfattade att de fick tala hur de ville och att frågorna inte hade ett ”rätt” svar, 

vare sig språkligt eller innehållsligt. Vi uppfattar att vi lyckats ganska bra i det avseendet, men 

det finns fler aspekter av makt i intervjuerna: vi som intervjuare representerar högskolan, vi är 

akademiker, vi gör ingen hemlighet av att vi vill bedriva forskning på det material 

intervjuerna kommer att utgöra och för Sheikhis del representerar hon kanske också 

majoritetssamhället och det svenska. De flesta informanter visste också att Sheikhi är lärare, 

och medvetenheten om att man pratar med en lärare kan möjligen ytterligare förstärka känslan 

av att man måste ”svara rätt”. Leppänen med sin finska bakgrund kan å andra sidan mer 

identifieras som icke-svensk, i de fall informanterna identifierar sig eller oss som intervjuare 

på sådana etniska grunder, och delade samma språk inte minst. Dessa fakta gör att det finns 

risk för att informanterna uppfattar sig själva som (forsknings-)objekt och att deras berättelser 

är eller kommer att behandlas som objekt. Våra erfarenheter av intervjuerna talar dock emot 

detta, och visar snarare samtal där personer berättat om sig själva och sina tankar för en 

intresserad lyssnare och där intervjuarna ställt för dem viktiga frågor och informanterna har 

gett engagerade och ärliga svar. Sammanfattningsvis tror vi att maktrelationer är 

ofrånkomliga, men med medvetenhet om dessa kan man genomföra intervjuerna mer eller 

mindre påverkade av maktförhållanden, och man kan dessutom vara medveten om och ta 

hänsyn till hur språkmaterialet tillkommit när man analyserar det. 

 

Med alla finskspråkiga informanter gjordes intervjuerna på två språk, finska och svenska, 

först på finska. Därmed fanns möjligheten att jämföra innehållet i dessa fyra informanters 

material på de båda språken. Innehållsmässigt fanns det väldigt liten skillnad mellan t.ex. 

Sinikkas två intervjuer, medan Jukkas finska intervju gav mer material för identitetsanalysen. 

Möjligtvis kan man säga att även Sinikka beskrev saker och ting något utförligare när hon 

talade sitt modersmål, men orsaken till detta kan vara att frågorna var desamma vid de båda 

intervjutillfällena. Även om intervjuaren var en annan, finns det möjlighet att informanten 

tänkt att han/hon redan hade berättat om det som efterfrågades eller något han/hon associerade 

till och därför, medvetet eller omedvetet, begränsat sina svar. Vi har ingen uppfattning om 

huruvida ordningsföljden mellan intervjuspråken spelar någon roll för resultatet. Kaldéerna 

intervjuades bara på svenska och således finns ingen möjlighet att jämföra hur de berättar om 

sig själva på sitt modersmål. 

 

Transkribering 

Vid transkriberingen av intervjuerna utgick vi från Linells (1994) talspråksanpassade ortografi 

och anpassade den till en modell för transkribering (se 2.1; Bilaga 5; Bilaga 6). Modellen 

visade sig vara tillräckligt detaljerad för en första orientering i den språkliga analysen, där vi 

sedan använde inspelningen, och den fungerade väl för innehållsanalyserna. Tidsbrist gjorde 

dock att vi inte transkriberade alla intervjuer i sin helhet efter den här tekniken, utan i två fall 

begränsade vi den noggranna transkriptionen till det 20-minutersavsnitt som var materialet till 

den språkliga analysen, och resten av intervjun transkriberades på ett enklare sätt som fångade 

innehållet mer än språkljuden. Det här var inte vår ursprungliga avsikt, men det fungerade bra. 

Tidsbristen orsakades delvis av oklarhet inom projektgruppen om vems uppgift det var att 
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transkribera men särskilt av det faktum att så gott som alla inblandade gjorde arbetet med 

pilotstudien utan avsatt tid för forskning. Detta skapade förstås prioriteringsproblem och 

orsakade att arbetet tog längre tid än planerat. I både de svenskspråkiga och finskspråkiga 

transkriptionerna har vi utgått ifrån Linells transkriptionsmodell men då 

transkriptionstekniken skiljer sig något från språk till språk har vi vid de finskspråkiga 

transkriptionerna även tagit hjälp av Itkonen (1983). 

 

4.1.2 Pilotstudiens syften  

Sammanfattningsvis vågar vi påstå att pilotstudien byggdes med alltför många syften och 

frågeställningar. De är alla omfattande och skulle kräva ett större material, bättre 

analysverktyg och mer omfattande analyser, både på bredden och på djupet, för att besvaras. 

Antalet syften i pilotstudien var fyra. Det första, att testa den valda metoden inför en större 

undersökning, kan konstateras genomfört i och med att denna rapport skrivs. Detta syfte har 

diskuterats huvudsakligen i 4.1.1. (ovan) och återkommer även nedan, liksom studiens övriga 

tre syftesformuleringar.  

 

Ålder fanns med som ett centralt begrepp i syftet, dels som undersökningsfråga om 

informanternas uppfattning om sin egen ålder i förhållande till inlärningsförmågan av ett 

andraspråk, dels som en aspekt av deras självbild. Vad gäller informanternas uppfattning om 

sin egen ålder sett gentemot inlärningsförmågan har det varit svårt att ge några definitiva svar. 

Bara i några enstaka fall har informanterna själva konstaterat att de upplevt det svårare/lättare 

att lära ett annat språk på grund av sin ålder. En anledning till detta kan vara att de flesta 

informanter var högutbildade. I informanternas beskrivningar om sina självbilder har deras 

faktiska ålder inte heller varit i centrum. Därför har vi sökt och fått förlita oss på andra 

indikatorer i informanternas berättelser om sina liv för att därigenom framföra alternativa 

tolkningar. Dessa diskuteras vidare under 4.2. Med ett större material och informanter som 

representerar tre generationer, som den större studien är planerad, tror vi dock att åldersfrågan 

blir mer central. 

 

En annan viktig faktor var inlärarnas självbild vad gäller vald utbildningsform. Här kan vi 

konstatera att intervjumaterialet inte ger tillräcklig information om denna frågeställning, i 

synnerhet finns mycket liten information om utbildningsval. Det beror på vilka frågor vi hade 

i formuläret och hur frågorna är ställda. Det saknas också viss information om informanternas 

inställning och attityd till språkanvändning och språkinlärning. Dessa utgör en viktig del av 

pilotundersökningens syfte där meningen var att undersöka informanternas valda 

utbildningsformer och aspekter av deras faktiska språkkompetens. Men också här saknades 

dessa frågor i formuläret vi hade utformat. Särskilt området ”valda utbildningsformer” 

saknade fokus i studien på grund av alltför få frågor eller frågor ställda på ett sätt som inte gav 

tillräcklig information, och de frågor som ställdes gav minst information om de unga 

informanterna.  

 

Vad gäller den andra stora frågeställningen i denna rapport, identitet, ser vi vissa brister med 

pilotstudien. Det finns många studier som undersöker hur nationell eller etnisk tillhörighet 

visat sig i samtal och i språkliga uttryck, men här söker vi efter personliga och sociala 

identiteter. Detta har tvingat oss att söka nya och relativt oprövade metoder i analysen. 

Dessutom räcker inte enbart ett intervjutillfälle för att beskriva hur ”informanternas 

identitet/tillhörighet/jag har utvecklats” (Pilotstudieplan 050214). Möjligen är materialet 

otillräckligt även i beskrivningen av hur identiteten uttrycks. Frågorna som vi har ställt räcker 

inte för att blotta begreppet identitet, eller också är detta enda nedslag i informanternas liv 
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otillräckligt (i de finskspråkiga informanternas fall två intervjuer som låg tidsmässigt nära 

varandra) och visar att det skulle krävas flera intervjuer under en längre tidsperiod för att med 

större pålitlighet kunna säga något om de personliga identiteterna. En rimlig följd av de frågor 

vi ställer i studien borde vara att analysera identiteter både när informanterna talar om sig 

själva på sitt modersmål och på sitt andraspråk för att upptäcka likheter och skillnader i 

berättelserna. En viss granskning i den här riktningen gjordes alltså vad gäller de finska 

intervjuerna, och vi har försökt att påpeka när berättelserna på svenska/finska skilt sig 

avsevärt från varandra. Det kan dock inte förbises att en mer systematisk metod för att gå 

igenom de på två språk genomförda intervjuerna borde ha funnits. I en större studie med 

många fler informanter ser vi alltså fler frågor, minst två intervjutillfällen och utvecklade 

forskningsmetoder och analysmetoder. Eventuellt kan även en metod med både enkät- och 

intervjuundersökning föredras.  

 

Det sista syftet, att undersöka aspekter av informanternas kompetens på ett eller två språk, 

genomfördes begränsat, i och med att vi bara undersökte andraspråksbehärskningen. Vi 

saknade en person med tvåspråkig kompetens på kaldeiska/svenska, och viss mån saknades 

också tid och resurser för en så stor studie. Detta är naturligtvis en brist. 

4.1.3 Performansanalys 

Som en central del av syftet ville vi undersöka informanternas språkkunskaper i ett eller två 

språk för att jämföra den med uppfattning av identiteter, deras sociala karriärer, utbildningsval 

med mera (se ovan). Viss kritik kan alltid riktas mot intervjusituationer och det material som 

samlas där, se 4.1.1, och i intervjusituationen finns komponenter som påverkar det språkliga 

materialet, både kvantitativt och kvalitativt. Dessa är exempelvis förmåga att tåla stress, 

ovana/vana vid talsituationen, allmänbildning och kreativitet. Hildén (2003) menar att det 

också kan påverka testtillförlitligheten. Vi har dock försökt ta hänsyn till detta vid analysen 

genom att se materialet som en beskrivning av vad informanterna kunde vid intervjutillfället 

snarare än en bild av deras samlade språkförmåga i alla tänkbara kommunikationssituationer. 

Trots allt visade sig performansanalyserna vara ett bra verktyg för att beskriva en persons 

språkkunnande. Vi utgick från hur metoden beskrivs i Abrahamssons och Bergmans (2005) 

Tankarna springer före och vi tycker att den i huvudsak gett god vägledning i metoden. En 

brist är att den inte fördjupar sig i hur man analyserar talat material och heller inte i de 

speciella inlärningsförhållanden som råder för vuxna andraspråksinlärare. Där har vi sökt 

andra studier utan resultat, och därför också delvis utvecklat metoden på egen hand. 

 

Performansanalysmetoden var alltså ett bra metodval i stort sett, men det finns detaljer som 

behöver utvecklas. Kategoriseringen av verb, exempelvis, kan göras på olika sätt. Vårt val att 

sortera dem efter tempus (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, imperativ samt 

konstruktioner med hjälpverb) fungerade bra för sitt syfte, att visa informanternas 

språkbehärskning. Det fanns vissa verb som var svåra att kategorisera, bland annat om en 

talare utelämnade har i det som verkar som en perfektform, t.ex. jag gått till irak förr året. 

Svårigheten är att avgöra om det är en perfektform som saknar har, eller en preteritumform 

som är felböjd (vilket i det här exemplet skulle vara lämpligare). Å andra sidan kan man 

konstatera att ett uttalande av den här typen, som är ganska vanlig i materialet, visar att 

talaren inte fullt ut behärskar verbformerna (eller ordbetydelsen), och det är i sig tillräckligt 

för performansanalysen, och kategoriseringen blir därmed mindre viktig. Att kategorisera 

felsägningar möter liknande svårigheter. Dels kan undersökaren inte bestämt veta vad som är 

felsägningar, men också de ord som tydligt framstår som felsägningar genom att informanten 

rättar sig, utgör ju en del av materialet och behöver kategoriseras. Som exempel säger en 

informant min lärare säjer ja ska ja vill ja ska studera den gruppen. Här finns tre förekomster 
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av hjälpverb, där informanten sist väljer ska efter att ha prövat vill. För den kvantitativa bas 

för performansanalysen som undersökningen av språkdrag utgör, har det viss betydelse hur 

hjälpverben i sekvenser av den här typen kategoriseras och räknas. Å andra sidan utgör 

performansanalysen i sig en helhetsbild av hjälpverbsanvändningen och den språkliga 

kompetensen, varför dessa detaljproblem spelar mindre roll. I en större studier med fler 

informanter, fler intervjuer och ett större språkmaterial behövs dock en genomtänkt 

systematik för kategoriseringen av språkdata, så att man också kan dra större nytta av den 

kvantitativa analysen. 

