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Det är nyckeln in i livet, allt blir lättare när jag har språket 

En fenomenografisk studie om språkinlärningens betydelse för integrationen hos nyanlända 

kvinnor och män 

 

 

Att leva i ett nytt land ställer nya utmaningar. Den nyanlända måste anpassa sig till nya tradit-

ioner, en ny kultur och ett nytt språk. Att lära sig kommunicera på ett nytt språk är för det 

mesta en komplicerad och lång process. Det finns många utmaningar och motivationen och 

drivkraften hos den nyanlända måste vara stark 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken syn nyanlända har på språkets betydelse 

för integration och vilka faktorer de upplever som centrala för sin språkinlärning. Uppsatsen 

är byggd på tidigare forskning samt det insamlade intervjumaterialet med hjälp av fenomeno-

grafisk forskningsanalys.  En kvalitativ studie med fenomenografisk analys har genomförts, 

där resultatet baseras på data från semistrukturerade intervjuer. Fjorton respondenter deltog i 

undersökningen, hälften män och hälften kvinnor. Respondenterna är alla elever på SFI i Näs-

sjö kommun och intervjuerna utfördes på Nässjö Lärcenter. Intervjuerna genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide som gav utrymme för följdfrågor. Resultatet har sedan analyserats 

med hjälp av fenomenografisk forskningsanalys med utgångspunkt från tidigare forskning 

samt det insamlade intervjumaterialet för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I re-

sultatet presenteras fem kategorier som är indelade efter respondenternas inställningar som 

uppkom ur intervjuerna. Kategorierna fokuserar på deras generella inställning till språkinlär-

ningen och dessa är: Den glada med positiv inställning, den tacksamma som vill ge tillbaka 

till samhället, den överlevande och praktiska, den uppgivna och frustrerade samt den målmed-

vetna och ambitiösa som törstar efter kunskap. I resultatet framkommer det att språket är ett 

viktigt verktyg för integrationen. Resultatet visar även att för flera av respondenterna var språ-

ket både det svåraste och det viktigaste med att integreras. De intervjuade diskuterade i flera 

fall att utan språket kan man inte bli en del utav samhället och att det svenska språket är som 

en nyckel in i Sverige och samhället. Detta belyser vikten av både institutionell språkutbild-

ning och informella sätt att lära sig språket. 
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ABSTRACT 

Riim Said & Matilda Thorén                                                                    Pages: 30 

It's the key to life, everything gets easier when I have the language 

A phenomenographical study on the importance of language learning for the integration of im-

migrant women and men 

 

  

Living in a new country poses new challenges. The immigrants must adapt to new traditions, a 

new culture and a new language. Learning to communicate in a new language is for most people 

a complicated and long process. They face many challenges and the immigrant’s motivation 

and willingness must be strong.  

 

The purpose of this paper has been to investigate what views immigrant have on the importance 

of language for integration and what factors they perceive as central to their language learning. 

The essay is based on previous research as well as the collected interview material using a 

phenomenografic research analysis. A qualitative study with phenomenografical analysis has 

been conducted, based on data from semi-structured interviews. Fourteen participants took part 

in the conducted interviews, half of the participants were men and half of them were women. 

The participants were all students at SFI in Nässjö Municipality and the interviews were con-

ducted at Nässjö Lärcenter. The interviews were conducted using an interview guide that gave 

scope for follow-up questions. The result has then been analyzed by means of a phenomeno-

graphic research analysis, starting with previous research and the collected interview material 

in order to answer the essay questions. The result presented five categories that were sorted 

according to the participants conceptions that arose from the interviews. The categories focused 

on their general attitude towards language learning and these were: The happy one with positive 

attitude, the grateful one who wants to give back to society, the survivor and the practical, the 

stated and frustrated as well as the goal-conscious and ambitious who thirsts for knowledge. In 

the result, it appeared that language is a very important tool for integration. The result also 

showed that for many of the participants, the language was both the most difficult and the most 

important matter in integrating into society. The participants discussed in several cases that 

without the language one cannot be a part of society and that the Swedish language is a key in 

to Sweden and the society. This highlights the importance of both institutional language edu-

cation and informal ways of learning the language. 
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Förord 

 

Författarna till denna undersökning studerar båda Internationellt arbete - inriktning globala stu-

dier vid Jönköpings University och har under programmet läst olika kurser som har med integ-

ration att göra, främst kursen Migration och integration där innehållet var att få kunskap kring 

ämnet ur olika perspektiv på migration och integration. Dessa ämnen är någonting som väckt 

intresse under utbildningens gång och genom erfarenheter från VFU (Verksamhetsförlagd ut-

bildning) på Nässjö Lärcenter synliggjordes området med många möten med nyanlända och 

personer som arbetar med detta dagligen. En av uppsatsförfattarna kommer från en bakgrund 

där familjemedlemmar själva har varit nyanlända i Sverige och har på det sättet erfarenheter av 

ämnet. Då den ena uppsatsförfattaren hade sin VFU och träffade många elever som studerade 

SFI uppkom en nyfikenhet och ett intresse kring vad de nyanlända SFI-eleverna själva tänkte 

om sin språkinlärning och hur de upplever det att lära sig ett helt nytt språk. Målet med under-

sökningen är att undersöka vad språkinlärningen kan ha för betydelse för integration hos nyan-

lända, specifikt vuxna kvinnor och män som studerar SFI.  
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1.Inledning 

 

De senaste årtiondena har den globala migrationen intensifierats, och i flertalet samhällen kom-

mer människor mer och mer i kontakt med individer som lever och verkar på ett annat sätt än 

de själva. Genom immigration till ett nytt land blir individer och samhällen utsatta för en ny 

kultur, ett nytt språk och mycket annat (Giddens & Sutton, 2013, s.452). Förutsättningarna för 

att lyckas med anpassning i ett nytt land har med den nyanländas beredskap för migration att 

göra. Det är viktigt och till en fördel när individen kan förbereda sig på ett nytt liv i mottagar-

landet och en sådan förberedelse är mer självklar när migrationen sker frivilligt (Al-Baldawi 

2014, s.18–19).   

 

Att leva i ett nytt land innebär nya utmaningar. Den nyanlända måste anpassa sig till nya trad-

itioner, en ny kultur och ett nytt språk. I många fall ska man validera sin tidigare utbildning om 

man har haft någon i hemlandet för att hitta ett arbete i det nya landet som är likvärdigt. Det 

finns många utmaningar och motivationen och drivkraften hos den nyanlända måste vara stark 

(Al-Baldawi 2014, s.25). 

 

För att lyckas manövrera i ett nytt samhälle och anpassa sig till en ny miljö är språk av stor vikt 

och kan anses som nyckeln in i ett land eller samhälle. Men det kan också vara en av de svåraste 

delarna med att bosätta sig i ett nytt land (Rosulnik, Hladnik & Licen, 2016, s.36). 

Dagens globaliserade värld ökar migrationen och språkkompetenser blir allt viktigare. För att 

ha en lyckad integration behöver både de nyanlända och de inhemska samarbeta (Berry, 1997, 

s.10–11). Därför är det relevant att forska och studera verktygen för en möjlig lyckad integrat-

ion, i detta fall språket.  

 

En nyanländ kan lära sig många svenska ord, men att använda dem på rätt sätt och vid rätt 

tillfälle kan vara en stor svårighet. Kulturellt sett kan sättet som man pratar på se väldigt an-

norlunda ut. Exempelvis använder sig vissa andra kulturer betydligt mer av kroppsspråk än de 

nordiska länderna vanligtvis gör. Även tonfall kan ha stor betydelse för hur en mening uppfatt-

tas. Detta kan leda till många missförstånd och kan skapa många svårigheter för den nyanlända 

i anpassningen till den nya kulturen (Al-Baldawi, 2014, s.64).  

 

Dagens globaliserade värld ökar migrationen och språkkompetenser blir allt viktigare. För att 

ha en lyckad integration behöver både de nyanlända och de inhemska samarbeta (Berry, 1997, 

s.10–11). Därför är det relevant att forska och studera verktygen för en möjlig lyckad integrat-

ion, i detta fall hur språket kan ha en påverkan på de nyanländas anpassningsprocesser. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilken syn nyanlända har på språkets be-

tydelse för integration och vilka faktorer de upplever som centrala för sin språkinlärning. 

 

1.2 Frågeställningar   

 

För att nå målet med vårt syfte har vi använt oss av dessa frågeställningar: 

 

• Hur ser de nyanlända på språkets betydelse för integrationen?  

• Vilka förutsättningar tycker de nyanlända är de viktigaste för att lära sig det svenska 

språket?  

• Vad ser de nyanlända för svårigheter och hinder i språkinlärningen?  

 

1.3 Disposition 

 

Ändamålet med det inledande kapitlet var att ge läsaren en inblick i hur migrationen i världen 

i stort har sett ut och hur det kan fungera för en individ som migrerar till ett nytt land. Kapitlet 

fortsätter sedan med att uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras. Kapitel två presente-

rar sedan tidigare forskning som är av betydelse för forskningsområdet i denna uppsats och som 

bidrar till en djupare förståelse för läsaren. 

  

I kapitel tre presenteras metod och material för uppsatsen, inspirerat av fenomenografisk forsk-

ningsanalys. I kapitlet presenteras fenomenografisk forskningsmetod, tillvägagångssätt, datain-

samling och bearbetning av material, urval och avgränsning, validitet, etiska åtaganden och 

även begreppsdefinitioner för att tydliggöra begrepp som tas upp i uppsatsen. 

  

I kapitel fyra presenteras resultatet av undersökningen, i form av fem kategorier som består av 

de undersökta respondenternas uppfattning om språkinlärning som nyanländ. Kapitel fem be-

handlar resultatet genom en analys av det insamlade materialet och i kapitel sex diskuteras re-

sultatet, analysen av resultatet och metoden. Kapitel sex avslutas med en slutsats för uppsatsen. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt presenteras ett antal centrala begrepp som författarna använder sig av i olika delar 

av uppsatsen.  

