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    Syftet med min uppsats är att förstå hur språk och identitet samspelar hos individer med  

invandrarbakgrund? 

   Mitt huvudfokus har sin grund i individens identitetsskapande och mina frågeställningar är: 

 Hur pratar informanterna om betydelsen av att kunna göra sig förstådda språkligt? 

 Hur pratar de om identitetsskapande? 

 Hur verkar språk och identitet hänga samman i deras tal om språk och identitet? 

   För att genomföra detta och för att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Jag anser att denna metod var den mest 

lämpliga för att kunna ge svar på mina frågeställningar. Jag genomförde fyra intervjuer med 

människor som bott i Sverige mellan 3-6 år. Två av mina informanter kommer från Lettland och 

pratar svenska flytande, mina två andra informanter kommer ifrån Chile och håller på att lära sig 

svenska genom sfi. Dessa två intervjuer är därför gjorda på deras modersmål, spanska. Samtliga av 

mina informanter är alltså flerspråkiga. 

   Resultatet av min undersökning visar att språk och identitet är nära knutet till varandra.  Det nya 

språket används för att binda nya kontakter och för att upprätta nya ”speglar” i sin omgivning och 

detta ger människan en sammanhangsskänsla som behövs för identitetsskapandet. Samtidigt behövs 

modersmålet för att kunna känna igen sig själv, en människa definierar sig själv genom sitt språk 

och känner en tillhörighet genom språket vilket också är viktigt i identitetsskapandet. 
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Abstract 



 

   The purpose of my essay is to understand how language and identity interact in individuals with 

an immigrant backgrounds? My main focus is rooted in the individual`s identity and my questions 

are: 

 How is the informants talkning about the importance of being able to make themselves 

understood with the language? 

 How do they talk about the creation of identity? 

 How does language and identity be linked in their discourse about language and identity? 

   To accomplish this and to answer my questions I have chosen to use a qualitative method based of 

interviews. I believe that this method is the most appropriate in order to provide answers to my 

questions. I interviewed four people who have lived in Sweden between 3-6 years. Two of  the  

informants are from Latvia and speak fluent swedish, the two other informants come from Chile and 

are currently learning swedish. These two interviews are therefore made in their native tongue, 

Spanish. All of the  informants are multi-lingual. 

   The result of my investigation shows that language and identity are closely related to each other. 

The new language is used to make new contacts and establish new ”mirrors” in their enviroment 

and this gives people a sense of coherence and this is needed for the creation of identity. At the 

same time the mother tongue is needed to be abel to recognize themself, a man defines himself by 

his language which is also important in the creation of identity. 
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1. Inledning 



 

   Tittar vi tillbaka i vår historia så har alltid Sverige varit ett mångspråkigt land, tex så har samiska 

och meänkieli funnits sida vid sida med det svenska språket i århundraden. Tittar vi även på 

invandringen till Sverige kan vi också se att även den alltid har förekommit. Människor har kommit 

till Sverige av olika anledningar, de allra vanligaste orsakerna till att människor kommer hit är på 

grund av krig, svält, politisk eller religiös förföljelse (Samuelsson 1999). Tidigare forskning visar 

att en människas identitetskapande är beroende av uppbyggandet av känslan av kontinuitet och 

sammanhang, för att bygga upp detta behöver man binda kontakter och bygga upp relationer med 

människor och institutioner i ens omgivning (Stier 2003). För att i sin tur lyckas med detta så krävs 

det ett språk som man kan göra sig förståd på och som man själv förstår. Mitt arbete kommer att 

handla om identitet och det nya språket, jag inte ute efter att undersöka människors tvåspråkighet 

utan jag har valt att helt koncentrera mig på  hur deras svenskkunskaper eller deras brist på den kan 

ha påverkat deras identitet i det svenska samhället. Genom en persons sätt att tala visar man vem 

man är och vilken grupp man tillhör. Den som lyssnar bedömer i sin tur den som talar utifrån 

hennes/honom sätt att tala (Ladberg 2003). Den här uppsats kommer att handla om det nya språkets 

påverkan av en individs identitet. 

   Identitetsbegreppet är komplext och används på olika sätt och man kan dela in det i olika del-

identiteter för att lättare kunna förklara det. Till del-identiteter hör bland annat yrkesidentiteter, 

etniska identiteter och språkliga identiteter. Att förklara alla dessa del-identiteter blir ett allt för stort 

arbete och kommer att ta allt för lång tid, jag har därför valt att fokusera på att försöka förklara 

utifrån mitt syfte hur kunskaper i det nya språket kan ha påverkat mina informanters 

identitetsskapande utifrån den språkliga identiteten. 

 

1.1 Syfte 

   Syftet med min uppsats är att förstå hur språk och identitet samspelar hos individer med 

invandrarbakgrund? 

 

1.2 Frågeställningar 

   Hur pratar informanterna om betydelsen av att kunna göra sig förstådda språkligt? 

   Hur pratar de om identitetsskapande? 

   Hur verkar språk och identitet hänga samman i deras tal om språk och identitet? 

 

 

 

1.3  Uppsatsens disposition 



 

   För att underlätta för de som ska läsa mitt arbete har jag här tänkt att kort redogöra upplägget för 

mitt arbete.  

   Jag kommer att inledda med en tillbakablick på svenskundervisningen för invandrare i Sverige. 

Därefter presenterar jag först tidigare forskning som gjort om flerspråkighet för att sedan presentera  

mina teorier på ett sådant sätt som jag har tänkt att använda dom till i mitt arbete. 

   Efter detta kommer en genomgång av den metod jag valt att använda mig av samt hur jag har 

gjort för att nå mitt mitt med det här arbetet. Jag har också valt att ta med en del om etiken som jag 

har följt under arbetets gång. 

   Innan jag går in på resultatredovisningen har jag valt att presentera informanterna och delge lite 

om deras bakgrund.  

   Därefter kommer då resultatredovisningen där jag kopplar ihop det allra väsentligaste från mina 

intervjuer med mina teorier för att få svar på mina frågeställningar. Slutligen kommer då en 

sammanfattning och mina egna funderingar kring vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  



 

   Den här delen av mitt arbete kommer jag kort beskriva hur svenskundervisningen för invandrare  

har sett ut genom tiderna samt synen på flerspråkighet. Jag ser just de här delarna som väldigt viktig 

då jag anser att kunskap om detta ökar förståelsen till mitt arbete. 

 

2.1 Svenskundervisning för invandrare  

   I vår historia har människor alltid rört på sig. Människor runt om i världen har alltid behövt fly 

från antingen förtryck, krig eller svält. Invandringen till Sverige har man kunnat spåra från 1100-

talet, det var då tyskarna kom till bland annat Gotland, Kalmar och senare även till Stockholm, 

Arboga och Söderköping detta på grund av hansans påverkan (Samuelsson 1999). 

   I slutet av andra världskriget flydde ca 35 000 människor från de baltiska länderna till Sverige. 

Grunden för detta låg mest i den ekonomiska krisen landet hade. Man kan även se att under åren har 

flest kvinnor kommit till Sverige från de baltiska länderna för att gifta sig och bilda familj med 

svenska män. År 2010 beräknar man att det fanns ca 30 000 balter bosatta i Sverige 

(www.scb.se/statistik/).   

   Pinochet regerade i Chile fram till år 1990 och det var främst under denna period som människor 

flydde från Chile till Sverige. Därefter har invandringen från Chile legat på låg nivå och de 

människor som nu kommer till Sverige från Chile kommer främst av familjeskäl, att de har 

släktingar redan i landet. År 2010 fanns det 28 000 människor från Chile som är bosatta i Sverige 

(www.scb.se/statistik/). 

   Under 1950 och 1960-talet började man i Sverige försöka locka till sig människor från andra 

länder med ett löfte om arbete. Man använde sig av arbetsförmedlingar i olika länder för att värva 

arbetskraft för att bygga upp den svenska industrin. Sverige blev nu ett multikulturellt samhälle, 

vilket ett flertal minoritetsgrupper ingår i (Borgström 1998). I samband med detta ökade behovet av 

svenskundervisning i de svenska skolorna och vissa skolreformer började växa fram. Målet som 

sattes upp för invandrarundervisningen var att främja utvecklingen av en aktiv tvåspråkighet. I 

slutet av 1970-talet hade fler olika modeller för undervisningen prövats och diskuterats och man 

kunde nu som invandrare välja mellan tre olika undervisningsmodeller. Det fanns hemspråksklass 

där klassen då enbart bestod av ett annat språk utöver svenskan, det fanns också tillgång till en 

sammansatt klass, där man då blandade invandrare med en svensk grupp. Den sista 

undervisningsmodellen var svensk klass där då all undervisning bedrevs på svenska (Borgström 

1998:12). Än idag saknas tydliga riktlinjer för vilken modell som ger bäst resultat, dock menar 

Borgström (1998) att det finns många faktorer som kan påverka undervisningsprocessen och den 

modell som passar för en viss språkgrupp kanske inte passar för en annan språkgrupp. 

