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Sammanfattning 

 
   Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet 

och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för 

invandrare (SFI). 

   Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI 

intervjuats. Resultatet har analyserats inom en symbolisk interaktionistisk ram, och med hjälp av 

teori kring och begrepp som kategorisering, ”social order”, normer, socialisationsprocessen, 

sociala ritualer samt identitet. Teori kring språk och kommunikation har också använts. 

   Studiens resultat visar på ett antal gemensamma föreställningar om svenskhet bland lärare och 

deltagare. I dessa föreställningar länkas svenskhet i stor utsträckning till en specifik uppsättning 

värderingar, ett antal egenskaper kopplat till beteende, firandet av några speciella högtider samt en 

särskild inställning till tid. Ett par uttalanden synliggör också att det finns ett specifikt utseende 

kopplat till svenskhet, men utan att detta utseende blir närmare beskrivet. 

   I relation till hur intervjupersonerna identitetsmässigt förhåller sig till den svenskhet de 

beskriver så distanserar sig SFI-deltagarna från denna och uppvisar starka band till sin tidigare 

nationella och etniska härkomst. De lever i Sverige men ser sig inte som svenskar och i de flesta 

fall ses detta heller inte som något som kommer ändras med tiden. Ur lärarnas perspektiv på vem 

de betraktar som svensk så framstår en bra behärskning av det svenska språket som den 

viktigaste aspekten för en identifiering av någon som svensk, men även vissa normerande 

praktiker som kopplas till svenskhet verkar nödvändiga att anpassa sig till för att bli betraktad 

som svensk. 
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1. Inledningskapitel 

 

1.1 Inledning 

   Svenskhet. Vad är det egentligen? Det finns tydliga geografiska gränser för vart landet, 

nationalstaten, Sverige startar och slutar, men hur är det med svenskhetens gränser, vem och vad 

inkluderas i detta? Är alla som lever i Sverige svenskar, eller vad definierar en svensk? Av Sveriges 

drygt 10 miljoner invånare är det idag närmare 2,5 miljoner som i befolkningsstatistiken 

omnämns ha ”utländsk bakgrund”, vilket innebär att de antingen är födda på annan plats än 

Sverige, eller har föräldrar som är födda någon annanstans (Statistiska centralbyrån, 2017). 

   Vilken nationell tillhörighet vi har påverkar i allra högsta grad våra liv, vare sig vi är medvetna 

om det eller inte, och tillhörigheten i en viss nationell gemenskap är för många också starkt 

kopplat till den personliga identiteten. Vår värld av idag är en värld till stor del definierad utifrån 

nationer, stater och nationalstater, där stat kan sägas syfta till de samhällsbärande/styrande 

institutionerna inom ett specifikt avgränsat geografiskt territorium, till vilket man kan uppbära 

medborgarskap genom passinnehav, medan nation kan sägas syfta till mer symboliska värden som 

får en grupp människor att känna samhörighet i en gemenskap (Vetenskapsrådet, 2012). Tanken 

med en nationalstat är att stat och nation ska vara överlappande; en stat, en nation, och kan ses 

som en utveckling som man politiskt började sträva efter från någonstans runt 1700-talets slut 

(ibid). Till trots för att nationalstaterna således historiskt sett är ett relativt nytt fenomen verkar 

den nationella identiteten för många idag vara den absolut viktigaste, där kopplingen till nationen 

många gånger görs äldre än vad den i så fall egentligen är. 

   Vår värld av idag är också starkt präglad av migration, mängder av människor rör sig av frivilliga 

eller ofrivilliga skäl mellan nationalstaterna och många samhällen idag är just nu i mitten av en 

process där allt fler kulturella uttryck möts och ska samexistera. Invandring av större skala till 

Sverige på senare tid började runt tiden för andra världskriget, då med anledningen att Sverige var 

ett av de länder som aldrig var ockuperat, varför många flydde hit. Tiden därefter dominerades 

under ett par decennier av en från Sveriges sida mycket önskad arbetskraftinvandring, främst från 

olika europeiska länder, men från 70-talet och framåt har det åter igen präglats främst av 

flyktingar, denna gång i större utsträckning från länder utanför Europa, vilket troligtvis gjort att 

skillnaden i de olika kulturella uttrycken upplevs som allt större (Franzén, 2001). Mångkulturalism 

har blivit ett allt mer återkommande ord i samhällsdebatten och har på många håll väckt hetsiga 

diskussioner kring nationella och etniska identiteter och nationell sammanhållning. 
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   Svensk politik har genom åren gjort stora svängningar i hur man på bästa sätt får de invandrade 

människorna1 att bli en del av den svenska gemenskapen, och något som fokuseras väldigt 

mycket i integrationsdebatten är språket. Att kunna prata bra svenska ställs allt mer i centrum 

som nyckeln till en lyckad integration och till att få jobb, och flera av de politiska partierna 

diskuterar hur olika sorters språkkrav för de som invandrar skulle kunna se ut (Ledare i 

Sydsvenskan, 30 april, 2018). I och med detta har SFI, svenska för invandrare2, idag blivit ett 

mycket viktigt integrationspolitiskt verktyg som hamnat allt mer i debattens mitt, och efter många 

års ökning så uppgick år 20163 antalet deltagare på SFI till ca 150 000 (Skolverket, 2017). Det 

ligger inte (längre) i uppdraget för SFI att ge någon introducerande samhällsinformation till de 

som invandrat, en 60 timmars sådan skall erbjudas av placeringskommunen utöver SFI-studierna, 

men SFI får ändå på många sätt en speciell roll att spela i mötet med Sverige och det svenska för 

de som kommer hit. I Skolverkets information om SFI går att läsa att SFI ska ge ”språkliga 

redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv” 

(Skolverket, 2015) och för många blir SFI-studierna troligen den första långvariga kontakten med 

en svensk institution och med den svenska kulturen. Språk och kultur kan ses som nära 

sammanflätade; språket kanske den främsta kulturbäraren (Stier, 2009) och språkstudier så mycket 

mer än att bara lära sig ord och grammatik. Genom språket lär man känna kulturen. En 

utbildning i svenska blir från en sådan utgångspunkt också på ett vis en utbildning i svenskhet. 

Detta gör det sociologiskt intressant att undersöka hur man ser på svenskhet inom SFI. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

   Denna studie har således som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet 

och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för 

invandrare. Som hjälp till att besvara syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

- Hur beskriver lärare och deltagare på SFI Sverige? 

- Hur beskriver lärare och deltagare på SFI svenskar? 

- Hur beskriver lärare och deltagare på SFI att de identifierar sig själva och andra i 

förhållande till föreställd svenskhet? 

                                                           
1 För att betona migrationen till ett nytt land som enbart en händelse så kommer jag i denna uppsats att benämna de som 
bor i Sverige men inte är födda i landet som ”invandrade” /personer/ och aldrig som ”invandrare”, då det senare mer gör 
migrationen till en slags stadigvarande identitet. 
 

2 Helt korrekt titel är idag ”Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare” - utbildningen gick 2016 över till att bli 
en del av den kommunala vuxenutbildningen från att tidigare ha varit en egen skolform. Jag kommer dock använda mig av 
förkortningen genom hela uppsatsen och jag kommer skriva ut den helt i versaler trots att det normalt skrivs i gemener. 
 

3 Senaste tillgängliga statistik. 
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2. Tidigare forskning 

 

Nedan kommer jag att ta upp tidigare forskning inom de områden som är relaterade till denna 

studie. Kapitlet delas upp i tre avsnitt där det första presenterar tidigare forskning i relation till 

SFI och andraspråksinlärning, det andra behandlar forskningen kring kultur och kulturmöten och 

det sista tar upp nationell/kulturell identitet och svenskhetsforskning. Kapitlet sammanfattas 

sedan också i ett avslutande avsnitt och relateras till föreliggande studie. 

 

2.1 SFI och andraspråksinlärning som forskningsfält 

   Två stycken svenskproducerade forskningsöversikter finns som berör detta fält; ”15 års forskning 

om sfi – en överblick: Förstudie inför ett Ifous FOU-program”  av Lundgren, Rosén & Jahnke (2017) 

sammanfattar den forskning som gjorts kring undervisning och lärande i SFI mellan åren 2002-

2016 och ”Flerspråkighet – en forskningsöversikt” utgiven av Vetenskapsrådet (2012) sammanfattar 

kunskapsläget på flerspråkighetsområdet, vilket inkluderar SFI och andraspråksinlärning i 

allmänhet, vid den tidpunkt den gjordes. Här är det i många fall studier som är gjorda utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv, men de tangerar ibland sociologiska/socialpsykologiska frågeställningar 

och det finns en del intressanta fynd som kan vara av intresse för min studie.  

   Allmänt så menar Lundgren, Rosén & Jahnke (2017) att det finns begränsat med forskning 

kring SFI-utbildningen, till trots för dess centrering i den politiska debatten och de många 

förändringar den har fått genomgå. I den forskning som finns är det framför allt deltagarnas 

perspektiv som är i fokus, medan forskning utifrån lärarnas perspektiv samt forskning kring 

undervisningsmaterial och -upplägg är ännu mer begränsad. De konstaterar att målen för 

utbildningen har svängt fram och tillbaka mellan integrationspolitiska och arbetsmarknads-

politiska sådana, och utbildningen har många gånger varit i blåsväder och kritiserats.  

   Angående denna återkommande kritik så uttalar sig Hyltenstam och Milani i 

forskningsöversikten om flerspråkighet om hur SFI antagit en ”symbolfunktion” 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 88), där kritiken inte alltid är baserad på verklig insikt i verksamheten 

utan där SFI helt enkelt blir använt som slagträ i den allmänna debatten kring invandring. De 

menar också att SFI-undervisningen är dåligt kopplad till forskningsbaserad kunskap, och att den 

(troligtvis) utbredda uppfattningen om att misslyckande i att lära sig bra svenska är individens 

eget fel baserat på bristande vilja och motivation har bevisats felaktig av vetenskapen. 

   En studie som stärker detta sista påstående är utförd av Bonny Norton (2000), som har 

studerat identitet och makt i relation till andraspråksinlärning genom en grupp invandrade 

kvinnor i Kanada. Hon argumenterar för att språkinlärning är en i allra högsta grad social och 
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politisk praktik, som involverar deltagarnas identiteter på komplexa sätt, och att en framgångsrik 

språkinlärning i ett andraspråk definitivt inte enbart hänger på individens egen vilja och 

motivation. De kvinnor hon följt i sin studie gav uttryck för en mycket stor vilja att lära sig 

språket och att ta plats i det kanadensiska samhället och de satsade hårt på sina språkstudier. 

Problemet för dem var dock deras svårigheter att praktisera det nya språket utanför klassrummet, 

dels genom en avsaknad av naturliga kontaktpunkter med modersmålstalare och dels genom den 

distans de upplevde mellan sig själva och många i majoritetsbefolkningen i form av 

diskriminerande och särskiljande praktiker och attityder som gjorde dem nervösa och illa till 

mods och därmed osäkra i sitt språkbruk. Individens inlärning av ett andraspråk påverkas alltså 

enligt Norton utifrån, på både grupp- och samhällsnivå, och orsaker till en svag språkutveckling 

kan således inte enbart sökas hos individen själv. 

   En svensk studie som pekar åt samma håll är Marie Carlsons (2002) doktorsavhandling 

”Svenska för invandrare – brygga eller gräns?”, där ett antal kvinnor invandrade till Sverige från Turkiet 

vittnar om liknande erfarenheter. De beskriver hur de kan känna sig besvärade i kontakten med 

svensktalande och tappa självförtroende och känna sig dumma, både utifrån reella möten med 

personer som uppvisar vissa attityder och inställningar gentemot dem men också utifrån sina 

egna föreställningar om hur de ska bli uppfattade och bemötta. Carlson tar i avhandlingen också 

upp hur hon tycker sig se en korrigerings- och förändringsambition gentemot deltagarna från 

SFI-verksamhetens sida som utgår från det svenska som norm, och hon menar sig också se att 

det inom verksamheten ”konstrueras” en ”SFI-elev” – man är inte deltagare utan just elev, och 

att en fostrande terminologi används där deltagarna omtalas som vore de barn. Detta sista har 

influerat mig till att i denna uppsats ändra min inledande användning av benämningen elev till att 

istället använda benämningen deltagare för de SFI-studerande. 

   Slutligen har Jenny Rosén (2015) fokuserat interkulturell kompetens inom SFI-verksamheten, 

något som sedan 2009 års kursplan funnits med som ett uttalat mål för undervisningen. Hon har 

utfört en etnografisk studie på en SFI-skola där hon studerat SFI-deltagarnas identitetsarbete, 

som en del av det interkulturella lärandet. Hennes observationer tyder på att den interkulturella 

kompetensen reduceras till att enbart handla om att jämföra deltagarnas erfarenheter i relation till 

det svenska, med det svenska representerat av läraren, istället för att utgå från dialog och 

ömsesidigt utbyte som undersöker likheter och skillnader inte bara mellan men också inom 

kulturer. Ett sådant förhållningssätt skulle bättre öppna upp för en syn på kulturer som icke-

statiska; där en föränderlig kultur också är en mer inkluderande kultur. En tanke som också 

genomsyrar denna studie.  
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2.2 Forskning kring kultur och kulturmöten 

   I takt med att världen blivit allt mer sammanbunden vad gäller handel, ekonomi och migration 

och samhällen så som det svenska, som tidigare upplevts som förhållandevis kulturellt homogena, 

blivit allt mer kulturellt blandade, så har forskningsintresset för kulturmöten och olika kulturella 

uttrycksformer växt. Begrepp som ”interkulturell kompetens”, som nämndes i sista stycket i 

avsnittet ovan, liksom ”interkulturell kommunikation” är begrepp som används allt oftare i olika 

sammanhang, och interkulturella studier med fokus på kultur och kulturmötesprocesser med dess 

konsekvenser för individ och samhälle är ett växande fält på flera håll i världen (Stier, 2009). 

   Kultur är ett omdiskuterat och komplext begrepp med många dimensioner och definitioner. Ett 

sätt att beskriva kultur är som gränsomgärdade sociala system, eller som ”´ett sätt att leva´ där 

allting skapat och påverkat av mänskligheten ingår” (Stier, 2009). Hofstede omtalar det som 

mentala program (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Det handlar i stor utsträckning om sådant 

som språk, värderingar och olika sedvänjor som styr människors tankar, känslor och beteenden 

och ger en grund för identitetskänslor, och hur dessa skiljer sig åt mellan olika samhällen och 

grupper (ibid). Kultur kopplas ofta i första hand samman med nationer/nationalstater, även om 

många forskare idag förespråkar ett mer utvidgat kulturbegrepp där man även kan prata om olika 

sorters gruppkulturer, kopplade till exempelvis kön, samhällsklass, organisationer och så vidare 

(se ex. Hastrup, 2010; Piller, 2007; Stier, 2009). Sammankopplingen med nationen, liksom den 

alltjämt utbredda essentialistiska synen på kultur/nationell tillhörighet som en medfödd 

oföränderlig kvalitet hos individen, utvecklades enligt Hastrup (2010) främst under tiden för de 

nationalromantiska rörelserna i Europa på 1800-talet. 

   En dominerande tanke som slog igenom under första halvan av 1900-talet, bland annat genom 

de två amerikanska antropologerna Ruth Benedict och Margaret Mead, menar att de 

grundläggande problem/frågor som måste lösas för att ett samhälle ska fungera är universella för 

alla samhällen i världen, men att olika samhällen valt olika lösningar i sina hanteringar av dem 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Kunskap om och förståelse för dessa olika lösningar 

underlättar samspel och kommunikation över samhälls-/kulturgränser, och flera är de som 

undersökt och försökt bestämma exakt vilka dessa grundläggande frågor/problem är, för att 

sedan klassificera världens samhällen utifrån deras respektive lösningar. En av de mest omtalade 

av dessa är Geert Hofstede et al. som med utgångspunkt i en omfattande enkätundersökning om 

värderingar utdelad i ett stort antal länder till anställda på olika dotterbolag till det amerikanska 

IT-företaget IBM, har utarbetat ett antal dimensioner som de menar motsvarar de grundläggande 

problemområdena, och genom en uträknad poängtilldelning utifrån enkätsvaren placerat in 

världens länder på en skala för var och en av dimensionerna (ibid). Dessa dimensioner behandlar:  

1. Social ojämlikhet (kallad maktdistansindex, rangerar från liten till stor) 2. Förhållandet mellan 
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individ/grupp (kallad individualitetsindex där individualism återfinns på ena änden av skalan 

medan kollektivism ses som motsatsen i andra änden av skalan) 3. Könsroller (kallad 

maskulinitetsindex där ena änden av skalan ger utslag på maskulinitet i kontrast till femininitet i 

skalans andra ände) 4. Osäkerhet/Tvetydighet, eller känslouttryck (kallad osäkerhetsundvikande-

index, rangerar från svagt till starkt). Dessa dimensioner och hur Sverige placerar sig på skalorna 

kommer jag att återvända till i resultatdelen. 