 

Integration: Begreppet integration används i både politiska, akademiska och offentliga diskur-

ser. Integration kan definieras som den process genom där invandrare blir accepterade i det nya 

samhället som både individer och i grupp. Global Commission on International Migration anser 

integrationen vara en mångdimensionell och långsiktig process som kräver ett engagemang av 

både invandrare och icke-invandrare i samhället, där båda ska anpassa sig och respektera 

varandra vilket kan leda till en positiv och fredlig integration (Koser 2007, s.25).  
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Språkkapital: Språkligt kapital beskrivs av Ekelund (2010) som någonting som alla sociala ak-

törer bestämmer över, men att det också måste ses i relation till marknader som det värdesätts 

inom. Det är ett kapital där personens förmåga att producera språk i tal och skrift för olika 

marknader finns i olika utsträckning, eller inte finns. Det kan också vara ett institutionellt kapi-

tal där utbildningsväsendet utger diplom eller intyg som visar att man har genomgått utbildning 

i språk. (Ekelund, 2010, s.5)  

 

Nyanländ: Nyanländ har flera definitioner men i denna uppsats definierar författarna nyanländ 

som en individ som har flyttat till Sverige och varit i Sverige i högst fem år. Dock är det två 

respondenter i undersökningen som har varit i Sverige längre än så, men för denna undersök-

ning definieras även dem som nyanlända då de först nyligen har börjat studera svenska. Detta 

på grund av olika omständigheter i personernas liv. De ses då som ett undantag. 

 

SFI (Svenska För Invandrare): SFI är en form av svenskundervisning som ges till vuxna perso-

ner med annat modersmål än svenska. Undervisningen syftar till att ge dessa personer grund-

läggande kunskaper i svenska språket. Personer som har rätt till SFI är människor som är bosatta 

i landet, har fyllt sexton och saknar de grundläggande kunskaper i svenska som undervisningen 

i sfi syftar till att ge dem. I undervisningen finns tre studievägar, studieväg ett, två och tre, och 

fyra kurser, kurs A, B, C och D. Dessa studievägar och kurser läses av eleverna med utgångs-

punkt från vilka tidigare studier som hen har utfört och övriga tidigare kunskaper.  

 

Det är kommunerna i Sverige som ger SFI-undervisning, och var man studerar beror på var 

man är folkbokförd. Studieplanen som man utgår från är individuellt utformad och ska anpassas 

efter personen som studerar och dess behov. Enligt skolverkets statistik studerade 150 142 ele-

ver SFI år 2016, vilket är senaste siffran som går att komma åt (Skolverket, 2017). ESL (English 

as a Second Language) är en utbildning i engelska som liknar SFI och ges i USA, vilket tas upp 

i en artikel.   

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning med belysande ämnen för denna uppsats. Det är 

både nationell och internationell forskning som har presenterats. Detta har gjorts för att upp-

satsförfattarna och läsarna ska få en djupare förståelse inom ämnet. 

  

Utbildning av vuxna migranter i värdlandet är någonting som kan vara intressant att undersöka 

av flera anledningar, exempelvis är ständigt lärande någonting som västerländska kunskaps-

samhällen har en tendens att se som någonting positivt. Vuxenutbildning av immigranter i värd-

landet kan också vara en viktig del i den dagliga integrationen då immigranten får möjlighet att 

komma i kontakt med inhemska lärare och elever (Söhn, 2016, s.194).   
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Att lära sig kommunicera på ett nytt språk är för det mesta en komplicerad och lång process. 

Enligt författaren Al-Baldawi (2014) påverkas denna process beroende på hur gammal den ny-

anlände är och vad denna individ har för kontakter med de inhemska individerna. För att inte-

greras och lära sig det nya språket krävs det att du som individ umgås och knyter kontakter med 

den inhemska befolkningen. Det kan ta en väldigt lång tid innan den nyanlända lär sig det nya 

språket på ett djupt och korrekt sätt. Det räcker inte med att lära sig nya ord utan det är även 

viktigt att lära sig språket på ett så tillräckligt djupt sätt att man förstår ordens kulturella och 

sociala betydelse. Det är viktigt att kunna använda orden på rätt sätt och detta kräver umgänge 

med inhemsk befolkning. Detta leder i sin tur till att äldre invandrare brukar ha det svårare att 

lära sig och kunna det svenska språket och det blir även vanligare med missförstånd när det 

kommer till språket. Tidigare utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet påverkar hur snabbt 

man tar sig igenom språkbarriären (Al-Baldawi 2014, s.66). 

 

Enligt Giddens och Sutton (2013) finns det många faktorer kring språket som är viktiga att 

kunna, förutom just ord och grammatik. Det finns på alla ställen olika regler för social interakt-

ion, vilka varierar beroende på plats och situation för interaktionen. I alla sociala interaktioner 

använder sig människor olika metoder för att förstå vad andra människor säger och gör, men 

oftast använder man dessa metoder utan att tänka på det. Under interaktioner mellan människor 

anpassar sig ofta talarna efter signaler som de andra sänder ut, exempelvis genom korta pauser, 

gester eller förändrad intonation. För att kunna föra ett vardagligt samtal krävs det oftast att 

parterna i samtalet samarbetar för att få det att flyta bra. Om man har väldigt olika utgångs-

punkter för hur rytmen och regler i en social interaktion fungerar, exempelvis om man kommer 

från olika kulturer, kan detta bli komplicerat för båda parter i den sociala interaktionen (Giddens 

& Sutton, 2013, s.213–214).  

  

I en artikel om latinamerikanska vuxna kvinnor i USA och deras utbildning i engelska som ett 

andra språk diskuterar Buttaro och King (2001) att studenter som läser ESL (English as a Se-

cond Language) kommer från en mängd olika bakgrunder, både kulturellt och språkmässigt. 

Detta leder till att de också har en mängd olika behov när det kommer till språkinlärning, och 

det har i sin tur lett till ett stort utbud av olika varianter av ESL i USA. Ett alternativ som finns 

i detta utbud kallas ”Survival English” och är ett sätt att hjälpa migranter integrera i det ameri-

kanska samhället snabbare, dels språkligt men också kulturellt och utbildningsmässigt då tan-

kesätt i värdlandet kan skilja sig väldigt mycket från vad de är vana vid (Buttaro & King, 2001, 

s.42). 

  

Tubergen och Kalmijn (2005) tar i sin artikel upp att tidigare utbildning kan ha stor påverkan 

på hur lätt eller svårt det är att lära sig ett nytt språk. De tillägger också att det kan bero på 

många andra faktorer, exempelvis ålder på personen, ålder när personen migrerade, hur länge 

personen har bott i det nya landet och andra personliga karaktäriseringar. En person som mi-

grerade till ett nytt land som ung har generellt sett lättare att lära sig det nya språket än om 

personen är äldre när den migrerar. En annan påverkansfaktor som författarna tar upp är att det 

kan bero på var immigranten kommer ifrån, då de i tidigare forskning har funnit skillnader på 

ursprungsland när det kommer till inlärning av engelska, men även andra nationella språk i 

olika delar av världen (Tubergen & Kalmijn, 2005, s.1413). 
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Chiswick och Miller (citerat i Adamuti-Trache, 2013, s.105–106) skriver om en hypotes kring 

att tala flytande i värdlandets språk och att det har med tre olika faktorer att göra. Dessa tre 

faktorer är; hur man exponeras för språket, ekonomiska medel för att kunna lära sig det nya 

språket och hur effektiv individen är på att ta till sig språk. Exponering för det nya språket kan 

immigranten utsättas för både innan och efter migrationen. Ett exempel på hur immigranten kan 

utsättas för exponering innan migrationen är hur likt individens modersmål och värdlandets 

språk är varandra. Det är till immigrantens fördel om hemspråket har likheter med värdlandets 

språk och om individen har utsatts för samma språkliga miljö tidigare. Exempel på faktorer som 

påverkar språkinlärningen efter migrationen beror på hur länge individen får stanna i landet och 

på vilken miljö den nyanlände lever i. Det är viktigt att immigranten bor i en miljö där männi-

skorna runt omkring kommunicerar på värdlandets språk, vilket kan vara både hemma och på 

jobbet. Exponering av det nya språket vilar också mycket på värdlandets formella språkutbild-

ning (Adamuti-Trache, 2013, s.105–106). 

  

För att lära sig det nya språket är det viktigt med ett socialt kapital med den inhemska befolk-

ningen. Det blir däremot svårt att skapa det sociala kapitalet om den nyanlända inte kan det nya 

språket. Det är lätt hänt att vuxna migranter vänder sig till sin egna etniska grupp när det kom-

mer till det sociala nätverket för att det är bekvämt. Vuxna migranter som har lärt sig det nya 

språket visar sig ha mer vänner som inte är från sin egna etniska grupp. Ekonomin spelar också 

en stor roll i det sociala nätverket. Individer som inte har en god ekonomi får svårare att delta i 

aktiviteter utanför det egna hemmet. Språkinlärningen påverkas alltså av kombinerade effekter 

som har enskilda faktorer såsom åldern på den nyanlända samt tidigare utbildningsnivå. Eko-

nomin, den sociala integrationen samt hur den nyanländas syn är på anpassningen till den nya 

kulturen styrs mycket innan den nyanlända har kommit till värdlandet. Det är en självklarhet 

att språkkunskaperna gradvis förbättras efter den nyanländas bosättning och integration efter 

en längre period i värdlandet, däremot fortsätter språkkunskapskapitalet att påverka den nyan-

ländas bosättning och integration lång tid efter individens ankomst (Adamuti-Trache, 2013, 

s.107). 