   För vuxna invandrare finns svenskundervisning för vuxna invandrare eller sfi som det också 



kallas, detta är ett ansvar för varje kommun. Nykomna ska erbjudas sfi-undervisning inom tre 

månader från att de kommit in i landet, de människor som kommer till Sverige som är över 16 år, 

som är bosatta i kommunen och saknar de svenskkunskaper som motsvarar sfi-nivån har rätt till 

kostnadsfri sfi. Sfi-undervisningen är inte obligatorisk men för de invandrarna som får socialbidrag 

eller introduktionsersättning så ställs vissa krav på närvaro vid undervisningen 

(http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/svenskundervisning-for-invandrare). 

   Att lära sig det nya språket har stor betydelse för en invandrares tillvaro i det nya landet, 

möjligheten att delta i det svenska samhället beror bland annat på om man lär sig det svenska 

språket samt vad det svenska samhället definierar som ”tillräckliga” kunskaper ( Borgström 1998).  

   Trots detta har man under årens gång sett olika problem med sfi-undervisningen. Bland annat rör 

det sig om avbrutna studier, dåliga studieresultat samt att de som avslutar sina studier med godkänt 

ändå inte anses uppnått tillräckligt bra svenska för att kunna få ett arbete eller kunna studera vidare 

(Samuelsson 1999). 

 

2.2 Flerspråkighet 

   En individ som talar mer än ett språk brukar man säga är flerspråkig, därav anses många 

invandrare som flerspråkiga då de lär sig det nya språket samtidigt som de även talar sitt 

modersmål. 

   Vad flerspråkighet innebär för den enskilda individen har varit föremål för många diskussioner de 

senaste åren. Otterup (2005) skriver att flerspråkighet många gånger har förknippats med negativa 

företeelser i samhället då det i flera fall varit förtryckta minoriteter som tvingats till flerspråkighet. 

Man har också tidigare gjort kopplingar mellan flerspråkighet och fattigdom, maktlöshet och 

underordnad ställning i samhället (Otterup 2005). 

   Idag finns det 150 länder ute i världen med sammanlagt ca 4000 olika språk vilket har medfört att 

många av länderna på vår jord är flerspråkiga, trots detta är det många regeringar som helt enkelt 

har struntat i detta och istället valt att enbart föra fram det dominerande modersmålet som det enda 

nationella språket. Detta synsätt bygger på föreställningen om ett folk – en nation – ett språk som 

växte fram under slutet av 1800-talet. Ett nationellt språk sågs som en enhet och ett tecken på dess 

identitet, även i Sverige fanns existerade detta synsätt ända fram till 1950-talet (Otterup 2005:17). 

   Under de senaste årtionden har invandringen ökat i Sverige och detta har lett till att fler språk har 

tillkommit, Otterup (2005) uppskattar det till att det finns upp till 200 invandrarspråk som talas i 

Sverige idag. Just detta ligger delvis till grund för att synen på flerspråkighet har förändrats och 

toleransen för detta har ökat. 

 

2.3 Identifikation 



   Westin (1973) belyser ett identitetsproblem som kan uppstå för invandrare, han menar då att om 

en invandrare ser sig själv som just invandrare så beror detta på att denne har tillägnat sig andra 

människors syn på honom/henne. Genom att detta inträffar så menar Westin (1973) att individen nu 

har förnekat viktiga aspekter i sin jag föreställning som denne tidigare hade, vilket i sin tur har 

resulterat i nya aspekter med den roll som andra människor har tilldelat honom/henne. 

   Lennart Grosin (1973) belyser i Borgström (1998) Att vara mitt emellan, ett annat 

identitetsproblem. Grosin menar att många invandrare utvecklar en dubbelidentitet när de kommer 

till ett nytt land, med detta menas att man känner sig både hemma i det nya landet samtidigt som 

man känner samhörighet till sitt ursprungsland.  

   De individer som hamnar i denna situation utvecklar då ofta något som Grosin (1973) kallar för 

dubbelidentitet, detta är något som man både kan se som något positivt eller negativt, allt beror 

egentligen på hur individen själv hanterar situationen. Det finns de som känner sig trygg i att ha en 

dubbelidentitet och tar helt enkelt fram det bästa ur båda medan det finns andra som känner sig 

väldigt kluvna i dessa situationer.  

   I Borgströms (1998) undersökning om de spansktalande ungdomarna visar det sig att de som 

känner sig kluvna i sin dubbelidentitet ofta väljer bort den ”svenska identiteten”. Detta beror på 

menar Borgström (1998) att eftersom det svenska samhället ändå inte accepterar honom/henne som 

svensk väljer de helt enkelt bort det. När en individ känner att de inte tillhör det svenska samhället 

på grund av deras annorlunda utseende, deras sätt att prata eller för att de helt enkelt inte uppfyller 

de krav som majoritetssamhället ställer på dem tar de automatiskt avstånd från den svenska 

identiteten och ansluter sig till gruppen ”invandrargruppen” i samhället (Borgström 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoretiska ramar 



 

   I det här kapitlet kommer jag att presentera de teoretiska ramarna som jag kommer att använda 

mig av vid min analys av det insamlade empiriska materialet.  

 

3.1 Språk 

   Det språk som vi människor talar kommer i sin tur att påverka vårt sätt att tänka på grund av de 

egenskaper som vi har i språket. 

   I slutet av 1920-talet skrev lingvisten Edvard Sapir ( i Stier 2004) att själva språket har stor 

inverkan på människans sätt att tänka. Sapirs student Benjamin Whorf kom efter dennes död att 

utveckla tanken och hävda att verklighetsuppfattningen hos människan inom en viss kultur är 

beroende av det språk som talas inom kulturen. 

   Grundtanken till denna teori är att kulturen, språket och tankar har ett nära förhållande till 

varandra, språket är en spegelbild av kulturen, kulturen i sin tur förstås och tilldelas en mening med 

hjälp av språket, detta i sin tur leder till att tanken påverkas av språket såväl som av kulturen (Stier 

2004). 

   Man kan sammanfatta denna teori i två punkter och en slutsats för att göra det hela lite enklare att 

förstå: 

 Olika språks struktur skiljer sig från varandra. 

 Språkets struktur påverkar människans sätt att se och förstå världen 

   Slutsatsen av detta blir då att människor med olika språk upplever världen på olika sätt. 

 

   Alla mänskliga kulturer använder språk till att till exempel förmedla värden. Traditioner och 

värderingar förs vidare i generationer med hjälp av språket. När en kultur förändras menar Ladberg 

(2003) att även språket förändras, till exempel så slutar man använda vissa ord och börjar använda 

andra ord, vissa ord förändrar valör. Kulturen är med andra ord inbäddad i språket. 

   När en människa lär sig ett språk lär man sig också något om den kultur som språket tillhör. Lär 

man sig att hälsa på det svenska språket så lär man sig inte bara de svenska orden som en hälsning 

innehåller utan också tonfall och kroppsspråk. Här ingår också hur man hälsar på ett mer personligt 

sätt samt hur man hälsar på ett mer formellt sätt beroende på vem man hälsar på ( Ladberg 2003). 

  

   Språket har stor betydelse när det kommer till bevarandet av en människas identitet. Borgström 

(1998) menar att språket och identiteten hänger ihop i flera bemärkelser. Vi människor definierar 

oss själva och blir definierade av andra människor genom språket. Vårt sätt att tala har stor 

betydelse för hur vi sedan uppfattas bland andra människor, språkbruket gör att människor placeras 

in i specifika fack och får en ”etikett” av andra. Det ursprungliga språket, det språk som en 



människa använder från sin barndom är det språk som skapar en människas medvetande och i sin 

tur även människans identitet. Språket ses som en stor del av människans vardagliga liv och på 

grund av detta även en stor roll vid alla olika interaktioner mellan människor. Borgström (2003) 

menar att för att få en identitet måste människor utveckla ett medvetande vilket endast kan uppnås i 

samspel med andra människor. 