 

I de språkliga analyserna har vi ett svenskt perspektiv på så sätt att språklig korrekthet har 

värderats och bedömts utifrån en svensk talspråksnorm så som den beskrivs i exempelvis 

Svenska Akademiens grammatik (1999), Hultmans Språklära (2003) och Svenska 

språknämndens uttalsordbok (2003). Också den kommunikativa förmågan i stort inklusive 

psykolingvistisk mottagningsförmåga har bedömts av den svenska intervjuaren i en svensk 

samtalskontext. Det här kan få till följd att vissa pragmatiska aspekter av språket kan 

beskrivas och värderas som mindre effektiva eller mindre väl fungerande om de inte 

överensstämmer med intervjuarens språksociala regelverk. Det här kan avse delar av 

språkanvändningen som turtagning, icke-verbala signaler och röstanvändning. Exempelvis 

tolkar vi långa och/eller frekventa pauser som brister i flytet, medvetna om att det är tänkbart 

att de finsktalande informanterna i större utsträckning än de kaldeisktalande använder tystnad 

som en del av sitt sätt att föra samtal. Anledningen till att vi valt det här enspråkiga 

perspektivet är att Sheikhi är enspråkig svensktalande, men det intressanta för oss var att 

skaffa en uppfattning om hur informanternas språkförmåga skulle uppfattas, bedömas och 

fungera i det svenska majoritetssamhället, som vi uppfattar som relativt intolerant mot 

brytning och där det finns en ständigt levande debatt om vikten av att tala god svenska, inte 

minst för bättre karriärmöjligheter. Tvåspråkig kompetens, vilket Leppänen har, skulle ha 

kunnat utnyttjas i större utsträckning med de finska informanterna på så sätt att man hade 

kunnat göra en performansanalys också på finska att ställa mot den svenskspråkiga. Man 

skulle också i högre grad ha kunnat analysera de finsktalande informanternas svenskspråkiga 

intervjuer med hjälp av kunskaper om finskt substrat. Den här möjligheten hade vi inte för de 

kaldeisktalande informanterna, varför analysen har ett svenskt perspektiv. 

 

Vi använde en lista över de 30 mest frekventa verben i talat språk baserad på Allwood (1999) 

för att få en uppfattning om hur varierat ordförråd informanterna har när det gäller verb. I 

pilotstudien visade det sig att trettio verb var för få, eftersom de verb som vi benämnt som 

”mindre frekventa” i själva verket i många fall omfattade verb med allmän och vardaglig 

betydelse. Några exempel på ”mindre frekventa” verb i vårt undersökningsmaterial är bo, 

följa, hända, jobba, lyssna, läsa, prata, sitta, tala, titta och åka. Man kan anta att samtliga 

nämnda verb tillhör alla informanters aktiva ordförråd, men de kom alltså ändå genom vårt 

urval av trettio verb att betecknas som mindre frekventa. För att hårdra problemet: flera av de 

så kallade mindre frekventa verben förekom relativt ofta hos samtliga informanter. Vi kom 

inte åt verben med specifik betydelse på det sätt som vi hade önskat, utan listan med vanliga 

verb skulle ha behövt vara längre. Vi har dock tagit hänsyn till att de kvantitativa uppgifterna 

som bygger på listan inte säger så mycket om informanternas språkbehärskning, utan 

undersökt kvalitativt vilka verb som faktiskt används av informanterna. Allwoods 

talspråkskorpus (1999) bygger på modersmålstalare av svenska, vilket också gör den sämre 

som jämförelsematerial. Viberg (2004) studerar verbanvändningen hos andraspråkstalande 

barn i 6-10-årsåldern, varför inte heller det är helt relevant som jämförelsematerial till vuxnas 

tal. Exemplet verbanvändning belyser en brist i pilotstudiens performansanalyser, nämligen 

svårigheten att hitta relevant jämförelsematerial för språkdata och analyserna av dessa data. 
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Vår undersökning omfattar talat material från vuxna andraspråkstalare i svensk miljö, och det 

finns mycket lite att ställa dessa data emot. 

 

Den kvantitativa analysen av bestämningsord till nomen visade inte heller tydliga resultat. 

Antalet olika bestämningsord och andelen adjektiv bland dessa har en oklar relation till den 

uppfattade språkförmågan i sin helhet. Det är troligt att ett jämförelsematerial där ordens 

frekvens kunde kontrolleras skulle ge bättre bild av materialet. Det är också möjligt att en 

analys av bestämningsorden ur semantiskt perspektiv skulle kunna ge en tydligare uppfattning 

om hur långt någon kommit i sin andraspråksutveckling och bestämningsorden skulle därmed 

fungera som en viktigare komponent i performansanalysen. 

4.1.4 Identitetsanalys 

I jämförelse med performansanalys hade vi inte från början någon specifik metod som i detalj 

beskrivits i litteratur att gå efter. Detta var ett tydligt problem i den initiala analysfasen av 

intervjuerna. Inför en tidigare delgranskning av studien hade vi bekantat oss med de 

socialpsykologiska perspektiven som Johansson (2002) kallar för de olika själven. Ett tag var 

vi på väg att förkasta metoden, men under sökprocessen av alternativa metoder upptäckte vi 

möjligheterna att kunna kombinera själven med olika dimensioner av identitet som Stier 

(1998, 2003) även kallar för analysverktyg. Tillsammans skulle dessa komplettera varandra 

och ge en mer omfattande bild av informanternas identiteter. I granskningen av 

informanternas åldersmässiga identiteter har vi använt oss av E.H. Eriksons (1982) teorier om 

olika faser i den livslånga socialisationen människan går igenom. Vi kan dock konstatera att 

både ålder och utbildning kunde ha granskats i större omfattning och djup.  

 

Ett stort problem, som inte är ovanligt i samband med kvalitativ analys, speciellt vad gäller 

det socialpsykologiska fältet är att inte bara resultaten, utan också begreppen kan vara 

mångtydiga. Denna problematik är synlig även i vår studie. Det kan diskuteras om det som 

våra informanter berättat om egentligen är deras identiteter. Vad som inte diskuterades när 

planeringen för studien började var relationen mellan olika begrepp som identitet, själv, 

självbild, roll, subjekt, jag. Man kan ifrågasätta om vi verkligen analyserat informanternas 

identiteter eller kanske enbart en reflexion av det som de själva upplever som sina självbilder 

och har valt att presentera för oss. Detta har vi försökt att ta hänsyn till i identitetsanalyserna 

genom att betona alternativa tolkningar och genom att använda uttrycket själv när 

analyskällan varit kopplat till Johanssons teori samt identitet när Stiers infallsvinkel har 

betonats. Den parallella användningen av de olika begreppen är ett vanligt inslag inom fältet 

och således inget exceptionellt.  

  

Ursprungligen befann sig begreppet identitet under ett av de fem teman i frågeformulären som 

användes i intervjuerna. Relativt snart fick vi inse att omfattningen av begreppet var mycket 

större än så, vilket naturligtvis ställde oss inför en del utmaningar under arbetets gång. Man 

kan säga att vi lät oss överraskas av bredden på olika uttryck som kunde kopplas till 

identiteter. Informanternas självbilder, identiteter, jag, vad man än kallar dem, uttrycks i 

intervjuerna inte enbart där vi hade ställt frågor rörande deras identiteter utan även på andra 

ställen. Man kunde hitta delar av en informants identiteter i dennes beskrivning/berättelse om 

nationalitet, levnadsförhållanden, familjeförhållanden, arbetsliv, det sociala livet, utbildning, 

fritid, osv. Detta ställde oss inför utmaningen att hitta ett analysverktyg som kunde tänkas 

täcka alla dessa delar. Valet att använda Johansson och Stier är inte nödvändigtvis det enda 

rätta, men dessa två visade sig vara relativt funktionella för studien. Bland bristerna i metoden 

finns det faktum att informanternas identiteter i viss mån har begränsats inom ramarna av de 

fyra olika själven, dvs. att tänkandet utifrån Johanssons modell kan ha förhindrat alternativa 
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tolkningar. Som hjälpmedel har vi då utnyttjat Stiers dimensioner som förhoppningsvis 

utvidgat perspektivet. Det finns även en risk med att göra identitetsanalyser på det 

ovannämnda sättet; man ger lätt sken av dissekering av en människas liv, vilket inte varit vår 

mening.  

 

Som redan konstaterats ovan, upplever vi vårt material för smalt och ytligt för uttömmande 

identitetsanalyser. Frågan är snarare om dessa ens låter sig göras med den metod vi valde, 

även om antalet intervjuer och således material skulle ökas. Å andra sidan kan det konstateras 

att även vårt val av intervjumetod har lett oss till denna situation. Intervjuformulär med 

relativt öppna intervjufrågor ger oftast öppna och mångskiftande svar som är svåra att 

kategorisera. Samtidigt skulle informationssamling med hjälp av enkäter tvinga informanterna 

in i givna svarsalternativ och ge ett material som är betydligt lättare att behandla. Svaren 

skulle bli tydligare, men, som vi tror det, på inget sätt ”sannare” eller mer trovärdiga. Vi 

menar alltså att intervjumetoden ändå var ett bra val för denna studie. Vad vi gärna vill se i 

framtida studier är att utgångspunkten till intervjuerna vad gäller identitetsbegreppet är bättre 

genomtänkt samt att en hel intervju med informanten koncentreras kring just identiteter, så att 

frågor om utbildningsval osv. tas upp under en separat intervju. Det som inte får glömmas är 

dock att alla andra delar i studien; sociala karriärer, utbildningsval och språklig kompetens 

spelar roll även för identiteterna. Eventuellt är en kombination av enkäter och intervjuer att 

föredra. I en sådan undersökning skulle man ha möjlighet att snabbt gå igenom många teman 

och därefter välja ett antal som verkar mest intressanta för djupare analys. Till och med en 

intervjuserie med varje enskild informant med olika teman kan komma i fråga i en framtida 

studie. För den språkliga analysens del är detta enbart positivt då man får ännu fler 

möjligheter att analysera hur informanten uttrycker sig i en samtalssituation då ämnen och 

svårighetsgraden av ämnen varierar.  

 

Denna studie har i sin tur kunnat visa oss vilka teman och även specifika frågor som kan vara 

viktiga att ställa i en framtida studie vad gäller just identiteter. Frågor som behöver ställas är 

bl.a. vilka händelser i livet upplever informanten har påverkat honom mest, vilka människor 

har påverkat honom mest, hur upplever han sin egen personliga förändring genom sitt liv, om 

informanten fick beskriva sig själv med x antal ord, vilka skulle dessa vara och varför. Vidare 

finns det flera intressanta faktorer som inte granskats/kunnat granskas djupare i materialet. 

Bland dessa är relationen mellan etnicitet, nationalitet och identiteter och relationen mellan 

informanternas faktiska kronologiska ålder, upplevda ålder och identiteter samt hur 

informanterna upplever sig som kvinnor och män. I några av intervjuerna kom dessa ämnen 

till tals och i sådana fall har de även diskuterats i identitetsanalyser vid respektive informant.  

 

En av de ursprungliga idéerna med de dubbla intervjuerna på modersmålet och andraspråket 

med de sverigefinska informanterna var att vi skulle kunna jämföra hur identitetsuttrycken 

framstår på de två språken. Denna målsättning har dock förblivit delvis ouppfylld. Vi är 

medvetna om att identitetsanalyserna kunde ha koncentrerat sig ännu djupare på skillnaderna 

mellan uttrycken i de olika intervjuerna. Delvis p.g.a. tidsbrist var vi tvungna att avstå från en 

utförligare granskning. Vad vi saknade, förutom tid, var ett systematiskt analysverktyg som 

kunnat hjälpa oss upptäcka skillnaderna och visa dem i analysen. Kanske rentav två skilda 

analyser kunde ha låtit sig göras. I en framtida större studie med betydligt mer omfattande 

intervjumaterial krävs följaktligen avsevärt mer tid för identitetsanalysen. 

 

Identitetsanalyserna har gjorts med båda intervjuerna som grundmaterial när dessa har funnits 

att tillgå, det vill säga med de sverigefinska informanterna. Med de kaldeiska informanterna 

har vi fått använda oss av endast en intervju. Eftersom hälften av analyserna baserade sig 
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enbart på intervjuer gjorda på kaldéernas andraspråk, kan även det ha påverkat hur analyserna 

blivit i jämförelse med varandra. Analysen av den enda svenskspråkiga intervjun med 

kaldeisktalande informanter kan ha blivit lidande på grund av en viss brist på uttryck som 

kunde ha lett oss djupare i informantens identiteter. Då skillnaden mellan det som 

informanterna berättat om sina identiteter varit påfallande mellan de finskspråkiga och 

svenskspråkiga intervjuerna, eller när informanten t.ex. låtit bli att nämna något på det ena 

språket och berättat utförligt på det andra, har detta påpekats i identitetsanalysen. Exempel i 

form av citat har tagits ur intervjuer på båda språken med de finskspråkiga informanterna. 

4.2 Resultatdiskussion 

Det första syftet i denna studie var att testa den valda metoden inför en större undersökning. 

Detta syfte diskuteras ovan under 4.1. Nedan följer diskussionen kring undersökningens tre 

övriga syften, det vill säga studiens resultat.  