  

Författarna i en artikel om Korta Vägen i Sverige skriver att respondenterna i deras undersök-

ning ville lära sig bättre svenska av flera olika anledningar. Vissa ville lära sig ordentlig och 

professionell svenska som ett medel att ta sig in på arbetsmarknaden och då ha större möjlig-

heter att skapa sig en meningsfull vardag, medan andra såg det som ett sätt att knyta kontakter 

på arbetsplatser för att skapa en större vänskaps- och bekantskapskrets och få ökad social in-

tegration. Ett antal respondenter i denna undersökning nämnde också fördelen med att kunna 

prata mer med sina barn och andra familjemedlemmar som kunde bättre svenska än de själva 

och ansåg att svenskundervisning hjälpte dem med detta (Rodin, Rodin & Brunke, 2017, s.229). 

  

När det kommer till integration anser Berry (1997) att integration på individnivå endast kan 

fungera på ett bra sätt om den icke-dominanta gruppen (de nyanlända) i samhället väljer det 

själva och den dominanta gruppen (den inhemska befolkningen) är öppen och inkluderande i 
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deras inställning mot kulturell diversitet. En ömsesidig anpassning är alltså kravet för att integ-

ration ska vara genomförbart, då båda grupperna accepterar varandras rättigheter att leva som 

kulturellt olika människor. Detta betyder bland annat i praktiken att de icke-dominanta grup-

perna i ett land behöver anpassa sig till de grundläggande värderingar som finns i värdlandet 

samtidigt som den dominanta gruppen behöver anpassa de nationella institutionerna, till exem-

pel utbildning, hälsovård och arbetsmarknad, så att de bättre passar behoven för alla grupper 

som lever tillsammans i samhället. Ett annat krav för att denna sorts integration ska fungera är 

att samhället som det utförs i är ett multikulturellt samhälle. Detta beskriver författaren som ett 

samhälle där ett allmänt accepterande av kulturell diversitet finns, där det är relativt låga nivåer 

av fördomar, där det är ömsesidigt positiva attityder mellan de olika kulturella grupperna och 

en känsla av tillhörighet till samhället i stort finns för alla inblandade (Berry, 1997, s.10–11). 

 

3. Metod och material 
 

I kommande avsnitt redogörs den metod som har använts i denna uppsats. Tillvägagångssättet 

i bearbetning och insamling av data har även problematiserats. 

 

3.1 Fenomenografisk forskningsmetod 

 

I uppsatsen har en fenomenografisk forskningsmetod använts. Respondenterna i studien har 

frågats om fenomenet att lära sig ett nytt främmande språk som nyanländ och sedan har respon-

denternas svar kategoriserats för att se hur de skiljer sig eller inte skiljer sig åt. När det kommer 

till fenomenografisk forskningsmetod så fokuserar forskaren på människors erfarenhet. Insam-

lade data tolkas sedan holistiskt. Den fenomenografiska forskningsmetoden har hjälpt förfat-

tarna att fokusera på om det finns några variationer mellan individerna som har intervjuats. Om 

en variation av erfarenheter skulle finnas kan den hittas genom en analys av datainsamlingen. 

Data sorteras efter innebörd och innehåll som sedan kan sorteras genom urskiljning av mönster, 

därefter kan de beskrivas (Höglund Nielsen & Granskär, 2017, s.107–109).  

 

Det fenomen som har valts för uppsatsen och som har undersökts genom intervjuer är språkin-

lärningens betydelse för integrationen.  

 

Fenomenografin som forskningsansats har en empirisk-analytisk karaktär, vilket betyder att det 

fenomen som forskaren väljer att studera urskiljs explorativt av forskaren när denne utför inter-

vjuerna och analyserar materialet. Detta betyder alltså att under processens gång utforskas och 

gestaltas sedan forskningen som helhetsbeskrivningar i kategorier. Respondenterna kan också 

under intervjun delge fler än en erfarenhet kring fenomenet som diskuteras, en person kan alltså 

ha flera olika synsätt (Höglund Nielsen & Granskär, 2017, s. 108–109).  

 

Ett annat sätt att förklara den fenomenografiska forskningsmetoden är att världen är ett, men att 

människor uppfattar omvärlden på olika sätt och det är deras olika uppfattningar forskaren vill 
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studera. Dessa olika uppfattningar ska sedan bevisas med empiriska data. Det är viktigt att an-

teckna icke verbala uttryck under intervjun för att ha fullständigt material när analysen sker 

(Höglund Nielsen & Granskär, 2017, s.111–112). 

 

Det fenomenografiska forskningsresultatet handlar alltså inte bara om fenomenet eller företeel-

sen i sig utan om variationen i tänkandet. Forskarna som är uppsatsförfattarna i detta fallet 

fokuserar på respondenternas erfarenhet. Det gäller alltså att analysera och beskriva det mönster 

som finns (Höglund Nielsen & Granskär, 2017, s.107). 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

 

De tillvägagångssätt som författarna har använt sig av är att utföra semistrukturerade intervjuer 

och analys av de transkriberade intervjuerna. Till bakgrunden har också tidigare forskning samt 

en kunskapsöversikt använts. Inför de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide an-

vänts. Denna intervjuguide börjar med ett par korta inledningsfrågor för att få bakgrundsin-

formation om respondenterna och för att öppna upp samtalet och fortsätter sedan med sjutton 

frågor. Frågorna som ställs har ett fokus på språket och de nyanländas inlärningsprocess men 

även om integration. Respondenten brukar trots intervjuguiden ha en stor frihet att utforma sina 

svar på sitt sätt (Bryman 2011, s.415). I denna undersökning, som är en kvalitativ studie, har en 

datainsamlingsmetod använts där intervjuer med semistrukturerade frågor utförts. I en kvalita-

tiv intervjun finns utrymme att följa upp och ställa följdfrågor för att säkerhetsställa och klar-

lägga respondenternas uppfattning kring det som undersöks (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 

s.151). 

 

När en undersökning för en uppsats ska genomföras är det väsentligt att vara strukturerad och 

transparent när det kommer till genomförande och planering av undersökningen. Det är viktigt 

att som forskare vara neutral i det hen tänker fråga och inte ställa ledande frågor eller frågor 

med ledande ord. Med semistrukturerade intervjuer tillåts den som intervjuas att berätta sin 

historia även om frågorna är strukturerade. Att inte ställa ledande frågor ökar validiteten på 

intervjusvaren. Både innan och under intervjun är det viktigt att använda ett enkelt språk. Detta 

gäller i alla intervjusituationer men blir speciellt viktigt i denna uppsats där respondenterna 

fortfarande lär sig svenska. Används det för invecklade ord i en intervju är det lätt hänt att man 

går miste om viktig information då det som frågas kan missuppfattas av den som blir intervjuad, 

eller så förstår den intervjuade inte vad som sägs överhuvudtaget (Hjerm, Lindgren och Nilsson 

2014, s.157). 

 

Intervjuerna har i så lång utsträckning som möjligt utförts på svenska men för att inte missa 

väsentlig information i respondenternas svar då de fortfarande lär sig språket, så har en av upp-

satsförfattarna som talar arabiska fått översätta delar av intervjuerna.  

 

3.3 Datainsamling och bearbetning av material 

 

Det empiriska materialet som har använts i denna uppsats är inhämtad från fjorton individuella 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan tolv till trettio minuter vardera. Dessa 
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intervjuer utfördes ansikte mot ansikte. Författarna valde att utföra intervjuerna på Nässjö Lär-

center där Nässjö kommun bedriver sin SFI-undervisning. Denna plats valdes för att inte störa 

eleverna som intervjuades på deras fritid och för att det skulle vara lättare att ta sig till dem. 

Rektorn och lärare på SFI hjälpte även till med att hitta elever som var möjliga att utföra inter-

vjuer med utifrån de krav på urvalet som författarna hade önskat. Respondenterna kontaktades 

av deras respektive lärare där de blev tillfrågade om de ville ställa upp på en intervju. Som hjälp 

för intervjuerna utformades frågeställningar i en intervjuguide (se bilaga 1). Författarna såg till 

att intervjuguiden gav plats till följdfrågor och att respondenterna kunde känna att de fick prata 

fritt kring ämnet. Intervjuguiden användes också för att minimera risken för några ledande frå-

gor.  

 

Båda uppsatsförfattarna deltog vid intervjuerna, vilket kan minska risken för missuppfattningar 

och för att inte gå miste om någonting viktigt under intervjun. Författarna turades om att leda 

samtalet och föra minnesanteckningar. Fokus lades också på eventuellt kroppsspråk responden-

terna hade samt tonfall. Efter att ha delat ut ett informationsbrev (se bilaga 2) och garanterat 

respondenternas konfidentialitet frågade författarna om lov till att få spela in samtliga inter-

vjuer. Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen vid senare tillfälle och för att 

minimera risken att viktig information skulle försvinna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  

 

Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna med hjälp av ljudinspelningarna samt minnes-

anteckningar. Därefter kodades intervjuerna i olika mönster för att möjliggöra analysen av dem. 

Eftersom fenomenografisk analysmetod har använts har författarna valt att kategorisera respon-

denternas svar i olika teman. Målet med intervjuerna har varit att få ut respondenternas unika 

upplevelse av det valda fenomenet, vilket är språkinlärningens betydelse för integrationen. I 

uppsatsen har de intervjuade personerna blivit tilldelade pseudonymer, detta för att garantera 

respondenternas konfidentialitet.  

 

3.4 Urval och avgränsning  

 

Ett selektivt urval har använts i uppsatsen. Respondenterna var både vuxna kvinnor och män 

över arton år som vid tiden för intervjuerna studerade SFI i Nässjö kommun. Anledningen till 

valet att intervjua elever i Nässjö kommun är flera. Uppsatsförfattarna fann Nässjö kommun 

lämpligt då kommunen har ett stort antal nyanlända personer bosatta i kommunen. I Jönköpings 

län har Jönköpings kommun flest nyanlända som befinner sig i kommunen, och det andra största 

antalet nyanlända som befinner sig i kommunen är Nässjö kommun (Migrationsverket, 2018). 