   Avslutningsvis så är olika typer av icke-verbal kommunikation ett populärt område inom 

interkulturella studier, där mycket har forskats på sådant som till exempel tidsbeteende, rumsligt 

beteende och beröring. Acceptabla och önskade beteenden inom dessa områden skiljer sig 

självklart även mellan individer inom kulturer, men har visats i stor utsträckning vara 

kulturspecifika. Hall & Hall uttrycker det som att ”there are great cultural differences in the 

programming of the senses.” (Hall & Hall, 1990, s. 13-14). Deras teori om en uppdelning av 

världens samhällen i två olika tidsbeteendetyper kommer att gås igenom senare, i teorikapitlet. 

 

2.3 Nationell/kulturell identitet: svenskhetsforskning 

   Parallellt med det växande forskningsintresset för kulturer och kulturmöten finns också det 

växande intresset för nationella/kulturella identiteter. Daun (1998) menar att det var under 80-

talet som detta tog fart och svenskhet och svensk identitet blev ett populärt samtals- och 

forskningsämne. Innan dess, under perioden efter andra världskriget, så var det i kölvattnet av 

den nazistiska rasläran mer eller mindre tabu och ansågs absolut inte som vetenskapligt på något 

vis, att rikta ljuset mot och diskutera utmärkande karaktärsdrag för olika nationaliteter (ibid). Från 

80-talet och framåt är det dock många som försökt fånga och beskriva det typiskt svenska.  

   Stora namn inom fältet på 80-talet är just Daun, samt Arnstberg. En intressant aspekt av att 

undersöka det typiskt svenska som de bägge beskriver är svårigheterna med att sätta ord på detta 

utifrån att svenskar i stor utsträckning själva menar att de inte har någon specifik kultur (Daun, 

1998; Arnstberg, 1989). Kultur ses som det som vissa andra har, ihopkopplat med tradition, och 

svenskarnas självbild som moderna sätter deras tilltro till förnuft i motsats till tradition, mot vilken 

man som modern människa distanserar sig. Självklart är det dock så att svenskar på samma sätt 

som andra har kultur; förnekandet av den innebär inte att den inte finns, men gör det svårare för 

människor som invandrar till Sverige att förstå den (Arntsberg, 1989). Vad gäller typiska 

egenskaper som kännetecknar en svensk så tar Daun (1998) upp och diskuterar en rad egenskaper 

som han menar är utbrett gemensamt för svenskar, sett i relation till människor i andra kulturer. 

De egenskaper han ägnar mest utrymme åt som typiskt svenskt är blyghet, oberoende, 

konfliktundvikande och ärlighet. Saklighet och ordningssinne tas också upp, liksom förkärleken 

för lugnet, ensamhet och tystnaden. Uppvisningar av starka känsloyttringar menar han är något 
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svenskar generellt inte uppskattar (ibid). 

   Två andra som undersökt svenskheten som fenomen lite senare i tid, under 2000-talet, är 

Herlitz samt Mahmood. Herlitz (2003) börjar sin beskrivning av Sverige och svenskar med att, i 

likhet med Daun och Arntsberg, använda orden moderna och utvecklade. Han menar att det finns 

en utbredd syn i Sverige på att en mängd företeelser som praktiseras i det svenska samhället är 

uttryck för ett modernt och utvecklat samhälle så som exempelvis sekularism, jämställdhet och 

frisläppta könsroller samt värnandet om mänskliga rättigheter (ibid). Både Herlitz och Mahmood 

tar upp en rad egenskaper kopplat till beteende som de upplever är sammankopplat med 

svenskhet; svenskar beskrivs som diplomatiska, artiga, pålitliga, ärliga, lite försiktiga, organiserade 

samt intresserade av omvärlden (Herlitz, 2003; Mahmood, 2012). 

   Mahmood (2012) tar också upp vad han ser som en mycket stark koppling mellan svenskhet 

och specifika fysiska attribut; föreställningen om ett typiskt svenskt utseende. Han uttrycker det i 

termer av lång, blond och blåögd. Man skulle också kunna säga att det handlar om vithet. 

Lundström (2007) pekar i sin avhandling ”Svenska latinas: Ras, klass och kön i svenskhetens geografi” på 

en stark koppling mellan vithet och svenskhet. 

   Andra studier har fokuserat på språkets koppling till föreställningen om svenskhet. I ”Language 

and National Identity: comparing France and Sweden” gör Oakes (2001) en jämförande studie mellan 

Frankrike och Sverige vad gäller kopplingen mellan språk och nationell identitet. Studien grundar 

sig på en enkät som i Sverige delades ut till ett antal gymnasieelever som själva identifierade 

svenska som sitt modersmål, och resultatet pekar på att språket för dessa har en stark koppling till 

den svenska identiteten. Respondenterna uppvisade en hög språklig medvetenhet och menade att 

det svenska språket var en viktig del av det svenska kulturarvet. Föreställningen om svenskhet 

kopplas alltså starkt till goda färdigheter i det svenska språket. För Oakes var detta ett till viss del 

förvånande resultat då hans utgångspunkt var svenskarnas relation till det engelska språket, där 

svensk politik varit väldigt språkligt inkluderande i relation till engelskan och svenskarna nästintill 

ses som tvåspråkiga av många. Sverige hade faktiskt vid denna studies genomförande inte någon 

språklag som reglerade att svenska var det officiella språket, en sådan kom först 2009. 

   Ett annat sätt att se på svenskhet är hur svenskhet genom integrationspolitiken skapas som en 

kategorisk motsats till ”invandrare”. Den statliga offentliga utredningen ”Bortom vi och dom. 

Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering” (SOU 2005:41) kritiserar hur 

integrationspolitiken i sig själv är en del av grundproblemet med misslyckad integration och 

upprätthållandet av strukturell diskriminering av människor som invandrar till Sverige, då dess 

grundpremiss är uppdelandet i ett överlägset ”vi” som ska integrera ett underlägset ”dom”. All 

politisk aktivitet som planeras för att minska skillnaderna mellan ”svenskar” och ”invandrare” är 

dömt att misslyckas med anledningen av själva utgångspunkten i dessa kategorier. Uppdelningen 
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innebär att de som klassificeras som ”invandrare” aldrig kan bli något mer än ”nästan” svensk, 

och att ”invandrarskapet” går i arv mellan generationerna. Svenskheten blir en lager-på-lager-

produktion med ”en inre kärna av ’obestridliga svenskar’” (ibid., s. 152), och en periferi av 

människor som ses som svenskar ibland, medan några kommer stå helt utanför och aldrig 

betraktas som svenskar överhuvudtaget, oavsett hur de själva identifierar sig.  

   Katarina Mattssons sammanställning av de fem olika dimensioner hon identifierat att termen 

svensk används på i forskning och vardagsspråk, vilka sammanblandas och drar gränser kring 

svenskheten på olika sätt och i olika situationer, får avsluta detta avsnitt (SOU 2005:41, s. 149-

150). Kategorin svensk kan åsyfta: 
 

- den som är född i Sverige 

- den som har svenskt medborgarskap 

- den vars bägge föräldrar är födda i Sverige 

- den som har svenska som modersmål och är ”kulturellt” svensk; vilket innebär kopplingar till 

kristendomen, modernitet, det västerländska 

- den som ser svensk ut, vilket likställs med att ”vara vit” 

 

2.4 Sammanfattning och koppling till föreliggande studie 

   Sammanfattande så har det genom åren gjorts en hel del forskning kring nationalkulturer och 

nationella identiteter generellt och flera är de som försökt förstå och beskriva svenskhetens väsen 

specifikt. Framför allt har det handlat om att vaska fram en uppsättning typiskt svenska 

egenskaper kopplat till beteende, men det har också handlat om att belysa hur ett visst sorts 

utseende grundat i vithet är sammankopplat med svenskhet, samt undersöka kopplingen mellan 

det svenska språket och svenskhet. Denna studie avser att bidra till fältet med att genomföra en 

undersökning där alla dessa delar undersöks samtidigt. Ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv ses kultur och identitet som föränderliga och att undersöka föreställningar om 

svenskhet/nationell identitet generellt är därmed alltid av intresse, för att se hur föreställningarna 

ser ut just nu. Genom att placera studien i SFI-miljö ges också en viktig inblick i hur svenskhet 

framställs inom denna integrationsmässigt centrala institution, och metodvalet kvalitativa 

intervjuer ger en djupare insikt i hur individens identitetsprocesser påverkas av rådande 

föreställningar.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Nedan kommer jag presentera mina teoretiska utgångspunkter för studien. Dessa är till största del 

socialpsykologiska och grundar sig i symbolisk interaktionism. Då denna studie undersöker 

rådande föreställningar om svenskhet och svensk identitet så kommer mina teorier och begrepp 

vara centrerade kring hur olika typer av gemenskaper skapas och upprätthålls, med betoning på 

kopplingen till nationen/nationalstaten. Jag kommer efter en inledande beskrivning av de 

viktigaste grundantaganden som symbolisk interaktionism gör om människan i världen att 

beskriva den mänskliga praktiken av kategorisering, innan jag tar upp ett samhälles behov 

av ”social order” och hur denna upprätthålls genom att nya samhällsmedlemmar tar till sig 

rådande normer och värderingar genom socialisationsprocessen. Jag tar sedan upp och berör 

olika aspekter av grupper, gemenskaper och identitet, innan kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

språk och kommunikation. 

  

3.1 Symbolisk interaktionism 

   Symbolisk interaktionism är ett synsätt som är inriktat på förståelse snarare än förklaring. Dess 

ontologiska grund kretsar kring människan som social varelse, och perspektivet grundar sig 

vidare på fem ”hörnstenar” (Trost & Levin, 2010): 

 

     Definitionen av situationen -  

det mänskliga beteendet styrs av våra tankar; våra reaktioner på andras handlingar hänger 

samman med hur vi tolkar situationen och den andres intentioner. ”Om människorna definierar 

eller varseblir situationen som verklig, så är den också verkligen i sina konsekvenser” (Trost & 

Levin, 2010, s. 14). 
 

     All interaktion är social - 

interagerar gör vi både med ord, gester, minspel och till och med när vi tänker. Att tänka är att 

samtala, det vill säga interagera, med sig själv. Även att känna räknas som att tänka, då vi inte 

känner utan att tänka att vi känner. Vidare så behöver vi ett språk för att kunna tänka, och 

tänkandet underlättas och fördjupas ju mer nyanserat vårt språk är, både gällande ord men också 

andra symboler som har betydelse för oss. Andra människors uppfattning om vår intelligens, och 

även vår egen upplevelse av den, hänger också i stor utsträckning ihop med vår behärskning av 

språket – ju större ordförråd vi har desto bättre kan vi uttrycka oss och både bli bättre förstådda 

liksom framstå som smartare (Trost & Levin, 2010).  
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     Vi interagerar med hjälp av symboler –  

våra vanligaste symboler är våra ord; när ljud blir till ljud med mening och meningen är den 

samma för oss själva och de runt oss så har de blivit symboler. Symboler är med andra ord 

meningsfulla, och signifikanta – de har en likartad kollektiv betydelse och de ska också användas 

med avsikt för att vara symboler. Utöver ord kan delar av vårt kroppsspråk vara symboler, så som 

minspel och gester. Också föremål kan anta symbolisk status, liksom namngivningen av vissa 

sociala objekt (Trost & Levin, 2010). 
 

     Människan är aktiv –  

betoningen på människans natur som en social varelse som ständigt är involverad i interaktion ger 

också en tonvikt på aktivitet. Detta leder till ett processtänk, vilket också betonar alltings 

föränderlighet, även vad gäller mänskliga egenskaper. Intelligens ses exempelvis inte som en stabil 

egenskap som man kan ha eller inte ha utan man kan bete sig intelligent, i en viss situation.  

”Människan är inte, människan gör!” (Trost & Levin, 2010, s. 21-22). Detta gör människan svår att 

förutsäga, och om vi vill förstå en annan människas beteende måste vi försöka sätta oss in i både 

dennes definition av situationen samt hur denne har uppfattat de närvarande symbolerna (ibid). 
 

     Vi handlar, beter oss samt befinner oss i nuet –  

med en betoning på nuet blir det ovan beskrivna ytterligare accentuerat. Processtänket och den 

ständiga förändringsprocessen betonas ännu mer, vi är här och nu och varje stund är ett nytt nu 

som endast finns en kort stund och sedan passerar. Dock kan vissa processer faktiskt vara så 

långsamma och långdragna att vi utifrån detta luras att tro att det vi ser är något stabilt (Trost & 

Levin, 2010). 

 

3.2 Kategorisering 

   I syfte att motverka kognitiv överbelastning och på något vis organisera den komplexa världen 

runt oss så använder vi människor oss av kategorisering: ”Det kan hävdas att vi måste 

kategorisera den sociala omvärlden för att kunna förstå den och interagera med den.” (Hinton, 

2000, s. 26). När vi förnimmer objekt i vår omvärld får de betydelse först genom vår 

kategorisering av dem; att ett objekt till exempel identifieras av oss som tillhörande kategorin stol 

gör att vi väljer att sitta på den, för det är det stolar i första hand är till för. Utan förmågan att 

kategorisera skulle varje objekt vi ser ses som ett nytt främmande objekt och vi skulle gång på 

gång behöva upptäcka dess egenskaper och ändamål. Att genom en kategoriseringsprocess 

placera objekten runt oss i olika kategorier som namnges och fylls med innehåll och olika attribut 

kan vi lättare särskilja dem från varandra och veta hur vi kan bete oss gentemot dem (ibid). 
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Vårt kategoriserande gäller dock inte bara objekt, utan innefattar även andra människor. Dels 

skapar vi olika kategorier som vi förbehåller endast vissa människor, så som kategorierna ”vän” 

eller, för att sätta det i relation till föreliggande studie, ”svensk”. Dessa kategorier är hyfsat 

allmängiltiga kategorier, som vi dock fyller med personligt innehåll. En grupp människor i ett 

samhälle med likartade föreställningar har en gemensam förståelse av huvudinnehållet i 

kategorin ”vän” som en person man har en nära relation till, men kan ha lite olika syn på exakt 

vilka attribut en vän har/bör ha, och det samma gäller ”svensk” där man kan vara överens om att 

det är någon som har en koppling till landet Sverige, men ha lite olikartade åsikter om hur dessa 

kopplingar exakt ser ut eller vad de består av. När vi använder oss av dessa föreställningar på det 

sätt att vi tillskriver egenskaper till en person utifrån de föreställningar vi har om den kategori vi 

placerar denne i, istället för att utvärdera personen som individ, så har vi börjat stereotypisera (ibid). 

 

3.3 ”Social order” och socialisationsprocessen 

   Grundläggande för att ett samhälle, eller någon som helst typ av grupp, ska fungera är att det 

finns en slags ”social order”; social ordning (Trost & Levin, 2010, s. 72-82). En förutsättning för 

att människor ska kunna leva tillsammans utan kaos är någon sorts grundläggande förståelse för 

varandra, samt att en viss konsensus finns gällande det sociala livets spelregler; det behövs 

likartade föreställningar kring sådant som vad som är ett acceptabelt beteende, acceptabla åsikter 

och så vidare. Dessa föreställningar behöver inte vara helt identiska, och de förändras dessutom 

över tid, men de behöver vara likartade till den grad att de är överensstämmande på de mest 

kritiska punkterna. En alternativ benämning av dessa föreställningar om vad som anses socialt 

acceptabelt och inte är att de är en uppsättning reglerande normer. Människan lär sig och anpassas 

till dessa kulturellt betingade normer och de bakomliggande värderingar de grundas på genom 

(den livslånga) socialisationsprocessen; utvecklingen till social varelse sker i samspel med, och 

genom, de människor och institutioner som finns i vår omgivning. Dels genom efterapning och 

dels genom utdelade sanktioner, så som påförande av skuld/skam, lär sig och internaliserar 

människan under uppväxten (gör till sina egna) de normer och värderingar som är rådande i det 

samhälle/den grupp där denne växer upp (ibid). 