     För att en människa ska kunna känna kontinuitet i sitt liv, tillhörighet och identifieringsmöjlighet 

måste vi också ha rötter, en gemenskap och en tillhörighet till en släkt, deras sätt att leva och deras 

sätt att uppfatta verkligheten på samt känna till deras historia. Detta ger oss en kultur och en 

självklar tillhörighet som i sin tur ger oss en identitet (Heyman 1990:52). 

 

   Språket är något som antingen kan leda till utanförskap eller tillhörande. Kommer man in i ett rum 

där människorna talar ett visst språk som man inte förstår känner man sig utanför men förstår man 

språket så är det lättare att känna en tillhörighet till de andra i rummet. Många människor som 

behärskar flera språk kan också växla mellan dessa i olika situationer vilket innebär att man kan 

medvetet inkludera eller exkludera andra människor, med andra ord så häver man eller sätter 

gränser. Att försöka behålla sitt modersmål när man flyttar till ett annat land är otroligt viktigt 

(Borgström 1998). Heyman (1990) menar att för invandrare som kommer till sitt nya land, där 

mycket upplevs som svårt och obegripligt kan det helt och hållet vara livsnödvändigt att försöka 

hålla kvar sitt modersmål. 

     Svenskan är internationellt sett ett litet språk. Det är inte många människor som flyttar till 

Sverige som redan kan svenska, utan det är något som de måste lära sig efter sin ankomst. Franzèn 

(2001) skriver att det finna många olika faktorer som påverkar en individs språkinlärning, bland 

annat det språkliga avståndet, detta avser hur långt språken rent tekniskt ligger ifrån varandra. Tittar 

vi till exempel på danskar, norrmän och svenskar så kan de oftast förstå varandra utan några större 

svårigheter eftersom dessa tre språk har samma ursprung. Även själva meningsbyggnaden kan 

påverka språkinlärningen, med det menas den ordning i vilken orden placeras i en mening. I till 

exempel lettiska hamnar huvudverbet sist i en mening. 

 

3.2 Spegeljaget 

   Sociologen Charles Horton Cooley grundade begreppet ”spegeljaget”, med detta menar han att vi 

människor ser oss själva genom att titta på andra. När vi sätter oss in i andra människors situationer 

medför detta att vi också ser deras uppfattning av oss själva, i samband med detta blir vi också 

medvetna om den bild andra har av oss. På det här sättet formas då och förändrar vi människor vårt 

jag (Trost & Levin 1996). 

   För att förstå det hela lite bättre utgår spegeljaget från en slags trestegsmodell: 



1) Vår egen föreställning om hur andra ser oss. 

2) Vår egen föreställning om hur andra bedömer oss själva. 

3) En självkänsla som infinner sig utifrån dessa föreställningar, antingen kan de vara positiva 

eller negativa, antingen känner man stolthet eller förödmjukelse. 

   Genom att man blir medveten om andra människors föreställningar om oss själva och genom att 

man sedan tolkar dessa så skapas vår egen självbild. En människas självkänsla grundar sig i de 

positiva och negativa omdömen som jaget har gjort utifrån andra människors omdömen. Dessa 

omdömen styrs sedan i sin tur av hur människan själv tolkar dem. Negativa självbedömningar som 

upprepas leder till en negativ syn på sig själv och upprepande positiva självbedömningar leder till 

en positiv syn på sig själv (Trost & Levin 1996). 

 

3.3 Identitet 

   Hur en individ uppfattar sig själv och hur den individen ser på sig själv brukar man beteckna med 

begreppet identitet. Stier (2003) menar att en individs identitet kan delas in både i en personlig 

identitet och i en social identitet. Den förstnämnda handlar om att man ska lära känna sig själv och 

förstå vem man är. Den sistnämnda bygger på andra människors uppfattningar om oss själva.  

   Stier (2003) skriver också att identitetskänslan existerar genom två olika dimensioner, dels 

insikten av att ens existens har sammanhang och kontinuitet och dels vissheten om att människor i 

ens omgivning uppfattar just ens sammanhang och kontinuitet. Med andra ord kan man säga att det 

jag själv upplever som jag stämmer överens med vad jag känner att andra tycker är jag. 

   Som vi ser här så formas människans identitet utifrån människans egenskaper och egna handlingar 

men samtidigt så formas den utifrån det samspel som existerar mellan omgivningens uppfattning av 

människan och den ”spegelbild” människan har av sig själv. Med andra ord kan man säga att kärnan 

i en människas identitetsbyggande är människans syn på sig själv i relation till den omgivande 

världen ( Ahmadi 1998:27). 

 

   Identitet byggs upp i samspel med andra människor i den närmaste omgivningen, detta är något 

som sker från första stund i livet, tex spädbarnet signalerar med glädje eller gråt och mamman 

svarar på signalerna. Franzèn (2001) skriver till följd av detta att vi som barn också utsätts för 

speglingar av den närmaste omgivningen med det menar hon att barnets personlighetsdrag tolkas på 

olika sätt. Tex är det många gånger man hör eller till och med säger själv ”lika söt som mamma”, ” 

lika bestämd som sin pappa”. I stort sätt hela livet är vi människor omgivna av andra människor 

som talar om för oss vilka vi är och genom detta byggs vår identitet upp, både medvetet och 

omedvetet. Dessa människor fungerar som speglar som hela tiden finns där och bekräftar för oss 

vilken människa man egentligen är ( Franzèn 2001:76). 



   Det är just detta som ger en människa en fast och stabil punkt i dennes omgivning vilket medför 

att det finns en grund att stå på och känna tillhörighet och skapa en förståelse för sin egen plats som 

människa i omgivningen (Ahmadi 1998:81). Men vad händer om man byter land och plötsligt 

förlorar alla sina vanliga mänskliga speglar? 

    

4. Metod  

 

   Jag har använt mig av kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer. Som jag ser det så är fördelen 

med intervjuer det att informanterna har fått möjlighet till att bli lite mer personliga och lite mer 

öppna till att berätta om sina egna erfarenheter, detta är något som jag anser i stort sätt är omöjligt 

om jag använt mig av en annan metod som tex. enkät eller observation. En annan fördel med just 

intervjuer är att jag som intervjuare kan under tidens gång fylla i med följdfrågor något som också 

är omöjligt vid tex. Enkät (Kvale 2009). 

   Intervjuer kan utformas på olika sätt, jag har i mitt arbete valt att använda mig av en semi-

strukturerad intervjuguide. Detta innebär att jag har utgått ifrån olika teman och informanterna fritt 

får svara på mina frågor. Min intervjuguide har jag mer använt som ett verktyg så att jag själv inte 

tappade bort mig under intervjuns gång (Lantz 2007). Valet att inte använda mig av fasta 

svarsalternativ har att göra med att jag anser att detta kan vinkla informanternas svar, något som jag 

vill undvika.  

   Genom den öppna intervjun får informanterna beskriva sin egen bild av verkligheten och själva 

intervjun ger i sin tur data som ökar förförståelsen för människors subjektiva verklighet. Med andra 

ord kan man säga att det handlar om att förstå den sociala verkligheten och på vilket sätt den är 

konstruerad och ordnad ur informanternas perspektiv (Lantz 2007). 

   Lantz (2007) skriver att en väl genomförd intervju ger data som speglar källan, jag som 

intervjuare försöker fånga informanternas uppfattning eller upplevelse och ge dem möjlighet att 

uttrycka sina tankar för att uppnå detta. 

 

   I min uppsats har jag valt att benämna informanterna som invandrare, som jag ser det så är det 

läsarna själva som lägger en värdering i själva ordet och inte jag som använder det i min uppsats.  

Även informanterna i min undersökning benämner sig själva som invandrare vilket i sin tur 

resulterade i att också jag blev bekväm av att använda ordet.  

   För mig är ordet invandrare inte något negativt, men på grund av media har det blivit ett ord som 

på något sätt är fullt att använda och detta tänker jag i min uppsats att gå emot. Informanterna  är 

invandrare, de har ”vandrat in” i ett annat land än det land som de är födda i och hur man väljer att 

se på det eller kalla dem anser jag är upp till var och en. 