På grund av detta fann författarna Nässjö kommun, mer specifikt Nässjö Lärcenter som är in-

tegrationsenheten i kommunen, passande för vår undersökning. En av författarna till denna upp-

sats hade sin VFU på denna organisation och kontaktade dem med en förfrågan att få möjlighet 

att utföra intervjuerna. Då en tidsbegränsning fanns för examensarbetet så har fjorton personer 

valts ut för att med säkerhet hinna med intervjuerna i sig och analysarbetet efteråt. Intervjuerna 

har utförts på lika många män som kvinnor för att möjligheten ska finnas att undersöka om kön 

spelar någon roll i frågorna som ställs. Avgränsning gjordes genom att endast intervjua elever 

på SFI som har studerat svenska i högst tre år för att avgränsa resultatet till människor som är 
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nya i processen av att lära sig ett nytt språk. Respondenterna som har intervjuats har vid tid-

punkten för intervjun befunnit sig på olika nivåer av SFI, dessa nivåer är B-, C- och D-nivå. 

Totalt finns det fyra nivåer i SFI, där A är nybörjarnivån och D är den slutgiltiga nivån. 

 

I huvudsak har personerna som intervjuats arabiska som modersmål, och detta är någonting 

som har efterfrågats eftersom en av uppsatsförfattarna talar arabiska. Intervjuerna har utförts på 

svenska, men då en av författarna talar arabiska har denne kunnat användas som en resurs och 

möjlighet att översätta ord och fraser för att minska risken för missuppfattningar och liknande.  

 

Tabell 3.1: Urvalsgrupp 

 

Respondent Kön Ålder Tid på SFI  SFI-nivå 

Zeinab Kvinna 42 2 år  Nivå B 

Maryam Kvinna 41 1 år och 1 månad  Nivå B 

Hanna Kvinna 31 1 månad  Nivå B 

Hamse Man 44 2 år  Nivå C 

Farhad Man 41 1 år och 5 månader  Nivå B 

Nadia Kvinna 48 9 månader  Nivå C 

Robert Man 61 6 månader  Nivå C 

Abdi Man 30 8 månader  Nivå C 

Armana Kvinna 28 2 år  Nivå B 

Ali Man 43 4 månader  Nivå B 

Mohammed Man 48 2 år och 3 månader  Nivå C 

Hussein Man 26 11 månader  Nivå C 

Layla Kvinna 28 6 månader  Nivå D 

Sanaa Kvinna 39 1 år och 6 månader  Nivå D 
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Kommentar: I denna tabell valde uppsatsförfattarna att ställa upp alla respondenter i den utförda studien, med de 
pseudonymer som författarna har tilldelat dem, och de faktorer som var relevanta för att komplettera med ytterli-
gare information. De står i den följd som intervjuerna utfördes och de faktorer som står med är respondentens 
kön, ålder, tid på SFI samt vilken nivå de läser på SFI.   
  

 

3.5 Validitet  

 

Trovärdigheten när den fenomenografiska forskningsmetoden används syns genom forsknings-

processens genomskinlighet i uppsatsens redogörelse samt forskarens medvetenhet om att vara 

lyhörd (Nielsen & Granskär, 2017, s.122). I och med att en av uppsatsförfattarnas föräldrar kom 

hit som nyanlända kan detta både hjälpa och stjälpa i uppsatsarbetet, men det är någonting som 

författarna har i åtanke under hela processen och uppsatsförfattarna kommer att vara neutrala 

under uppsatsens gång. Informanterna, vilka i denna uppsats är respondenterna, är våra första-

handskällor. Detta minimerar risken att informationen förvrids när den överförs från en individ 

till en annan. Uppsatsförfattarna har strävat efter att hålla intervjuerna lagom långa, då för långa 

intervjuer kan leda till lägre validitet, då personerna som utför intervjuerna och respondenterna 

kan tappa fokus, samt att respondenterna missar att berätta allt som kan vara viktigt för uppsat-

sen om intervjun drar ut på tiden. (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, s.152–156). De intervjuer 

som har utförts i denna studie varade mellan tolv till trettio minuter. 

 

Uppsatsförfattarna strävade efter att skapa en avslappnad och säker miljö under de utförda in-

tervjuerna, men risken för att respondenterna kan ha känt sig obekväma eller osäkra i situat-

ionen är viktigt att ha i åtanke. Möjligtvis kan de ha trott att det var ett slags prov på deras 

svenska eller att de kände att de blev utvärderade på något sätt. Detta är viktigt att ta upp när 

det kommer till resultatet av intervjuerna, då det i en intervjusituation inte är säkert att respon-

denten talar sanning eller talat om allt som denne vill tala om. Respondenten kan vilja visa sig 

själv i god dager eller kanske inte vill göra någon upprörd. (Bryman, 2011, s.442–443) 

 

Viktigt att tänka på är att respondenterna som intervjuas inte talar flytande svenska och därför 

kan en del missuppfattning mellan författaren och den intervjuade uppstå. Skillnaden i både 

språk och kultur gör att frågor och ordval kan tolkas olika av olika individer. Eftersom en del 

av respondenterna i de utförda intervjuerna talar arabiska så fick den ena uppsatsförfattaren i 

uppgift att översätta och agera som tolk när den behövdes. Vid översättning från arabiskan till 

svenskan finns det en risk att den arabisktalande uppsatsförfattarens egna tolkning av respon-

denternas svar framkommer. På detta sätt finns det en risk att validiteten påverkas genom över-

sättning, vilket är någonting som författarna har haft i åtanke under uppsatsens gång. 

 

3.6 Etiska åtaganden  

 

Författarna till uppsatsen har valt att förhålla sig till fyra etiska principer som bör följas när 

undersökningar av detta slag utförs. Den första är informationskravet som innebär att berörda 

personer måste informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår i undersök-

ningen och att informanter som medverkar ska veta att de har rätt att dra sig ur undersökningen 

när som helst. Den andra är samtyckeskravet, som innebär att respondenterna som medverkar i 
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undersökningen själva har rätt att bestämma om de vill medverka. Den tredje principen är kon-

fidentialitetskravet som betyder att alla medverkandes uppgifter behandlas med så stor konfi-

dentialitet som är möjligt i undersökningen. Exempelvis måste personuppgifter förvaras på ett 

säkert sätt. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter om enskilda 

personer som samlas in i undersökningen endast används i forskningsändamål. (Bryman, 2011, 

s.131–132).  

 

Respondenterna i denna undersökning blev informerade om uppsatsens syfte innan de deltog. 

Författarna var även tydliga med att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande om de kände sig obekväma vid något tillfälle. Detta gällde även om det uppkom 

någon fråga de inte ville svara på. Uppsatsförfattarna var noggranna med att poängtera respon-

denternas konfidentialitet innan intervjun började. Detta har förmedlats till respondenterna ge-

nom ett informationsbrev (bilaga 2) som de fick läsa innan intervjun började. Detta blev även 

förklarat muntligt innan intervjun utfördes. I texten har även direkta citat från respondenterna 

som författarna fann intressanta använts, vilket är ett bra sätt att visa respondenternas verkliga 

uppfattning. Intervjumaterialet som framkommit har hanterats konfidentiellt och inga individer 

kan identifieras i resultatet, då pseudonymer har använts för att namnge respondenterna i upp-

satsen. Efter godkänt arbete kommer själva intervjumaterialet förstöras. 

 

4. Resultat 

 

I följande kapitel presenteras resultatet från de fjorton intervjuerna som har utförts med de ny-

anlända på Nässjö Lärcenter. Här redovisas resultatet i både citatform samt återgivelser av det 

som blivit sagt genom egna ord från uppsatsförfattarna.  

 

Som en övergripande tematisering har respondenterna kategoriserats efter teman som uppkom 

ur intervjuerna, som fokuserar på deras generella inställning till att lära sig det svenska språket. 

Ur intervjumaterialet uppkom fem kategorier efter vad respondenterna känner om ett specifikt 

fenomen och fenomenet som fokus ligger på är språkinlärningens betydelse för integrationen. 

Viktigt att poängtera är att individerna vi intervjuat kan trots många likheter till varandra blivit 

satta i olika kategorier. Detta då det fortfarande finns variationer inom ett fenomen som i detta 

fall är språket. Respondenterna har blivit satta i en viss kategori då vi fokuserade på deras ge-

nerella inställning. I den flytande texten namnges respondenterna utifrån deras pseudonymer. 
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Tabell 4.1: Kategorier uppkomna ur intervjuerna 

 

Kategori Respondent 

Kategori 1: Den glada med positiv inställning Ali och Sanaa 

Kategori 2: Den tacksamma som vill ge tillbaka till sam-

hället 
Zeinab, Nadia och Mohammed 

Kategori 3: Den överlevande och praktiska Hanna och Farhad 

Kategori 4: Den uppgivna och frustrerade Robert, Armana och Hussein  

Kategori 5: Den målmedvetna och ambitiösa som törstar 

efter kunskap 
Mariam, Hamse, Abdi och Layla 

Kommentar. Denna tabell visar de kategorier som uppkom ur de utförda intervjuerna och respektive respondent 

som passar in i dessa kategorier.  

 

4.1 Den glada med en positiv inställning  

 

I den första kategorin fann uppsatsförfattarna två respondenter som var ivriga att lära sig det 

nya språket och såg det som någonting positivt. För dem var det en möjlighet att lära sig någon-

ting nytt och att genom språket lära sig nya saker om Sverige. De respondenter som delas in i 

denna kategorin såg positivt på sin framtid och såg fram emot att bli en del av det svenska 

samhället. De delade med sig av berättelser om hur de kände sig motiverade att lära sig nya 

saker om Sverige och att utvecklas i det svenska språket. Dessa respondenter berättade om att 

de hade haft det tufft i sitt tidigare liv men att de nu kände sig nöjda med att vara i Sverige och 

kände sig motiverade trots sin tuffa bakgrund.  

 

Ali diskuterade den positiva effekten språkinlärningen hade på hans liv. Han trodde att allt 

skulle bli lättare av att förstå människorna runt omkring honom och att han ville prata som oss. 