 

3.4 Grupper, gemenskaper och identitet 

   Människorna i vår omgivning är således viktiga för vår uppfattning om världen, och för vårt 

identitetsskapande, det vill säga berättelserna om vilka vi är, och vi ingår under en livstid i en 

mängd olika typer av grupper, av olika stor betydelse för vår(a) identitet(er). Att vara en del av en 

grupp, att ingå i en gemenskap av något slag, är viktigt för vårt välmående och hela vår existens, 
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och det finns en rad gemenskaper på olika abstraktionsnivå som vi kan ingå i. Gemenskaper med 

människor vi känner personligen, som vi möter och interagerar med i vårt vardagsliv, är 

gemenskaper på låg abstraktionsnivå. Denna typ av gemenskap har tidigare i människans historia 

varit den vanligaste formen, men i dagens värld präglad av den tekniska utvecklingen, där världen 

på ett sätt har krympt och blivit allt mer sammankopplad genom att det både blivit enklare att 

färdas längre sträckor på kortare tid och hålla kontakt över oändliga avstånd, så är detta inte 

längre fallet utan vi ingår i allt fler gemenskaper med människor vi aldrig mött och inte delar 

livsvärld med (Stenberg, 2011). En av de främsta av dessa gemenskaper, som för många 

människor är starkt sammankopplat med identitet, är den nationella gemenskapen; gemenskapen 

i nationen eller nationalstaten. Det är omöjligt att personligen känna eller ens känna till alla de 

som är en del av en sådan gemenskap, och är därmed som Benedict Anderson (1992) uttrycker 

det en föreställd gemenskap. Identifieringen byggs på en mental föreställning om gemenskap byggd 

på ett likhetstänk; man fokuserar på det som binder samman gruppen och den variation som 

likväl finns inom gruppen trycks undan (ibid). När den nationella gemenskapen på detta sätt 

grundas på likhet blir det snabbt problem då nya människor med ett annorlunda sätt som kanske 

inte riktigt stämmer in i denna likhet ankommer och gör anspråk på att bli en del av 

gemenskapen. När vi definierar oss själva så baseras det lika mycket på vad vi är som på vad vi inte 

är. Samtidigt med att vi identifierar oss med något så görs detta i relation mot något annat. Vi delar 

upp världen i de grupper vi förstår och känner tillhörighet till vilka ställs i motsats till de grupper 

vi inte förstår och inte vill/kan tillhöra. En skillnad skapas mellan ett ”oss” och ett ”dem”, även 

kallat in- och utgrupper (Bauman & May, 2001). Utgruppen är en förutsättning för en stark 

sammanhållning och identifikation i ingruppen; samarbetsvilligheten inom gruppen stärks av en 

gemensam ”fiende”, eller motståndare (ibid). Inom nationer hamnar vi då lätt i skapandet av 

grupperna ”infödda” vilka ställs mot ”invandrare”, och frågan om vem som verkligen kan sägas 

tillhöra den nationella gemenskapen väcks. 

   I många samhällen idag är allmänt en väldigt essentialistisk syn på identitet spridd; den 

personliga identiteten ses som något stabilt som man innehar och genom självanalys bara måste 

finna fram till, eller upptäcka (Johansson & Lalander, 2010). Ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv ses dock identitet som något som skapas kontinuerligt och i en social process – identitet 

utvecklas i förhållande till människorna och samhället runt oss (ibid). Man kan med andra ord 

säga att identitet är knutet till definitionen av situationen, och att vi således egentligen inte har 

endast en fast utan flera flytande identiteter (Trost & Levin, 2010). 
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3.4.1 Symboler och sociala ritualer 

   För att ett samhälle eller en grupp ska fungera väl togs det tidigare upp att viss förståelse för 

varandra samt gemensamma spelregler för det sociala livet i form av överenskomna normer och 

värderingar är nödvändigt. Grupper och gemenskaper binds i stor utsträckning också samman av 

gemensamma symboler och ritualer. Randall Collins (2004) menar att olika sociala ritualer, eller 

interaktionsritualer som han kallar det med inspiration från Goffman, ger upphov till en slags 

emotionell energi som präglar de som deltar och, om ritualen är lyckad, skapar solidaritet mellan 

deltagarna och stärker känslan av gemenskap. I ritualen skapas också symboler, som senare/i 

andra sammanhang påminner deltagarna om de känslor ritualen uppfyllde dem med och håller 

solidariteten i gemenskapen levande (ibid).   

 

3.5 Språk och kommunikation 

   Något annat som betyder mycket både för etablerandet och upprätthållandet av gemenskaper 

och för personliga och kollektiva identiteter är språket: ”Människans identitet, den individuella 

såväl som den grupprelaterade, hänger nära samman med hennes språk /…/ På samma sätt är 

det med nationers identiteter” (Einarsson, 2009, s. 29).  

   Ett viktigt led i skapandet av dagens nationalstater var inrättandet av ett officiellt nationalspråk, 

tanken var en nation, en stat, ett språk (Einarsson, 2009). Ett gemensamt språk hjälper till att 

skapa förståelse människor emellan och på så sätt bidra till känslor av gemenskap. Ett visst språk 

blir således knutet till en specifik kultur, och språk och samhälle har en ömsesidig påverkan på 

varandra. Språket kan rent av, som togs upp redan i inledningskapitlet, ses som den främsta 

kulturbäraren (Stier, 2009).  

   Enligt Sapir-Whorf-hypotesen, utvecklad från uttalanden gjorda av lingvisten Edvard Sapir och 

hans student Benjamin Whorf  på 1920-talet, så har språk och kultur till och med kopplingar till 

en människas sätt att tänka, på så vis att det språk man lär sig och den kultur man växer upp i 

sätter ramarna för ens tänkande och för ens verklighetsuppfattning. Denna hypotes har 

debatterats livligt genom åren och många förespråkar idag dock en svag tolkning av den (Stier, 

2009). Språk blir oavsett, sprunget ur detta, mycket mer än en teknisk färdighet som går att lära 

sig endast genom att plugga glosor och grammatik. Många språkregler är underförstådda och 

svåra att lära ut och kulturella värderingar och känslomässiga laddningar kan vara knutna till vissa 

ord och formuleringar. Språkliga nyanser som används i ex skämt och ironi är otroligt svårt att 

lära sig i ett nytt språk.  

   Språk hänger på detta sätt också samman med makt; det är ett maktmedel och inte enbart ett 

kommunikationsmedel (Bourdieu, 1992). Einarsson (2009) tar upp ordet makts ursprungliga 
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betydelse som ’förmåga’ i relation till maktdimensioner kring språk där han kopplar samman 

språkliga förmågor i form av att behärska ett språk med att därigenom ha en möjlighet till att 

utöva makt över andra. I motsats kan man då uppleva avsaknad av makt, eller en vanmakt, i vissa 

situationer då man inte behärskar ett visst språk (ibid). 

 

3.5.1 Polykroniskt och monokroniskt tidsbeteende 

   Som togs upp i kapitlet om tidigare forskning så består mänsklig kommunikation dock inte 

enbart av det talade språket utan mycket förmedlas också icke-verbalt och det icke-verbala språket 

är även det kulturspecifikt. Det talade språket kan kompletteras eller ersättas helt av icke-verbal 

kommunikation där de mest uppenbara exemplen handlar om olika typer av kroppsspråk som 

exempelvis gester, miner och beröring (Stier, 2009).  

   En annan typ av icke-verbal kommunikation människor emellan kan kopplas till tid och 

tidsbeteende, vilket är temat för detta avsnitt. Bland en mängd olika tidssystem som existerar i 

världen finns det två stycken utbredda som Hall & Hall (1990) tar upp som radikalt motsatta; det 

monokroniska respektive det polykroniska. I en monokroniskt tidsstyrd kultur ser man på tiden som 

linjär och delar gärna upp den i olika segment där man tar en sak i taget och lägger stor vikt vid 

att följa det schema man satt upp. Tiden är en viktig faktor som ses som en slags vara som man 

kan ha eller inte ha och inte gärna ”slösar” med. I en polykroniskt tidsstyrd kultur i motsats 

uppfattas tiden mer som en punkt än som en linje och fokuserar de mänskliga relationerna högre 

än tiden i sig på så sätt att man fokuserar här och nu på ett annat sätt; en polykroniskt tidsstyrd 

person lägger mindre vikt vid uppsatta scheman och mer vikt på att det man just nu gör blir 

slutfört. Man har då inget emot att ändra saker som planerats och man gör också gärna flera saker 

på en gång och ser det inte som negativt att bli avbruten (Hall & Hall, 1990).  
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4. Metod och material 
 

Nedan följer en genomgång av mitt metodval för den genomförda studien, en utförlig 

beskrivning av genomförandet och hur urvalet gjordes samt information om intervjupersoner 

och intervjuguide. Hur analysen har utförts och vilka etiska ställningstaganden som gjorts 

kommer också gås igenom och avslutningsvis tas diverse andra reflektioner kring studien upp. 

 

4.1 Uppstart och metodval 

   Då min studie syftat till att undersöka föreställningar om svenskhet och svensk identitet så föll 

valet av metod på en kvalitativ metod. De kvalitativa metoderna används i stor utsträckning när 

målet med undersökningen är att uppnå förståelse kring fenomen i människans sociala verklighet, 

deras livsvärld (Dalen, 2007). Genom kvalitativa intervjuer kan man komma åt de intervjuades 

upplevelser av ett fenomen genom att man får ta del av deras tankar och känslor (ibid). Att 

genom intervjuer samtala med utvalda personer gav mig således goda förutsättningar att 

identifiera deras föreställningar och förhållningssätt. 

   Till en början var tanken att min studie inte enbart skulle grundas på intervjuer utan också 

deltagande observation. Av olika anledningar föll den deltagande observationsdelen dock bort 

och det blev ett fokus på intervjuerna, vilka dock har utförts på plats ute i fältet, på en SFI-skola. 

Detta gäller alla intervjuer utom en, som gjordes med en före detta SFI-deltagare som precis gått 

vidare till SAS, svenska som andraspråk (vilket är nästa steg om man vill fortsätta studera svenska 

efter man fullfört SFI), som utfördes på annan plats. 

   Förhoppningen och planen var från början att besöka två olika skolor för att kunna göra 

jämförelser och eventuellt få ett mer varierat material, men det blev i slutändan tyvärr inte så. Jag 

kan såhär i efterhand dock se andra fördelar med det upplägg som blev genom att jag istället fick 

en jämförelsepunkt mellan lärare-deltagare. Anledningen till att det i slutändan endast blev en 

skola handlade om svårigheter i att få kontakt med skolansvarig på skola nummer två i 

kombination med bristande intresse från dennes håll. Den skola jag i slutändan besökte var i 

motsats mycket kommunikativ och tillmötesgående, men där dröjde det också längre än jag hade 

hoppats innan jag kunde komma dit med anledning av nationella prov som upptog hela 

skoldagen och hela verksamheten i en veckas tid, samt att de inte hade undervisning alla dagar i 

veckan. 
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4.2 Urval 

   Efter jag skissat upp ramarna för syftet med min studie och bestämt mig för att det var SFI-

miljön jag var intresserad av att förlägga studien till, samt att min population skulle innefatta både 

lärare och deltagare, så gjordes ett sorts bekvämlighetsurval (Trost, 2010) utifrån denna 

population. Eftersom tanken inte var att göra någon geografiskt jämförande studie så kändes det 

inte avgörande vart i landet studien utfördes, och någonstans i mitt hemlän blev således 

utgångspunkten, av den enkla anledningen att det skulle vara enkelt att ta sig dit. De enda 

kriterierna som sattes upp för urvalet var att intervjupersonerna skulle vara deltagare och lärare 

på SFI, och att deltagarna skulle ha en tillräckligt hög nivå på sin svenska för att kunna 

genomföra en intervju utan tolk. Jag initierade således kontakt med ansvarig/rektor på ett par 

SFI-skolor i min närhet. Jag presenterade mig själv och studien, och fick av ansvarig på en av 

skolorna hjälp med att komma i kontakt med en av lärarna på dennes skola som var villig att 

träffa mig för en intervju. Efter denna intervju så hjälpte denne lärare mig vidare att få till 

intervjuer med några av dem hon undervisar, under de nästkommande två dagarna. Några fler 

lärare ordnade jag därefter intervju med genom att fråga runt på skolan. Jag var sammanlagt på 

skolan vid fyra olika tillfällen, fördelat över två veckor. 

   De deltagare som tillfrågades om de kunde tänka sig att intervjuas av mig var några av de som 

deras lärare ansåg uppnått en sådan språklig nivå i svenska att de skulle kunna besvara mina 

frågor. De gick alla i samma klass, och klassen de tillhörde är på ett av de högre stegen inom SFI, 

vilket dock inte nödvändigtvis betyder att de har läst svenska längre utan snarare har med deras 

tidigare utbildningsbakgrund att göra. Mitt urval av deltagare styrdes dock alltså av hänsyn till 

deras språkliga nivå inom det svenska språket, snarare än genomtänkta underkategorier. Jag 

tänker att underkategorier som eventuellt skulle kunna spela in på resultatet är sådant som kön, 

land de levde i innan ankomsten till Sverige, tid de bott i Sverige, tidigare erfarenheter, skälet till 

att de kom hit samt om de kommit hit själva eller tillsammans med familj. 

   I slutändan slumpade det sig så att samtliga av de jag intervjuade (både deltagare och lärare) var 

kvinnor, så jag har ingen spridning i kategorin kön.  

   Deltagarna är dock från fyra olika länder, de har bott i Sverige mellan ett och fyra år och har 

läst SFI mellan ett halvt till ett och ett halvt år. Deras ålder varierar från 25 år och uppåt. Av de 

tre på SFI-skolan är två gifta med män som är från samma land som de själva medan en är ogift 

och bor tillsammans med syskon. Den före detta SFI-deltagaren är också ogift, och hennes 

huvudsysselsättning är student vid ett svenskt universitet.  

   Av lärarna är tre av de fyra svenskfödda med svenskfödda föräldrar medan den fjärde är född 

utanför Sverige av icke-svenska föräldrar, och kom till Sverige som utbytesstudent i 20-årsåldern, 

varefter hon gifte sig och skaffade barn med en svensk man. Denne lärare kommer således 
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hamna i någon slags mellanposition och stå för ett delat perspektiv mellan lärare och deltagare. 

Lärarnas ålder varierar från 32 år och uppåt, och de har arbetat på aktuell SFI-skola mellan nio 

månader och två år. Endast en av dem har jobbat med SFI tidigare på annan skola. Tre av dem 

nämner i våra intervjuer att de har läst eller läser in behörigheten för svenska som andraspråk på 

universitet vid sidan av arbetet. 

 

4.2.1 Presentation av intervjupersonerna 

   När citat refereras från intervjuerna i uppsatstexten så kommer de intervjuade att benämnas 

L1-L4, för lärare 1, lärare 2 och så vidare, respektive D1-D4, för deltagare 1, deltagare 2 och så 

vidare. Nedan följer en lite närmare presentation av var och en av dem: 

 

Lärarna: 

L1 – Kvinna född i Sverige, arbetat knappt två år med SFI på aktuell skola. Har tidigare engagerat 

sig i ett asylboende. 

L2 – Kvinna född i Sverige, arbetat med SFI drygt ett år på aktuell skola. Har varit engagerad i 

stöttning till ensamkommande flyktingar och har erfarenhet av att vara familjehem åt ett 

ensamkommande flyktingbarn. 