 

4.1 Avgränsning och urval 

   Jag har i mitt arbete valt att göra en geografisk avgränsning och detta innebär att min 

undersökning innehåller människor med invandrarbakgrund som är bosatta i Värmlands län. De 

personer som jag valt att intervjua är mellan 20-30 år och anledningen till detta är att jag ville ha 

vuxna informanter då jag tror att de till vis del har en bättre bild av vem de är. 

   I mitt urval har jag använt mig av något som kallas snöbollsurval, detta innebär att jag som 

forskare ser till att få tag i en person som jag anser är relevant för mitt arbete och sedan genom 

denne få tag på nästa person att intervjua och så likadant med nästa och nästa tills jag hade mina 

fyra intervjuer (Kvale 2009). 

    Anledningen till att jag valde denna urvals metod var att jag fann det väldigt svårt att få tag i 

personer som ville ställa upp på en intervju. Jag kontaktade en bekant på tolkcentralen och genom 

henne fick jag då tag i min första informant som i sin tur ledde mig till min andra informant och så 

fortsatte det.  Dock i mitt snöbolls urval hade jag några önskemål för att få lite variation, eftersom 

det är det nya språket i relation till människans identitet så ville jag inte att mina informanter skulle 

ha varit bosatt i Sverige i mer än 10 år, detta för att jag tror att har man bott i ett land i mer än 10 år 

så känner man sig rätt bekväm och trygg i sig själv i relation till det nya språket. Jag ville inte 

heller, som jag nämnt tidigare, att mina informanter skulle vara under 20 år. När jag sedan hade fått 

tag i två informanter från Lettland och en informant från Chile hade jag som önskemål att även min 

fjärde och sista informant skulle komma från Chile. Dettta därför att även om resultatet av mitt 

arbete inte kan generaliseras kan det ändå leda till en fingervisning när det gäller betydelsen av 

nationell tillhörighet. 

   Trots (2010) skriver att man önskar finna en variation med sitt urval. Därför har jag valt att skapa 

variation i både ålder och till viss del bakgrund, samtidigt blev det en skillnaden bland min 

informanter där hälften av dem talar svenska flytande medan de andra två håller på att lära sig 

svenska. De två personer som inte talade flytande svenska har spanska som modersmål. Spanska är 

något som jag själv talar flytande och därför ansåg jag inte det var nödvändigt att ta hjälp av en tolk, 

vilket annars hade varit det bästa. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

   När jag formulerade mina intervjufrågor utgick jag ifrån mina teoretiska ramar, alltså språkets 

betydelse och individens identitet. Efter att mina frågor var färdiga valde jag att test intervjua en 

vän för att se om det behövdes göra några förändringar eller formulera om något. 

   Innan jag genomförde de riktiga intervjuerna kontaktade jag informanterna och informerade dem 

om mitt syfte med mitt arbete och dess upplägg. I samband med detta har informanterna också 



garanterats anonymitet. Detta innebär att efter avklarad transkribering av intervjuerna har dessa 

raderats och namnen på informanterna har ändrats.  

   Alla fyra intervjuer har ägt rum på ett kontor på tolkcentalen där jag i lugn och ro har kunnat 

genomföra mina intervjuer utan att ha blivit störd. 

   Direkt efter intervjuerna transkriberades de ljudinspelade samtalen, detta innebär att jag skrev ut 

dem ordagrant. Efter detta började jag bearbeta mitt material och identifiera likheter och olikheter i  

informanternas svar utifrån mina teoretiska ramar som jag använde mig av i min intervjuguide. 

   Trost (2010) skriver om tre olika möjligheter att koda sin data, dels kan man koda sin text ord för 

ord eller se på hela satser eller meningar. Man kan också koda av texten som en helhet. Eftersom det 

är första gången jag kodar en text helt själv ansåg jag att göra det ord för ord skulle bli allt för stort 

och omfattande för mig, men eftersom jag bara har 4 intervjuer såg jag det tredje alternativet till 

kodning som allt för litet, hur skulle jag kunna hitta något intressant om jag såg texten som en 

helhet? Därför valde jag att koda mitt material genom att se på hela satser eller meningar.  

   Jag började med att läsa igenom varje intervju var för sig och markerade de meningar och citat 

som jag tyckte var relevanta för mitt arbete, därefter sorterade jag in meningar och citat på ett mer 

aktivt sätt efter begreppen språk och identitet för att få en enklare överblick och utifrån detta 

började jag sedan koppla ihop mitt material med mina teoretiska begrepp. 

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generalisering 

   Validitet och reliabilitet anger kvaliteten hos data. Med validitet menar man om min 

frågeställningar har mätt det de var avsedda att mäta. Med andra ord om jag har fått in det material 

som ska kunna uppfylla syftet med mitt arbete ( Trost 2010).  

   Jag har arbetat fram mina intervjufrågor utifrån mina teoretiska ramar, språk och identitet. Det har 

inneburit att min analys av svaren i sin tur har kommit naturligt och att de svar jag fått väl stämmer 

överens med det jag har försökt ta reda på. 

 

   Validiteten i själva intervjun beror till viss del på om svaren jag fått har varit ärliga (Kylèn 2004). 

I mitt fall kan jag ju egentligen bara hoppas på att jag lyckats skapa ett förtroende till mina 

informanter som har lett till att de har svarat ärligt på mina frågor. 

   Reliabilitet anger tillförlitligheten och säkerheten i de svar jag får in. Jag har valt att spela in mina 

intervjuer för att vara säker på att få med allt som blivit sagt under själva intervjun. Detta har också 

medfört att jag som intervjuare har kunnat delta fullt ut under intervjun och sluppit att lägga för 

mycket fokus på att skriva. Dessa två detaljer skulle jag vilja säga höjer reliabiliteten i mitt arbete.  

   Jag anser också att jag lyckats bra med att inte ställa ledande frågor under intervjuerna och med 

detta anser jag också att kravet på hög reliabilitet har blivit tillfredsställd (ibid). 



   Som avslutning i varje intervju valde jag att sammanfatta intervjuinnehållet tillsammans med  min 

informant, detta anser jag också kan höja tillförlitligheten då jag som intervjuat kan visa att jag har 

förstått och att eventuella missförstånd kan redas ut. 

 

    Generaliserbarhet innebär att informationen som presenteras skall vara gällande för en hel 

population (Kylén 2004). 

   I mitt arbete har jag inte gjort några ansträngningar för att få fram de värderingar som är de mest 

generella eller representativa för människor med invandrarbakgrund i Sverige eller något liknande. 

   Det som har varit väsentligt för mig är att de åsikter som mina informanter  framfört har varit 

representativa för dem själva. Min uppfattning är att de upplevelser som mina informanter har 

berättat om inte är unika på något sätt utan det är något som många människor som befinner sig i 

samma situation kan känna igen sig i. 

 

4.4 Etik 

   I  min uppsats har jag valt att följa de etiska riktlinjer som Fangen (2004) tar upp och behandlar i 

sin bok  Deltagande observation. 

     Innan varje intervju har jag valt att för var och en beskriva själva ramarna för min intervju,  

bland annat hur lång tid jag planerar att hela intervjun beräknas ta och hur jag kommer att använda  

materialet samt etiken för intervjuns genomförande.  

 

   Informerat samtycke och konfidentiallitet, förklarar Fangen (2004) är de forskningsetiska 

principer som antagligen diskuteras allra mest. Vad som menas med informerat samtycke är att de 

som kommer att studeras även måste informeras om syftet med projektet, vilket jag tydligt gjorde 

redan i början av mina intervjuer. Jag talade också om på förhand för mina informanter att det stod 

dem fritt att avbryta intervjun när som helst om de så skulle önska. Jag berättade också kortfattat om 

mitt arbete, detta för att jag inte ville berätta mer än vad som var nödvändigt då jag var rädd att 

annars styra in informanterna i tankebanor som de inte naturligt skulle ha hamnat i. 

   Om konfidetiallitet säger Fangen (2004) att de uppgifter som publiceras inte skall vara av den 

arten som riskerar att avslöja de berördas personliga identitet. 

   I min eftersträvan att leva upp till kravet på konfidentiallitet har jag fattat beslutet att inte lämna ut 

uppgifter om mina informanters namn i uppsatsen, utan de namn som används är påhittade och har 

inget att göra med de riktiga personerna som jag intervjuat. Jag har också valt att låta mina 

informanter ta del av min presentation av dem i mitt arbete, allt för att inte bryta konfidentialliteten. 