Enligt honom var svenskar oftast snälla och trevliga mot honom och han såg det svenska sam-

hället som ett bra samhälle, trots att han ibland hade upplevt rasism. Han ansåg också att även 

om han pratar både arabiska och engelska och kan prata med människor på dessa språk så är 

det ändå viktigt att kunna prata svenska. Enligt honom är det ett måste att lära sig modersmålet 

om man flyttar till ett nytt land och att det är på det viset man kan lära känna människor. Ali 

såg positivt på sin framtid och sade detta om det liv han ville ha i Sverige:  
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Jag vill börja om på nytt, ett nytt liv, ett nytt jobb, en ny start, även om jag är så gammal. Jag 

vill gifta mig. 

 

Ali diskuterade även varför han valde att lära sig svenska när han kom till Sverige och sade att 

han såg det som ett sätt att komma in i samhället och skaffa ett nytt liv. Enligt Ali var det viktigt 

att lära sig ”gatuspråket” som han uttryckte det, för att utvecklas i svenskan. Med ”gatuspråket” 

menade respondenten språket som talas till vardags och inte bara det språk som lärs ut i skolan. 

Han tyckte att för att lära sig språket måste man samtala med människor som pratar svenska 

ofta och det blev för honom ett sätt att lära sig språket bättre. För Ali var tanken på att han kan 

förstå människor och även göra nytta i samhället någonting som motiverade honom till att lära 

sig svenska. Han poängterar även att det är viktigt att försöka att komma in i samhället och lära 

sig nya saker trots att hög ålder.  

 

Sanaa berättade att hon tyckte att det var kul att studera svenska och att hon tyckte om det. Hon 

förklarade att för henne var det enkelt att lära sig språk, det enda hon ansåg att nyanlända måste 

göra var att träna mycket. Sanaa berättar också att för att lära sig svenska tog hon hjälp av att 

se på tv och kontakta personer som pratar svenska. Innan hon flyttade till Sverige hade hon bott 

ett antal år i Frankrike och hade då lärt sig franska. Hon såg positivt på att lära sig språket och 

ansåg att det var ytterst viktigt att lära sig svenska när man bor i Sverige. Så här sade Sanaa om 

hur hon upplevde det efter att hon hade börjat studera på SFI:  

 

[…] det är som diamant för mig. Som att hitta diamant. 

 

Hon ansåg att för att kunna ha kontakt med det svenska folket och då kunna förstå varandra så 

måste man kunna prata svenska, och hon sa även att det svenska folket hade behandlat henne 

väl och det var de bästa människorna i världen. Språket var enligt Sanaa en väg att ta sig in på 

arbetsmarknaden, då hon tidigare hade arbetat som frisör och önskade fortsätta med detta i 

Sverige. Sanaa förklarade att för att kunna arbeta som frisör i Sverige behövde hon lära sig dels 

kommunikativ svenska men också fackligt språk som kunde vara relevant att kunna i hennes 

valda yrke 

 

Båda dessa respondenter såg väldigt positivt på att lära sig det svenska språket och såg det som 

någonting självklart för dem att göra nu när de bor här. De diskuterade de positiva effekter de 

ansåg att de hade fått ut av det de hittills hade lärt sig och såg fram emot att lära sig ännu mer 

svenska. Deras kroppsspråk och ton var under hela intervjun en glad ton och de var ivriga att 

lära sig mer om språket och samhället. 

 

4.2 Den tacksamma som vill ge tillbaka till samhället 

 

I den andra kategorin fann uppsatsförfattarna tre respondenter som såg utbildningen i det 

svenska språket som en gåva och var väldigt tacksamma för att de har fått möjlighet att få lära 
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sig. De kände att det var en plikt som de villigt gjorde genom att lära sig språket för att bli en 

del av det svenska samhället. Respondenterna i denna grupp berättade också att de hade haft 

det tufft i sitt tidigare hemland och kände sig därför väldigt tacksamma över att få vara i Sverige 

och uppfattade Sverige som ett väldigt fint och bra land att bo i. Två av respondenterna disku-

terade tacksamheten över att få ta del av utbildning och att de kunde ha ett bra liv i sitt nya 

hemland. Alla tre respondenter i denna kategori uttryckte även tacksamhet för lärarna på SFI 

och berättade att de hade hjälpt dem mycket med språket och andra aspekter av deras liv.  

 

Ett exempel på hur tacksamheten blir uttryckt är när Mohammed uttrycker sig såhär vid frågan 

om han har något annat att tillägga när intervjun avslutades:  

 

Det är ett fint språk, det är ett fint land. Vi har varit här i fyra år utan att behöva betala någonting, 

vi lever på skatten. Vi vill utbilda oss så vi också ska kunna jobba som alla andra och betala 

skatt för att ge tillbaka. 

 

Mohammed vill lära sig svenska för att han anser att det är ett måste när man lever i Sverige, 

han uttrycker att Sverige är ett fredligt land och för att kunna leva här måste han kunna språket 

för att förstå kulturen och normerna. Kulturen och normerna var det Mohammed har tyckt varit 

svårast med integrationen, och när han fick frågan om hur han kände att han hade blivit behand-

lad i Sverige tyckte han att det hade varit mestadels positivt. Han förklarade dock att han träf-

fade både bra och dåliga människor, men att det också var fallet i alla delar av världen. Mo-

hammed berättar att han bara har svensk tv på och att han alltid kollar på svenska nyheter, han 

och hans familj har bestämt att arabisk tv inte är tillåtet så att de kan lära sig svenska snabbare. 

Han tycker att kyrkan hjälper honom med att komma in i det svenska samhället. 

 

Ett annat exempel på hur tacksamheten uttryckts är när Nadia uttrycker sig så här:  

 

[…] Tacksamhet. Tack så mycket Sweden. Mycket mycket god, mycket mycket snäll, mycket 

mycket fint. Man får mer än man förtjänar. Tack. Tack alla Sweden.   

 

Här ser vi bokstavligen hur glad och tacksam hon är, detta svar gavs i samband med en diskuss-

ion om hennes drömmar. Nadia uttryckte också att hon blir motiverad att lära sig mer och bättre 

svenska av att hennes barn kan prata svenska, så att hon kan kommunicera mer med dem. Detta 

var en viktig punkt för henne och det gjorde henne ännu mer tacksam över att hon hade fått 

chansen att studera svenska. Nadia berättar att hon lär sig bäst genom att kolla på Youtube-

videos hemma. Hon känner sig stressad när läraren pratar på SFI då hon förstår väldigt lite, 

hemma däremot kan hon ta sig tiden att lära sig alla ord via Youtube berättar hon. Nadia berät-

tade också att hon kände att hon hade tagits emot bra i det svenska samhället och att hon var 

glad här.  

 

Zeinab valde att studera svenska för att hon vill förstå sin omgivning samt kunna prata med sina 

barn som kommer växa upp i Sverige, hon hoppas också på att vidareutbilda sig för att sedan 
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kunna jobba inom vård och omsorg. Hon ansåg att det svenska språket var viktigt att lära sig 

för att hon ville stanna och leva här på grund av krig i hemlandet och var väldigt tacksam över 

att få vara i ett land med fred. På sin fritid utöver SFI lektionerna försöker Zeinab läsa roman-

böcker för att lära sig språket bättre. 

 

Alla tre respondenter som vi tyckte passade in denna kategori uttryckte sig tacksamt under hela 

intervjuns gång, de fortsatte att tacka Sverige och tog inte för givet att de har fått komma hit. 

De ville fortsätta utbilda sig för att sedan jobba och ge tillbaka som de uttryckte själva. I likhet 

med den första kategorin var respondenterna i denna kategori väldigt glada och uttryckte sig på 

ett positivt sätt, men hade mer reflekterande tankar om hur tacksamma de var över att de nu får 

leva i ett fredligt land och att de hade möjlighet att studera språk. De såg språket som ett medel 

att betala tillbaka det de själva tyckte att de hade fått av Sverige, genom att exempelvis arbeta 

och betala skatt. 

 

4.3 Den överlevande och praktiska 

 

I den tredje kategorin delas två respondenter in som såg utbildningen i svenska som en nödvän-

dighet för att överleva i Sverige. De ville lära sig det mest nödvändiga för att möjligheten att 

skaffa ett jobb och kunna överleva från dag till dag skulle öka, med hjälp av den begränsade 

svenska de kunde lära sig. En respondent i denna kategorin såg inte utbildningen i svenska som 

någonting som motiverade utan såg det bara som en nödvändighet för att kunna leva i detta 

landet. På liknande sätt uttryckte sig en respondent att hen endast läste SFI för att få betyg för 

att kunna få ett jobb senare.   

 

Farhad tycker att man måste lära sig svenska för att överleva i landet. Han började att läsa 

svenska för att han ansåg det som ett måste och upprepade även att det var nödvändigt flera 

gånger. Hans drömmar var att hans barn ska få ett tryggt liv i ett fredligt land. Farhad uttrycker 

även flera gånger att han har gjort sitt genom att ta sin familj till Sverige. Han säger att han har 

tagit sina barn till ett fredligt land och nu hoppas han att de kan utbilda sig, jobba och ge tillbaka. 