4.2.1 Informanternas uppfattning om ålder i förhållande till 
inlärningsförmåga av ett andraspråk 

Studiens andra syfte var att ta reda på hur informanterna uppfattar sin egen kronologiska ålder 

och om den uppfattningen i sig påverkar deras andraspråksinlärning. Frågan bygger på vad vi 

uppfattar som ett vanligt förekommande antagande om att inlärning generellt går 

långsammare och/eller sämre med högre ålder, vilket det också finns visst stöd för i 

litteraturen (se avsnitt 2). Det är rimligt att anta att inlärningsförmågan hos en person som 

anser sig själv för gammal för att lära nytt påverkas negativt. Men vi har inte fått mycket 

information om informanternas inställning till sin ålder i deras svar och berättelser. Det enda 

säkra vi kan säga om våra åtta informanter är att det inte finns någon allmän uppfattning om 

att det är svårare att lära sig språk när man blir äldre, i motsats till vad vi trodde. Det kan 

förklaras med att de flesta är högutbildade. Den enda som nämner att han med självklarhet 

lärde sig lättare när han var yngre är Erkki, och han är inte högutbildad. Vi ställde flera frågor 

som har med andraspråksinlärning att göra och genom att lyssna och läsa igenom intervjuerna 

har vi funnit ett stort antal förklaringar till varför inlärningen blir framgångsrik eller mindre 

framgångsrik. Dessa förklaringar är i sig intressanta, eftersom alla har en koppling till varför 

varje informant kom att lära sig svenska som andraspråk, det vill säga vi uppfattar att 

situationen ger förklaringen till vad informanten uppfattar som lyckad eller mindre lyckad 

andraspråksinlärning. Här för vi därför en kort diskussion om informanternas tankar om vad 

som styr andraspråksinlärningen, mer än bara ålder.  

 

Det är tydligt att de av informanterna som flyttat till Sverige och börjat arbeta direkt ser 

samtal och interaktion på arbetsplatsen som en förklaring till att det har gått snabbt och lätt att 

lära sig talad svenska som andraspråk, och bland de informanter som inte har arbete ligger 

förklaringen till mindre goda kunskaper i svenska i bristen på interaktion med arbetskamrater. 

Informanterna menar att ett arbete är det bästa sättet att skaffa svenska kontakter, i den mån 

man vill det, och att prata svenska. Dessa resonemang finns hos många. Något som flera 

informanter talar om är ”systemet”, vilket vi tolkar som typ av klassrumsundervisning eller 

pedagogik, men det handlar också om inlärningshjälpmedel som läroböcker och datorer. Här 

talar några informanter om hur det var att lära sig engelska i irakisk skola jämfört med svensk 

skola (komvux eller ungdomsskolan), där man framhåller att det svenska ”systemet” ger fler 

möjligheter att tala språket, har modernare teknik och bättre läromedel, och att de tack vare 

detta lärt sig snabbare i Sverige. Å andra sidan drar informanterna inte den parallellen till 

svenska språket, som undervisas på liknande sätt. De menar att de lärt sig svenska sämre än 

engelska, men förklarar oftast det med bristande interaktion med svenskar, alltså inte 

undervisningsmodellen. 



 71 

 

Något annat som förklarar god andraspråksinlärning är enligt flera informanter behov eller 

rentav tvång, att andraspråket är det enda möjliga kommunikationsmedlet. Vidare talar någon 

om fallenhet för språkinlärning: de e lätt / men de har alltid varit lätt / ja lärde väldit lätt 

(Sinikka) och gott självförtroende inför språkinlärning, vetskapen om att man kan lära sig ett 

nytt språk. Olga talar också om värdet av att redan ha lärt sig ett andraspråk och att man 

därmed behärskar själva språkinlärningstekniken: vi har lärt oss hur man lär sej andra språk 

bättre. Formell utbildning i form av skolor och kurser framhålls bara hos en informant som 

betydelsefullt för andraspråksinlärningen. Många informanter beskriver hur de själva aktivt 

arbetar för att lära sig mera svenska, till exempel genom att skriva upp nya ord. Hos alla 

spelar media en stor roll; man läser tidningar och böcker, ser på TV och lyssnar på radio, 

surfar och chattar på Internet och använder ordbehandlingsprogrammets verktyg. 

Datoranvändandet är vanligare bland de vid intervjutillfället yngre informanterna. Några 

framhåller språkkunniga föräldrar som en positiv faktor. Samtal med svensktalande vänner 

och bekanta är inte vanligt bland våra informanter. Man pratar svenska nästan uteslutande 

med arbets- eller studiekamrater, men det är flera som säger att de önskar att de hade fler 

svenskspråkiga kontakter för språkutvecklingens skull. Två av informanterna säger också att 

de har lärt sig svenska genom eller med hjälp av landsmän som har kommit tidigare. 

 

Angående frågan om ålder och språkinlärning som var det egentliga syftet är det bara Erkki, 

den äldsta informanten, som anser att det är lättare att lära sig språk när man är yngre. Vi 

antar att det finns en allmän uppfattning om att inlärning går sämre vid högre ålder, framför 

allt när det gäller teoretisk kunskap. Denna uppfattning bekräftas av det Erkki säger i 

intervjun: fördelen me mej å många andra va att vi va unga så då då hade hade man 

mottagningsförmågan ida skulle de vara väldit svårt. Han jämför med sina upplevelser av att 

lära sig engelska 40 år senare, som han tycker går betydligt trögare, men utan att reflektera 

särskilt mycket över att inlärningssituationen i övrigt är annorlunda. Trots detta fortsätter han 

studera engelska, vilket talar för att han inte anser ålder vara avgörande för resultatet. Erkki 

har också gjort en annan stor förändring i sitt liv, då han började utbilda sig inom ett nytt yrke 

efter 30 år i industrin, vilket också talar emot en uppfattning om högre ålder som ett 

inlärningshinder. Av detta kan man möjligen dra slutsatsen att Erkkis uttalande om ålder och 

språkinlärning mer speglar en allmän uppfattning som råder i samhället än vad han egentligen 

tror om sig själv och sin förmåga, eller att han är van att kämpa och övervinna svårigheter. De 

övriga informanterna nämner inte ålder som ett hinder och en, Olga, menar tvärtom att 

människor kan och bör lära sig hela livet igenom, eftersom det är berikande och 

språkkunskaper ser hon som ett sätt att förstå världen. Hon betonar utveckling och menar att 

lärande är det som utvecklar människor. Hon är medveten om att hennes landsmän inte delar 

hennes uppfattning och jämför med den gängse uppfattningen att utbildning och lärande 

tillhör ungdomsåren, landsmän å så / dom ser mej att studera fortfarande / så dom tycker de e 

konstit, men hon fortsätter att uppmuntra andra att studera, både privat och i sitt arbete på en 

skola: ja säjer hela tiden / ni måste fortsätta å studera å så / å ja säjer till dom ja är klart nu 

me utbildningen å / ni måste göra också. I materialet kan vi se en tendens till att 

andraspråksinlärningen går snabbast hos de informanter som visar prov på och talar om 

utveckling i livet i stort. Men viljan till utveckling och förändring omfattar ändå inte studier 

och språkinlärning hos alla, eftersom några anser att studier är något som hör till 

ungdomsåren, vilket framkommer implicit i intervjuerna. 

 

Sammanfattningsvis var det bara ett fåtal av våra informanter som menade att åldern hade 

någon betydelse för andraspråksinlärningen, vilket medför att vi inte har material nog att 

undersöka om en sådan uppfattning skulle påverka inlärningen av ett andraspråk. 
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4.2.2 Informanternas självbild vad gäller ålder, identiteter och vald 
utbildningsform 

Ett problem som själva formuleringen av det tredje syftet i pilotstudien satte oss inför var 

begreppsligt. I syftet talar vi om att vi vill studera inlärarnas självbild vad gäller ålder, 

identitet och vald utbildningsform. I backspegeln kan vi konstatera att skillnaderna och 

likheterna mellan de olika begreppen inte var tydliga för oss när vi formulerade syftet. Som 

har setts ovan vävs begreppen själv, självbilder och identiteter ofta samman utan att något av 

dem kan skiljas från de andra. Vi återkommer till denna problematik nedan men ska först 

diskutera andra delar av syftet.  

 

I våra informanters beskrivningar av sina självbilder är begreppet ålder endast delvis 

utforskat. Informanterna inte bara representerar olika åldrar från de övre tonåren till 

pensionsåldern men kunde även antas ha olika uppfattningar om sin egen ålder. Många 

forskare, bland dessa Närvänen (2004), menar att åldrandet och synen på att bli äldre är olika 

beroende på vilken social och kulturell grupp man tillhör. Med andra ord måste ålder förstås 

kontextuellt. I vårt västerländska samhälle påverkas faktorer som har med ålder att göra av 

olika idéer som är inbäddade i våra kulturella och sociala kontexter (Hockey & James 2003). 

Vidare måste åldrandet ses i ett livslångt perspektiv där åldern nu är påverkad av ens tidigare 

åldrar. Därför blir det intressant att diskutera våra informanters uppfattningar om sin egen 

ålder, speciellt med tanke på den påverkan som livet i ett svenskt samhälle kan ha på denna 

uppfattning.  

 

Sett utifrån identitetsanalyserna kan det anas att de flesta av våra informanter lever sina liv på 

ett sätt som oftast kan ses som typiskt för det skede i livet de befinner sig i. Med hänvisning 

till Närvänens (2004) och Hockey & James (2003) teser kan det dock konstateras att slutsatser 

som dras här försöker ta hänsyn till både informanternas kulturella bakgrund och deras 

nuvarande sociala omgivning. De olika skeden som Erikson (1982) har skildrat i sina teorier 

visar sig tydligt i informanternas berättelser. De vid intervjutillfället yngsta informanternas 

liv, Marias, Annas, och Sivans, kretsar kring studier och framtidsplanering vad gäller 

försörjning, karriärval och familj. Till en stor del handlar denna livsfas om existentiella frågor 

som kommer att styra informanternas liv en lång tid framöver. Psykosociala kriser som är 

typiska för denna fas omfattar identitetssökande och sträcker sig även till intimitet i motsats 

till isolering. I Annas fall verkar det tydligt att hon aktivt letar efter en identitet på det 

personliga såväl som på det kulturella planet. Hon är i viss konflikt med sitt ursprung och den 

sociala kontrollen som styr hennes liv, men verkar i brist på andra kontakter ändå luta sig mot 

sin familj. Kamratgruppernas betydelse är synlig i Sivans och Marias berättelser, där 

föräldrarna och föräldrahemmet får mindre plats och de sociala kretsarna utanför hemmet 

spelar större roll. Samtidigt är både Sivan, Maria och Anna ensamstående, vilket kan betyda 

att de inte ännu behövt tackla den psykosociala krisen där intimitet med en livskamrat sätts 

emot isolering.  

 

De informanter som är i 40–50-årsåldern lever mitt i ”livets rusningsår” då livet typiskt är 

aktivt och kantat med förpliktelser dels inom familjen och den privata sfären, dels på arbetet 

eller, som i Olgas fall, även i studierna. Tre av dessa informanter, Jukka, Olga och Josef, lever 

med make/maka och barn, även om barnen i Jukkas fall är delvis utflugna. Sinikka är 

ensamstående och mor till två barn. Hos alla dessa kan det konstateras att familjen på ett eller 

annat sätt präglade deras liv vid intervjutillfället. Det var även dessa informanter som allra 

mest betonade de faktorer i sina liv som kunde kopplas till det privata självet. Enligt Erikson 

(1982) är generativitet alternativt stagnation den livskris som en individ i vuxenåldern måste 

lösa. Sinikka visar speciellt starkt att hon för sin egen del ”valt” att vara produktiv och 
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kreativ, då hon betonar sitt ”arbetsjag” på ett tydligt sätt. Också Olga verkar vara inställd på 

detta, även om vikten av faktorer i hennes liv verkar fördela sig mer jämt mellan arbete/skola 

och familj. Josef som är arbetslös och Jukka som strävar efter att sluta arbeta framstår som 

något mer stagnerade individer, även om denna tolkning inte behöver vara den enda rätta. Den 

äldsta informanten, Erkki, är ett exempel på en person som så småningom börjat trappa ner i 

arbetslivet men å andra sidan ser fram emot de förändringar i aktiviteter som pensioneringen 

för med sig.  

 

Trots den till ytan förväntade livsstilen informanterna verkar ha kan man konstatera att till en 

viss del präglas de även av andra saker. Tidigare nämnde vi en allmän uppfattning om högre 

ålder som hinder för inlärning, men vi ser också spår av ett västerländskt nutida synsätt, där 

ålder inte behöver vara det avgörande för vad en individ ska och bör göra i en senare fas av 

sitt liv. Till exempel verkar några av informanterna se livslångt lärande som något naturligt, 

vilket syns bl.a. i Erkkis och Olgas ovillkorliga inställning till lärande. Inte heller förmågan 

och viljan att drömma behöver vara åldersbunden. Detta syns bland annat i intresset för att 

sträcka ut sig mot världen genom resor som både yngre, medelålders och äldre informanter 

talar om. Detta stämmer överens med det postmodernistiska synsättet på människan som en 

individ, snarare än som en representant för en viss generation samt bunden till den. 

Informanterna uppdelade i de sverigefinska och kaldeiska grupperna verkar inte visa några 

uppenbara skillnader mellan uppfattningar om åldern.  