   De ljudinspelningar som har utförts har efterhand makulerats och i de nedskrivna versionerna av 

intervjuerna har personernas namn hemlighållits.  



   Fangen (2004) nämner att det ofta råder en konflikt mellan konfidentiallitetskravet och kravet på 

kontrollerbarhet, som är ytterligare ett forskningsetiskt krav. Det är nämligen eftersträvansvärt att 

utföra sin forskning på ett sådant vis som möjliggör att andra kan bedöma dina tolkningar av det 

insamlade materialet. Då dessa strider mot varandra är det dock det förstnämnda kravet som väger 

tyngst (Fangen 2004: 212). 

   Liksom Fangen hävdar att man bör, så har även jag värderat kravet på konfidentiallitet högre än 

kravet på kontrollerbarhet. Det skulle alltså kunna bli svårt för någon att kontrollera våra tolkningar 

och slutsatser, men å andra sidan så skyddas mina informanters privatliv från att exponeras mer än 

nödvändigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Presentation av informanterna 

 

   Här följer en kort presentation av informanterna samt lite information om deras bakgrund. 

 

5.1 Ingrid 

   Ingrid är 21 år gammal och kommer ifrån Lettland. I Lettland är hon född och uppvuxen hos sin 

familj som består av mamma, pappa och en yngre bror. Ingrid är katolik och hennes modersmål är 

lettiska, vilket är det officiella språket i Lettland, hon pratar även flytande ryska vilket också är 

väldigt vanligt i Lettland. 

   För 5 år sedan lämnade hon sin familj i Lettland för att flytta till Sverige och idag bor hon nu i 

Karlstad med sin sambo och deras 1-åriga son. Det tog lång tid för Ingrid att finna sig till rätta i 

Sverige, hon saknade sin familj och sitt liv i Lettland väldigt mycket till en början. Idag har hon ett 

jobb vilket har fått henne att börjar tänka på Sverige som sitt hem. Hon har en nära relation med sin 

familj i Lettland och försöker med jämna mellanrum åka och hälsa på dem. 

   Ingrid drömmer om att utbilda sig till frisör och att kanske en dag kunna återvända till Lettland 

och öppna eget dock är hon medveten om att den ekonomiska situation som Lettland idag befinner 

sig i inte är något hon kan eller vill leva i. 

 

5.2 Ivar 

   Ivar är 26 år och är född och uppvuxen i Lettland. Ivar föräldrar skilde sig när han var 2 år 

gammal vilket gjorde att han och hans 3 bröder hamnade på ett barnhem. 

   År 1998 kom Ivar som sommarbarn till Sverige för första gången genom organisationen ”hjärta 

till hjärta”. De fyra följande åren kom han till Sverige på varje sommar- och vinterlov och en stark 

relation växte fram mellan honom och den svenska familjen han bodde hos under sin vistelse i 

Sverige. År 2002 när Ivar var 16 år gammal lämnade han barnhemmet i Lettland  och flyttade till 

sin svenska familj. 

   Idag bor Ivar i Karlstad tillsammans med sin fru och barn. Ivar har idag kontakt med sina bröder 

över internet men träffar dem sällan. När han gått ut sfi-skolan fick han snabbt ett arbete och trivs 

väldigt bra i Sverige. Eftersom han inte har många glada minnen från sin tid på barnhemmet i 



Lettland känner han heller ingen saknad till sitt hemland. Dock har han en dröm om att få hit sina 

bröder en dag. 

 

 

 

 

5.3 Andrea 

   Andrea är 22 år och är född och uppvuxen i Chile. Andrea kom till Sverige för 3 år sedan 

tillsamman med sina två bröder. Hennes pappa dog när Andrea bara var 10 år gammal och hennes 

mamma dog i cancer precis innan de gav sig av till Sverige.  

   I Sverige har hon flera släktingar och det var därför hon och bröderna kom till Sverige när deras 

mamma gick bort. Andrea bor i dag tillsammans med sin pojkvän och läser på Sfi. Hon trivs i 

Sverige men hon önskar ändå att saker varit annorlunda så att hon och hennes bröder kunde fått 

stanna kvar i Chile.  

   Hennes yngsta bror bor kvar i Sverige men hennes äldre bror flyttade till USA förra året. Andrea 

har några få släktingar kvar i Chile men har tyvärr ingen kontakt med dom. Andrea drömmer nu om 

att en dag kunna återvända till Chile för att se om saker är som hon minns det. 

 

5.4 Maria 

   Maria är 28 år gammal och kommer ifrån Chile. Maria kom till Sverige för snart 4 år sedan på 

grund utav kärleken, hon träffade sin man för 6 år sedan i Chile som då var på semester där. Efter 

nästan 4 års väntan har hon nu äntligen fått sitt uppehållstillstånd för att få stanna i Sverige. Det är 

först nu som hon vågar slappna av och känna sig trygg, hon känna en lättnad för att hon nu äntligen 

har alla sina papper i ordning och kan nu börja leva sitt liv. 

   Maria har bara sina två systrar kvar i Chile, båda hennes föräldrar är döda och hennes äldsta bror 

försvann för ca 8 år sedan och hon har inte hört något om honom sedan dess. Maria har ingen direkt 

längtan till att åka tillbaka till Chile, kanske kunde hon tänka sig att åka dit på semester med sina 

barn för att få visa dom vart hon växt upp men annars har hon fullt fokus på att börja leva sitt liv i 

Sverige. 

   Maria har läst på Sfi i snart ett år men har på grund av problem med uppehållstillståndet inte känt 

sig motiverad till att lära sig svenska, hon pratar bra engelska och har hitintills känt att det är det 

enda hon har behövt, men nu efter sommaren ska hon fortsätta Sfi och planerar att bli klar inom ett 

år så att hon sedan kan söka in på universitetet och läsa till sjuksköterska. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Analys  

 

   Här kommer jag nu att presentera utvalda svar från de intervjuer som jag har utfört, dessa svar är 

de svar som jag anser är relevanta för mitt arbete. Jag har också valt att dela upp min analys i 

enlighet med mina teoretiska begrepp, detta för att göra det mer lättläst och överskådligt. I min 

uppsats har jag använt mig av Sapir Whorf (2004) teori om språkets påverkan på människans sätt att 

tänka, samt Cooleys (1996) begrepp ”spegeljaget”, samt teoretiska begrepp som identitet och språk. 

Detta har jag till viss del relaterat till och hittat olika mönster, detta anser jag kan ge en ökad 

förståelse till min slutsats. Jag vill poängtera här att min målsättning är enbart att försöka svara på 

mina frågeställningar.  

 

6.1 Identitetsskapande 

   Stier (2003) menar att själva identitetsskapandet bygger på känslan av kontinuitet och 

sammanhang vilket de flesta av mina informanter saknar. Alla människor vill bli sedda och 

uppfattade av sin omgivning som de är, men jag kunde se hos  flera av mina informanter att 

uppfattningen de hade om sig själv var splittrad. På frågan om de kände sig som svensk eller som 

invandrare, svarade Ingrid så här: 

 

   ”Ibland känner jag mig som en person med flera huvuden. Jag använder mig av ett huvud i skolan 

och ett annat hemma och så tar jag på mig mitt tredje huvud när jag träffar min släkt i Lettland. 

Ibland vet jag inte riktigt vem jag egentligen är!”  

 

   Enligt Franzèn (2001) byggs identiteten upp i samspel med människor i den närmaste 

omgivningen, dessa människor fungerar som speglar och bekräftar vilken människa man egentligen 

är. För en människa som Ingrid i det här fallet som har bytt land har hon också i samband med detta 

förlorat sina ”speglar”. Ingen runt omkring henne vet egentligen vem hon är, det finns ingen 

”spegel” som kan berätta vem hon var som barn, som syster eller som dotter och detta kan leda till 

att man inte riktigt vet vem man är. Även Cooley menar att människan först blir en individ då denne 

kan se sig själv genom andra (Trost & Levin 1996).  



 

 

” Jag uppfattar mig spontant som chilenare och inte som svensk. Jag skulle nog vilja säga att jag bär 

på två kulturer, jag har två kulturer och två olika sätt att leva på” (Andrea) 

”Jag ser mig själv som lite av varje, alltså en mix av både svensk och lettisk och jag trivs med det. 