L3 – Kvinna född i Sverige, arbetat med SFI fyra år sammanlagt, knappt ett år på aktuell skola. 

L4 – Kvinna född utanför Sverige, kom till Sverige som utbytesstudent i 19-årsåldern, träffade 

svensk man, gifte sig och bosatte sig här. Två barn födda i Sverige. 

 

Deltagarna: 

D1 – Kvinna, kom till Sverige för cirka två år sen. Ogift, utbytesstudent, läser en master vid ett 

svenskt universitet. Har livserfarenheter från två olika länder innan hon kom till Sverige. Född 

och uppvuxen i ett sydeuropeiskt land. Läste SFI i ungefär ett och ett halvt år, men har avslutat 

och gått vidare till SAS som är nästa steg i svenskastudier för invandrare. 

D2 – Kvinna, kom till Sverige för nästan ett år sen. Gift med en man från samma land som hon 

själv som bott i Sverige längre än henne; av persisk härkomst. Studerat och jobbat med design, 

livserfarenheter från två andra länder innan hon kom till Sverige. Läst SFI ca sex månader. 

D3 – Kvinna, kom till Sverige för lite mer än tre år sedan. Ogift, bor med syskon. 

Arbetserfarenhet av kontors- och receptionistarbete och livserfarenheter från två andra länder 

innan Sverige. Född och uppvuxen i ett land på arabiska halvön. Har läst SFI ca nio månader. 

D4 – Kvinna, kom till Sverige för cirka fyra år sen, tillsammans med man och ett barn. Har även 

fått ett andra barn här i Sverige. Har livserfarenhet från två andra länder innan hon kom till 

Sverige. Född och uppvuxen i ett land på arabiska halvön. Har läst SFI ca åtta månader. 
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Intervjuerna 

   Sammanlagt har åtta stycken intervjuer utförts, fyra lärare och tre deltagare på aktuell SFI-skola, 

plus en före detta SFI-deltagare. Alla intervjuer är utförda under tidsperioden slutet av 

april/början av maj 2018, och samtliga intervjuer är inspelade med hjälp av mobiltelefon, efter 

godkännande av de intervjuade. Längden på intervjuerna varierar ganska mycket; där de flesta 

hamnade på mellan 30-40 minuter, så blev dock den kortaste endast knappa 20 minuter medan 

den längsta hamnade på 55 minuter. Total intervjutid hamnade på cirka 4 timmar och 40 minuter.  

   Intervjun med den före detta SFI-deltagaren (D1) utfördes till skillnad från övriga intervjuer på 

engelska. Denna intervju såg jag till viss del som en pilotintervju för att testa min intervjuguide, 

och den utfördes utan störningar i ett grupprum på Karlstads universitet efter att kontakt 

förmedlats via en bekant. Citat som refereras från denna intervju kommer att vara översättningar 

till svenska gjorda av mig. Denna intervju var den som gav absolut mest av deltagarintervjuerna, 

då bägges vår engelska var på en högre nivå än vad övriga intervjuade deltagares svenska var, 

vilket gjorde det lättare att få till följdfrågor som gav mer nyanserade svar. Kanske borde tolk ha 

använts i de övriga deltagarintervjuerna; detta kommer diskuteras djupare senare i metodkapitlet. 

   Vad gäller platsen för intervjuernas genomförande så utfördes samtliga intervjuer, undantaget 

den ovan beskrivna, på plats på SFI-skolan och alla utom två utfördes i ett avskilt rum utan några 

speciella störningar. Vid de två första intervjuerna med deltagare på skolan var det dock problem 

med att hitta ett avskilt rum då det var stor aktivitet vid skolan vid denna tidpunkt och vi inte 

hade så mycket tid att vi kunde leta upp någon annan plats utanför skolan, så dessa utfördes 

under mindre optimala former i så avskilda delar av skolans korridorer som vi kunde hitta, vilket 

innebar att det bitvis fanns störningsmoment i form av andra människor i närheten. Jag bedömer 

dock att dessa intervjuer begränsades mer av språkproblematiken än av omgivande störningar. 

 

4.3.2 Intervjuguider 

   Mina intervjuguider, en för deltagarna och en, något annorlunda, för lärarna, (se bilaga 1 & 2) 

innehöll frågor som berörde intervjupersonernas tankar om Sverige, svenskar och svenskhet. 

Med utgångspunkt i symbolisk interaktionism så strävar man efter att besvara frågan hur, snarare 

än varför (Trost, 2010) – hur ser föreställningarna (om svenskhet och svensk identitet) ut hos mina 

intervjupersoner? 

   Deltagarna ombads beskriva Sverige och svenskar, jämföra hur deras tankar innan och efter 

ankomsten till Sverige sett ut, och berätta vad de lärt sig genom SFI-utbildningen. De tillfrågades 

också om de kände sig svenska, om de trodde de skulle känna sig mer svenska efter fullförd 
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svenskutbildning, hur viktigt språket är för att känna sig svensk och om svenskhet är något man 

kan lära sig. Intervjuerna inleddes dock med en uppmuntran att berätta lite om sig själv, med 

följdfrågor så som ”hur länge har du bott i Sverige?”, ”hur länge har du läst SFI?”, ”vart kommer 

du ifrån?”. De uppmuntrades också att göra jämförelser mellan Sverige och de länder de tidigare 

levt i, och tillfrågades om de upplevde att de förändrats på något sätt sedan flytten till Sverige. 

   Lärarna fick liknande frågor med vissa avvikelser, där fokus istället var på vad de menar att de 

lär ut kring Sverige och svenskar utöver det rent språkliga, och om de ser sina deltagare som 

svenskar och varför/varför inte. 

   Inför intervjuerna med deltagarna så fick jag hjälp av både ansvarig för skolan och den första 

läraren som jag var i kontakt med, med att se över min intervjuguide för att få hjälp med att 

utforma frågorna på enklast möjliga vis utifrån deras kännedom om deltagarnas språkliga nivå, 

eftersom tanken var att intervjuerna skulle genomföras på svenska utan tolk. Några av frågorna 

justerades då en aning. I syfte att underlätta intervjun så fick deltagarna sedan också ta del av 

frågorna skriftligt innan dessa intervjuer inleddes, så de hade möjligt att fråga ifall det var något 

som var oklart. 

   Även om jag har haft en ganska så strukturerad intervjuguide som jag har utgått ifrån så har 

intervjuerna genomförts under öppna former där intervjupersonerna i mycket fått styra samtalet 

på så vis att intervjuguidens frågor inte alltid ställts i samma ordning samt att lite olika följdfrågor 

har lyfts i de olika intervjuerna. Intervjuerna kan alltså sägas vara lågt standardiserade, men högt 

strukturerade (Trost, 2010). Jag menar i likhet med Trost (ibid) att detta inte på något vis är fel utan 

endast visar till god följsamhet hos intervjuaren om denne hakar på den intervjuades tankegångar 

och låter dessa styra intervjun istället för att strikt följa en på förhand upplagd plan. 

 

4.3.3 Bearbetning och analys 

   Efter intervjuerna var genomförda så transkriberades samtliga av mig i sin helhet. Ord som de 

intervjuade har betonat lite extra har jag i mina utskrifter valt att kursivera och i något fall har jag 

använt versaler. Mina kommentarer så som rättning av ord som är uttalade fel men som jag i 

efterhand förstått vad det var tänkt att vara, eller kommentarer om gester/ansiktsuttryck som är 

viktiga för det som sägs, har lagts inom klamrar. Jag har i vissa utskrifter också valt att helt 

utelämna vissa partier som gled väldigt långt utanför ämnet, och endast kort sammanfattat 

beskriva vad vi under dessa episoder pratade om. I de citat som kommer plockas in senare i 

uppsatsen så har jag i några av dem rensat bort vissa upprepningar och annat som jag menar inte 

förvränger det sagda om det plockas bort men däremot ökar läsbarheten. 

   När samtliga intervjuer var färdigtranskriberade följde en noggrann genomläsning av 

utskrifterna där jag under läsningens gång markerade intressanta uttalanden och stycken. Som 
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bland annat både Dalen (2007) samt Kvale och Brinkmann (2009) poängterar så startar 

analysarbetet vid kvalitativa intervjuer egentligen redan under tiden som man genomför 

intervjuerna; både tankar och olika sorters känslor väcks och utvecklas allt eftersom man gör fler 

intervjuer, och det är en bra rutin att skriva ner dessa reflektioner allt eftersom de dyker upp, 

vilket jag också gjorde. Jag noterade exempelvis efter intervjuerna med de tre deltagarna på skolan 

att jag fick en känsla av att jag hörde deras lärare i deras svar; den första läraren jag intervjuade. 

Deras uttalanden var väldigt överensstämmande med lärarens. Jag noterade också efter några 

intervjuer att jag upplevde två olika sorters attityd till ämnet bland de intervjuade; de som tyckte 

ämnet var intressant och tyckte det var roligt att diskutera kulturella skillnader och likheter mellan 

länder och människor, och de som mer verkade tycka att det var kanske onödigt eller till och med 

lite dumt. I de sistnämnda fallen var det i intervjuerna betoning på att alla människor är ju 

individer och olika, och det uttrycktes att man bara borde få ”vara sig själv”. Jag upplevde att 

dessa intervjupersoner uttryckte en stark motvilja mot kategoriska gränsdragningar. Jag noterade 

mig även ”högtider och en speciell syn på tid - återkommande teman”, ”den starka 

kvinnan”, ”språkets centrala roll” och ”två delar av att behärska ett andraspråk – prata så andra 

förstår, prata så man blir rätt uppfattad – språklig melodi/prosedi”. 

   Dessa så kallade fältanteckningar, som endast är ett av många namn som används om dem i 

litteraturen, är en bra hjälp då kodningsprocessen kring intervjuutskrifterna sedan startas. Med 

utgångspunkt i mina fältanteckningar och den första noggranna genomläsningen av 

intervjuutskrifterna så blev ett antal kategorier/teman formulerade, och de olika delar av 

materialet som kopplades till dessa färgkodades med hjälp av överstrykningspennor. De första 

övergripande kategorier/teman som jag använde mig av för att dela upp intervjumaterialet 

var ”värderingar”, ”egenskaper”, ”utseende”, ”högtider och tid”, ”språket”, ”identitet” 

samt ”relationer”. En liten justering av dessa; högtider och tid bröts isär och identitet och 

relationer slogs ihop, och jag hade struktureringen av mitt resultat färdigt. De tankar kring vilken 

teori jag skulle kunna använda i studien som jag hade haft sedan uppstarten testades sedan mot 

materialet och jag bestämde mig för vad som kunde/inte kunde behållas, samt utökade med ett 

par ytterligare teoretiska begrepp. 

 

4.4 Etik och problematik i relation till studien 

   I enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (u.å) tagit fram har jag i min 

studie försökt ta hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De jag intervjuade blev samtliga tillfrågade och godkände att jag spelade in 

intervjun, de blev informerade om studiens syfte och att det är en uppsats på universitetsnivå och 

jag nämnde innan intervjun startade att de var fria att avbyta intervjun när som helst och att det 
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var helt okej om det var någon fråga de av någon anledning inte ville besvara. Alla intervjuer 

genomfördes dock i sin helhet, och det var endast vid ett tillfälle, när jag frågade efter ålder, som 

en av intervjupersonerna valde att inte besvara denna, egentligen oväsentliga, fråga. 

Inspelningarna och intervjuutskrifterna förvaras vidare av mig i enlighet med 

konfidentialitetskravet och den nya europeiska dataförordningen GDPR. Inga personnamn 

nämns i utskrifterna utan personerna är anonymiserade, och ljudfilerna kommer att raderas så 

fort allt arbete med studien är klar. Förutom personnamn så har jag försökt att i utskrifterna 

minimera andra utmärkande detaljer som skulle kunna identifiera vilka de intervjuade är. Jag har 

inte heller specificerat vilken kommun jag gjort undersökningen i, för att ytterligare skydda deras 

identitet. Intervjuinnehållet kommer heller inte att föras vidare till någon annan part eller 

användas på något annat sätt utöver denna studies avrapportering i form av denna uppsats, i 

enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). 

   Den största problematiken i relation till min studie är språkproblematiken i förhållande till 

deltagarna; de är i processen av att lära sig svenska och det finns risker både för att de har 

missuppfattat någon fråga och för att jag kan ha missuppfattat något svar. Jag har åtminstone ett 

konkret exempel där jag först vid transkriberingen av en av intervjuerna insåg att och hur, 

troligtvis, intervjupersonen hade missuppfattat mig. Då jag ställde frågan ”Känner du dig 

svensk?” så svarade hon ”Bara mina lärare faktiskt.”. Där och då kopplade jag inte och följde då 

upp med att fråga ”Dina lärare tycker att du är svensk?” vilket hon svarade jakande på, men jag 

tyckte det verkade lite märkligt och i efterhand insåg jag att hon troligtvis trodde jag frågade om 

hon kände någon svensk, och förmedlade att de enda svenskar hon känner är hennes lärare. 

   Det är också möjligt att jag vid något tillfälle har styrt svaren då jag försökt hjälpa dem att hitta 

ord för det de vill förmedla. Ibland har de frågat mig om ord, ibland har jag flikat in ett ord när 

de verkat trevande, ibland har jag fått fråga vilket dom menar mellan två olika ord som låter lite 

lika. Ibland har vi använt oss av ett engelskt ord, två av deltagarna kunde lite engelska, för att 

förtydliga något där vi var lite osäkra på om vi förstod varandra. Engelska ord/uttal märkte jag 

också smög sig in ibland utan att de antagligen tänkte på det själva. 

   Det kändes emellanåt lite krystat i dessa intervjuer, och det var ibland lite svårt att få fram 

nyanser; jag kände att situationen påverkade mig på så sätt att jag blev nervös och ibland släppte 

frågor kanske lite för snabbt när jag stötte på problem i att förmedla vad det var jag var ute efter. 

Förmodligen borde tolk ha använts för att kunna fördjupa intervjuerna mer, men i slutändan när 

jag bearbetat materialet så kändes det ändå som jag fått fram en del intressant. Ibland kan också 

ett ”jag förstår inte”-svar handla om att dom inte förstod vart jag ville komma och inte att dom 

inte förstod frågan rent språkligt. Vilket som är vilket är förstås svårt att säga, jag kan bara 

försöka försvara det som är mina subjektiva tolkningar. 
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   En diskussion fördes innan intervjuerna med både handledare och den först intervjuade läraren 

om ifall gruppintervjuer hade varit ett bra alternativ, där deltagare med större och mindre 

kunskaper i svenska kunde blandas för att kanske kunna hjälpa varandra, men fördelarna med 

individuella intervjuer vägde över, och blev i slutändan också lättare att genomföra. 

 

4.5 Förförståelse, studiens trovärdighet och andra reflektioner 

   När man forskar på sociala fenomen så har man i egenskap av att man själv som människa är 

en del av den sociala världen alltid en förförståelse med sig in i sin studie (Dalen, 2010; Aspers, 

2011), som påverkar tolkningen man gör av sitt material. Det handlar om ett visst förgivettagande 

man gör utifrån sin vardagsförståelse som människa, men i rollen som forskare så har man också 

en till viss grad teoretisk förförståelse grundad i det man teoretiskt tillägnat sig under utbildning 

eller på annat sätt (ibid). Denna förförståelse påverkar alltså i högsta grad studiens utformning 

och slutsatser, och med ett symboliskt interaktionistiskt perspektivs betoning på det sociala 

samspelet som ständiga processer så innebär detta att varje studie är mer eller mindre unik (Trost, 

2010). Framför allt mindre intervjustudier av kvalitativ karaktär har därmed svårt att hävda 

generaliserbarhet i någon högre utsträckning. Det är inte heller detta som är målet med sådan 

forskning, utan man är ute efter förståelse genom beskrivningar av en subjektiv verklighet. Jag är 

medveten om att min studie skulle kunna se annorlunda ut om den utförts av någon annan eller 

om man valt andra teoretiska utgångspunkter, eller om den var utförd vid en annan tid; varje 

studie är unikt placerad i den samhällskontext som existerar vid tidpunkten för dess utförande. 