 

Informanternas självbild kopplat till vald utbildningsform utreddes i intervjuerna genom ett 

antal frågor där man frågade mer specifikt om just språkinlärning som diskuterats ovan och 

generellt om utbildning som helhet. Informanternas förhållande till sig själva som inlärare kan 

ses delvis som en attitydfråga. Precis som konstaterades ovan vad gäller inlärningsförmågan 

av ett andraspråk, är det återigen rimligt att anta att attityden till åldern har betydelse även för 

inlärningen av andra saker och för viljan att utbilda sig. Anmärkningsvärt för informanterna i 

denna studie är att de till en stor del representerar den högutbildade andelen av befolkningen. 

Sex av åtta informanter har påbörjat eller slutfört någon form av eftergymnasial utbildning 

och av de resterande två har Erkki läst en kortare kurs på högskolan samt för Annas del är det 

sannolikt att hon kommer att fortsätta läsa vidare. Ur utbildningssynpunkt är informanterna 

således knappast representativa vare sig för samhället i stort eller för sina respektive 

invandrar-/minoritetsgrupper. Däremot är några av våra informanter ett utmärkt bevis på att 

utbildning och studier inte längre är ett privilegium för enbart de yngre, utan att människor 

även i vuxen ålder kan vidareutbilda sig och därigenom kombinera både sina olika familje- 

och arbetsroller med ett intresse för bildning (Hockey & James 2003). Utbildning kombinerad 

med uppfattning om den egna åldern kan även granskas genom en växelverkan.  Det behöver 

nämligen inte endast vara så att en individs uppfattning om sig själv som ung eller ”i 

studieanpassad ålder” leder till att denne vill utbilda sig i vuxen ålder. Det är också möjligt att 

utbildningen i sig för med sig tillgång till en viss social grupp eller klass, vilket i sin tur kan 

påverka individens uppfattning som sin egen ålder. Via studier har man möjlighet att ändra sin 

uppfattning om den egna åldern.  

 

I den kaldeiska gruppen verkar det som om uppfattningen om utbildningens roll skiljer sig 

något mellan de manliga och de kvinnliga informanterna. Både Olga och Anna är noga med 

att påpeka hur de uppskattar utbildning och anser sig själva vara duktiga studenter. Olga är 

snart färdigutbildad lärare och Anna uttrycker tankar om att hon kanske vill arbeta som lärare 

i framtiden, vilket också talar för en positiv inställning till studier och lärande. Sivan och Josef 

däremot är mer inställda på att arbeta inom mer praktiska yrken och ingen av dem uttrycker 

någon större uppskattning av den höga utbildning de antingen påbörjat eller slutfört i Irak. 
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Förklaringen kan ligga i Olgas intervju där hon berättar om det typiska irakiska synsättet där 

man tar sig från universitetet direkt till arbetet och sällan fortsätter utbilda sig. Ser man detta 

som en norm, kan man ana att de manliga kaldeiska informanterna kanske lever på ett mer 

normenligt sätt enligt irakiska villkor.  Under tiden i Sverige har alla kaldéer genomgått någon 

form av sfi-utbildning, men den verkar inte ha uppfyllt alla krav och önskemål de haft för sin 

personliga utveckling i form av språkinlärning.  

 

Av de finskspråkiga informanterna verkar i stort sett alla hysa en stor uppskattning för 

utbildning och bildning i allmänhet, och för sin egen utbildning i synnerhet. Som redan 

konstaterats ovan, varierar informanternas utbildningsnivåer endast något, från Erkkis 

grundskola kombinerad med vårdutbildning och en kurs på högskola till Sinikkas och Ollis 

slutförda akademiska utbildningar och Marias pågående studier på en högskola. I intervjuerna 

nämner både Sinikka och Olli specifikt vilken examen de har tagit och vad som var 

huvudämnet i studierna, vilket speglar den allmänna uppskattning och statuskänsla som en 

högre utbildning bär med sig i finsk kultur. Även Maria diskuterar detta i sin finskspråkiga 

intervju genom att konstatera att enligt hennes uppfattning har inte utbildningen i Sverige 

samma egenvärde som den har i Finland. Utbildning verkar spela en viktig roll för de finska 

informanternas självbild, även för den lägst utbildade Erkki, som uppvisar en viss stolthet 

över att på ”äldre dar” ha läst en högskolekurs.  

 

Enligt Wellros (1998) är ”den individuella gestaltningen av de olika roller man framträder i en 

väsentlig del av den självbild som brukar kallas för identitet”. I hennes mening, precis som i 

våra, är begreppen identitet och självbild sammankopplade. Ser man på begreppet självbild i 

sig kan man konstatera att det handlar om ”bilden om sig själv” i denna pilotstudie om 

informanternas uppfattning om sig själva och om sina identiteter. Detta blir problematiskt när 

vi som forskare och utomstående projicerar något som informanterna själva berättat om sin 

självbild. Då blir självbilden direkt en utomståendes bild av en individs själv och en essentiell 

dimension av just självet är förlorad. Samtidigt kan man konstatera att detta är nödvändigt om 

identiteter och självbilder överhuvudtaget ska studeras. Förutom självbilder presenterar 

informanterna även sina olika roller i intervjuerna. Till sin karaktär är dessa mer föränderliga 

än identiteter, konstaterar Wellros (1998). I vårt material har informanternas identiteter 

granskats genom bl.a. Johanssons (2002) teori om de fyra olika själven, som även kan ses som 

roller. Anmärkningsvärt här är att det som informanterna berättat för oss och skildrat i 

intervjuerna handlar om identiteter som de själva –och nästan vilken individ som helst– 

upplever som hela identiteter, inte som något fragmenterat. Vårt försök att analysera dessa 

identiteter genom att ”plocka isär” vissa delar och analysera dem kan således ses som något 

konstgjort, men detta behöver inte betyda att informanterna inte skulle känna igen sig i dessa 

delar. De skulle kanske inte använda namnen som det privata självet, det disciplinerade 

självet, det splittrade självet och det utsträckta självet, men skulle med viss sannolikhet kunna 

konstatera att dessa delar existerar hos dem. Möjligen skulle de även hålla med oss om att 

vissa delar av deras identiteter, vissa själv, skulle ta större plats i helhetsidentiteten precis som 

vi tolkat deras berättelser. Vidare kan det tänkas att även andra typer av själv kan existera hos 

våra informanter, något som Johanssons (2002) teori inte diskuterar och som således inte 

tagits upp här. Däremot kan det tänkas att Stiers (1998, 2003) analysverktyg hjälpt fördjupa 

analysen något. För att granska dimensionen ålder i identiteter har vi satt dessa perspektiv i 

förhållande till de olika stadier i livet som informanterna befinner sig i (Erikson 1982). 

 

För att återkomma till individens olika roller finns det några som behöver diskuteras i 

samband med självbild kopplad till identiteter, nämligen informanternas sociala roller/själv 

som flerspråkiga invandrare i Sverige. Informanternas olika bakgrunder torde ha en påverkan 
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på hur de ser på sig själva och sina identiteter. Sverigefinnarna i pilotstudien är alla 

arbetskraftsinvandrare på ett eller annat sätt, även om deras bakgrunder och ankomsttider till 

Sverige varierar anmärkningsvärt. Erkki representerar den typiska finska 

arbetskraftsinvandringen från 1960-talet (se t.ex. Laakkonen 1996) och de resterande tre 

sverigefinska informanterna representerar en senare invandring från 1980- och 2000-talen 

som inte varit dikterad av massarbetslösheten i Finland. Detta syns tydligast hos Sinikka som 

ser på vistelsen i Sverige som en tillfällig lösning och som en steg framåt i karriären. Även för 

Maria verkar flytten till Sverige ha handlat dels om äventyrslystnad, dels om medveten 

satsning på språkkunskaper i svenska. Frivilligheten i flytten till Sverige kan tänkas spela en 

roll för hur informanterna upplever sina liv i Sverige samt hur de förhåller sig till sig själva 

som invandrare och sverigefinnar. De finskspråkiga informanterna är även yrkesmässigt 

aktiva, vilket i sin tur påverkar uppfattningen om ens identitet. Då flitigheten och 

arbetsamheten ofta sägs vara traditionellt typiska finska karaktärsdrag (se bl.a. Daun 2001), 

och då dessa även framkommer som viktiga delar av de finska informanternas identiteter som 

disciplinerade själv kan det tänkas att dessa informanter på ett sätt framträder starkt i denna 

roll som sverigefinne och samtidigt uppfyller en förväntning som både de själva och 

omgivningen haft.  

 

De kaldeiska informanterna i sin tur har flyktingbakgrund. Anledningarna till deras flytt från 

Irak och ankomst till Sverige är således annorlunda jämfört med de sverigefinska 

informanterna. I intervjuerna diskuterar informanterna denna bakgrund på varierande sätt, 

från Olgas detaljerade berättelse om flykten från Irak till Sivans korthuggna svar som även de 

talar sitt språk om ett liv mitt i krig. I dessa fall kan tidsperspektiv diskuteras som möjlig 

förklaring till olika förhållningssätt till sin egen historia. Tidsmässigt har Olga redan fått en 

viss distans till flytten och samma gäller även för Josef, men för både Sivan och Anna, som i 

sin tur inte heller talar så mycket om just flykten från Irak, är dessa livsförvandlande 

erfarenheter fortfarande tidsmässigt nära och kräver möjligen distans för att man ska kunna 

och vilja reflektera över dem. Förutom förhållandet till sin egen historia, är relationen till ens 

nutida liv och uppfattningen om ens självbild intressant för oss. Som det konstaterades ovan, 

har kaldéerna också en annan ställning i samhället än sverigefinnar, som sedan 2000 har status 

som officiell minoritet (Lag 1999: 1176). Förutom denna statusskillnad har skillnaderna både 

med den tidsmässiga aspekten och med anledningen till invandringen att göra. Det kan tänkas 

att kaldéerna som grupp inte är lika etablerade i det svenska samhället som sverigefinnarna 

har blivit. Frågan är då hur kaldéerna själva upplever detta och hur det påverkar deras 

identiteter och självbilder. En glimt av deras uppfattning kan ses i deras berättelser om hur de 

antingen umgås med sin egen kaldeiska grupp eller med ”andra invandrare”, som Josef säger. 

Bilden som egentligen alla kaldeiska informanter förutom Olga ger är en bild av segregation i 

olika grader. Det verkar klart att de kaldeiska informanterna identifierar sig starkt med en 

kaldeisk identitet och om inte den, en invandraridentitet. Kontaktytan till det svenska i 

samhället består av studier, de närmare personliga kontakterna verkar ske inom kaldeisk 

samhörighet. Detta är i och för sig typiskt till en viss grad även för de sverigefinska 

informanterna, men några av dessa, speciellt de senast invandrade berättar även om svenska 

kontakter.  

4.2.3 Informanternas språkkompetens 

Studiens sista syfte avsåg att undersöka aspekter av informanternas kompetens på ett eller två 

språk och som tidigare nämnts har vi undersökt deras kompetens bara på ett språk, svenska. 

Performansanalyserna har gett en bra bild av deras språkförmåga vid intervjutillfället och 

informationen vi fått från intervjuerna har kastat ljus över hur informanterna ser på sin 

språkförmåga och på andraspråksinlärning. Att dra generella slutsatser om hur informanternas 
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språkförmåga påverkat och påverkar deras sociala karriär är svårt, liksom det är vanskligt att 

spekulera i sambandet mellan valda utbildningsformer och språkförmåga. Båda dessa är 

frågor vi vill undersöka i en större studie och bana väg för i och med denna pilotstudie (se 

Lainio 2005). Svårigheten beror främst på det lite sneda urvalet av informanter, som vi har 

diskuterat tidigare, där alla utom två är högutbildade. Ett generellt resultat, och ett ganska 

självklart sådant, är att informanternas språkliga kompetens har ett starkt samband med 

mängden interaktion med svenskar i arbete, fritid eller studier. Av vår studie kan vi möjligen 

förstå att den personliga motivationen och det egna intresset för studier väger tyngre än 

faktisk framgång i andraspråksinlärningen när det gäller valet att studera vidare, och detta ser 

vi i perspektiv av det livslånga lärandet. Både Erkki, Olga och Sinikka visar prov på stark 

drivkraft att fortsätta lära sig trots att de passerat den tid i livet då man brukar utbilda sig. 