När jag är i Sverige tror jag att jag betraktas av andra utifrån mitt sätt att prata, som någon som inte 

är svensk. När jag åker till Lettland tror jag att de ser mig som svensk på grund av mitt beteende. 

Som jag sa så är min verkliga identitet delar av både svensk och lettisk!” (Ivar) 

 

   Detta skulle man kunna relatera till Grosins (1973) dubbelidentiteter. Känslan av en 

dubbelidentitet  menar Grosin (1973) varken är positiv eller negativ, hela situationen beror på hur 

man själv hanterar det. I både Ivars och Andreas fall ser det ut som det har blivit något positivt, de 

tar fram det bästa ur båda sina identiteter och känner sig trygga i det. Ivars påpekar också att han 

trivs med det. Den dubbla identiteten innefattar upplevelser av att stå inför två världar eller två 

sidor, ena sidan finns hemkulturen och på den andra sidan finns majoritetssamhället kultur.  

   Grosin (1973) menar dock att det är många som inte hanterar sin dubbelidentitet som något 

positivt och resultatet blir då att man känner sig förvirrad och inte trygg i sig själv, detta tillstånd 

kan man koppla till Ingrid som säger att hon ibland inte vet vem hon är. 

 

” Jag ser mig själv som invandrare, jag kommer aldrig att se mig som en svensk eftersom 

svenskarna inte vill se mig som en utav dem. Jag är ju från Chile, hur ska jag då egentligen kunna se 

mig själv som något annat?!” (Maria) 

 

   Hur Maria känner skulle man kunna koppla till Borgströms (1998) undersökning bland 

spansktalande ungdomar där det visade sig att hur mycket än informanterna försökte anpassa sig till 

deras nya land och det nya samhället så kände de sig ändå som om de inte blev accepterade. Detta 

resulterar i sin tur till att man söker sig till andra invandrare och ansluter sig till ”invandrargrupper” 

i samhället.  

   Det visar också på det både Stier (2003) och Cooley (1996) skriver, att det är i social interaktion 

och relation till omgivningens uppfattning som man skapar sin identitet och utvecklas. Här ser man 

tydligt hur stark påverkan omgivningens syn på individen har för hur man uppfattar sig själv som 

person. Cooley (1996) menar också att en människas självkänsla grundar sig i de positiva och 

negativa omdömen som jaget har gjort utifrån andra människors omdöme. 

 

   ”Jag känner på något sätt att jag tillhör Sverige eftersom det är här jag bor, samtidigt känner jag 



att jag tillhör Lettland eftersom det är därifrån jag kommer från början. Jag känner inte att jag trivs 

någonstans, jag saknar mina kompisar i Lettland. Jag har inte direkt några kompisar här men i 

Lettland skulle jag sakna min pojkvän..........så, ja, jag vill väl vara på båda platserna samtidigt kan 

man säga.” (Ingrid) 

 

   En viktig förutsättning för att överhuvudtaget känna någon tillhörighet är att man känner att man  

blir bekräftad. Cooley (1996) menar att genom att man blir medveten om omgivningens 

föreställningar om oss själva och genom att man sedan tolkar dessa så skapas vår egen självbild, 

detta kan man koppla till att man blir bekräftad som människa. Heyman (1990) menar att en 

människa måste kunna känna identifieringsmöjligheter till sina rötter, genom detta får man en kultur 

som man känner tillhörighet till och blir bekräftad av. 

   När jag frågade mina informanter om de någon gång hade upplevt att de hade blivit annorlunda 

bemötta på grund av deras ursprung, fick jag lite blandade svar. 

 

”Jag lyssnar inte på sånt, men säkert är det någon som har sagt något någon gång...........men jag kan 

ju inte förändra vem jag är. Egentligen är jag ju som vem som helst, en kille med familj och 

jobb.”(Ivar) 

 

    Jag kan se genom min intervju med Ivar att ha ett jobb i det nya landet kan vara till stor hjälp att 

skapa sig en roll i samhället, man känner att man har en position och att man är meningsfull genom 

det man gör (Stier 2003). 

 

6.2 Språkets betydelse 

 ”I början tyckte jag det var jättejobbigt när folk kunde börja skratta på stan eller i affären om jag 

uttalade något fel............alltså de förstod ju vad jag menade och så men de ville ändå påpeka att jag 

inte uttalade det rätt.” (Andrea) 

 

” Jag tycker det verkar som att bara för att man inte kan svenska flytande så tror folk att man inte 

kan ingenting, de behandlar en som ett barn. Jag fick tex inte ett sommarjobb på en städfirma 

eftersom jag inte talade flytande svenska.” (Ingrid) 

 

   Man kan tydligt se hur informanterna har upplevt att de blivit tillskriva vissa egenskaper och vissa 

identiteter av sin omgivning och blivit värderade utifrån dessa. Man kan också tydligt se hur just 

språket kan exkludera och inkludera andra människor (Borgström 1998). Grosin (1973) menar att 

hur språket uppfattas av dem själva och av omgivningen, hur man använder sina språk och sin 



språkmedvetenhet är två viktiga punkter i upplevelsen av den dubbla identiteten. 

 

   Borgström (2003) skriver också att människor måste utveckla ett medvetande för att få en 

identitet och detta är något som enbart kan uppfyllas genom interaktion med andra människor. 

 

”Till en början ville jag inte alls lära mig svenska, jag kunde engelska och kunde göra mig förstådd 

genom det. Jag undvek helt enkelt svenskar så mycket som möjligt. Kanske hade hela processen 

med uppehållstillståndet något med det hela att göra” (Maria) 

 

 

   ” För mig föll det sig helt naturligt att lära mig svenska så fort som möjligt, jag visste väldigt 

tidigt att jag inte skulle flytta tillbaka till Lettland så min enda chans var att lära mig svenska fort!” 

(Ivar) 

 

   Borgström (1998) menar att språket kan leda till både utanförskap eller tillhörande, vilket man 

kan se som en utav anledningarna till att lära sig det nya språket. Informanterna verkar vara väl 

medvetna om detta men precis som Maria sa så finns nog många gånger viljan där att lära sig 

språket men att det i hennes fall var andra omständigheter som blanda sig in. 

   Franzèn (2001) skriver också om de olika faktorerna som kan påverka en människans 

språkinlärning, hon menar att det är enklare att lära sig ett språk om språken ligger nära varandra 

och kanske kan även detta vara något som ligger till grund för att Ivars från Lettland lärde sig 

språket relativt fort medan Maria från Chile inte har lärt sig det lika fort. 

    Maria berättade hur hon i början inte ville lära sig svenska, hon ansåg att hon klarade sig bra på 

engelskan. Eftersom Maria inte kunde göra sig förstådd på svenska kan hon ha upplevt att de andras 

bild av henne försämrades vilket även kan försämra en människas självkänsla. Det blev samtidigt 

svårt för Maria att skapa sig en identitet eftersom det inte är lätt att speglas inför människor som 

inte förstår henne.  

   Cooley (1996) skriver att människas självkänsla grundar sig i de positiva och negativa omdömen 

som jaget har gjort utifrån andra människors omdömen. Dessa omdömen styrs sedan i sin tur av hur 

människan själv tolkar dem.  

 

   Heyman (1990) skriver om människans möjlighet till utveckling genom att känna till sina rötter 

och en gemenskap, tillhörighet till sin släkt. Hon menar att det är detta som ger människan en kultur 

och en tillhörighet. Även språket kan bidra till att man känner tillhörighet. 

 



”Hemma pratar vi bara lettiska och jag vill att min son självklart ska lära sig mitt modersmål, både 

svenskan och engelskan kommer han ju att lära sig ändå. Om han inte lär sig lettiska kan han ju 

aldrig förstå mormor och morfar!” (Ingrid) 

 

”Jag pratar mest spanska hemma även fast min pojkvän inte jämt förstår mig men det är ju den jag 

är! Jag har svårt att vara arg på svenska och svårt att vara ledsen på svenska med, det är ju inte så 

som jag är!” (Andrea) 

 

   På Andreas svar kan man tydligt se det Borgström (1998) menar, att det är det ursprungliga 

språket som skapar människan identitet. Människan definierar sig själv och låter även sig själv bli 

definierade av andra genom sitt språk. Därav kan man se olikheterna i Andrea och Ivar. Ivar fann 

det väldigt lätt och naturlig i att lära sig svenska och han känner sig väldigt trygg i sig själv. Andrea 

där emot ser sig själv som chilenare och känner att hon inte kan uttrycka det hon vill på svenska 

språket, hon känner sig inte som sig själv när hon talar svenska. 