Farhad berättade även om familjen som var kvar i Syrien och att det svåraste med att komma 

hit har varit att vänta på att resterande familjemedlemmar ska komma till Sverige. Han nämner 

olika familjemedlemmar som avlidit i kriget i hemlandet Syrien, och att han ständigt får höra 

nyheter därifrån. Under intervjun diskuterade Farhad också det svenska samhället, och han ut-

tryckte sig mycket positivt kring samhället. Han hade själv aldrig upplevt någonting rasistiskt i 

Sverige och tackade gud för att han hade blivit behandlad väl. Han försöker att lära känna fler 

människor för att kunna skapa sig ett större kontaktnät och på så sätt skaffa sig större möjlig-

heter i livet för sig själv och sin familj. Även Farhad använder sig precis som andra respondenter 

av Youtube när han ska studera svenska hemma, han berättar att Youtube har svenskarabiska 

läxor han använder sig av. Dessutom anser han att SFI behöver tvåspråkiga lärare, som pratar 

både svenska och arabiska. Så här säger Farhad om detta:  

 

Alla skulle lära sig svenska dubbelt så snabbt. På ett halvår istället för två år. Vi skulle lära oss 

svenska rätt. 
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När Hanna pratar om sin vardag verkar hon göra det som är allra nödvändigast. Språket ser hon 

som ett verktyg för att kunna utföra allt i vardagen. Hon uttrycker att språket har varit svårast 

med att integreras. Hanna spenderar mycket av sin fritid hemma med sin dotter och säger att 

det är där hon behövs. Hon brukar använda sig av Facebook för att hitta någon svensk att prata 

med, då hon känner att kontakt med svenskar är någonting som saknas i hennes liv. Ett annat 

sätt som Hanna försöker att lära sig svenska på är genom att kolla på svensk film och läsa 

svenska böcker. Hon går även till kyrkan för att prata svenska med andra. Så här säger Hanna 

när vi frågar varför hon anser att språket är viktigt:  

 

Det är nyckel. Svenska språk är nyckel. Om man vill bli, vill studera, vill jobb, vill allt, behöver 

språk. Men kan tala. 

 

Hanna är inte ensam om att använda uttrycket om att språket är en nyckel, flertalet av respon-

denterna svarade på detta sätt. Hanna berättar också att hon har blivit bra bemött i Sverige, och 

anser att språket behövs för att klara sig i samhället. Hon valde att läsa svenska för att hon bor 

här och vill jobba, hon behöver kontakten med människor som hon anser uppkommer med 

språket. Detta säger Hanna om hur känner inför behovet av att lära sig svenska och integreras:  

 

[...] Jag behöver allt. 

 

De två respondenter som fanns i denna kategori såg språket som ett verktyg för att anpassa sig 

i samhället. De uttryckte sig inte märkbart varken positivt eller negativt under intervjuerna, och 

hade heller inget kroppsspråk eller tonläge som pekade på att de var väldigt positiva eller ne-

gativa gentemot språkinlärningen. För dem handlade det i huvudsak om att anpassa sig och leva 

ett enkelt liv, och språkinlärningen var för dem ett sätt att göra det. 

 

4.4 Den uppgivna och frustrerade 

 

I denna kategorin fann uppsatsförfattarna tre respondenter som var frustrerade över olika 

aspekter angående språkinlärningen. De tyckte på olika sätt att språket var svårt och att integ-

rationen var svår. De uttryckte sig på ett sätt som gjorde att de kändes uppgivna över situationen 

som de befann sig i och att de inte såg någon långsiktig mening med att lära sig språket utöver 

att lära sig det som krävs för att överleva dag till dag.  

 

Robert förklarade många gånger att han var gammal och att han därför hade svårt att lära sig 

språket. Han ville fortsätta med SFI-utbildningen till en viss nivå men ville sen endast jobba 

istället för att studera vidare. Han uttryckte sig på ett sätt som var negativt gentemot språket 

och sade flera gånger att han tyvärr måste studera svenska på dagarna och att han bara ville 

jobba med att köra lastbil eller buss. Då Robert förklarade flera gånger att han hade svårt med 

språket verkade han inte ha någon speciell strategi för att lära sig bättre svenska, utan för honom 
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gällde det bara att ta det i ett långsamt tempo och att fortsätta träna hemma. Robert ansåg att 

för att kunna jobba med att köra buss behöver han kunna kommunicera med alla som åker buss 

med honom, och att han därför valde att lära sig svenska. Han såg inte så mycket mening med 

språket förutom det, då han berättade att han endast pratade ungerska med sin fru och att han 

inte gick ut så mycket på dagarna förutom när han jobbade eller var i skolan. Robert var däremot 

väldigt tacksam gentemot det svenska samhället och ansåg att alla i Sverige var trevliga och 

hjälpsamma.  

 

Armana berättade att för henne var språkinlärningen ett sätt att få ett jobb. Hon kände sig fru-

strerad över att hon inte alltid förstod vad människor pratade om men hade ingen motivation 

till att lära sig bättre svenska förutom för att kunna få ett jobb. Hon berättade att hon förutom 

att studera svenska också studerar samhället men att hon annars inte gör någonting på dagarna. 

Armana förklarade att för att lära sig prata bättre svenska försökte hon prata med sina grannar 

och vill träna på svenskan tillsammans med dem. Detta sade Armana om hur hennes dagar såg 

ut:  

 

Jag studerar samhället också, jag gör inget efter skolan. Jag hämtar barnen bara. Eftermiddagen 

sitter bara hemma. 

 

Sättet som Armana förmedlade detta på under intervjun uppfattades av intervjuaren som upp-

givet och något ledsamt. Frågan som ställdes handlade om hennes försök att komma in i sam-

hället på något aktivt sätt, och hon berättade då att hon bara satt hemma efter skolan.  

 

Hussein bodde ensam i Sverige och hade ingen från sin familj nära honom, han berättade att 

han ville hämta dem från sitt hemland. Han sa även att han hade svårt att fokusera på språkin-

lärningen för att han tänkte mycket på sin familj. Han förklarade att ville lära sig svenska för 

att kunna förstå människor och för att kunna jobba. Hussein berättade även att hade planer på 

att söka jobb efter att han hade klarat av de kurser som han hade framför sig på SFI. Trots att 

Hussein berättade att han hade svårt att fokusera på språkinlärningen tyckte han ändå att det var 

någonting som var oerhört viktigt för att komma in i samhället. Detta sade Hussein om att lära 

sig det svenska språket:  

 

Det är nyckeln in i livet, allt blir lättare när jag har språket. 

 

Utöver problemen med att fokusera kände sig Hussein också frustrerad över att han inte hade 

några kompisar i sin egen ålder. Han brukade gå till språkcafé för att träna på sin svenska och 

kände att det var ett bra sätt att repetera det han lärde sig på SFI, men på de ställen han gick till 

var det mestadels äldre människor. Hussein hade försökt att hitta personer att umgås med på 

flera olika ställen men hade inte hittills hittat någon i sin egen ålder vilket gjorde honom upp-

given. Så här sade Hussein om detta:  
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Det är svårt att få kompisar i sin egen ålder. Det är svårt att lära känna andra. 

 

Under slutet av intervjun frågade han dessutom uppsatsförfattarna om de kunde hjälpa honom 

på olika sätt, exempelvis med att hitta aktiviteter med människor i hans ålder och också om de 

kunde hjälpa honom att hitta en lägenhet. Det verkade på honom som att han inte trivdes och 

att han sökte efter någonting som gav honom mer mening. Han var otroligt frustrerad med att 

allt verkade stå still. 

 

Dessa tre respondenter var på olika sätt frustrerade över språkinlärningen. De valde att lära sig 

svenska, men under intervjun uppkom flera distinkta anledningar till att de fann språkinlär-

ningen svår eller komplicerad. Deras kroppsspråk och tonläge under intervjuerna var flera 

gånger negativt eller uppgivet, vilket gav intervjuarna intrycket att de hade det svårt med att se 

positivt på språkinlärningen i sin helhet. De fann alla glädje av språket på något sätt, men hade 

alla någonting som de tyckte var svårt att bortse från när det kom till språkinlärningen. 

 

4.5 Den målmedvetna och ambitiösa som ständigt törstar efter kunskap 

 

I denna kategori delades fyra respondenter in som uppfattades som väldigt ambitiösa och mål-

medvetna. De diskuterade positivt angående sin framtid i Sverige och var ivriga att lära sig 

språket. Respondenterna i denna kategori hade klara mål med vad de ville använda svenskan 

till och hur de skulle gå vidare efter att de hade genomfört SFI.  

 

Maryam berättade att hon ville bli lärare och jobba med barn. Hon sa att för henne var det en 

självklarhet att ha ett jobb trots att hon själv tyckte att hon var gammal. Tidigare hade hon 

fokuserat på att ta körkort och inte påbörjat sin utbildning på SFI förrän nyligen, men nu hade 

hon tagit körkort och kände då att hon kunde fokusera på att lära sig språket. Maryam berättade 

att hon tidigare hade varit lärare, både i Syrien och i Jordanien, och hoppades att hon skulle 

kunna jobba med det även i Sverige. Så här sade Maryam om hennes förhoppningar om att bli 

lärare:  

 

Jag måste studera svenska, studera svenska nyckel. Jag måste jobba lärare. Inte stanna hemma. 

Jag mycket gillar jobba och studera barn, lära barn. 

 

För Maryam var det en självklarhet att lära sig svenska då hon tyckte att svenska språket var 

nyckeln in i det svenska samhället och hon berättade att hon inte ville stanna hemma utan ville 

ut från hemmet och jobba. Någonting som dock försvårade inlärningen av det svenska språket 

för Maryam var att hon inte kände att hon hade någon svensk vän att prata med utanför skolan. 

För Maryam var det bästa sättet att lära sig genom att prata svenska med andra, och det var 

därför hon önskade att hon kunde träffa någon att prata med. Förutom det använde hon sig av 

en sida på internet för att lära sig mer. Två dagar i veckan går Maryam till kyrkan för att prata 
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svenska med en kompis. Hon förklarade också att hon tyckte att de flesta i Sverige hade be-

handlat henne väl, och att hon därför önskade att hon hade fler svenska vänner. Endast ibland 

hade hon upplevt rasism.  

 

Hamse berättade att han ville fortsätta studera efter att han var färdig med SFI och hoppades att 

han skulle kunna jobba som undersköterska. Han hade också en dröm om att öppna en butik 

där han kunde sälja varor från sitt hemland. Efter skolan på dagarna brukade han hjälpa sina 

barn med deras läxor och även hjälpa sin fru med hushållssysslor, men trots det var han noga 

med att spendera en timme om dagen med att studera svenska på egen hand. Genom att studera 

en timme hemma kände Hamse att han lärde sig bättre och såg det som någonting viktigt i sin 

inlärning. Han berättade också att han ville prata bättre svenska för att hans barn, som kunde 

bättre svenska än honom, skrattade åt honom när han pratade svenska och sade fel. Hamse sade 

såhär om hur hans språkinlärning ser ut utanför skolan:  

 

När jag är färdig jag tränar hemma. Kanske i en timma varje dag. Jag orkar kanske. Jag har 

många barn och jag hjälper min fru. Ibland barnen gillar att ute spela och promenera. Jag hjälper 

mina barn och också min fru. Jag måste. Sen ska jag läsa min svenska. Lära mig svenska, en 

timma. 