 

Något som syns tydligare och som vi uppfattar som mer intressant i pilotstudiens resultat är 

sambandet mellan formell språklig korrekthet och funktionell språkförmåga. Det visar sig att 

det snarare är en brist på samband i vissa fall, det vill säga att en informant som talar med få 

formella språkfel inte alltid har en hög grad av funktionalitet i sitt tal, och vice versa ser vi 

informanter vars språkmaterial innehåller många formella fel, men vars språkförmåga bedöms 

vara välfungerande.
1
 Performansanalysen som metod har vi använt som ett verktyg att 

beskriva den totala funktionella språkförmågan hos varje informant. Analysvägen går från 

helhet till delar till helhet; man undersöker språkmaterialet som helhet genom att lyssna och 

bedöma hur samtalet fortlöper, analyserar det i smådelar i form av språkdrag och sätter ihop 

dessa båda till en syntes, en helhet. Vi uppfattar att det ger en rättvisande bild av en persons 

språkförmåga, och att det visar tydligt att en undersökning av enbart de enskilda språkdragens 

grad av korrekthet inte alltid ger en rättvisande bild av vad någon ”kan”. Här kommer en 

annan diskussion in, nämligen vad man egentligen menar med funktionell språkförmåga. I vår 

undersökning har vi valt Abrahamssons och Bergmans (2005) beskrivning av kvalitet, som de 

kallar kommunikativ språkförmåga, vilken omfattar organisatorisk kompetens, pragmatisk 

kompetens och strategisk kompetens. Till organisatorisk kompetens räknar de formella 

kunskaper i andraspråket samt kunskaper om språksystemet, inklusive ordförrådet. Till den 

pragmatiska kompetensen räknas situationsanpassning och kunskap om varierande språkliga 

funktioner, det vill säga sociolingvistisk kompetens. Strategisk kompetens beskriver 

andraspåkstalarens möjligheter att välja sätt att klara språkandet med ett ofullständigt 

andraspråk, det som vi benämner kommunikationsstrategier. Av pilotstudiens resultat vad 

gäller språklig kompetens kan vi då dra slutsatsen att av dessa tre kompetenser verkar den 

organisatoriska spela minst roll för hur en persons funktionella andraspråkskompetens 

bedöms. Vi vill betona att det är just för bedömningen av språkförmågan som den verkar 

spela mindre roll, och när det gäller dess roll för inlärningen och den fortsatta 

andraspråksutvecklingen vågar vi inte påstå att samma sak skulle gälla. Det finns också skäl 

att värdera delar av den organisatoriska kompetensen olika, vilket diskuteras nedan. Några 

jämförelser mellan informanterna får beskriva relationen mellan organisatorisk, formell, 

kompetens och funktionell språkbehärskning: 

 

 

                                                 
1
 Vi är medvetna om att det finns variation i talspråket som anses acceptabel och normal, båda hos modersmåls- 

och andraspråkstalare, variation som avviker från normen. Men i denna diskussion använder vi ”fel” för att 

beteckna avvikelser från svenska språkets normer och regler som inte tillhör sådan variation och som i 

utbildningssammanhang betraktas, bemöts, behandlas som och kallas för ”fel”, inte avvikelser. 
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I tabellen nedan presenteras de kvantitativa språkdata för informanterna som ligger till grund 

för vår diskussion. 
 

Tabell 4. Kvantitativa språkdata för samtliga informanter 

Informant 

(moders- 

mål) 

Antal 

löpord 

Bestämningsord till nomen Verb Inversion 

Totalt Olika Antal  Andel 

i % 

Totalt Olika Ovanl

iga 

An-

del 

i % 

Olika 

part. 

verb 

Enl. 

norm 

Ej 

enl. 

norm 

Erkki (fi) 2235 110 59 43 73 380 108 80 74 20 48 1 

Jukka (fi) 1126 84 39 25 64 186 55 32 58 3 18 4 

Sinikka (fi) 2675 159 88 60 38 420 72 45 62 4 13 19 

Maria (fi) 962 87 43 28 65 169 42 26 62 1 3 1 

Sivan (kal) 1060 71 41 26 63 171 61 40 66 4 3 15 

Josef (kal) 1566 81 36 21 58 257 52 20 38 3 2 22 

Anna (kal) 1910 90 31 20 65 353 52 28 54 1 0 19 

Olga (kal) 1944 155 59 40 68 348 70 45 64 2 1 16 

Medeltal 

(avrundat) 

1810 105 50 32 62 215 44 41 60 - - - 

 

Vi jämför några av informanternas formella kompetens med bedömningen av deras 

funktionella språkförmåga. Här jämför vi personer med olika modersmål, vilket kan verka 

missvisande på så sätt att de två språkens olika transfereffekter med all säkerhet inverkar på 

hur andraspråkstalarna hanterar svenskan. Här väljer vi dock att jämföra dessa eftersom det är 

uppfattningen av andraspråkskompetensen, inte orsaken till den, som vi vill diskutera. 

I tabellen syns inte språklig korrekthet annat än för ordföljd, och i följande beskrivning 

kompletterar vi tabellen med fler uppgifter från det kvantitativa materialet. Olga är bland de 

informanter som har störst andel meningar med från normen avvikande ordföljd och 

bestämningsord och nomen är sällan kongruenta. Trots detta fungerar hennes språk mycket 

väl på så sätt att hon samtalar obehindrat om alla förekommande ämnen och interagerar väl. 

Hos Anna förekommer från normen avvikande ordföljd som regel, det finns samma typ av 

kongruensfel som hos Olga och hon böjer sällan verben enligt normen. Men också hon 

samtalar om en mängd samtalsämnen och lyckas förmedla egna åsikter och inte minst känslor. 

Maria däremot följer nästan alltid normen vad gäller ordföljd i motsvarande meningar, men 

det förekommer en del kongruensfel. Verben böjs normenligt. Trots sammantaget färre 

avvikelser från språknormerna uppfattar vi att Marias funktionella språkförmåga är sämre 

eftersom hon inte klarar av att hålla fast vid alla samtalsämnen eller föra längre resonemang. 

Marias språkmaterial är mindre än de andras, varför det är svårt att säga något med säkerhet 

om den formella kompetensen, men av det vi ser verkar den i huvudsak god, men trots detta 

uppfattar vi inte henne som en särskilt framgångsrik kommunikatör. Jukka klarar också av 

svenskans ordföljd bra, liksom verbformerna, men det nomen och deras bestämningsord är 

inte alltid kongruenta. Trots hans relativt goda formella kompetens är den totala 

språkförmågan inte så god som den ”borde” vara sett till de kvantitativa data, eftersom han 

ibland tvingas lämna samtalsämnen och också uttrycker själv att han tycker att det är svårt att 

göra sig förstådd. 

 

För att ytterligare försöka förklara hur vi gör bedömningen av funktionell språkförmåga ser vi 

på en annan del av den organisatoriska kompetensen, ordförrådet, vilket verkar spela en viktig 

roll. Men dess betydelse är inte självklar. Olga, som vi här påstår har god funktionell 

språkförmåga har också ett stort ordförråd vilket visar sig i den näst högsta andelen adjektiv, 

den näst högsta andelen ovanliga verb samt en hög andel olika verb. Anna, däremot, som ju 

lyckas tala om många saker, ligger lågt eller på medelvärdet i förhållande till de övriga 

informanterna på dessa tre språkdrag, vilket skulle tala emot ordförrådets betydelse för god 
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funktionell språkförmåga. Maria, vars språkförmåga uppfattas som svag och till och med 

otillräcklig i några sammanhang under intervjun, ligger däremot på medelvärde och över 

medelvärdet för dessa tre ordförrådsbeskrivande språkdrag. Jukkas språkdata ligger väl över 

medelvärdet för andel adjektiv och verbvariation och strax under medelvärdet för andel 

ovanliga verb, men vi påstår ändå att hans funktionella språkförmåga har vissa brister. 

Sambandet mellan språkförmågan som helhet och ordförrådet är alltså oklar i vårt material.  

 

Finns det då något gemensamt hos de informanter som vi bedömer som goda talare? Det enda 

är egentligen volymen, alltså antalet ord. Den som talar mest är Sinikka. Hon har mycket stort 

ordförråd och har god funktionell språkförmåga trots frekventa formella fel. Också Erkki talar 

mycket och med ett mycket stort ordförråd och ytterst få formella fel betraktar vi hans 

språkkompetens som i det närmaste infödd. Anna, som gör frekventa formfel av flera olika 

typer och inte har särskilt stort ordförråd, tycks kompensera detta med volym. Olga talar 

också mer än genomsnittet. Maria producerar endast hälften så mycket som medelvärdet, 

minst av alla informanter, och vi beskriver hennes funktionella språkförmåga som bristande 

trots goda formella kunskaper. Volymen tycks alltså hänga samman med funktionell 

språkkompetens. Språkmaterialets volym hänger också ihop med de 

kommunikationsstrategier informanterna använder, den strategiska kompetensen. De som 

talar mycket har genomförandestrategier som ökar volymen, framför allt genom 

parafraseringar. Det innebär inte att reduktionsstrategier inte skulle vara framgångsrika 

ibland, men vi uppfattar att de är mer framgångsrika i vissa samtalssituationer än i andra. 

Genomförandestrategierna gör andraspåkstalaren till en mer självständig samtalspartner, 

uppfattar vi, och det grundar vi på att talare i ett samtal alltid påverkar varandras språkliga 

beteende. Man kan spekulera i om reduktionsstrategier kan ha en sådan effekt att de skulle 

kunna utveckla en sympati hos samtalspartnern gentemot andraspråkstalaren, och att denna 

sympati påverkar intervjuarens språkliga beteende. Reduktionsstrategier kan förstärka den 

maktrelation som det finns mellan intervjuare och intervjuad i situationen, men de kan också 

locka fram ansvarstagande och hjälpsamhet hos intervjuaren. Om intervjuaren uppfattar den 

intervjuade som osäker eller i behov av språkligt stöd, är det troligt att intervjuaren tar en mer 

aktiv roll i att hålla samtalet vid liv, att genomföra uppgiften. Sundberg (2004) nämner 

upprepningar, omformuleringar eller expansioner som modifierande drag hos 

modersmålstalaren, vilket intressant nog är centrala delar i andraspråkstalares 

genomförandestrategier. Larsen-Freeman och Long (1991) sammanfattar en mängd språkliga 

anpassningar som infödda talare brukar göra i samtal med icke-infödda talare. Ett flertal av 

dessa återfinns hos den svenskspråkiga intervjuaren och de förekommer i högre grad när hon 

samspelar med inlärare som tillämpar reduktionsstrategier. I nedanstående exempel 

parafraserar intervjuaren frågan och upprepar informantens svar: 

 

I: finns de nåra // gånger eller nåra situationer när du känner att / svenskan inte 

räcker till / att du skulle behöva kunna mera svenska  

S: ja mm de händer ibland 

I: de händer ibland 

S: eller så ofta kan man säj 

 

I följande exempel förekommer samma anpassningar hos intervjuaren och dessutom en ansats 

att förenkla frågan till en ja/nej-fråga: 

 

I: träffar du dom släktingarna som bor här träffar du dom ofta eller 

S: aa // en gång i veckan 

I: mhm / mm 
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S: mer kanske ibland 

I: å dom släktingar som finns kvar i irak // ääm // pratar ni på telefon eller hur 

S: ja eller på internet 

I: eller på internet också 

S: mm // ja ringer // tre fyra gånger i månaden 

 

Asymmetrier mellan deltagarna i ett samtal påverkar språkbruket hos båda och gör möjligtvis 

språkmaterialet mindre tillförlitligt. Å andra sidan kan vi nöja oss med att språkmaterialet 

utgör ett fullgott underlag för bedömning av informanternas språkliga kompetens i 

samtalssituationer liknande denna, en typ av institutionellt samtal. Exempelvis skulle Sivans 

relativa passivitet eller försiktighet kunna förklaras med maktrelationer, där intervjuaren är 

äldre än informanten, intervjuaren tillhör och kanske i informantens ögon också representerar 

majoritetssamhället som lärare och anställd på ett lärosäte/en myndighet. Det ska också 

påpekas att samtalshändelser liknande den ovanstående där intervjuaren nästan lägger svaret i 

munnen på informanten eller tillgriper andra språkliga anpassningar som påtagligt påverkar 

informanten är ovanliga i materialet. 

 

Något som inte syns i den kvantitativa undersökningen av informanternas språkförmåga är 

uttalet. Uttalets kvalitet och avvikelser från uttalsnormer, brytning, ingår i hur man uppfattar 

och bedömer funktionell språkförmåga. Men det finns skäl att problematisera begreppet 

brytning eftersom det kan fungera pejorativt och med all säkerhet är ett ord med negativa 

konnotationer. Frågan är om svenska som uttalas avvikande från normen ska kallas bruten 

oavsett hur länge informanten vistats här och talat svenska. Hur länge man kan tala om 

brytning och när har den blivit en integrerad del en del av idiolekten, individens språkvarietet? 

Kallas den fortfarande brytning då, eller bör uttrycket begränsas till inlärningsskedet av ett 

andraspråk, ett slags uttalstransfer? Om en stor grupp människor talar svenska med samma 

uttalsavvikelser, är det fortfarande bruten svenska? Bijvoet (1998) benämner sverigefinnars 

sätt att tala svenska som en varietet, finnsvenska, och nämner inte vid något tillfälle ordet 

brytning. Finnsvenska är vanligt förekommande i Sverige och många svenskar är vana vid att 

förstå den, vilket kan underlätta interaktionen mellan modersmålstalare av svenska, som 

intervjuaren, och personer som talar finnsvenska, som de finskspråkiga informanterna. De 

kaldeisktalande informanternas sätt att uttala finns inte beskrivet i litteraturen och har därmed 

ingen beteckning. Som vi ser det är dock uttalet en viktig del för hur språket uppfattas och för 

hur det fungerar i interaktion med andra, varför det oavsett beteckning bör uppmärksammas. 