   Ladberg (2003) skriver att en kultur är inbäddad i själva språket vilket är något man tydlig kan 

urskilja i Andreas sätt att känna sig när hon talar svenska. Även Sapir-Whorf-teorin bygger på att 

språket är en spegelbild av kulturen. 

 

”Människor som bara har växt upp här i Sverige tror jag har det svårare att veta hur de ska bete sig 

med människor tex från Chile. Jag känner ju till båda kulturerna så jag lär mig ju nu olikheterna i att 

träffa människor från de här kulturerna” (Maria) 

 

”Nu när jag kan lite svenska förstår jag ju dagispersonalen där min son går. Jag vågar också gå till 

läkaren själv, det gjorde jag aldrig förut, min pojkvän fick alltid följa med mig” (Ingrid) 

 

   Detta är svaren jag fick av Maria och Ingrid när jag frågade om de tyckte att deras 

svenskkunskaper hade någon betydelse för hennes möjligheter i samhället. Även Borgström (2003) 

skriver om hur en människa kan få möjligheten att se världen på olika sätt och förstå sig på de 

sociala reglerna som finns för en kommunikation då man har tillgång till mer än ett språk. 

    Samtidigt kan man titta på slutsatsen av Sapir-Whorts teori där man är inne på samma sak, att 

människor med olika språk upplever världen på olika sätt. 

   Ladberg (2003) skriver att när en människa lär sig ett nytt språk så lär man sig samtidigt något om 

den kultur som språket tillhör. Lär man sig tex att hälsa på spanska så lär man sig också i vilket 

tonläge man normalt hälsar och vilket kroppsspråk som förväntas av en. 

 



”Språket var för mig ett sätt att knyta kontakter och genom det fick jag sedan det jobb jag har i dag. 

När jag började prata mer svenska fick jag större förtroende på jobbet med mina jobbarkompisar. 

Hade jag inte haft mitt jobb skulle jag aldrig kunnat försörja min familj.” (Ivar) 

 

   Ivar berättar här att ju mer svenska han pratade på jobbet med sina arbetskamrater så kunde han 

ge dem ett annat intryck av sin person. Detta ledde till att arbetskamraterna började behandla Ivar 

på ett annat sätt och Ivar upplevde ett större förtroende. I det här fallet kan man se hur en individ 

skapar sin egen identitet utifrån andra individers reaktioner på sig själv. 

 

”Jag vill nu kunna språket, då skulle jag kunna studera och sedan få ett bra jobb, jag blir liksom 

någon” (Maria) 

    

   För att skapa nya kontakter och för att överhuvudtaget kunna kommunicera med andra människor 

krävs att man talar och förstår samma språk. Stier (2003) menar att språket kategoriserar individens 

identitet i samhället. Sammanhangskänslan växer fram genom interaktion mellan individen och 

olika sociala institutioner som tex sjukvård och myndigheter, språket blir i de här sammanhangen ett 

viktigt hjälpmedel och verktyg för att få tillgång till dessa institutioner. Utan ett språk kan man 

tänka sig att man känner ett utanförskap vilket i sin tur kan leda till en spricka i 

sammanhangskänslan.  

 

6.3 Hur identitet hör ihop 

   Som Stier (2003) skriver så är identitetsskapandet beroende av uppbyggandet av känslan av 

kontinuitet och sammanhang. För att bygga upp detta behöver man etablera kontakter och bygga 

upp relationer med specifika personer samt institutioner och för att göra detta krävs att man kan 

använda sig av ett språk. Detta ser vi exempel på både i Ingrids och Ivars svar. 

 

”Nu när jag kan lite svenska förstår jag ju dagispersonalen där min son går. Jag vågar också gå till 

läkaren själv, det gjorde jag aldrig förut, min pojkvän fick alltid följa med mig” (Ingrid) 

 

”Språket var för mig ett sätt att knyta kontakter och genom det fick jag sedan det jobb jag har i dag. 

När jag började prata mer svenska fick jag större förtroende på jobbet med mina jobbarkompisar. 

Hade jag inte haft mitt jobb skulle jag aldrig kunnat försörja min familj.” (Ivar) 

 

   Vi kan även se det till viss del i Marias svar, där hon sa att hon nu ville lära sig språket så att hon 

kunde studera för att sedan få ett arbete. Språket hör till människors vardag, man vill kunna göra sig 



förstådd och man vill förstår vad andra säger. Samtidigt som man lär sig det nya språket blir man 

också en del av den nya kulturen, vilket ger en känsla av tillhörighet till det svenska samhället som 

även det leder till sammanhang i sin identitet. Både Ivar och Ingrid kan växla mellan språk i olika 

sammanhang, deras språk kan med andra ord anpassas efter vilken grupp de vill tillhöra eller vara 

delaktiga i. Att kunna göra detta och att kunna identifiera sig med båda språken har att göra med en 

dubbel identifikation skriver Borgström (1998). Maria och Andrea kan än så länge bara identifiera 

sig med det spanska språket. 

 

 Jag har svårt att vara arg på svenska och svårt att vara ledsen på svenska med, det är ju inte så som 

jag är!” (Andrea) 

 

   Efter 3-6 år i Sverige har informanterna mer eller mindre lyckats skapa en ny identitet som till stor 

del upplevs som positiv.  

   Viktiga aspekter i informanternas identitetsskapande har varit att de har lärt sig eller att de håller 

på att lära sig det svenska språket., vilket också leder till att de lär sig nya kulturella koder och de 

känner tillhörighet till det svenska samhället. 

 

”Jag ju som vem som helst, en kille med familj och jobb.”(Ivar) 

 

    Att kunna skämta på ett språk, att kunna delta i en konversation på samma villkor och att känna 

till och vara medveten om de sociala regler som finns vid en kommunikation är avgörande för 

tillhörighet skriver Borgström (1998). 

   Var och en av informanterna har förhoppningar om en framtid i Sverige och ett bra liv antingen 

genom att arbete eller att studera, detta betyder att känslan av kontinuitet och sammanhang har 

byggts upp av informanterna. 

 

”Jag vill nu kunna språket, då skulle jag kunna studera och sedan få ett bra jobb, jag blir liksom 

någon” (Maria) 

 

   För att besvara mina frågeställningar skulle jag vilja säga att språket påverkar en människas 

identitetsskapandet och är en oerhört viktigt del i människors identitet. Språket är en del av det 

vardagliga livet. Hur ska man som människa kunna nå ut till andra människor och vissa vem man är 

som människa om man inte kan språket? Hur ska man kunna förklara för andra människor vad 

tycker om och inte tycker om, om man inte kan språket? 

   När man lär sig ett nytt språk så lär man sig samtidigt något om den kultur som språket tillhör 



samt de kulturella koder som finns inom varje kultur, utifrån detta växer sedan en tillhörighet fram 

till det nya samhället. Även kunskaperna i det nya språket kan leda till antingen utanförskap eller 

tillhörande. På det sätt en människa talar har stor betydelse för hur hon eller han sedan blir 

uppfattad av sin omgivning, den bild människan sedan får av sin omgivning av sig själv påverkar 

sedan i sin tur ens egen självkänsla. Själva kärnan i en människas identitetsskapande grundar sig 

alltså på människans egen syn på sig själv i relation till sin omgivning. 

” Jag tycker det verkar som att bara för att man inte kan svenska flytande så tror folk att man inte 

kan ingenting, de behandlar en som ett barn. Jag fick tex inte ett sommarjobb på en städfirma 

eftersom jag inte talade flytande svenska.” (Ingrid) 

 

   De olika kunskaper informanterna  har av det svenska språket påverkar självklart hur de ser på sig 

själva. Ivar som talar flytande svenska är också den av informanterna som själv tycker att han funnit 

sin plats och känner tillhörighet till samhället. Ingrid nämner också hur känslan av samhörighet till 

samhället har växt genom att hon lärde sig mer svenska. Maria och Andrea som båda två fortfarande 

går i skolan för att lära sig svenska känner sig mer osäkra på deras tillhörighet, man skulle kunna 

säga att de har en dubbelidentitet, vilket innebär att de till viss del känner sig hemma i sitt nya land 

men känner fortfarande en stark tillhörighet till sitt ursprungsland. 