Även ett annat urval än mitt, om jag intervjuat andra personer ur populationen, skulle kunna ge 

upphov till viss variation jämfört med det jag nu fått fram. Jag kan alltså inte säga att det som 

framkommit i min studie kan sägas vara representativt för populationen i sin helhet och för all tid 

framåt, men de beskrivningar av Sverige och svenskar som min studie målar upp överensstämmer 

i mycket med tidigare forskning, och med mina valda teoretiska utgångspunkter så bidrar min 

studie i alla fall med en viss typ av förståelse för det studerade fenomenet, i det samhälle vi just 

nu befinner oss i. 

   Vad gäller min specifika förförståelse in i denna studie så handlar den om mina egna 

uppfattningar och åsikter om vad svenskhet och nationell identitet innebär och de upplevelser jag 

har haft i relation till detta, tillsammans med min egen utgångspunkt som svensk utifrån alla de 

fem dimensioner Mattsson (SOU 2005:41, s. 149-150) räknar upp (hänvisad till i kapitlet om 

tidigare forskning). Denna min identitet/position som svensk utifrån alla dess dimensioner måste 

analyseras i relationen till de jag intervjuat. Hur påverkar detta de svar jag fick av dem? I 

intervjuerna med deltagarna kan detta ses i åtminstone en av intervjuerna, där intervjupersonen 

upprepade gånger bad om ursäkt de gånger hon sa något som kunde uppfattas som negativt när 
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hon beskrev svenskar. Intressant är hur deltagarna många gånger växlar från att använda ”dom” 

till ”ni” när de pratar om gruppen svenskar. Eventuellt måste de övervägande positiva 

beskrivningarna ses i ljuset av detta. Då det ändå framkom en del negativt så tror och hoppas jag i 

alla fall att intervjupersonerna har varit ärliga i sina beskrivningar, och inte låtit uppfattningen av 

mig som svensk påverka dem allt för mycket. 

   Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse och reflektera över denna i sin 

avrapportering av en studie så att de som tar del av studien kan göra en egen bedömning av 

om/hur detta kan ha påverkat tolkningen av resultatet, i syfte att öka studiens trovärdighet (Trost, 

2010; Dalen, 2010). I kvantitativa studier talar man i relation till detta om reliabilitet respektive 

validitet, begrepp som inte är helt överförbara till den kvalitativa ansatsen. Begreppet trovärdighet 

kan istället användas. Man ökar ytterligare sin studies trovärdighet genom att också ha en så hög 

transparens som möjligt av hela studien i avrapporteringen. Genom att vara extra noggrann i sitt 

metodkapitel och beskriva och förklara exakt hur och varför man har gjort som har gjort, i 

förhållande till urval, genomförande och så vidare, så ökar man trovärdigheten, då andra har 

möjlighet att sätta sig in i bakgrunden till hur studiens resultat har framkommit och hur det har 

analyserats. 
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5. Resultat och analys 
 

Nedan följer studiens analyserade resultat. Kapitlet delas upp i tre delar utifrån de tre 

forskningsfrågorna; Beskrivningar av Sverige, Beskrivningar av svenskar samt Svenskhet som 

identitet, plus ett avslutande sammanfattande avsnitt. Texten kommer innehålla en stor mängd 

citat från intervjuerna för att så mycket som möjligt låta beskrivningarna och upplevelserna målas 

upp med de intervjuades egna ord, men de empiriska berättelserna blir också löpande bearbetade 

och analyserade utifrån det teoretiska ramverket och i relation till den tidigare forskning som 

presenterades i kapitel två och tre. 

 

5.1 Beskrivningar av Sverige 

Detta avsnitt svarar mot forskningsfråga ett: Hur beskriver lärare och deltagare på SFI Sverige? 

Avsnittet delas upp på tre underrubriker. 

 

5.1.1 Sverige, Guds paradis på jorden? Bilden av Sverige och svenska värderingar 

”Alla, när dom kommer från Europa, Amerika, allt. Dom… dom utmålning... dom utmålar... 

dom utmålade att Europa eller Amerika är... jag vet inte, hur förklara till dig. Men... som är, 

som dom är kommer från paradise.” (D3) 

”Innan jag kom till Sverige, jag hört många människor bara säga om Sverige, är Guds paradis 

på jorden. Bara jag har hört såhär. Jag önskar mycket att, om jag kan, om jag har... om jag ska 

har chansen att komma hit.” (D4) 

   Citerade deltagare 3 och 4 ovan, båda från länder på den arabiska halvön, inleder sina 

beskrivningar av Sverige med att berätta om de storslagna föreställningar om Sverige de hade 

innan de kom hit; Sverige som ett paradis. Deltagare 1, som kommer från ett sydeuropeiskt land, 

använder inte ordet paradis men hon menar att Sverige har ett väldigt bra rykte internationellt 

och att man i hennes hemland har ett högt anseende om Sverige, som ett land med bland annat 

hög levnadsstandard: ”/…/ vi har verkligen, högt anseende om Sverige, ja, verkligen högt, som med 

verkligt hög levnadsstandard och sådär, så ja... det är ett land med bra image” (D1). Den fjärde 

deltagaren, med persisk bakgrund, är den enda av deltagarna som inte hade någon uppfattning 

alls innan hon kom hit, annat än att hon hört att det var kallt och mörkt, åsyftandes klimatet.  

   Två av deltagarna beskriver sedan dock en till viss del förändrad uppfattning av denna starkt 

idealiserade bild efter en tid i Sverige, medan en säger sig fortfarande anse att Sverige verkligen är 

ett paradis. Oavsett om de anser Sverige vara ett paradis eller inte så är dock beskrivningarna i 
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stor utsträckning positiva. Återkommande är betoning på tillit, frihet, jämlikhet och inte minst 

jämställdhet. Sverige beskrivs som ett land med stora möjligheter och stor frihet för individen 

och starka värderingar gällande alla människors lika värde och kvinnor och mäns lika rättigheter. 

Detta är gällande också för lärarnas beskrivningar. En av lärarna beskriver hur hennes bild av 

Sverige har förändrats genom mötet med deltagarna i förhållande till tillit:  

”/…/ den bilden jag inte hade av Sverige innan jag jobbade på SFI, är ju också det här med 

förtroende. Att det är ett väldigt pålitligt land. Å inte bara då att man kan lita på andra 

människor utan fram för allt att man kan lita på institutioner.” (L3) 

Deltagare 4 berör saken bland annat genom att jämföra den svenska polisen och polisen i det 

land hon kommer ifrån, där den svenska polisen beskrivs som snäll medan den arabiska polisen 

är något man inte alls litar på utan snarare är rädd för. 

   Frihet berörs i förhållande till sådant som att välja partner; ”Till exempel med homosexualitet 

tycker jag är jätteviktigt, att man pratar om på ett avslappnat, naturligt sätt och bara nämner det. Att vi har 

skydd för olika grupper som är utsatta i vårt samhälle” (L1), och i förhållande till att alla människor 

ska få lov att vara sig själva: ”jag tycker det är accepterad här, att ha lite konstiga hobbies och… nej men 

att, folk får vara som dom är” (L4). 

   Men allra mest är det fokus på upplevelserna av en utbredd jämlikhet och jämställdhet mellan 

könen. Den starka, självständiga kvinnan lyfts fram i flera intervjuer, som inte behöver att 

männen ”öppnar dörren och försöker vara snälla hela tiden” (D1) utan själv kan styra över sitt liv och 

göra mer än ”bara sitta hemma och ta hand om barn” (D4). Deltagare 4 diskuterar hur annorlunda 

livet för en kvinna är i Sverige jämfört med i hennes hemland och beskriver sin egen personliga 

utveckling sedan flytten till Sverige:  

”Men efter jag kommer hit till Sverige jag blir mycket starka kvinna. Starkare kvinna. /…/ 

man har mycket rätt faktiskt. I livet. /…/ Och här dom tar hand mycket om kvinnor, och 

barn faktiskt.” (D4)  

Deltagare 3 uttalar sig också om upplevelsen av jämlikhet: ”Här, jag... jag har märkt att alla... 

behandlar med varandra, som alla är equal /…/ Trots att det finns rika och fattiga.” (D3), något hon 

upplever som en stor skillnad gentemot det land hon kommer från, där hon menar att de som är 

rika helst inte beblandar sig med de som är fattiga och anser sig vara bättre än dem. 

   Vid en jämförelse med hur Sverige placeras på Hofstede et al’s (2011) dimensioner, vilka gicks 

igenom i kapitlet om tidigare forskning, så kan dessa beskrivningar jämföras med det som 

karaktäriserar Sveriges placering på maskulinitets- och osäkerhetsundvikandeindex. I Hofstedes 

system har Sverige tilldelats 5 poäng av 100 på dimensionen för maskulinitet, vilket innebär en 
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extremt stark placering på den feminina änden av skalan. Länder som placerar sig som feminina 

karaktäriseras av värderingar om jämlikhet och alla människors lika värde; precis det som 

intervjupersonerna fokuserar i sina beskrivningar av Sverige. Solidariteten är generellt mycket hög 

och strävan efter att alla ska vara nöjda och inkluderade ses bland annat på ett starkt fokus på 

konsensus och att kompromisser är vanligt (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Som 

jämförelse så ligger de arabiska länderna (hopklumpade i undersökningen) på 53 poäng, vilket är 

ganska långt ifrån Sverige och mer åt den maskulina änden av skalan, vilket är en bekräftelse på 

deltagare 3 och 4’s beskrivningar av större skillnader mellan fattiga och rika, och mellan män och 

kvinnor, i de länder de kommer från.  

    Vidare så har Sverige på dimensionen för osäkerhetsundvikande fått 29 poäng av 100 och 

placerar sig därmed närmare den del av skalan som står för ett svagt osäkerhetsundvikande, vilket 

bland annat karaktäriseras av att normavvikelser generellt tolereras ganska bra (Hofstede, 

Hofstede & Minkov, 2011), vilket stämmer överens med lärare 4’s upplevelse av att det är helt 

okej och accepterat i Sverige att exempelvis ha lite annorlunda hobbies och att folk får vara som 

dom är. 

   Sammanfattande så är alltså de beskrivningar som ges av Sverige till stor del av positiv karaktär 

och Sverige ses ha ett mycket gott rykte utomlands. Beskrivningarna är väldigt likartade bland 

lärare och deltagare, och målar upp ett samhälle där tilliten är hög, fokuset på alla människors lika 

värde är stort och individuell frihet är högt skattat. Beskrivningarna kan jämföras med Sveriges 

placering på Hofstede et al’s (2011) maskulinitetsindex där Sverige får en extremt stark placering 

som ett feminint land vilket bland annat karaktäriseras av värderingar om jämlikhet, och 

osäkerhetsundvikandeindex där Sverige placerar sig som havande ett svagt osäkerhetsundvikande 

vilket bland annat innebär en generellt god acceptans av normavvikelser (Hofstede, Hofstede & 

Minkov, 2011). 

 

5.1.2 Symboler och sociala ritualer: de svenska högtiderna 

   På frågan om vad de lärt sig (deltagarna)/vad som lärs ut (lärarna) om Sverige utöver det rent 

språkliga på SFI-utbildningen, så kretsar många svar runt högtider. Vilka högtider svenskar 

uppmärksammar och på vilket sätt dessa firas verkar vara något som ofta tas upp i 

undervisningen. Det är bland det första två av deltagarna tar upp när de tillfrågas om vad de lärt 

sig om Sverige genom SFI-utbildningen och det blir också nämnt av ett par av lärarna: 

”Och sen pratar vi naturligtvis om högtider också då. När dom, kommer... Som nu före 

valborg så pratade vi om det, och före påsken så pratar man om vad det är och...” (L3)  
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”Men också, jag lära om hur svenskar... firar, om dom har… högtid, eller lov, sommar, jul, 

sportlov... Och hur kan dom firar, på deras högtider, faktiskt.” (D4) 

”Mycket jag lärt mig, mycket om svenska personer, om traditioner /…/ Till exempel när jag 

kom till Sverige, jag vet att... I Sverige man eh, firar påsk, men… Och en gång jag… såg, men 

jag visste inte varför. Och vad betyder ägg /…/ och varför choklad och varför... jag visste 

inte varför, mannen firar påsk. Och vad betyder påsk. Men till exempel i SFI jag lärt mig allt. 

Om jul, om påsk, om... allt.” (D2) 

Jul, påsk och valborg är de tre högtider som nämns och det blir tydligt att det inte är universella 

högtider då (några av) deltagarna inte känner till dem. Många högtider är mer eller mindre 

universella men det finns också kulturspecifika och många är också religiöst sammankopplade. 

Men även de högtider som firas i flera kulturer skiljer sig gärna åt i på vilket sätt firandet går till, 

så man kan ändå säga att högtidsfirande är kulturspecifikt. I det svenska påskfirandet är bland 

annat ägg och choklad vanliga inslag som deltagare 2 ovan uppmärksammar, vilket tillsammans 

med mycket annat blir symboler för den svenska påsken. Alla som firar svensk påsk delar 

kännedom om och förståelse kring dessa symboler och påskfirandet utgör ett utmärkt exempel på 

en social ritual (Collins, 2004) som kan stärka känslan av gemenskap, i det här fallet den svenska 

gemenskapen. Dessa högtider, med flera, är inskrivna i den svenska kalendern som helgdagar och 

innebär att en stor del av samhällssystemet vid tidpunkten för högtiden stänger ner och folk är 

lediga från jobbet för att delta i privata och allmänna firanden. Detta gör att högtider och 

samhälle är nära sammanvävda. För att alls ha en chans att känna sig delaktig i gemenskapen kan 

det därför vara av intresse att som invandrad få kännedom om och förståelse för de 

gemensamma symbolerna, oavsett om man sedan vill delta i firandet eller inte. Studier har visat 

att många som migrerar till ett nytt land behåller sina tidigare traditioner och fortsätter fira de 

tidigare nationella högtiderna som har funnits med under uppväxten. En av deltagarna pekar på 

detta fenomen och hur det kan skapa en skiljelinje mellan generationerna i en invandrad familj 

där barnen föds och växer upp i det nya landet:  

”För att till exempel hon, min svägerskas dotter, känner sig inte persisk. Och när vi pratar 

om till exempel nouruz, persisk nytt år, hon... för henne, är inte viktigt. Och, vad betyder 

nouroz?, för henne är inte viktigt. Men jul för henne är jätteviktigt. Dom… automatisk, 

känner [sig] svensk.” (D2) 

Detta är ett exempel på hur socialisationsprocessen påverkar oss som starkast under uppväxten (Trost 

& Levin, 2010) men också hur, även om familjen är den första och viktigaste faktorn i 

socialisationsprocessen, även samhället i övrigt har en stor inverkan. 
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   Sammanfattande verkar de svenska högtiderna och hur dessa firas vara ett centralt inslag i SFI-

undervisningen och nationella högtider kan ses som ett exempel på sociala ritualer (Collins, 2004) 

som håller ihop en specifik kulturell gemenskap. Vilka högtider man tycker är viktigt att fira 

bestäms i stor utsträckning under uppväxtens socialisationsprocess (Trost & Levin, 2010) och 

påverkas inte enbart av föräldrarnas preferenser utan även av samhället i övrigt, vilken kan leda 

till att det kan skilja sig mellan barn och föräldrar i en invandrad familj vilka högtider man tycker 

är viktiga att fira. 

 

5.1.3 En svensk syn på tid - monokroniskt tidsbeteende och viktiga tidsnormer 

   Flera av intervjuerna omnämner hur en viss syn på tid är sammankopplat med Sverige och 

svenskar. Tid är viktigt för svenskar menar två av deltagarna; ”Svensk person… för dom, tid är 

jätteviktig. Men i Iran inte.” (D2), ”Svenskar lära mig, eh... tid är jätteviktig. Man måste komma i exakt 

tid.” (D4).  

   Det handlar dels om att komma i tid, men också om att planera för sin tid, och kanske även att 

respektera andras tid genom att höra av sig de gånger man inte kan komma, som lärare 1 tar upp: 

”Det här med att komma i tid till exempel. Till ett jobb. Det är ju så viktigt. Det finns vissa 

kulturer där man inte kommer i tid, det behövs inte alltså. Så det är inget fel med det, det är 

ingen lathet eller nånting sånt, det är inte oförskämt eller nånting. Och då får man ju lära om, 

för här blir det ju problem. Och likadant höra av sig. Det är ju vi jättenoga med här.” (L1) 

Detta uttalande påvisar tydligt hur intervjupersonen ser punktlighet som något högt värderat och 

det att komma i tid som en mycket stark norm (Trost & Levin, 2010) som är nödvändig att 

anpassa sig till i det svenska samhället. 