Enligt Abrahamssons och Bergmans (2005) beskrivning av kompetenser är uttalet en del av 

den organisatoriska kompetensen. Vi har bedömt att framför allt avvikelser i prosodin drar ner 

den funktionella språkkompetensen. 

 

För att sammanfatta diskussionen om funktionell språkkompetens konstaterar vi att 

performansanalysen inte blir fullständig om den grundas enbart eller till största delen på 

språkdata som representerar formell kompetens. Summan av de kvantitativa, mätbara delarna 

av talet stämmer inte alltid, eller sällan, överens med den kvalitativa bedömning vi gör av hur 

informanterna faktiskt fungerar som talare/samtalspartners, det vill säga deras funktionella 

språkkompetens. Mäter vi fel saker (validitet), eller mäter vi rätt saker men på fel sätt 

(reliabilitet) eller det faktiskt är så att den formella kompetensen spelar en underordnad roll 

för den funktionella språkförmågan? Undersökarnas egen erfarenhet av svenska som 

andraspråk både vad gäller läromedel och undervisningsformer är dock att den formella 

kompetensen där betonas mycket starkt. Dessa resultat, även om de tillhör en mindre studie, 

pekar mot att undervisningen borde fokusera i högre grad på kommunikationsstrategier. 
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Pilotstudien har ett genusperspektiv, vilket styrt valet av fyra kvinnor och fyra män som 

informanter. Att jämföra resultaten av performansanalyserna kvinnor och män emellan ger 

dock inte så mycket, framför allt för att undersökningen omfattar så få informanter att det är 

svårt att statistiskt säkerställa resultaten. Det kan ändå vara intressant att ställa kvinnornas och 

männens kvantitativa språkdata mot varandra, eftersom det finns några återkommande fynd. 

När det gäller språkvolym talar de kvinnliga informanterna sammantaget mer, och även som 

individer talar tre av de fyra kvinnorna mer än tre av de fyra männen, såväl i den totala 

ordmängden som i antal bestämningsord och antal verb. I de tal som visar språkvariation och 

ordförråd, alltså andelen unika verb och bestämningsord samt andelen adjektiv, ligger dock 

männen som grupp högre. Vad gäller språklig korrekthet är det bara ordföljden vid inversion 

som vi har data på och även där är konstruktionen mer vanligt förekommande hos de 

kvinnliga informanterna, men det är männen som i högst grad realiserar den normenligt, 63 % 

(utan Erkki 36 %) mot 18 %. Man måste påminna sig om att antalet informanter är litet och att 

urvalet inte är representativt, vilket gör det svårt att dra några generaliserande slutsatser 

utanför materialet. Dessutom är en av informanterna, Erkkis, språkmaterial olikt de andras, 

både kvantitativt och kvalitativt och som vi nämnt liknar det mer en förstaspråkstalares tal. 

Men även om vi räknar bort Erkkis material ur gruppen män kvarstår i princip samma 

skillnader och sammanfattande ser vi att kvinnorna i pilotstudien talar mer medan männen 

talar med större variation och språklig formell korrekthet. Här ser vi alltså siffror på volym, 

variation och korrekthet, men inte den kvalitativa delen kommunikationsstrategier. I 

diskussionen ovan om funktionell språkförmåga drog vi slutsatsen att 

kommunikationsstrategier och volym spelar stor roll för framgångsrik 

andraspråksbehärskning, och om vi skulle våga säga något om funktionell språkbehärskning 

bland våra informanter ur ett genusperspektiv, verkar kvinnorna ha störst förutsättningar. 

 

I en liknande jämförelse mellan finsktalande och kaldeisktalande informanter talar de två 

grupperna ungefär lika mycket och variationen bland bestämningsord och verb är ungefär 

densamma. En påtaglig skillnad finns vad gäller inversion där de finsktalande informanterna 

dels använder konstruktionen mer frekvent, dels realiserar den korrekt tre gånger av fyra 

medan de kaldeisktalande informanterna i nio fall av tio i stället använder rak ordföljd. Som 

vi diskuterat tidigare verkar inversion inte ha särskilt stor betydelse för den funktionella 

språkförmågan, varför denna skillnad inte behöver betyda en skillnad i reell språkförmåga hos 

de båda grupperna. Orsaken till skillnaden mellan de två språkgrupperna kan vara transfer 

från förstaspråket där finskan har möjlighet att vända ordföljden, medan varken de kaldeiska 

eller arabiska språken har den möjligheten. De finsktalande informanterna har också troligtvis 

fått mer undervisning i svenska som främmande språk i Finland än de kaldeisktalande har fått 

i svenska som andraspråk i Sverige. Vi har heller inte systematiskt genom intervjufrågorna 

tagit reda på exakt hur mycket svenska informanterna studerat, hur länge och i vilka former, 

vilket vi uppfattar som en brist. Kanske har denna skillnad också något med deras skilda roller 

i samhället att göra. De finska informanterna har alla daglig kontakt med svensktalande, 

medan alla de kaldeisktalande informanterna inte har det. Det skulle tala för att ordföljd är ett 

språkdrag som lärs in i interaktion med andra. 

 

4.2.4 Sammanfattande kommentarer 

Här presenteras några kommentarer till pilotstudien samt de slutsatser som kan dras av den 

inför det kommande större forskningsprojektet. 

 

För det kommande forskningsprojektet ser vi att djupintervjuer samt performansanalyser och 

identitetsanalyser som är baserade på dessa fungerar i stort sett bra för att hitta den typen av 
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information vi är ute efter. Detta betyder däremot inte att metoden inte kan utvecklas och 

kompletteras. Med en större informantgrupp står det klart att t.ex. en enkätundersökning som 

komplettering till djupintervjuer är att föredra. Som redan konstaterats tidigare är vår avsikt i 

den framtida undersökningen att undersöka såväl första- som andra- och tredjegenerationens 

sverigefinnar samt en annan invandrargrupp i två eller tre generationer. Angående den 

kaldeiska gruppen har vi kunnat komma till några slutsatser under pilotstudiens gång. För det 

första är den kaldeiska gruppen komplex, vilket i sin tur har försvårat våra forskningsinsatser, 

och skulle komma att påverka även den fortsatta studien. Vidare har det varit en brist att vi 

inte lyckats hitta en kaldeisktalande person som kan intervjua kaldéerna på deras eget språk.  

Således kan vi konstatera att man i den framtida undersökningen borde utgå ifrån en annan 

invandrargrupp som jämförelsegrupp till sverigefinnar och försöka hitta en person med 

inifrånperspektiv i den andra gruppen. Annars finns det risk för obalans, eftersom det inom 

forskningsgruppen finns fem forskare med sverigefinsk bakgrund. 

 

Vad gäller urvalet och rekryteringen av informanter är det viktigt, för representativitetens 

skull, att försöka nå ett mer slumpmässigt urval i en kommande studie. Även andra kriterier 

än invandringsålder och kön måste tas hänsyn till, t.ex. tiden informanten varit i Sverige som 

spelar en stor roll för såväl kunskaper i språket som den sociala karriären och 

identitetsuppfattningen.  

 

Som konstaterats ovan, byggdes pilotstudien med för många syften som kunde ha formulerats 

mer noggrant. I praktiken ledde detta till att det var svårt att dra generella slutsatser om hur 

informanternas språkförmåga påverkat och påverkar deras sociala karriärer, liksom det var 

vanskligt att spekulera i sambandet mellan valda utbildningsformer och språkförmåga. I den 

kommande studien bör både ålder och utbildning granskas i större omfattning och djup. 

Vidare ska man mer systematiskt ta reda på exakt hur mycket svenska informanterna studerat, 

hur länge och i vilka former. 

 

I pilotstudien upplevde vi att bilderna inte fungerade på det tänkta sättet. Om bilder ska 

användas i fortsättningen, är vårt förslag följande: vid första kontakttillfället, när intervjuaren 

och informanten kommer överens om en intervju, uppmanas informanten att ta med sig några 

egna bilder till intervjun. Då lär intervjusituationen bli mer naturlig eftersom informanten får 

tillfälle att mer spontant berätta om någonting som intervjuaren inte har förhandsinformation 

om. Vidare föreslås det att informanterna själva tar med sig bilder från olika skeden av sina 

liv till intervjun för att bilderna bättre ska kunna täcka deras livsförlopp. Då kan bilderna 

tänkas fungera som en kompletterande metod för livsförloppsperspektiv i intervjuer som 

diskuteras nedan.  Förutom användningen av bilderna kan vi konstatera att djupintervjuerna 

fungerade bra och att transkriptionsmodellen vi valt visade sig vara tillräckligt detaljerad för 

en första orientering i den språkliga analysen, och välfungerade för innehållsanalyserna. 

 

Studien sökte svar på frågan om informanternas uppfattning om sin egen ålder påverkade 

deras förmåga att lära sig svenska som andraspråk. Studien ger inga entydiga svar på frågan, 

men det framgår att det inte finns någon allmän uppfattning om att det är svårare att lära sig 

språk när man blir äldre, i motsats till vad vi trodde. Med ett större material och informanter 

som representerar tre generationer, som den större studien är planerad, tror vi dock att 

åldersfrågan blir mer central. 

 

Performansanalys visade sig vara ett bra verktyg för att beskriva en persons språkkunnande, 

men metoden kan komma att behöva utvecklas för att bättre hantera talat material och för att 

fånga utvecklingsgången hos vuxna andraspråksinlärare. I en större studie med fler 
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informanter, fler intervjuer och ett större språkmaterial behövs också en genomtänkt 

systematik för kategoriseringen av språkdata, så att man också kan dra större nytta av den 

kvantitativa analysen. Det är också möjligt att en analys av bestämningsorden ur semantiskt 

perspektiv skulle kunna ge en tydligare uppfattning om hur långt någon kommit i sin 

andraspråksutveckling. Pilotstudien i sig har inte fokuserat på inlärningsstrategier eller 

inlärarnas förklaringar till hur språkinlärning går till. Ändå syntes en stor bredd av sådana 

förklaringar i intervjuerna, och det skulle vara intressant att fördjupa även detta område i en 

större studie. 

 

I analysen har vi tittat något på sambandet mellan formell språklig korrekthet och funktionell 

språkförmåga, vilket inte är helt klart. Volymen tal tycks hänga samman med funktionell 

språkkompetens i högre grad än språklig korrekthet. Språkmaterialets volym hänger också 

ihop med de kommunikationsstrategier informanterna använder, den strategiska kompetensen. 

Därmed har vi dragit slutsatsen att performansanalysen av funktionell språkkompetens inte 

blir fullständig om den grundas enbart eller till största delen på språkdata som representerar 

formell kompetens. 

 

Undersökningen av språkkompetens ur ett genusperspektiv gav inte några tydliga resultat; 

möjligtvis verkar de kvinnliga informanterna ha störst förutsättningar utifrån volym och 

strategier. I en kommande studier med fler informanter kan språkförmåga ur ett 

genusperspektiv utredas grundligare. 

 

Vad gäller identitet har vi kunnat dra några slutsatser som även borde ha inverkan på den 

framtida studien. För det första upplever vi vårt material i pilotstudien till viss del för smalt 

och ytligt för några uttömmande identitetsanalyser. I en framtida studie, för att få fram rikligt 

med information främst om informanternas sociala karriärer och identitet men även 

utbildningsval, kan det vara väsentligt att se intervjuerna ur ett livsförloppsperspektiv. Med 

detta menar vi intervjuer där hela individens livsförlopp diskuteras och där det finns möjlighet 

att ha ett mer täckande tidsperspektiv på livet. Detta i sin tur gör att individerna kan blicka 

bakåt, betrakta nutid och fundera över framtiden i ännu större utsträckning än de kunnat göra i 

våra intervjuer. För att vidare utveckla metoden som använts i denna pilotstudie är en 

kombinerad enkät- och intervjuundersökning att föredra. I denna typ av undersökning med 

mer utvecklade och mångsidiga forsknings- och analysmetoder skulle man ha möjlighet att 

snabbt gå igenom många teman och därefter välja ett antal som verkar mest intressanta för 

djupare analys ur identitetssynpunkt.  

 

Vad gäller själva begreppet identitet i vår studie, står det klart att pilotstudien utökat våra 

kunskaper och förståelse kring begreppets vidd och djup. Ur denna utgångspunkt kan det 

konstateras att i en framtida studie är vi bättre utrustade för att analysera såväl identitet som 

de andra teman som har med den att göra, såsom sociala karriärer och utbildningsval. Valda 

analysverktyg (Johansson 2002, Stier 1998) har visat sig att fylla en funktion i 

identitetsanalyserna men behöver kompletteras med ytterligare teorier.   