 

För Hamse var det viktigt att lägga personlig tid på att studera, och han såg positivt på att lära 

sig språket och använda det som ett verktyg för att ta sig framåt i sitt liv. När han kom till 

Sverige ville han förstå människor och vad de säger, och han ville även börja jobba och förkla-

rade att det var därför han valde att lära sig svenska. Han berättar att han brukar gå till ett 

språkcafé som kyrkan anordnar för att prata och lära sig svenska. 

 

Abdi uttryckte sig starkt om att språket och att få studera var ett behov och något han verkligen 

behövde, det var därför han började läsa svenska. Utöver SFI var han en av tre respondenter i 

den utförda uppsatsen som hade ett arbete. Abdi berättade att han jobbar på Postnord där han 

både jobbar natt och dag utöver studierna. Han önskade lära sig bättre svenska för att till exem-

pel kunna kommunicera och skämta med kollegorna. Han var rädd att de uppfattade honom 

som osocial, men förutom det så uppfattade han det svenska folket som positiva gentemot ho-

nom som nyanländ. När frågan om vad som var svårast med att integreras var så sa Abdi så här:  

 

När jag pratar svenska det är inte så svårt. Somalier håller sig för sig själva, they are not close 

to other people. De integrerar sig inte med andra svenskar. Jag pluggade och jobb hade inte tid. 

Svårt att veta vart jag ska gå för att lära mig och integrera. Även när jag är ledig och får tid, vart 

ska jag gå för att prata med andra? 

 

Abdis dröm efter SFI var att fortsätta studera, först gymnasiet för att sedan ta sig vidare. Under 

intervjuns gång pratade han om många drömmar och hopp han hade för framtiden. Utöver jobb 

och SFI, lade han ner mycket tid på att studera. Han ansåg att motivation och styrka till att 

studera finns om man verkligen vill något, trots att han påpekar att han ibland har svårt med 



20 

 

studierna för att han är gammal. Så här svarar Abdi när vi frågar hur mycket han använder 

svenska språket på sin fritid: 

 

När jag sover försöker jag somna med nyheterna, jag försöker att alltid studera, har appar och 

kollar på svensk tv. Googlar. Skriver ner nya ord i en bok, igen och igen så ja kommer ihåg. 

Också har jag Komvux och SFI app. När man behöver göra något är det inga problem. When 

you need something there is no problem. Jag går fyra timmar SFI, om ja studerar ytterligare fyra 

på fritiden blir det åtta går det bättre. 

 

Utöver apparna Abdi använder sig av så berättar han att han lyssnar mycket på svensk radio 

och kollar på svensk tv. Det enda han saknar för att förbättra sin svenska är en svensk språkvän 

säger han, innan gick han till kyrkan för att gå på språkcafé men hinner inte med detta längre. 

 

Layla var den andra respondenten i uppsatsen med jobb utöver SFI. Hon jobbade som elevas-

sistent. Hennes svenska var imponerande och hon berättade att hennes enda svårigheter var 

dialekter som även hon såg fram emot att lära sig. Hon ville fortsätta studera och utbilda sig. 

Så här sade Layla om några av sina drömmar:  

 

Jag tänker att jag ska studera sjuksköterska eller lärare. Jag vill hjälpa människor och ha ett fint 

jobb. Jag vill studera på universitet. 

 

Hon valde att läsa svenska för att hjälpa sig själv som hon uttryckte det. Layla hade tidigare 

haft svårigheter att till exempel förklara sina sjukdomar på sjukhuset för läkaren. Utöver att hon 

hjälper sig själv med att läsa svenska tycker hon också om att hjälpa andra med svenska språket. 

Några exempel är att hon hjälper sin dotter och hennes vänner med läxorna. Layla hjälper även 

andra nyanlända när hon ser att behovet finns. På sin fritid brukar hon läsa historiska böcker 

för att öva på svenskan. När vi frågade om Layla hade något övrigt att tillägga, sade hon så här:  

 

Nya elever som studerar svenska måste fortsätta studera, på universitet. Jätteviktigt. Du pratar 

arabiska och du svenska och ni göra intervju med mig. Jag jätteglad att ni samarbetar. Utbildning 

är det viktigaste för livet. Man måste fortsätta, fortsätta, fortsätta studera och hjälpa andra män-

niskor.   

 

Layla verkar uppriktigt imponerad över att uppsatsförfattarna som har olika bakgrunder kunde 

jobba så bra tillsammans och att de studerade på högskolan, utbildning är det viktigaste som 

finns tycker hon. Hon pratade mer svenska på sin fritid när hon hade svenska grannar, nu när 

hon har somaliska och andra utländska grannar blir det svenska språket inte lika mycket talat. 

Så här uttalar Layla sig när frågan om hur mycket svenska respondenten pratar på sin fritid:   

 

Hemma bara Ibland. Innan hade jag grannar som är svenskar nu jag flyttat bor jag mycket med 

somaliska och invandrargrannar. När jag hämtar barn och när jag handlar jag använder mycket 

svenska. 
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Vad som utmärkte respondenterna mest i denna kategori var att de på olika sätt hade tydliga 

mål eller drömmar med sin framtid. De önskade lära sig svenska för att kunna uppnå dessa 

drömmar och mål och var allmänt positiva. De hade en framtidstro som gjorde att de placerades 

i denna kategori. 

 

5. Analys 

 

I detta kapitel har resultatet analyserats och anknutits till tidigare forskning.  

 

Till att börja med är det bra att sammanfatta att respondenterna i många fall har liknande känslor 

och förhållningssätt till det undersökta fenomenet. Många av respondenterna hade liknande in-

ställningar till olika aspekter av språkinlärning. Exempelvis valde alla att läsa svenska, vilket 

tyder på att de alla ser någon mening med att göra det. De flesta respondenterna såg också 

positivt på språkets betydelse för integrationen och tog upp olika anledningar till att språket kan 

bidra till bättre integration för dem själva. En annan gemensam nämnare kring förutsättningar 

och svårigheter som uppsatsförfattarna fann var att respondenterna saknade en etnisk svensk 

kompis. De hade enligt flera respondenter varit lättare att öva med någon svensk att prata med. 

 

De fjorton respondenterna som intervjuades hade huvudsakligen fem olika synsätt till hur de 

förhöll sig till språkinlärningen. Respondenterna hade även olika bakgrunder och historier vil-

ket kan ha haft en påverkan till varför de valde att läsa svenska. Ett exempel på hur olika bak-

grunder kan påverka språkinlärning tas upp i Tubergen och Kalminj (2005) artikel där de tar 

upp faktorer som att tidigare utbildning kan ha en stor påverkan på hur lätt eller svårt det är att 

lära sig ett nytt språk. Andra faktorer som kan ha en påverkan är till exempel åldern på personen 

men även åldern när personen migrerade, hur länge personen har bott i Sverige och andra per-

sonliga karaktäriseringar. I denna uppsats har respondenterna bott i Sverige i ett antal olika år 

och vi har även kategoriserat dem i olika inställningar baserat på den uppfattningen som upp-

satsförfattarna fick av dem samt deras svar. Dessa inställningar kan även kopplas till olika ka-

raktärsdrag. De glada respondenterna med positiv inställning var positiva genom hela intervjun 

och såg positivt på språkinlärningen och det nya livet i Sverige. Respondenterna som fanns i 

kategori 2 uttryckte tacksamhet i vartenda svar och fortsatte tacka efter intervjuns slut. Respon-

denterna i kategori 4 var uppgivna och frustrerade, vilket reflekteras i både kroppsspråk och 

svar under intervjun. Kategori 5, som var de ambitiösa och kunskapstörstande visade hur mål-

inriktade de var och besatt även mycket goda kunskaper i det svenska språket. Respondenterna 

i kategori 3 som är den överlevande och praktiska, visar en slags sårbarhet i deras karaktär samt 

att de gör vad som behöver göras för att det är nödvändigt.  

 

Något som belystes av flera respondenter i uppsatsen var att åldern hade påverkan på hur lätt 

eller svårt de hade att lära sig språket. Som Al-Baldawi (2014) nämner påverkas lärandeproces-

sen av hur gammal den nyanlände är när språkinlärningen påbörjas. Robert upprepade flera 

gånger att han hade svårt att lära sig på grund av att han var gammal, medan Ali inte såg det 
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som ett hinder att han var gammal utan berättade bara att han tyckte att man måste fortsätta 

kämpa oavsett ålder. Abdi hade en liknande inställning som Ali då han ansåg att åldern kunde 

vara ett hinder, men att det inte ska stå i vägen för drömmar och mål.  

 

En annan påverkansfaktor som Al-Baldawi (2014) nämner är hur mycket kontakt den nyanlände 

har med den inhemska befolkningen och att det är viktigt att knyta kontakter med människor 

som talar det nya språket. Detta var någonting som återkom flera gånger i resultatet av inter-

vjuerna. Exempelvis berättade Hussein att han inte hade några vänner i sin egen ålder och att 

han där såg en svårighet att prata svenska med människor utanför SFI. För honom bidrog detta 

till att han själv kände sig frustrerad och hade svårt att utvecklas i språkinlärningen. Maryam 

var motiverad och ville lära sig språket men saknade en vän att prata med på fritiden och trodde 

att det skulle hjälpa henne att komma längre i sin språkinlärning. På samma sätt uttryckte Hanna 

att trots att hon har sin dotter söker hon efter en vän att prata svenska med. Hos alla dessa 

respondenter är det tydligt att det är viktigt att ha en kanal att lära sig språket genom förutom 

undervisning. Respondenterna sökte kontakt med omgivningen på det sätt dem kunde i varda-

gen. 