   Som en hjälp i att planera sin tid så finns, den oumbärliga, almanackan: 

”Och sen det här, vikten av en almanacka. Jag kommer ihåg dom första år som jag bodde 

här, att liksom... almanacka det skulle man ha, för att har man inte det så är man helt liksom, 

oplanerad. Och vilsen...” (L4) 

   Det blir väldigt tydligt av dessa uttalanden att synen på tid skiljer sig mellan olika kulturer och 

att det svenska samhället ansluter sig till det som Hall & Hall (1990) benämner en monokronisk 

tidsuppfattning. Tid är en viktig faktor som kan mätas och delas upp, och scheman och uppsatta 

tider ska respekteras (ibid). Denna tidsfokusering konkretiseras väldigt väl genom lärare 4’s 

utpekande av almanackan; ett utmärkt exempel på en artefakt som blir en tydlig symbol för det 

monokroniskt tidsstyrda samhället. 
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   Lärare 4 berör även tidsfokuseringen genom följande uttalande, där hon belyser de negativa 

emotioner hon menar ofta följer på att vara sen till en planerad träff:  

”Alltså det här, min mans familj till exempel om vi har en fest, påskfest eller vad det är, då är 

det, klockan ett du ska komma, och då ska vi äta. Och då allt är klart till klockan ett och så 

ska...  Och så, om vi kommer en kvart försenad, det är liksom, skam!” (L4) 

Detta uttalande visar på hur skambeläggning kan användas som en sanktion vid normbrytande 

(Trost & Levin, 2010). I den monokroniskt tidsorienterade svenska kulturen värderas punktlighet 

högt och komma i tid är en norm; punktlighet är den värdering som normen grundar sig i och det 

socialt acceptabla är att komma i tid. Kommer man sent bör man därför skämmas; skam används 

som sanktion för att få människor att rätta sig efter normen (ibid). 

   Sammanfattande så ses Sverige och svenskar ha en speciell inställning till tid som inte är 

allmängiltig för alla samhällen. Tid är ett fenomen som uppfattas väldigt olika och därmed är 

kultur- & kontextbundet, och utifrån intervjupersonernas beskrivningar blir det tydligt att Sverige 

ansluter sig till en så kallad monokronisk tidsuppfattning (Hall & Hall, 1990). Att komma i tid är en 

stark norm i det svenska samhället och vi har sett exempel på hur skam kan användas som 

sanktion (Trost & Levin, 2010) om man bryter mot denna norm. 

 

5.2 Beskrivningar av svenskar 

Detta avsnitt svarar mot forskningsfråga två: Hur beskriver lärare och deltagare på SFI svenskar? 

Avsnittet delas upp på två underrubriker. 

 

5.2.1 Svensken, snäll och hjälpsam men svår att få kontakt med. Ett typiskt svenskt 

beteende? 

“Ja men, jag vet att folk inte kommer vara oförskämda, utan kommer vara trevliga i 

slutändan. Jag menar människorna är... kalla, men alla kommer att hjälpa en om någonting 

händer, ni är verkligen vänliga människor, om man behöver hjälp, du vet… Svenskar är 

verkligen snälla, dom är verkligen snälla... Ni är verkligen snälla.” (D1) 

   Beskrivningarna av svenskar är likartade bland lärarna och deltagarna och innefattar ord som 

snälla, hjälpsamma, ärliga och ansvarsfulla;  

”Dom brukar säga om oss att vi är ärliga och, när man väl kommer inpå så att säga så är vi 

schyssta personer på nåt vis. Det har jag en liten känsla av att det är…” (L1) 
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”Svensk personerna har mycket ansvar, på allt. Saker. Det är jättebra och jätteviktigt. /…/ 

Jag mycket såg, dom göra saker, till exempel i affär eller, allt, dom göra saker kanske, inte lite 

snabbt, men göra rätt. Och det visar ansvar, för att i Iran, människor tycker att man måste 

göra bara det, inte skillnad, fel eller rätt eller snabbt eller... dom bara göra, och sluta. /…/ 

Men i Sverige det är jättebra att, man... man göra en sak bra och inga problem.” (D2) 

Men beskrivningarna innefattar även ord som kalla, reserverade och försiktiga: 

”Jag tänker väl lite på kanske… ja lite försiktig kanske. Man kanske inte så lätt tar kontakt 

med andra människor. Men eh…, i grunden... tycker jag väl att svenskar ändå är... alltså 

snälla, hjälpsamma över lag.” (L2) 

”I Iran, människor är... mycket varmare. Mycket prata varandra. Om dom inte känner 

varandra, men till exempel på stan, på bussen, i taxi. Mycket prata varandra. Och, mycket 

hjälper, till exempel grannen /…/ Men, här... dom är, jätteskillnad, dom är... lite, kallare.” 

(D2) 

Deltagarna upplever det som svårt att få kontakt och skapa relationer med svenskar, både på ett 

ytligare och ett djupare plan; ”Man kan inte, kommer nära dom.” (D2), ”Att lära känna svenskar, är 

svårt.” (D1). En deltagare beskriver hur hon sin första tid i Sverige avskräcktes från att säga hej 

och initiera samtal med svenskar för att hon upplevde deras uppsyn som bister och avvisande, 

men senare upplevde att vänlighet och hjälpsamhet ändå dolde sig bakom denna bistra uppsyn: 

”Jag märkte, att många svenskar är, är... inte arg, irriterad kanske men... dom alltid... deras 

ansikte [visar med gest ett ansiktsuttryck där munnen pekar nedåt] /…/ Man vågar inte, eller 

är rädd, är rädd att fråga dom. Men min syster våga, så min syster alltid fråga. Men jag, nej. 

Men när min syster frågar dom, dom säger ja? Och dom ler. Och dom svara. Och när alla 

andra säger hej, dom svara hej. Och dom ler. Men när man tittar på dom första gång, ser 

man dom är [visar ett bistert ansiktsuttryck].” (D3) 

Dessa beskrivningar kan jämföras med de beskrivningar Daun (1998) tog fram på 80-talet; hans 

studie landade i beskrivningar av svenskar som bland annat innefattade ord som blyga och ärliga. 

Under 2000-talet har vi också Herlitz (2003) och Mahmood (2013) som båda pekat ut 

egenskaperna ärliga, pålitliga men lite försiktiga som typiskt svenska. 

   Självständighet är ett annat ord som dyker upp i beskrivningarna av svenskar; “Åh, just det, en 

sak jag inte tänkt på, svenskar är väldigt självständiga. Det är en annan grej. Ja, svenskar är väldigt 

självständiga.” (D1). Självständighet kan ses både genom den självständiga kvinnan som togs upp i 

föregående avsnitt liksom det med frihet att välja hobbies och så vidare, men deltagare 1 tar här 

också upp självständighet i att hon menar att hon tycker sig upplevt att svenska barn lärs upp till 
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att vara självständiga genom ett slags oberoende från föräldrarna, exempelvis att man förväntas 

flytta hemifrån tidigt för att starta ett eget liv. Hon exemplifierar också med en familj hon känner 

där pappan är inflyttad till Sverige från samma sydeuropeiska land som hon själv och har två barn 

tillsammans med en svensk kvinna, där hon upplever barnen som väldigt annorlunda från barnen 

i det tidigare hemlandet, bland annat genom att ”dom bäddar sin egen säng” och ”håller på med sina 

egna grejer” (D1). Hon menar att i hennes hemland är det mer vanligt att föräldrarna bäddar 

sängen åt sina barn och servar dem med allt de behöver. 

   Vid en jämförelse med Sveriges placering på Hofstede et al.’s (2011) dimensioner så kan vi 

jämföra dessa aspekter med hur Sverige placerar sig på individualism- samt maktdistansindex. På 

individualismindex har Sverige givits 71 poäng av 100, vilket är en placering på den änden av 

skalan som betonar individualism, i motsats till kollektivism. De länder som placerar sig på denna 

del av skalan har, enligt Hofstede et al., ett större fokus på ”jag” än på ”vi”; det är utbrett att 

tänka på sig själv i första hand i motsats till de länder i andra änden av skalan där ”vi:et” går 

före ”jaget” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Denna individualistiska ”jag”-orientering, 

tillsammans med det faktum att Sverige är ett land där få människor bor på en stor yta, skulle 

kunna vara en förklaring till upplevelserna av svenskar som lite kalla och reserverade. 

   På maktdistansindexet har Sverige fått 31 poäng av 100 och ligger därmed på den änden av 

skalan som står för en liten samhällelig maktdistans. Denna dimension handlar om social 

ojämlikhet i samhället och, bland allt annat, så är hög självständighet karaktäriserande för länder 

med liten maktdistans (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011), det vill säga just det som deltagare 1 

tog upp. 

   Sammanfattande beskrivs svenskar av intervjupersonerna likartat, genom en samling 

egenskaper kopplade till beteende. Snälla, hjälpsamma, ärliga och ansvarsfulla är egenskaper som 

nämns i flera av intervjuerna, liksom kalla, reserverade och försiktiga. Självständighet som något 

som lärs ut tidigt, redan när man är barn, tas också upp. Dessa beskrivningar kan jämföras med 

Sveriges placering på Hofstede et al’s individualismindex där Sverige får en hyfsat stark placering 

som ett individualistiskt land där ”jag” kommer före ”vi” vilket kan förklara upplevelserna av 

svenskar som lite kalla och reserverade, och maktdistansindex där Sverige placerar sig som ett 

land med liten samhällelig maktdistans vilket bland annat karaktäriseras av en utbrett hög 

självständighet (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). 

 

5.2.2 Ett svenskt utseende? 

   Vad gäller fysiska egenskaper och svenskar så är det mer sparsamt med referenser till något 

sådant i intervjuerna. Intervjupersonerna fick dock aldrig någon direkt fråga om att beskriva ett 

svenskt utseende. De ombads endast att beskriva svenskar, och i svaren på denna fråga görs det 
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främst utifrån egenskaper kopplat till beteende, som gåtts igenom ovan. Av deltagarna är det 

endast deltagare 1 som spontant kopplar in en fysisk egenskap i sin beskrivning av svenskar, 

nämligen ”lång”. Hon berör också utseende i en vidare mening i relation till svenskhet, men inte 

genom att identifiera ett typiskt svenskt utseende utan ett icke-svenskt: 

“Det var som den här kinesiska killen, han är född i Sverige men hans föräldrar är från Kina. 

Och när jag frågade honom typ, är du kinesisk? Jag menar, kommer du fundera över att flytta 

tillbaka till Kina? Och han var, nej jag är svensk. Och det här öppnade typ... I min hjärna så 

var det som boom! Och jag var typ… herregud, det här är så konstigt, jag menar… han är 

kinesisk, jag menar du kunde se det på hans utseende, men när du säger till honom så är han 

liksom, nej jag är svensk.” (D1 – kursivering för fokus) 

Hon har således en tanke om att svenskar ser ut på ett visst sätt, men det blir inte beskrivet vidare 

på vilket sätt ett kinesiskt och ett svenskt utseende skiljer sig åt. 

   I intervjuerna med lärarna smyger sig vissa anspelningar på utseende upp i två av dessa. Det är 

inte i anslutning till att beskriva svenskar generellt utan vid frågan om hon känner sig svensk och 

hur viktig identiteten som svensk är för henne som en av lärarna tar upp sitt eget ”svenska 

utseende” tillsammans med sitt ”svenska namn”, som faktorer som gör henne priviligierad: 

“Jag har ett svenskt namn, jag har ett svenskt utseende, jag har gått i svensk skola, och det 

gör ju att jag... är priviligierad på så vis att, min jobbansökan kommer inte bli bortsorterad på 

grund av mitt namn. Människor kommer inte vara otrevliga mot mig baserat på hur jag  

ser ut.” (L3) 

Inte heller här blir det vidare specificerat vad detta utseende egentligen består av, utan uttalandet 

visar bara till att det finns och att hon menar att det är något som är fördelaktigt att inneha. 

   Den andra läraren som i förbifarten berör ett specifikt svenskt utseende gör det spontant i 

slutet på intervjun, när hon plötsligt säger: ”Men du, du vet det här experimentet, låt oss säga att en 

person såg svensk ut, alltså hade vårt utseende mer /…/ ett svenskt utseende om man säger så då /…/” 

(L1). På följdfrågan om vad det är för ett utseende så svarar hon: ”Ja vad är det? Ja men det... man 

kan ju säga att… vi är, det är färre i Sverige procentuellt sett som har svart hår, det kan man ju säga. Och 

tjocka ögonbryn och... ögonfransar och sådär.” (L1). Mer än så blir inte sagt. 

   Även om det inte beskrivs närmare vad det är så visar dessa uttalanden till att det i alla fall finns 

en existerande föreställning om ett särskilt svenskt utseende. Mahmood (2012) har definierat det i 

termer av blond och blåögd, Lundström (2007) talar om det i termer av vithet, och det är påvisat i 

en mängd studier (se Länsstyrelsen Stockholm, 2018; SOU 2005:56) att Sverige i allra högsta grad, 

trots starka diskrimineringslagar och en nationell politik som förespråkar anti-rasism och 

färgblindhet, är ett rasifierat samhälle där många mörkhyade möter rasism och diskriminering på 
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grund av sin hudfärg. När en speciell hår- och hudfärg görs till symbol för svenskhet, eller en viss 

hår- och hudfärg blir symbol för det icke-svenska, så innebär det att vissa människor aldrig 

kommer att kunna bli svenska fullt ut. Även om intervjupersonerna i den här studien i sina 

referenser till ett svenskt utseende inte beskriver detta utseende närmare så är de ändå med och 

cementerar föreställningen att inte vem som helst kan vara svensk. 

   Sammanfattande så är alltså referenser till typiska fysiska egenskaper hos svenskar inte lika 

utbrett i intervjuerna som referenser till egenskaper kopplat till beteende, men tre av åtta 

intervjuer pekar dock ut att det finns ett speciellt utseende som är sammankopplat med 

svenskhet. Detta utseende beskrivs dock inte i någon större utsträckning utan de få beskrivningar 

som görs, görs i form av negationer; man uttalar sig om vad som inte är ett svenskt utseende, samt 

att det indikeras att ett svenskt utseende ger fördelar. Det finns alltså en uppsättning fysiska 

egenskaper som symboliserar svenskhet, men denna studie kan inte bekräfta att det är just 

blondhet och vithet som antyds, så som Mahmood (2012), Lundström (2007) och andra studier 

påvisat. 

 

5.3 Svenskhet som identitet 

Detta avsnitt svarar mot den tredje och sista forskningsfrågan: Hur beskriver lärare och deltagare 

på SFI att de identifierar sig själva och andra i förhållande till föreställd svenskhet? Avsnittet delas 

upp på två underrubriker. 

 

5.3.1 ”Det är viktigt med språket” – det svenska språkets koppling till svenskhet 

”Så, några elever har vi här som vi känner aldrig kommer lära sig, dom kommer prata så som 

dom gör nu, för dom har gjort det i många år redan. Och då är frågan, kan man leva här och 

bli svensk eller vad vi ska kalla det, bli svensk blir man ju inte men, leva ett liv här i Sverige... 

Det är klart att man kan. Men jag tror att vissa dörrar stängs, när man inte kan prata fullt ut.” 

(L1) 

   På frågan om hur viktigt det svenska språket är för att bo i Sverige är intervjupersonerna helt 

överens om att detta är viktigt och till och med ”superviktigt” (L1), ”mycket viktigt” (D4), 

”jätteviktigt” (L3). Deltagare 4 fokuserar språkets roll i kommunikation med andra människor: ”Ja, 

jag säger att språket är mycket viktigt, därför att om man kan inte prata svenska, då man kan inte träffa 

andra, eller prata med andra människor. Så... det är mycket viktig.” (D4), medan lärare 1 fokuserar 

språkets roll för arbete: ”Man måste ju kunna svenska för att få ett jobb, och praktik och sådär.” (L1). 