 

Eftersom en framtida studie ska ha betydligt större omfång vad gäller antalet informanter, 

måste resultaten troligen presenteras i en annan form, till exempel gruppvis, vilket även kan 

betyda att enskilda språkliga/identitetsanalyser kanske inte alls är möjliga att göra. Om 

analyser liknande dem som presenterats i denna rapport ska göras, rekommenderar vi att de är 

med som en bilaga (jfr strukturen i Otterups avhandling ”Jag känner mig begåvad bara”, 

2005). Det är inte heller säkert att de i identitetsanalyserna använda verktygen (Johansson, 

Stier) är de bästa för framtida behov. Därför måste användningen av nya verktyg övervägas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor på svenska 

 

(Ange tid och plats för intervjun, vem som intervjuar) 

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Namn 

2. Kön 

3. Födelseår 

4. Födelseort och –land 

5. Familjeförhållanden (gift, sambo, ensamstående, frånskild, änka/änkling? 5b. Om 

gift/sambo: var kommer maka/make ifrån? 5c. Om barn: Antalet barn, deras ålder, kön 

och födelseland, ålder vid eventuell ankomst till Sverige.  5d. Om barnbarn: Antalet 

barnbarn, deras ålder, kön och födelseland. 

6. Vilka bor du med? 

7. Vad har du för utbildning? Utbildning i Irak/Finland och i Sverige? 

8. Vad är din nuvarande sysselsättning? 

9. När flyttade du till Sverige? 

 

 

Egen inställning/ attityder till språkinlärning/ inlärningsstrategier 

 

1. Hur tänkte du om att lära dig svenska när du kom? 

2. Hur tycker du att det har gått att lära sig svenska? Lätt, svårt, snabbt? 

3. Hur har du gjort du för att lära dig svenska? 

4. Vad är svårast med svenskan? 

5. Har du läst svenska i Sverige? Någon annanstans? 

6. Hur har svenskundervisningen fungerat?  

7. Vilka undervisningsaktiviteter tycker du är bäst/mest lärorika?  

8. Tycker du att du har fått tillräcklig undervisning?  

9. Hur är läraren/lärarna? 

10. Hur trivs du med att läsa svenska? 

11. Varför vill du (vill du inte lära dig) lära dig bra svenska? 
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12. Varför vill du (vill du inte) behålla kaldeiskan/finskan? 

13. Brukar du träna svenska utanför undervisningen? 

14. Tycker du att du är bra på svenska? 

15. Finns det situationer då du känner att din svenska inte räcker till?  

 

Språkkunskapers betydelse/ Attityder till språkkunskaper/ språkvanor 

 

1. Vilka språk kan du förutom svenska och kaldeiska/finska? 

2. Vilket språk kan du bäst? (tala och skriva, olika situationer?) 

3. Trodde du att du som vuxen skulle få nytta av (ev.) skolspråk? 

4. Kunde dina föräldrar flera språk? 

5. Kan dina barn många språk? 

6. Vilket språk talar dina barn hemma? 

7. Vill du att dina barn lär sig svenska och ... (modersmålet)? 

8. Skulle du vilja lära dig fler språk? 

9. Vilken betydelse tycker du att svenskan har för dig i samhället? 

10. Brukar du använda/har du använt tolk? Vad tycker du om att använda tolk? 

11. Var använder du svenska? I skolan? På jobbet? Fritidsaktiviteter? 

12. Var använder du ”ditt modersmål”? I skolan? På jobbet? Fritidsaktiviteter? 

13. Vilka använder du svenska med? Med vänner? Med släktingar? I kontakt med 

myndigheter och sjukvård?  

14. Vilka använder du ”ditt modersmål” med? Med vänner, släktingar? I kontakt med 

myndigheter och sjukvård? 

15. Finns det något du aldrig talar om på svenska? 

16. Vad läser du på svenska eller på modersmålet? (tidningar, böcker, Internet, 

information...) 

 

Sociala nätverk 

 

1. Vad brukar du göra på fritiden? 

2. Vem/vilka träffar du helst när du är ledig? Följdfråga: vilka språk talar dessa (finska, 

svenska, kaldeiska, annat)? 

3. Umgås du med svenskar i din bekantskapskrets? Var träffar du svenskar? 

4. Hur ofta träffar du dina vänner/bekanta? (flera ggr i veckan, en eller två ggr på 14 dgr, 

ca en gång i månaden) 



 87 

5. Har du släktingar i närheten av där du bor? Umgås ni? Vilka språk använder ni? 

6. Om dina släktingar inte finns i närheten har du kontakt med dem på något sätt (e-post, 

telefon)? 

7. Har du kontakt med vänner/släktingar/andra i Finland/Irak? Hur upprätthåller du 

kontakten? 

8. Hur länge har du bott där du bor nu?  

9. Hur är dina grannar? 

10. Är du medlem i någon förening? 

11. Idrottar du? 

12. Hur ofta brukar du träffa dina arbetskamrater/kurskamrater utanför jobbet/kursen? 

13. Känner du dig någonsin ensam? 

14. Vilka andra fritidsaktiviteter har du? Brukar du/ni gå på restaurang? Bio? Teater? 

Fotboll? Trav? Bad? Ute i naturen?  

15. Med vem går du? 

Identitet 

 

1. Kallar du dig svensk eller finne eller sverigefinsk eller något annat? (motsv. för 

kaldéer) 

2. Vad är det som gör att du känner dig som X? 

3. Vilka helger och högtider firar du? 

4. Vilken sorts mat lagar ni hemma? 

5. Vem lagar oftast mat hemma? 

6. Vilka tv-program ser du helst på? Vilka program lyssnar du på radio? 

7. Hur semestrar du? 

8. Finns det tillfällen då du kan känna dig utanför eller utestängd i det svenska 

samhället? 

9. Vad finns det för saker du tycker om i det svenska samhället? 

10. Vad finns det för saker du inte tycker om i det svenska samhället? 

11. Hur skulle du jämföra det svenska samhället med det finska/irakiska? 

12. Barndomsminnen: Tänker du någon gång tillbaka på uppväxttiden? Vilka minnen är 

mest levande för dig i dag? Platsen, personer, händelser 

13. Var är hemma för dig? 

14. Hur mycket hemma känner du dig där du bor nu? 

15. Längtar du till plats/land där du växt upp? 
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16. Vad längtar du mest efter från ditt gamla hemland?  

17. Hur tycker du att svenskar är? 

18. Känner du dig annorlunda beroende på vilket språk du pratar för tillfället? 

19. Brukar du gå i kyrkan? 

 

Sociala karriärer/utbildning 

 

1. Varför flyttade du till Sverige? 

2. Hur kommer det sig att du bosatte dig i Eskilstuna?  

3. Hur är Eskilstuna att leva i?  

4. Planerar du att bo kvar i Eskilstuna? I Sverige? 

5. Är du nöjd med ditt boende? 

6. Är du nöjd med ditt arbete/studiesituation? (lön, kompetens, uppgifter, tider osv)/är du 

nöjd med att vara arbetslös (dvs vi kan inte förutsätta att alla planerar en ”social 

karriär”) 

7. Vad är din största styrka i arbetet? 

8. Hur gick det till när du fick ditt första jobb? 

9. Vilka jobb har du haft? 

10. Har du någonsin varit arbetslös? 

11. Vad tror du om dina möjligheter att få jobb/byta jobb? 

12. Är du nöjd med dina studier, studieval? 

13. Vad hoppas/planerar du göra om tio år? 

14. Vad tror du behövs för att du ska uppnå det? (utbildning, yttre förändringar...) 

15. Är du nöjd med dina studier, studieval? 

16. Om du tittar tio år bakåt, blev ditt liv som du trodde? Har du uppnått dina mål? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor på finska 

Syvähaastattelukysymykset suomeksi 

(Haastattelun aika ja paikka, kuka haastattelee) 

 

Taustakysymykset 

 

10. Nimi 

11. Sukupuoli 

12. Syntymävuosi 

13. Syntymäpaikka ja -maa 

14. Perhesuhteet (naimisissa, avopari, naimaton, eronnut, leski?) 5b. Jos 

naimisissa/avoliitossa; mistä puolisosi on kotoisin? 5c. Jos lapsia: Lapsien lkm, ikä, 

sukupuoli, syntymämaa, ikä Ruotsiin muuton hetkellä.  5d. Jos lapsenlapsia: 

lukumäärä, ikä, sukupuoli ja syntymämaa. 

15. Keiden kanssa asut? 

16. Minkälaista koulutusta sinulla on? Koulutusta Suomessa ja Ruotsissa? 

17. Mikä on nykyinen työnkuvasi? 

18. Milloin muutit Ruotsiin? 

 

Ota esiin kuvat, pyydä haastateltavaa valitsemaan mieleisensä/ kertomaan, mitä 

mielikuvia kuvat herättävät. Muistoja? Ajatuksia? 

Asenne kielen oppimiseen/oppimisstrategiat 

 

16. Mitä ajattelit ruotsin kielen oppimisesta kun tulit Ruotsiin? 

17. Kuinka ruotsin oppiminen on mielestäsi sujunut? Helppoa, vaikeaa, nopeaa? 

18. Mitä olet tehnyt oppiaksesi ruotsia? 

19. Mikä on vaikeinta ruotsin kielessä? 

20. Oletko lukenut ruotsia Ruotsissa? Jossain muualla? 

21. Kuinka ruotsin opetus on mielestäsi toiminut? 

22. Mikä opetuksessa on mielestäsi parasta/miten olet oppinut parhaiten? 

23. Oletko mielestäsi saanut riittävästi opetusta? 

24. Millainen opettaja/t on/ovat? 

25. Pidätkö ruotsin opiskelemisesta? 

26. Miksi haluat (et halua) oppia parempaa ruotsia? 

27. Miksi haluat (et halua) säilyttää suomen kielen? 



 90 

28. Onko sinulla tapana harjoitella ruotsia opetuksen ulkopuolella? 

29. Osaatko mielestäsi hyvin ruotsia? 

30. Onko olemassa tilanteita joissa ruotsin kielen taitosi ei tunnu riittävän? 

 

Kielitaidon merkitys/ Asenne kielitaitoa kohtaan/ Kielenkäyttötavat 

 

17. Mitä muita kieliä osaat suomen ja ruotsin lisäksi? 

18. Mitä kieltä osaat parhaiten? (puhe, kirjoitus, eri kielenkäyttötilanteet?) 

19. Arvelitko että sinulla aikuisena olisi hyötyä koulussa oppimistasi kielistä? 

20. Osasivatko vanhempasi useita kieliä? 

21. Osaavatko lapsesi useita kieliä? 

22. Mitä kieltä lapsesi puhuvat kotona ollessaan? 

23. Haluaisitko että lapsesi oppisivat ruotsia ja suomea? 

24. Haluaisitko oppia uusia kieliä? 

25. Mikä merkitys ruotsilla on sinulle tässä yhteiskunnassa? 

26. Käytätkö/oletko käyttänyt tulkin palveluita? Mitä pidät tulkkiavun käyttämisestä? 

27. Missä käytät ruotsia? Koulussa? Töissä? Vapaa-ajalla? 

28. Missä käytät äidinkieltäsi? Koulussa? Töissä? Vapaa-ajalla? 

29. Keiden kanssa käytät ruotsia? Ystävien, sukulaisten kanssa? Viranomaisten kanssa, 

sairaanhoidossa? 

30. Keiden kanssa käytät äidinkieltäsi? Ystävien, sukulaisten kanssa? Viranomaisten 

kanssa, sairaanhoidossa? 

31. Onko olemassa jotain, josta et koskaan puhu ruotsiksi? 

32. Mitä luet ruotsiksi tai suomeksi? (lehtiä, kirjoja, Internet, tiedotteet) 

 

Sosiaaliset verkostot 

 

16. Mitä sinulla on tapana tehdä vapaa-ajallasi? 

17. Keitä tapaat vapaa-ajallasi? Mitä kieltä nämä henkilöt puhuvat? 

18. Kuuluuko tuttavapiiriisi ruotsalaisia/ruotsinkielisiä? Missä sinulla on tapana tavata 

heitä? 

19. Kuinka usein tapaat ystäviäsi/tuttaviasi? (useamman kerran viikossa, 1-2 krt/2 vkoa, 

kerran kk) 

20. Asuuko kotisi läheisyydessä sukulaisiasi? Onko teillä tapana viettää aikaa yhdessä? 

Millä kielellä kommunikoitte? 
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21. Jos sukulaisesi eivät asu lähellä, onko sinulla muuta yhteyttä heihin? Miten pidät 

yhteyttä? (e-posti, puhelin) 

22. Oletko yhteydessä ystäviesi/sukulaistesi/muiden kanssa Suomessa? Kuinka ylläpidät 

yhteyttä? 

23. Kuinka kauan olet asunut nykyisessä asuinpaikassasi? 

24. Millaisia ovat naapurisi? 

25. Oletko jonkin yhdistyksen jäsen? 

26. Harrastatko urheilua? 

27. Kuinka usein tapaat työ/koulutovereitasi työn/koulun ulkopuolella? 

28. Tunnetko itseäsi koskaan yksinäiseksi? 

29. Mitä muita vapaa-ajan harrasteita sinulla on? Käytkö ravintoloissa? Elokuvissa? 

Teatterissa?  Jalkapalloa katsomassa? Raveissa? Uimahallissa? Luonnossa? 