 

” Jag uppfattar mig spontant som chilenare och inte som svensk. Jag skulle nog vilja säga att jag bär 

på två kulturer, jag har två kulturer och två olika sätt att leva på” (Andrea) 

 

   Alla fyra av informanterna ser språket mer eller mindre som en nyckel in i det svenska samhället, 

om man så vill studera eller arbeta så har språket en väldigt stor betydelse. Man vill kunna göra sig 

förstådd och man vill förstå vad andra individer säger. I samband med att det nya språket växer och 

blir en del av individens vardag kan man också tänka sig att individens självförtroende ökar och 

man ser på sig själv annorlunda. 

 

”När jag började prata mer svenska fick jag större förtroende på jobbet med mina jobbarkompisar.” 

(Ivar) 

  

   Franzèn (2001) skriver att samtidigt som man kämpar med förlusten av gamla ”speglar” så växer 

även nya fram runt ens identitet, detta innebär att varken man vill det eller inte så förändras 

människan. 

 

 ”Jag känner inte att jag trivs någonstans, jag saknar mina kompisar i Lettland. Jag har inte direkt 



några kompisar här men i Lettland skulle jag sakna min pojkvän..........så, ja, jag vill väl vara på 

båda platserna samtidigt kan man säga.” (Ingrid) 

 

   Jag tycker inte att det har varit särskilt svårt att hitta kopplingar till mina frågeställningar under 

själva arbetets gång. Det är tydligt att språket har en avgörande roll i hur informanterna ser till sin 

identitet. Man kan se en skillnad i hur två av informanterna som fortfarande håller på att lära sig 

svenska och de två andra av informanterna som talar flytande svenska. När man har brister i det nya 

språket visar det sig att man känner en osäkerhet även ute i samhället, man har svårt att göra sig 

förstådd och svårt att förstå andra människor, vilket lätt kan leda till att man undviker kontakt med 

de människor man inte förstår. Detta påverkar individens identitet negativt eftersom man inte kan 

visa vem man är som människa på ett sätt som överstämmer med ens egen bild av sig själv. 

 

”Till en början ville jag inte alls lära mig svenska, jag kunde engelska och kunde göra mig förstådd 

genom det. Jag undvek helt enkelt svenskar så mycket som möjligt.” (Maria) 

 

   De två av informanterna som talar flytande svenska har lättare för att känna sig delaktiga i 

samhället och med omgivningen. De har funnit sin plats och sin roll i samhället vilket är grunden i 

identitetsskapandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Avslutande diskussion 



 

   Då syftet med min uppsats har varit att undersöka hur språk och identitet samspelar hos individer 

med invandrarbakgrund så ansåg jag att kvalitativ intervju var den mest effektiva metoden att 

använda mig av. 

   Mina frågeställningar var:  

 Hur pratar mina informanter om betydelsen av att kunna göra sig förstådda språkligt? 

 Hur pratar de om identitetsskapande?  

 Hur verkar språk och identitet hänga samman i deras tal om språk och identitet?   

   

         Intervjuerna gav mig en djupare och bredare förståelse för informanternas erfarenheter. De 

fördelar som jag ser med den metod jag valt att använda mig av är att man genom  intervjuer kan 

låta människor själva berätta om, som i det här fallet, sina erfarenheter. Mina frågor var semi-

strukturerade detta har varit till stor hjälp eftersom informanterna själva har kunnat tolka frågorna 

på sitt sätt, vilket har gjort att liknande svar har kunnat unvikas.  

   Eftersom det var första gånger som jag använde mig av transkribering av inspelat material tog 

detta väldigt lång tid, men trots detta är det något jag varmt rekommenderar och även själv kommer 

att använda mig av vid andra tillfällen. Grunden till detta ligger i att jag la märke till flera saker som 

informanterna sa under intervjun men som jag antagligen skulle helt ha missat om jag inte 

transkriberat mitt material.  

   Min ovana med att spela in intervjuer gjorde att jag till en början var väldigt tveksam till det, 

samtidigt var det två informanter som valde att inte delta då de fick veta att jag skulle spela in 

intervjuerna. Men nu efteråt är jag väldigt nöjd över att jag spelade in intervjuerna, de gjorde så att 

jag kunde koncentrera mig på andra saker under intervjun istället för att skriva ner precis allt de sa. 

   Mitt resultat visar att samtliga av informanterna är medvetna om att språket har stor betydelse för 

dem, både i situationer då de ska arbeta eller studera i Sverige. Att kunna det nya språket kan leda 

till kontakter och relationer med andra människor, dettta påverkar många gånger identiteten positivt 

och leder till en sammanhangskänsla, vilket Stier (2003) menar är en av de viktiga delarna i 

identitetsskapandet. Att arbeta eller studera i det nya landet bidrar också positivt till 

identitetsskapandet, det ger en känsla av kontinuitet, vilket är den andra viktiga delen i 

identitetsskapandet enligt Stier (2003). 

    Att ett språk har stor betydelse för att kunna göra sig förstådd och för att kunna förstå andra var 

jag medveten om innan jag började med mitt arbete då jag själv under många år har bott och levt 

utomlands. Men under arbetets gång har min förståelse för hur nära sammansvetsat just språk och 

identitet är samt att det är många faktorer som spelar in och har betydelse för själva inlärningen. 

   Språket är ett medel för kommunikation men också en del av identiteten. Både språk och dialekt 



visar vem man är och var man kommer ifrån och är alltså viktigt för en människans identitet.  Detta 

kan man tydligt se i intervjuerna då informanterna berättar hur deras tillvaro såg ut under själva 

inlärningstiden av svenskan och hur tillvaron senare förändrades när de kunde förstå och göra sig 

förstådda på svenska.  

   Att behärska språket, att ha ett brett ordförråd och möjligheten till att kunna formulera sig både i 

tal och skrift på rätt sätt är en stolthet, skriver Franzèn (2001). Men för många som ska lära sig det 

nya språket blir ordförråden mindre, man formulerar sig fel och känslan att man uttrycker sig som 

en barn kan uppstå. Man blir helt enkelt någon som inte kan, man blir en annan person i det nya 

språket (Franzèn 2001). 

   För fortsatta studier inom det här ämnet skulle det vara väldigt intressant att använda sig av ett 

genusperspektiv för att se om det finns någon skillnad i identitetsskapandet mellan könen.  

   Det skulle också vara intressant att titta på vilken roll sociala nätverk har för människor med 

invandrarbakgrund eftersom det är just de sociala nätverken som blir deras första kontakt med det 

svenska samhället.  
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Intervjuguide 

 



Bakgrund 

 

 Ålder? 

 Civilstånd? 

 Hur och var växte du upp? 

 Vad gjorde du innan du kom till Sverige? Tex. Arbetade du eller studerade du? 

 Vad gör du nu? Tex. Arbetar du eller studerar du? 

 Hur länge har du bott i Sverige? 

 Vad tycker du om Sverige? 

 Känner du dig hemma i Sverige? 

 Har du fortfarande familj och släkt kvar i ditt ursprungsland?  

 Åker du någon gång tillbaka till ditt ursprungsland för att hälsa på? 

 

Språk betydelse 

 

▪ Vilket språk pratar du med de/dem du bor med här i Sverige? 

▪ Är det viktigt för dig att dina barn lär sig ditt modersmål? Berätta hur du tänker! 

▪ Hur lärde du dig svenska? 

▪ Har du pluggat svenska här i Sverige? Svenska som andra språk eller Sfi? Berätta om det! 

▪ Har dina svenskkunskaper någon betydelse för dina möjligheter i samhället? 

▪ Har du upplevt några svårigheter i samhället pga det svenska språket? 

▪ Har det svenska språket någon funktion i ditt liv eller känner du att du skulle klara dig utan 

det? Berätta hur du tänker? 

 

 

Att bo i Sverige 

  Har du någon gång känt att du har blivit annorlunda bemött på grund av ditt ursprung i 

Sverige? Berätta! 

 känner du dig som, som svensk eller invandrare eller känner du dig som en person som bär 

två identiteter och två kulturer? Berätta hur du tänker? 

 När du åker till ditt hemland, hur ser du då på dig själv? Är du svensk, tillhörande eller 

något mittemellan, förklara? 

 