Lärare 4 nyanserar det med att det är skillnad på olika språk vilket gör det viktigare för vissa: 
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”Jätteviktigt. Framförallt i förhållande till vad du har för annat språk. /…/ Ju lägre status förstaspråket 

har, desto viktigare är det att lära sig det nya språket bra.” (L3). Hon tar här upp engelsktalande som en 

grupp som hon menar egentligen inte överhuvudtaget behöver lära sig svenska:  

”Är du från USA eller England, då är det helt oviktigt att lära sig svenska, du kan leva ett helt 

liv i Sverige utan att lära dig i princip ett enda ord svenska. Och du kommer bli, kunna bli 

jätteaccepterad. Omtyckt... kollega, granne, person på bussen, eller bara i mataffären.” (L3) 

Deltagare 1 kan bekräfta detta; hon är inte från ett engelsktalande land men behärskar engelska 

väl och beskriver hur svenskar då ofta väljer att prata engelska med henne:  

”Så klart, problemet med svenska människor, ni gillar verkligen att prata engelska. /…/ och 

när ni känner att den andra personen inte riktigt kan förstår det här, med en gång engelska  

för att för er är det verkligen lätt, som, det är verkligen som ett andra språk, verkligen... bra 

kunskaper. Så jag hade liksom inte... Jag interagerar med svenska människor och, jag hade 

chansen att prata med dem och sådär, men i slutändan inte direkt för att träna svenska.” (D1) 

Härmed belyses den i Sverige positiva inställningen till det engelska språket, som konstaterats 

tidigare (ex. Oakes, 2001), och förutom svenska fungerar engelska alltså lika bra för att 

kommunikationsmässigt ta sig runt i det svenska samhället. 

   Av större intresse är dock det svenska språkets koppling till svenskhet. Det är en sak att man 

behöver förstå och kunna prata svenska (alternativt engelska) för att arbeta och kommunicera 

med andra människor i Sverige, men hur mycket spelar en god språkbehärskning av det svenska 

språket roll för att uppfattas/känna sig som svensk? I två av lärarintervjuerna framträder 

kopplingen mellan bra svenska och svenskhet som väldigt stark när de får frågan om de ser på 

SFI-deltagarna/invandrade personer som svenska: 

”Inte i början… tänkte jag inte på honom som svensk. Men sen, när han började prata bättre 

svenska och sådär, så började jag nog se honom som mer svensk. [Pratar om en flykting från 

Afghanistan som hon varit familjehem åt]” (L2) 

”De flesta av mina deltagare har inte papper på att de är, svensk medborgare. Många av dom 

har kanske varit här en månad... eller två månader. Jag undervisar ganska många 

introdeltagare. Och då känns det inte som dom är... svensk, men samtidigt, om dom har en 

svensk fru eller man och har varit här två, tre år, ungefär, då... Alltså det är nog, det ligger 

väldigt mycket i språket, för kan dom svenska väldigt bra, då känns det som... ja. Dom är ju 

svensk också... Att dom... Ja. Det är viktigt med språket.” (L4) 
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Lärare 4 som själv är invandrad i vuxen ålder berör också saken i relation till sig själv när hon får 

frågan om hon känner sig svensk och svarar: ”Eh… Alltså... Jag kommer aldrig känna mig 100% 

svensk. Det kommer jag aldrig vara så /…/ Jag tror bara för att jag kan inte 100% perfekt svenska.” (L4). 

   Detta avsnitt understödjer Oakes (2001) studie som kopplar svenskhet i stor utsträckning till 

goda färdigheter i det svenska språket. Den positiva inställningen till engelska i Sverige motsäger 

inte att det svenska språket är en stark symbol för svenskhet.  Också den själv invandrade läraren 

sätter språket i fokus och säger att den största anledningen till att hon inte känner sig helt och 

hållet svensk är för att hon inte pratar helt perfekt svenska. Detta påvisar hur språkbehärskning är 

sammankopplat med makt och inte enbart är ett kommunikationsmedel, i enlighet med 

Einarsson (2009) och Bourdieu (1992). Språklig behärskning handlar inte enbart om att kunna 

kommunicera på ett sådant sätt att man gör sig förstådd; med behärskningen av ett språk 

kommer även makten att definiera sig själv och makten att påverka hur andra ser på en. Genom 

språket formas också vår egen uppfattning om världen runt oss, och ju bättre vi behärskar ett 

språk desto smartare uppfattas vi som (Trost & Levin, 2010).  

   För deltagarna verkar språket dock inte vara så mycket kopplat till känslan av/synen på 

svenskhet;  

”Mina barn vet om dom är palestinier och dom kommer ifrån Palestina. Dessutom dom 

pratar svenska /…/ dom också prata mycket bra svenska. Men också den betyder inte om 

dom är svenskar.” (D4) 

utan de verkar mest tycka att värdet i att lära sig svenska ligger i att det öppnar upp för 

kommunikation med svensktalande: ”Så språket är väg till att man kan kontakta med andra.” (D3). 

Undantaget är deltagare 2 som på min fråga svarar att språket är jätteviktigt för att känna sig 

svensk. Hon uttrycker en upplevelse av att det är väldigt tråkigt att inte kunna kommunicera 

ordentligt på svenska:  

”Jag nu kan prata svenska, inte bra, men kan prata. Men jag vet att, jag har inte... melodi 

språk. Melodi svensk språk. Till exempel, inte samma en svensk person. Och det är 

jättetråkigt, för att jag försöker... prata samma en svensk, men jag kan inte, ibland. Och för 

mig att… jättesvårt. Tråkigt, jättetråkigt.” (D2) 

och också avslutar vår intervju med att ursäkta sin dåliga behärskning av svenska: ”Jag säger bara 

ursäkta, för att jag... pratade inte mycket bra.” (D2). 

   Sammanfattande så är alltså intervjupersonerna överens om att det är väldigt viktigt att kunna 

svenska för att bo i Sverige; för att kunna kommunicera med andra och för att kunna jobba. Ett 

undantag finns dock och det är för de som har engelska som modersmål, en god behärskning av 
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det engelska språket är utbrett i Sverige och man kan klara sig långt i det svenska samhället med 

engelska. För att betraktas som svensk verkar dock en god behärskning av det svenska språket 

spela stor roll, två av lärarna fokuserar språket när de beskriver vem de ser på som svensk; ju 

bättre svenska någon pratar desto mer svensk upplever de denne. Detta påvisar vilken makt som 

finns sammankopplad med språk (Bourdieu, 1992; Einarsson, 2009); makten att definiera sig själv 

och påverka hur andra ser på en. För majoriteten av deltagarna ses språket dock enbart som ett 

kommunikationsmedel och kopplas inte alls ihop med några känslor av svenskhet. 

 

5.3.1 ”Man göra som svenskar, men jag är inte svensk” – kulturell essentialism vs 

konstruktionism/poststrukturalism 

”Man göra som svenskar, men jag är inte svensk. /…/ När jag svarar... jag är svensk, jag är 

svensk person, det är inte dåligt för mig. Men, jag gillar att… säga jag är palestinian. Mm. 

Och, dessutom jag har kanske svenskt resedokument. Om jag har, så... Men jag är inte 

svensk /…/ Jag är palestinier. Jag kommer ifrån Palestina.” (D4) 

   På frågan om de känner sig svenska svarar samtliga av de fyra deltagarna nekande. Tre av dem 

med stort eftertryck, de känner sig inte och menar att de med största sannolikhet aldrig kommer 

att känna sig svenska utan de kopplar starkt sin självidentifikation till det land de föddes och/eller 

växte upp i.  

   Deltagare 4 citerad ovan tar upp att ett eventuellt framtida innehav av ett svenskt pass, det vill 

säga svenskt medborgarskap, inte heller för henne kommer innebära att hon ser sig som svensk 

utan hennes tidigare nationella tillhörighet är det hon identifierar sig med. Hon har tidigare pratat 

om sina barn som hon inte heller ser som svenska, även om det ena barnet är fött i Sverige och 

de båda växer upp i Sverige så menar hon att även de är palestinier och inte svenskar. Hon säger 

också: ”jag ser inte man, måste bli... måste bli andra, or jag måste bli svensk, typisk svensk. Jag kan, jag 

kan bara vara mig, mig själv.” (D4).  

   Deltagare 3 är lite inne på samma spår, när jag frågar om man kan lära sig att bli svensk och 

hon svarar: ”Men eh… jag tror att, jag kanske föredrar att man behåller sin... sin tradition, sitt språk… sin 

naturlig.” (D3). 

   Dessa uttalanden uppvisar en starkt essentialistisk syn på kultur och identitet precis som 

Johansson & Lalander (2010) beskriver är utbrett idag. Istället för att se berättelsen om sig själv 

som en ständig utveckling med multipla identiteter som hela tiden utvecklas och förändras så 

som symbolisk interaktionism förespråkar (Trost & Levin, 2010) så uppvisas en syn på att 

identitet är något av fast och oföränderlig natur, som starkt kopplas till etniskt och kulturellt 

ursprung och som också går i arv mellan generationer. Svenskhet blir från ett sådant perspektiv 
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omöjligt att uppnå för en invandrad person. 

   Deltagare 2 uppvisar dock en öppenhet för en eventuell framtida svensk identifikation, hon 

öppnar upp för att hon eventuellt kommer uppleva en känsla av svenskhet med tiden och hon 

försöker uppnå känslor av svenskhet: ”Inte nu. Men kanske... många år, sen, kanske jag känner mig. Men 

inte nu. Men jag försöker.” (D2). 

   Deltagare 1 till sist, sätter identifikationen som svensk inom en kontext att om hon i framtiden 

skulle gifta sig med en svensk man och få barn ihop med denne, så kanske det eventuellt skulle 

bidra till en åtminstone större känsla av svenskhet:  

“Jag tror inte jag nånsin kommer känna mig svensk. Kanske om jag gifter mig med en svensk 

kille, och får en son som är halvt svensk, eller en dotter... så kommer det ändras, men jag tror 

det kommer ta väldigt lång tid.” (D1). 

Hon fortsätter med att uttala sig om att hon anser att det för att eventuellt uppnå känslor av 

svenskhet behövs anknytning till de som ses som de främsta bärarna av svenskheten. Och detta 

är svårt i Sverige menar hon:  

”Du behöver verkligen vara, för en lång tid, i typ en svensk miljö, och det är inte så lätt, för 

även om du är i [namnet på mellanstor svensk stad] och du har din man och grejer, så 

kommer du inte att ha den typen av vänskap med andra människor, liksom du kommer inte 

att ha 30, 20 vänner... för att här är vänskap så annorlunda.” (D1) 

Utmärkande för de intervjuade deltagarnas relationer med svenskfödda/modersmålstalare är just 

bristen på denna. I likhet med tidigare studier (ex. Norton, 2000; Carlson, 2002) påvisar även 

denna studie att deltagarna har starkt begränsad kontakt med dessa utanför SFI-verksamheten. 

SFI-skolan verkar vara den enda platsen de regelbundet möter någon representant för det 

svenska, det vill säga läraren. På frågor om dom känner några svenskar/har några svenska vänner 

blir svaren: ”Eh... Bara... Bara mina lärare faktiskt.” (D4), och ”Bara min svägerska har två barn, dom 

föddes i Sverige. Och dom pratar allt svenska, och dom känner sig svensk, och dom bara är mina svensk 

vänner.” (D2). 

   Lärarnas uppfattningar om invandrade personers svenskhet kopplades i föregående avsnitt i 

stor utsträckning till behärskning av det svenska språket. Två av de fyra lärarna citerades där med 

uttalanden kring hur synen på invandrade som svenska utvecklades i takt med att de lärde sig 

bättre svenska. En annan lärare svarar följande på frågan om hon ser deltagarna som svenska: 

”Man kan säga såhär… Joo, ofta, ofta, ofta så märker jag att jag tänker såhär... aa, alltså det där är lite 

svenskt, att ha förståelse för det där. Då har han bott här ett tag nu. Eller så kan jag tänka.” (L1). Lite 

senare i intervjun säger hon också: 
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”Jag tänker ju inte att jag vill att människor ska bli svenska eller vad jag ska säga, utan att 

dom verkligen tvärtom, behåller sin unikhet med det dom är... men, förstår det svenska, och 

anammar, vårt sätt att göra det på.” (L1). 

Denna lärare uppvisar härigenom i likhet med deltagare 3 och 4 drag av en essentialistisk syn på 

kultur och identitet. 

   Avslutningsvis är det en av intervjupersonerna som skiljer ut sig i frågan om svenskhet som 

identitet. Lärare 3 uppvisar starkt motstånd till att uttala sig om andras svenskhet, hon menar att 

svenskhet är ett luddigt begrepp utan definition och anser att svenskhet endast sitter i människors 

egna upplevelser av det. Man får själv bestämma om man är svensk helt enkelt: 

”Det finns ju liksom ingen tydlig definition för när man är svensk och inte, det är snarare 

utifrån varje enskild individ att avgöra om man känner sig svensk eller… identifierar sig själv 

som svensk.” (L3) 

Hon är den enda som på detta sätt framhåller svenskheten som helt och hållet kopplat till 

subjektiva upplevelser. Hennes syn på kultur/identitet blir härigenom allt annat än essentialistisk, 

man kan snarare placera in hennes uttalande konstruktionistiskt alternativt poststrukturalistiskt, där 

det förstnämnda ser ”tillhörighet och ursprung i skenet av sociala relationer, sociala processer och 

social inlärning” (Wikström, 2009, s. 12) och det sistnämnda menar att ”tillhörighet och ursprung 

är socialt och språkligt konstruerat” (ibid., s. 13). 

   Sammanfattande upplever de intervjuade deltagarna inga som helst känslor av svenskhet vid 

tidpunkten för intervjun och de flesta tror inte heller detta är något som kommer att ändras med 

tiden. Två av dem uppvisar en starkt essentialistisk syn på kultur och identitet, i likhet med vad 

Johansson och Lalander (2010) menar är utbrett idag. Också en av lärarna gör uttalanden som 

uppvisar essentialistiska tendenser. Endast en intervjuperson utmärker sig i motsatt riktning och 

gör uttalanden som snarare kan tolkas som konstruktionistiska alternativt poststrukturalistiska 

(Wikström, 2009). 

 

5.4 Sammanfattning 

   Sammanfattande så är alltså intervjupersonernas beskrivningar både av Sverige och svenskar 

ganska likartade, där beskrivningar av Sverige görs till stor del i positiva ordalag och svenskar i 

första hand beskrivs med en uppsättning egenskaper kopplade till beteende. 

    Sverige beskrivs ha ett gott rykte i andra delar av världen och omtalas till och med som ett 

paradis. Det svenska samhället beskrivs som ett samhälle där tilliten är hög, både till andra 

människor men också till de olika samhälleliga institutionerna, som exempelvis polisen. 
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   Värderingar som beskrivs som utmärkande för Sverige är fokuset på jämlikhet och jämställdhet, 

det vill säga att alla människor anses lika mycket värda och att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter och förutsättningar. Den individuella friheten beskrivs också som högt värderad och 

svenskar beskrivs som väldigt självständiga. Självständigheten exemplifieras med barn som tidigt 

får lära sig att bädda sin egen säng och att man flyttar hemifrån i ganska tidig ålder. Vidare 

beskrivs svenskar med orden snälla, hjälpsamma, ärliga och ansvarsfulla men också med orden 

kalla, reserverade och försiktiga. Exempel som görs på dessa egenskaper är bland annat att 

butikspersonal hellre gör en sak rätt än gör den snabbt, vilket intervjupersonen menar visar 

ansvar och är något hon ser som en skillnad mot hur butikspersonal beter sig i det land hon 

kommer ifrån. Det kalla och reserverade beskrivs bland annat utifrån en avsaknad av småprat 

med människor man inte känner. 

   Typiska fysiska egenskaper kopplade till svenskar tas inte upp i någon större utsträckning; det 

konstateras endast att det finns ett specifikt svenskt utseende och även att detta utseende ger 

fördelar, men inte vad det faktiskt består av. Det uppmärksammas endast i form av negationer; 

det är inte svart hår och tjocka ögonbryn och ögonfransar och det är inte ett kinesiskt utseende. 