30. Kenen kanssa harrastat? 

Identiteetti 

 

20. Kutsutko itseäsi suomalaiseksi/ ruotsinsuomalaiseksi vai joksikin muuksi? 

21. Mikä tekee sinusta X? 

22. Mitä juhlia ja pyhiä vietät?  

23. Minkälaista ruokaa laitatte kotona? 

24. Kuka laittaa useimmiten ruoan kotona? 

25. Mitä tv-ohjelmia katsot mieluiten? Mitä ohjelmia kuuntelet radiosta? 

26. Kuinka vietät lomasi? 

27. Onko olemassa tilanteita, joissa tunnet itsesi ulkopuoliseksi ruotsalaisessa 

yhteiskunnassa? 

28. Mistä asioista pidät ruotsalaisessa yhteiskunnassa? 

29. Mistä asioista et pidä ruotsalaisessa yhteiskunnassa? 

30. Kuinka vertaisit ruotsalaista yhteiskuntaa suomalaiseen? 

31. Lapsuudenmuistot: Muisteletko joskus elämääsi taaksepäin, esim. 

Lapsuutta/nuoruutta? Mitkä muistot ovat sinulle elävämpiä? (Paikat, henkilöt, 

tapahtumat) 

32. Mikä on ”koti” sinulle? 

33. Kuinka kotoisaksi tunnet olosi nykyisessä asuinpaikassasi? 

34. Kaipaatko paikkaan/maahan jossa kasvoit? 

35. Mitä kaipaat eniten vanhasta kotimaastasi? 
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36. Minkälaisia ruotsalaiset mielestäsi ovat? 

37. Tunnetko olosi erilaiseksi riippuen siitä mitä kieltä puhut tietyllä hetkellä? 

38. Onko sinulla tapana käydä kirkossa? 

 

Sosiaaliset urat/ koulutus 

 

17. Miksi muutit Ruotsiin? 

18. Kuinka päädyit asumaan Eskilstunaan? 

19. Millaista Eskilstunassa asuminen mielestäsi on? 

20. Oletko suunnitellut jääväsi asumaan Eskilstunaan? Ruotsiin? 

21. Oletko tyytyväinen asuinolosuhteisiisi? 

22. Oletko tyytyväinen työhösi/opintohisi? (palkka, taidot, työtehtävät, työaika,jne.)/ 

Oletko tyytyväinen työttömänä oloosi?  

23. Mikä on suurin vahvuutesi työssäsi? 

24. Miten sait ensimmäisen työpaikkasi? 

25. Missä työpaikoissa olet ollut? 

26. Oletko koskaan ollut työtön? 

27. Millaiset mahdollisuudet sinulla on saada työtä/ vaihtaa työpaikkaa? 

28. Oletko tyytyväinen opintoihisi, valintoihin joita teit opintoihin liittyen? 

29. Mitä toivot/suunnittelet tekeväsi 10 vuoden päästä? 

30. Mitä tarvitset päästäksesi tavoitteesesi? (koulutus, ulkoiset muutokset) 

31. Jos katsot elämääsi 10 vuotta taaksepäin, tuliko siitä sellainen kuin uskoit? Oletko 

saavuttanut tavoitteesi? 
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Bilaga 3 

De trettio mest frekventa verben 

Frekvens Alfabetiskt 

1. vara använda 

2. ha behöva 

3. kunna bli 

4. skola börja 

5. säga finnas 

6. få få 

7. göra förstå 

8. komma gå 

9. gå gälla 

10. ta göra 

11. tycka ha 

12. finnas heta 

13. tro hålla 

14. veta komma 

15. bli kunna 

16. vilja känna 

17. måste ligga 

18. mena mena 

19. se måste 

20. behöva se 

21. tänka skola 

22. ligga stå 

23. stå säga 

24. gälla ta 

25. känna tro 

26. heta tycka 

27. börja tänka 

28. hålla vara 

29. använda veta 

30. förstå vilja 
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Bilaga 4   

Transkriptionsnyckel 

 

Transkriptionen är gjord med delvis talspråksanpassad ortografi. Följande tecken kan behöva 

förklaras:  

 

/  Mikropaus, precis hörbar 

// Paus <3 sek 

/// Paus >3 sek 

- Avbrott 

(x) (xx) Ohörbart där x motsvarar ett ord, max tre x 

(ord) Osäker tolkning 

((kommentar))Kommentar eller återgivande av annat än ord, ex. ((telefonsignal)) 
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Bilaga 5   

Exempel på transkription på svenska 

[--------] = fakta som undanhålles för anonymiserings skull 

 

1     I:  ee va har du för utbildning 

2    J: otbildning ja har /studerat i universitet [---------------]/ åå //fyra år alltså i [---------]de  

3        va åå 

4    I: är de studera för att undervisa som lärare eller va de 

5    J: nej målet de va inte allså bli lärare men därför att efter/ ja slota oniversitet nn de va       

6        kriget allså// varje person eller varje man som fyller arton år om han studerar inte då    

7        han går direkt till militär// men om han forsätter ((harkling)) å studera då han när han  

8        slutar studera då går han till militär gör  hans så [---------]då ja slutade universitet ja va  

9        i militärtjänst// aa sen  började kriget å dom kommer inte släppa mej jenom kriget till  

10      [----] dom((harkling)) dom jorde  många lärare alltså på [----------]((harkling))så    

11       jag  registrerat mitt namn för att bli en// å dom tog mej som lärare jenom militärtjänst 

12       // å ja [-------------] i en// en by man kan säga i i norra irak// som [---------------]                                                                                                                     

13     I: ee har du utbildat dej i sverie också// har du fortsatt å utbilda dej  

14     J: på början de va esseffi svenska för invandrare alltså det ä de// aa sen några kurser 

15         i datateket// å sen de va en termin ja hade i komvux// å sen ja //ja hade en kurs på//  

16         ee va heter den ///som förarutbildning till lastbilar å buss å såna där ja ta ee efter det  

17        ja har varit i kurs också å// ja har arbetat de som lastbilschafför sen som förman i en// 

18        en grossist som ee säljer varor till resturanger å pisserior å den ligger oppe här på den  

19        här hoset ee //sen så slutade ja att jobba de va i tvåtusentvå tror ja å från de så efter de 

20        så ja tro tvåtusen// tre ja har varit i kunskapkompaniet i en prosjekt för att hjälpa oss 

21        att söka jobb// efter detta ja har studerat också engelska aa och svenska aa//ee vi hade 

22        en månad i /lärare på gymnasium men men kunde inte ta svenska be för ja hade ingen 

23        tid ///hee ///ja 

24    I: du har hunnit göra mycke 

25    J: ere 

26    I: ja ((skratt)) väldit många saker  vilket år kom du till sverie 

27    J: ja  kom till de va i [----------------] 

28    I: ///du tänkte du när du kom till sverie då [----------]ee hur tänkte du på å lära dej    

29        svenska hur kände du inför ett nytt språk 

30    J: ((harkling))du vet när man kommer till en land då å man hittar en// en person eller en  

31        man från hans land då hans/ han tar alla idjer från från honom va säger han de rätt   

32        dom andra då// så till exampel han säger///ee  ee s svenska de ä mycke mycke svårt  

33        åå // kanske hans experiment me språket de ä inte rätt men du ska ta den här idén aa  

34        de svenska de ä svårt// men de 

35    I: men ja tror att man kanske lyssnar väldit noga när man kommer ny också  

36    J: jaja man behöver den här mannen så du behöver allting som han säger han             

37        vet allting om den här land du tänker så ///men de ä inte rätt allså språket det språk  

38        om de ä kinesisk eller de ä japanska eller de ä rysk eller// om man inte gör nånting då 

39        man kan 

40    I: ee// du har naturlitvis har du läst svenska bara i sverie du har inte läst nån annanstans 

41    J: nej 
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Bilaga 6   

Exempel på transkription på finska 

[---------] = fakta som undanhålles för anonymiserings skull 

 

1. I: muistatko sä mitä sä ajattelit ruotsin kielen oppimisest sillon kun tulit tänne 

2. J: no tietenki heti ajattelin että kyllähän siitä nyt seleviää // mä jo siinä vaiheessa kun  

3. mä kävin täällä työhaastattelussa niin nin tuota mä siitäkin selvisin ilman tulkin apua  

4. suurimmaks osaks et ihan joitakin sanoja piti kysyä että anteeks mitähä se nyt taas  

5. oli // niin niin aattelin että kyllähän sitä näistä hommista seleviää ettei tarvi muuta ku  

6. osata kuin se määrätty kapulakieli jota virastossa käytetään / ja siellä työnantajan  

7. kanssa käytetään ni että sen kun oppii niin kyllä siinä hommassa pärjää kun mä  

8. kuiteskin työn teen / suomen kielellä //  

9. I: nii aivan / ja sen ties myös tullessa että se tulee olemaan suomen kielistä 

10. J: niin että mulla kuiteski on / koulu / ruotsi suomesta niin oli se nyt jonkinlainen  

11. pohja // ku vaan korva sitte oppi kuuntelemmaa sen ku ruotsalaiset polpottaa  

12. tulemaan niin / se otti tietenki aikansa 

13. I: ihan totta // se nuotti on kuitenkin erilainen kuin / mutta siitä oli varmasti hyötyäki  

14. että on lukenu 

15. J: että vaimo meillä oppi niin kun nopeammin / kuuntelemmaan ja ymmärtämmään ja  

16. puhumaan kanssa // sujuvammin ruotsia koska hän oli jatkuvasti semmosessa  

17. työpaikassa jossa hän joutu ruotsalaisten kanssa olemaan tekemisissä / mutta minä  

18. olin niin kun etupäässä vaan suomalaisten kanssa tekemisissä / etä ainoastaan  

19. sillon kun kävin siellä [--------------------------------------------------------]niin sillon  

20. piti ne muutamat sanat lausua ruotsiksi että siinä mielessä // ois tietenki voinu olla  

21. paremmat / paremmat edellytykset sille että ois oppinu kieltä paremmin  

22. sujuvammin just nopeammin / siis sillai puhumaan ja // keskustelemaan kans sillai  

23. että mulla menee oikeestaan vieläkin että / mä en en niinku / mä oon hyvin  

24. harvasananen kun ollaan ruotsalaisessa piirissä niin että // iha joitaki tämmösiä  

25. tiettyjä tokasuja / mitä nyt kun hallitsee kielen täydellisesti niin pystyy sillai  

26. tokasemmaan sillai (heittään) jonku huulen sinne väliin taikka kommentin sinne  

27. väliin // niin semmosta mä en vielä oikein pysty niin kun tekemään en vieläkään  

28. että- 

29. I: koetko sä kumminkin että se on vieläkin semmonen että se kehittyy edelleen 

30. J: kyllä kyllä // mutta että tuota se on / mä nyt tunnen päässeeni jo siitä pois että mä en 

31. ennää koko ajan käännä sitä tekstiä että mä niin ku ymmärrän sen kääntämättäkin //  

32. ((nauraa))kun aikasemmin se oli aina se käännöskone päällä täällä // aika rasittavaa  

33. istua ruotsalaisissa kokouksissa // aina kun oli päässy just niinku  jyvälle siitä asiasta  

34. niin sit siirryttiinkin jo toiseen asiaan // se oli semmosta 

35. I: niin se niin ku tuplautuu kun kääntää tavallaan kaiken // onko se sitten / koetko sä  

36. että se oppiminen on menny nin ku hitaasti tai onko se ollu vaikeaa vai onko se ollu  

37. helppoa / nopeeta 

38. J: / no niinkun sanottu niin kyllä mä tän kuuntelun oon oppinu aika nopiasti niin että /  

39. että tuota  korva tottu siihen niinku kohtalaisen nopiasti // että ni kyllä mä niin kun  

40. tulen toimeen etten tartte / tulkin apua missään  

41. I: sillon kun sä oot tullu tänne onko sulle ollu tarjolla esim. työnantajan puolesta  

42. joku kurssi tai / tehny konkreettisesti jotain oppiakses sitä kieltä 

43. J: no sillon ei puhuttu siitä että ois ollu mahollisuus // ja se toisaalta jäi // tai se siksi  

44. jäikin //  
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Bilaga 7 

Kvantitativa språkdata 

 

Undersökta språkdrag: Sammanfattande tabell 
Informant 

(moders- 

mål) 

Antal 

löpord 

Bestämningsord till nomen Verb Inversion 

Totalt Olika Antal  Andel 

i % 

Totalt Olika Ovanl

iga 

An-

del 

i % 

Olika 

part. 

verb 

Enl. 

norm 

Ej 

enl. 

norm 

Erkki (fi) 2235 110 59 43 73 380 108 80 74 20 48 1 

Jukka (fi) 1126 84 39 25 64 186 55 32 58 3 18 4 

Sinikka (fi) 2675 159 88 60 38 420 72 45 62 4 13 19 

Maria (fi) 962 87 43 28 65 169 42 26 62 1 3 1 

Sivan (kal) 1060 71 41 26 63 171 61 40 66 4 3 15 

Josef (kal) 1566 81 36 21 58 257 52 20 38 3 2 22 

Anna (kal) 1910 90 31 20 65 353 52 28 54 1 0 19 

Olga (kal) 1944 155 59 40 68 348 70 45 64 2 1 16 

Medeltal 

(avrundat) 

1810 105 50 32 62 215 44 41 60 - - - 

 

*fi=finska, kal=kaldeiska 

 