   En särskild inställning till tid kopplas ihop med Sverige och svenskar, där tid beskrivs som viktig 

för svenskar; det är viktigt och önskvärt att man kommer i tid när en tid är uppsatt, att komma 

sent är skämmigt, och almanackan pekas ut som ett bra planeringsverktyg som alla borde ha. 

   Ett återkommande tema i svaren på frågan om vad man lär sig/vad som lärs ut på SFI-

utbildningen är de svenska högtiderna och hur dessa firas. 

   Avslutningsvis tas språket upp, och en stark koppling kan ses mellan svenskhet och en god 

behärskning av det svenska språket. Ju bättre man behärskar svenska desto mer svensk betraktas 

man som.  



43 
 

6. Slutsatser med avslutande diskussion 

 

I detta sista kapitel sammanfattas och diskuteras studiens analyserade resultat. Syftet med studien 

har varit att undersöka föreställningar om svenskhet och svensk identitet hos lärare och deltagare 

på en utbildning i svenska för invandrare. Frågeställningarna som skulle besvaras var: Hur 

beskriver lärare och deltagare på SFI Sverige? Hur beskriver lärare och deltagare på SFI svenskar? 

samt Hur beskriver lärare och deltagare på SFI att de identifierar sig själva och andra i förhållande 

till föreställd svenskhet? 

 

6.1 Sammanfattande diskussion 

   De beskrivningar som ges av Sverige och svenskar av intervjupersonerna i denna studie målar 

upp på många punkter likartade föreställningar om svenskhet. Svenskhet kopplas till en specifik 

uppsättning värderingar och ett antal egenskaper kopplat till beteende tillsammans med firandet 

av några speciella högtider samt en särskild inställning till tid. Intervjupersonerna delar mer än 

gärna med sig av sina tankar om vad de menar kännetecknar Sverige och svenskar och den 

mänskliga fallenheten för kategorisering blir tydlig. ”Svensk” görs till en kategori som fylls med 

stereotypt innehåll (Hinton, 2000). 

   De egenskaper kopplade till beteende som beskrivs som typiskt svenska sammanfaller i stor 

utsträckning med de beskrivningar Daun (1998) och Arntsberg (1989) gjorde på 80-/90-talet, och 

Herlitz (2003) och Mahmood (2012) tidigare under 2000-talet. Den allmänna föreställningen om 

typiskt svenska beteenden har alltså inte förändrats särskilt mycket under de senaste decennierna. 

Typiska fysiska egenskaper däremot tas i denna undersökning inte upp i lika hög utsträckning, 

även om referenser görs till ett ”svenskt” utseende eller ett icke-svenskt, så denna studie kan inte 

dra några slutsatser på den fronten. Intervjupersonerna fick dock aldrig någon direkt fråga om 

hur en svensk ser ut, utan frågan som ställdes var hur man skulle beskriva en svensk, vilken man 

så klart kan tolka olika, så det är svårt att säga om avsaknaden av fysiska beskrivningar av 

svenskar beror på att detta inte ses som relevant för intervjupersonerna eller om intervjufrågan 

tolkades som i första hand vara kopplad till egenskaper av typen beteenden. 

   Utmärkande värderingar för det svenska samhället som i denna studie tas upp av 

intervjupersonerna är överensstämmande med de värderingar som sägs karaktärisera den 

placering Sverige fått på Hofstede et al’s kulturdimensioner i förhållande till social ojämlikhet, 

förhållandet mellan individ/grupp, könsroller samt osäkerhet/tvetydighet eller känslouttryck 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). Värderingar är det som ligger till grund för normer (Trost 

& Levin, 2010) och Sverige märker bland annat ut sig för sitt stora fokus på alla människors lika 
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värde samt individens frihet, vilket enligt Hofstede et al (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011) 

kan ses i att normavvikelser generellt tolereras ganska bra – något som exemplifieras av en av de 

intervjuade lärarna som menar att det är accepterat i Sverige att ha lite annorlunda hobbies och 

vara som man är. 

   Det är dock inte alla normer som är lika lätta att bryta mot. Som Trost & Levin (2010) tar upp 

bygger alla välfungerande samhällen, eller grupper för den delen, på att det finns en så kallad 

”social order”. För att undvika kaos behövs en grundläggande förståelse för varandra och en viss 

konsensus kring det sociala livets spelregler; det behövs likartade föreställningar om vad som är 

socialt acceptabelt, med andra ord en uppsättning reglerande normer (ibid). Den speciella 

inställning till tid som intervjupersonerna tar upp som ihopkopplat med svenskhet, som analysen 

identifierat som ett monokroniskt tidsbeteende (Hall & Hall, 1990), har förklarats innebära att en 

mycket stark norm i Sverige är att man ska komma i tid; att punktlighet värderas högt, och denna 

norm verkar flera av intervjupersonerna i denna studie se som fundamental i det svenska 

samhället. För personer som migrerar till Sverige från ett samhälle som snarare har ett polykroniskt 

tidsbeteende (ibid) så kan detta bli en stor krock, då dessa tidsbeteenden är radikalt olika. Det kan 

vara svårt att få ett samhälle att fungera smidigt med två radikalt olika tidsbeteenden, så de 

svenska normerna kring tidsbeteende kan ses som en viktig del av den sociala ordningen och som 

något människor som invandrar till Sverige behöver lära sig och anpassa sig till. Den sanktion 

som i stor utsträckning används vid detta normbrott är dock skambeläggning (Trost & Levin, 

2010), vilket kanske inte är den värsta typen av sanktion. Brott mot komma-i-tid-normen kan 

dock eventuellt ge värre konsekvenser i ett jobbsammanhang. 

   Något annat som togs upp som kopplat till svenskhet är firandet av de i den svenska kalendern 

inskrivna högtiderna. Dessa högtider kan ses som tydliga symboler (Trost & Levin, 2010) för det 

svenska som förmedlas från lärare till deltagare i SFI-verksamheten, och togs i analysen upp som 

exempel på en social ritual (Collins, 2004) som kan verka gemenskapsstärkande. Sådana 

symboler/ritualer kan vara viktiga att känna till och ta del av om man vill vara en del av den 

nationella gemenskapen, men de är kanske inte så avgörande för den sociala ordningen på det sätt 

som normerna kring tidsbeteende är. 

   Vidare har vi det svenska språkets koppling till svenskhet. Lärarnas uttalanden om hur deras 

syn på invandrade personers svenskhet ökar i takt med dessas behärskning av det svenska språket 

visar tydligt till hur språk hänger samman med makt, i enlighet med Bourdieu (1992). Einarsson 

(2009) tar upp hur behärskning av ett språk ger möjligheter att utöva makt över andra; i detta 

sammanhang kan man se det som att språkbehärskning ger makt att definiera sig själv och 

påverka hur andra ser på en. Deltagarna verkar dock i högre utsträckning se det svenska språket 

endast som ett kommunikationsmedel; de lär sig svenska för att kunna kommunicera med andra i 



45 
 

det svenska samhället, men för de flesta av dem är det inte en väg till att bli en del av 

svenskheten. De flesta av dem strävar inte efter en identitet som svensk, utan har en starkt 

essentialistisk syn på identitet (Johansson & Lalander, 2010) som mer eller mindre fastlagd ifrån 

födseln, kopplad till etnicitet och ursprungsnationalitet och identifierar sig mycket starkt med sin 

tidigare nationalitet. Av samtliga intervjupersoner är det endast en av lärarna som ihärdigt 

framhåller att det inte finns någon definition av svenskhet och att det är helt upp till var och en 

att själv välja att identifiera sig eller inte med svenskhet. Svenskhet är för henne således enbart en 

subjektiv upplevelse, vilket gör att hon placerar sig i teoretiska perspektiv långt från 

essentialismen; perspektiv som ser nationella identiteter snarare som sociala konstruktioner som 

kontinuerligt skapas och omskapas i det mänskliga samspelet och/eller genom hur man pratar 

om dem, än som något från födseln fastlagt (Wikström, 2009).  

   Av övriga lärare framställs svenskheten dock ganska tydligt som en fastställd kategori som är 

kopplad till en rad attribut, som invandrade eventuellt kan bli en del av, men för det krävs många 

gånger ett förändringsarbete. För att bli en del av svenskheten krävs enligt de en bra behärskning 

av det svenska språket och en anpassning till de svenska normerna. 

   För att avslutningsvis svara på de frågor som inledde inledningskapitlet: svenskhet och vem 

som räknas som svensk är en komplex fråga. Denna studie har iallafall gjort det tydligt att 

svenskheten inte omfattar alla som lever i och har medborgarskap i staten Sverige. Man kan 

känna sig svensk utan att för den skull betraktas som svensk, och man kan tycka att Sverige är ett 

fantastiskt land att leva i utan att alls vilja bli svensk. 

 

6.2 Reflektioner över studiens genomförande 

   Vägen fram till denna uppsats har varit lång och snårig. Jag har gått vilse och tappat bort mig 

flertalet gånger, och haft väldigt svårt med avgränsningen, och med att hitta mitt exakta syfte 

samt hur jag skulle använda mig av teori. Jag tror att mitt största problem har varit ingången i 

studien, som på ett sätt gjordes med alldeles för lite och för mycket tankar samtidigt, både om 

ämne, metod och teoretiskt angreppssätt. Jag visste först inte alls vad jag ville undersöka, men i 

samtal med min handledare så dök SFI-verksamheten upp som en väldigt intressant 

utgångspunkt, och svenskhet blev temat, med en utgångspunkt i symbolisk interaktionism. Efter 

att jag begett mig ut och genomfört mina intervjuer och analysarbetet skulle påbörjas, så insåg jag 

att jag nog hade mer tankar än vad jag trodde om vad det var som jag tyckte var intressant, för 

plötsligt fick jag svårt att bestämma riktning och allt blev väldigt krångligt. Det jag väl insåg att jag 

var mest intresserad av var identitetsprocesser, och hur identiteten påverkas av flytten till ett 

annat land. Så därför blev frågeställning nummer tre utformad så som den blev, och jag försökte 

få med mer om detta. Om jag skulle göra om studien idag så hade jag nog valt en annan 
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population, och försökt genomföra en narrativ intervjustudie med fokus på livsberättelser från 

människor som flyttat hit i vuxen ålder och bott här länge. Även om det var väldigt intressant och 

utmanande att genomföra intervjuer med deltagare på SFI, så ligger betoningen ändå på just 

utmanande. Det var så klart svårt att få till djupa och nyanserade intervjuer, och materialet från 

dessa är kanske lite tunt och svårtolkat, och jag bedömer min insats som intervjuare i dessa 

intervjuer som ganska medioker. Jag kan tänka att jag skulle ha tänkt efter mer i förhållande till 

min intervjuguide innan jag gav mig ut och intervjuade och jag borde nog också ha gjort ett lite 

bättre förarbete med att sortera ut mina egna tankar tidigare i processen. Svenskhet som ämne är 

ganska komplext och väcker väldigt olika reaktioner och attityder, och jag borde ha förberett mig 

bättre. Jag är också lite osäker på om jag gjorde rätt i att intervjua både lärare och deltagare, det 

tror jag också krånglade till det för mig i hur jag skulle lägga upp resultatet. Ännu mer det faktum 

att en av lärarna själv är invandrad, vilket placerade henne i något slags mellanperspektiv, 

krånglade till upplägget; kanske borde jag inte ha valt med henne, men det kan också ses som ett 

positivt och förhöjande tredje perspektiv. Allt detta har gjort det väldigt svårt för mig, men jag 

har gjort vad jag har kunnat för att få ihop ett någorlunda upplägg. 

   Det jag ser som mest spännande med min genomförda studie är den makt/det ansvar jag på ett 

sätt ser att SFI-verksamheten har gentemot deltagarnas upplevelser av och identifikationer med 

svenskhet. Vilka slags föreställningar man har om svenskhet måste ju påverka hur man förhåller 

sig till svenskheten som identitet, och om SFI är den enda/största och långvariga kontaktpunkt 

som deltagarna har med svenskfödda och det svenska, vilket har påvisats vara fallet bland de 

deltagare som intervjuats i denna studie, så blir det där deras föreställningar i stor utsträckning 

skapas. SFI får en central roll i de föreställningar om svenskhet som utvecklas hos deltagarna, och 

kan i förlängningen påverka hur de förhåller sig till denna svenskhet. En reflektion jag gjorde 

under studiens gång var att jag tyckte mig höra läraren i deltagarna jag intervjuade, den lärare jag 

intervjuade allra först som undervisar de deltagare jag sedan intervjuade. Det var en känsla jag 

fick, att deltagarnas uttalanden speglade denna lärares uttalanden. 

 

6.3 Vidare forskning 

   Vidare forskning på temat föreställningar om svenskhet och identitet inom SFI tänker jag skulle 

kunna ta ett större grepp runt hela SFI-verksamheten med ett fokus på denna som institution, för 

att undersöka varifrån de föreställningar om svenskhet samt attityder kring ämnet kommer som 

lärarna ger uttryck för. Diskursanalytiska studier dels av utbildningsmaterialet som används inom 

SFI, men också utbildningsmaterialet som används i lärarnas påbyggnadsutbildning i svenska som 

andraspråk skulle vara intressant.  
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https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/utbildning-i-svenska-for-invandrare
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/utbildning-i-svenska-for-invandrare
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide deltagare 

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om dig själv – vem är du? 

o Hur länge har du bott i Sverige? 

o Hur länge har du läst SFI? 

o (Vilken nivå läser du på?) 

o Vart kommer du ifrån? 

▪ Är du född där? 

▪ (Vart har du spenderat störst del av ditt liv?) 

o Hur var det i ditt hemland? 

o Hur gammal är du? 

o Tidigare arbeten/utbildning 

 

Tema 2: SFI 

- Beskriv/berätta om en dag här på SFI 

- Vad har du lärt dig om Sverige här på SFI? (annat än hur det svenska språket skrivs & 

talas?) 

 

Tema 3: ”Svenskhet” 

(Vad är ”svenskhet” för dig?) 

- Vad tänkte du om Sverige innan du kom till Sverige? 

- Vad tänkte du om svenska människor innan du kom till Sverige? 

o (beskrivning svensk person – hur är en svensk person) 

o (beskrivning Sverige – hur är Sverige) 

- Vad tänker du om Sverige nu? 

- Vad tänker du om svenska människor nu? 

o Har SFI gjort att du tänker annorlunda nu/på ett annat sätt nu? 

- Kan vem som helst bli svensk? 

- Kan man lära sig att bli svensk? 

o Om ja, hur? Vad krävs? 

o Hur viktigt är språket för att vara svensk? 

- Känner du dig svensk? 

o Tror du att du kommer känna dig mer svensk när du har lärt dig mer svenska? 

- Har du förändrats på något sätt under din tid här i Sverige? 

 

Tema 4: Avslutande 

- Har du något du vill lägga till? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide lärare 
 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

- Berätta lite om dig själv 

o Hur länge har du jobbat som SFI-lärare? 

o Vad har du gjort tidigare? 

o Vart är du född? 

o Vad är ditt förstaspråk? 

o Hur gammal är du? 

 

Tema 2: SFI 

- Beskriv en dag på ditt jobb med SFI-undervisning 

- Tycker du att du ger eleverna någon kunskap om Sverige utöver att lära dem hur det 

svenska språket skrivs och talas? 

- Hur styrd är du i ditt arbete av kursplaner och annat? 

 

Tema 3: ”Svenskhet” 

- Vad är ”svenskhet” för dig? 

- Kan du beskriva en svensk person 

- Känner du dig själv svensk? 

o Varför, varför inte 

- Vad är utmärkande för Sverige? / Hur skulle du beskriva Sverige? 

- Kan vem som helst bli svensk? 

- Kan man lära sig att bli svensk? 

o Om ja, hur? Vad krävs? 

o Hur viktigt är språket för att vara svensk? 

o Tror du dina elever känner sig mer svenska när de är i slutfasen av sina SFI-

studier? 

- Ser du på dina elever som svenska? 

 

Tema 4: Avslutande 

- Har du något du vill lägga till? 