 

Ett annat exempel på faktorer som påverkar språkinlärningen efter migrationen beror på hur 

länge individen får stanna i landet och på vilken miljö den nyanlände lever i. Det är viktigt att 

immigranten bor i en miljö där människorna runt omkring kommunicerar på värdlandets språk, 

vilket kan vara både hemma och på jobbet (Adamuti-Trache, 2013, s.105–106). Två av respon-

denterna vi intervjuade arbetade utöver SFI. Båda dessa respondenter exponeras för värdlandets 

språk i olika grader genom arbetet. Layla jobbar till exempel som elevassistent och får inte bara 

höra värdlandets språk varje dag utan också olika dialekter. Abdi jobbar på postnord och ut-

trycker att han tycker det är besvärligt att inte kunna socialisera sig med resten av kollegorna 

som skämtar och pratar mycket på svenska. Ett antal respondenter bodde med sina familjer och 

därför pratades en del av hemspråket i hushållet, men möjlighet till att prata svenska med barnen 

eller sina respektive fanns. Respondenterna vi intervjuade bodde i Nässjö kommun och en del 

av respondenterna uttryckte att det fanns mestadels pensionärer att prata med. Respondenterna 

verkade ha svårt att hitta inhemska i deras egen ålder att praktisera svenskan med. Layla berät-

tade att hon använde svenska språket mer när hon hade svenska grannar men att det blivit 

mindre sen hon flyttat och fått mestadels grannar från hemlandet. Här ser vi hur integrationen 

påverkas beroende på kontakten den nyanlända får med de inhemska. För att de nyanlända ska 

ha en chans att kommunicera på värdlandets språk är det viktigt med rätt miljö.  

 

För immigranter som ska lära sig ett nytt språk har tidigare exponering av språket betydelse, 

vilket Adamuti-Trache (2013) tar upp. I den texten exemplifierar författaren olika sorters expo-

nering av språket, bland annat hur likt språket är andra språk som den nyanlända kan ha lärt sig 

tidigare. Sanaa berättade att hon innan hon kom till Sverige hade bott i Frankrike ett antal år 

och att hon hade lärt sig franska, vilket då hade underlättat i hennes utbildning i svenska.  
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Giddens och Sutton (2013) tar i sin bok upp svårigheten med att kunna ett språk fullt ut. De 

diskuterar de komplicerade faktorer som krävs för att man ska kunna föra ett samtal med någon, 

men att dessa faktorer är någonting som de flesta inte tänker på i en vardaglig interaktion. När 

personer från olika kulturer möts och ska interagera kan det dock uppstå svårigheter, eftersom 

man kanske har olika utgångspunkt för hur en sådan interaktion fungerar. Detta var någonting 

som togs upp av flera respondenter, exempelvis berättade Ali att han önskade lära sig vad han 

kallade för “gatuspråk” för att kunna prata en vardaglig svenska. Enligt honom räckte det inte 

med att lära sig ord och grammatik. Det var också flera respondenter som uttryckte att de be-

hövde en vän utanför SFI, så att de kunde öva på att prata svenska. 

 

När det kommer till respondenternas motivering till att lära sig svenska och varför de valde att 

läsa SFI varierade svaren. Många av respondenterna ansåg att det var ett måste att lära sig 

svenska för att kunna ta sig in i samhället och för att kunna kommunicera med den inhemska 

befolkningen. Det var också ett antal respondenter som såg det svenska språket som ett medel 

att ta sig in på arbetsmarknaden och det fanns även ett antal som nämnde att de ville kunna tala 

bättre svenska med sina barn då de kunde prata bättre svenska än de själva. Rodin, Rodin och 

Brunke (2017) fann i sin artikel om Korta Vägen liknande anledningar till att lära sig svenska 

hos sina respondenter.  

 

Berry (1997) diskuterar i sin artikel om integration att det enligt honom finns ett antal krav på 

att integration ska fungera i ett samhälle, och ett av dem är att de nyanlända ska vara villiga att 

anpassa sig till de grundläggande värderingar som finns i samhället. Detta är någonting som 

kom upp i ett antal av intervjuerna och flera respondenter nämnde att de ville lära sig språket 

så att de kunde kommunicera med fler personer och på det sättet kunde bli en del av samhället. 

I detta syns en vilja att anpassa sig och är en god väg till att fylla kraven på författarens upp-

fattning av integration. Författaren nämner också att den befintliga befolkningen måste anpassa 

de institutioner som finns till den nyanlända befolkningen, men detta är någonting som är svårt 

för författarna till denna uppsats att undersöka i just denna uppsats. Det finns också enligt för-

fattaren Berry (1997) ett krav på att landet som de nyanlända migrerar till ska vara ett multikul-

turellt samhälle som på olika sätt är accepterande gentemot olika kulturer. Då vi frågade re-

spondenterna i vår uppsats hur de kände att den svenska befolkningen behandlade dem var det 

mestadels positiva uppfattningar. Ett fåtal av respondenterna hade upplevt någon form av ras-

ism eller negativitet gentemot dem, men då hade det varit en sällsynthet.  

 

En av de fem inställningarna respondenterna hade framkom som kategorin den överlevande och 

praktiska. Alla tre respondenter i denna kategori kommer från krigsdrabbade länder och deras 

bakgrund kan påverka deras inställning. Vart immigranten kommer ifrån var en av påverkans-

faktorerna Tubergen och Kalminj (2005) tog upp i sin artikel, där de skriver om hur hemlandet 

kan vara betydande för hur snabbt den nyanlända tar till sig det nya språket. En intressant aspekt 

är att Farhad uttrycker att han har gjort sitt genom att ta sin familj till Sverige. Han berättade 

att han har tagit sina barn till ett fredligt land och nu är det upp till dem att utbilda sig, jobba 

och ge tillbaka, vilket är hans drömmar. Farhad har blivit satt i kategorin för den överlevande 

och praktiska, han verkar komma från en tuff uppväxt och vill göra det som är nödvändigt för 
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att överleva i Sverige, resten lämnar han åt sina barn. Trots att vi tyckte att han verkade vara 

överlevande och praktisk så är det viktigt att poängtera hur tacksam och glad han var över att 

vara i ett tryggt land som Sverige, ett land där språket behövdes för att klara sig som han själv 

uttryckte det.  

 

Adamuti-Trache (2013) skriver i sin artikel hur viktigt det är med ett socialt kapital med den 

inhemska befolkningen när man lär sig det nya språket. Det blir däremot svårt att skapa det 

sociala kapitalet om den nyanlända inte kan det nya språket. Det är lätt hänt att vuxna migranter 

vänder sig till sin egna etniska grupp när det kommer till det sociala nätverket för att det är 

bekvämt. Vuxna migranter som har lärt sig det nya språket visar sig ha mer vänner som inte är 

från sin egna etniska grupp. Ett exempel är Abdi som berättar att det är vanligt att individer från 

hans egna etniska grupp som är från Somalia bara umgås med andra somalier och att han tycker 

det är svårt att umgås med andra svenskar då han inte vet vart han ska hitta dem. 

 

Angående de nyanländas inlärningsprocess återfanns något spridda resultat ur de utförda inter-

vjuerna. En strategi som några av respondenterna använde sig av för att lära sig bättre svenska 

var att samtala så mycket som möjligt med människor som pratar svenska, oavsett om detta var 

deras grannar eller om de använde sig av resurser som språkcafé. Det fanns också respondenter 

som använde sig av antingen hemsidor eller appar för att träna på sin svenska. Några av respon-

denterna lärde sig genom att läsa böcker, allt från romaner till historia. Vissa uttryckte ingen 

specifik metod för att lära sig utan lade fokus på att träna på sin svenska på olika sätt efter 

skolan på deras lediga tid. Lite mindre än hälften av respondenterna sa att de gick till kyrkan på 

fritiden som erbjöd språkhjälp vilket de uppskattade. Buttaro och King (2001) skriver i sin ar-

tikel om ESL i USA och att den språkutbildningen finns i många olika former som är anpassade 

efter den nyanlända som ska lära sig det engelska språket.  

 

6. Diskussion och slutsats 

 

I följande kapitel förs en diskussion kring metoden och resultatet samt en avslutande slutsats.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Fördelen med den valda analysmetoden är att möjligheten finns att få fram individens unika 

uppfattning om det valda fenomenet. I denna uppsats var syftet att studera vilken syn nyanlända 

hade på språkets betydelse för integration och vilka faktorer de upplevde som centrala för sin 

språkinlärning. Uppsatsförfattarna ville ha utförliga svar där respondenterna fick sin tid att be-

rätta och diskutera vad de ansåg om ämnet vilket de fick chans att göra med den valda metoden. 

Att kategorisera respondenterna samt deras svar har gjort det möjligt att synliggöra variationer 

av de aspekter som förklarar fenomenet. En annan fördel som uppsatsförfattarna fick genom att 

använda denna metod var att de kunde fokusera på respondenternas perspektiv istället för att 

utgå från en teori. Nackdelen och konsekvensen av metodvalet är att det fanns en risk att viktig 

information går förlorad då vissa svar eller teman inte passar in i mönstret samt kategorierna 
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som har framkommit ur analysen. Svaren hade möjligen blivit annorlunda om en annan metod 

hade valts. Fenomenografins fokus ligger på individernas variationer och skillnader, vilket är 

positivt då det är vad författarna har velat få fram. Nackdelen är att respondenterna ibland har 

samma åsikter och det blir därför svårare att kategorisera deras svar. Det behöver inte vara 

negativt att få fram deras gemensamma sanningar, men det är då inte möjligt att analysera deras 

gemensamma sanningar på samma sätt som om en annan metod hade valts (Höglund Nielsen 

& Granskär, 2017, s. 122–123). 

 

För att förbättra intervjuerna som gjordes i denna uppsats hade en pilotintervju kunnat utföras 

som en förberedelse innan själva intervjuerna för uppsatsen gjordes. En pilotintervju hade kun-

nat hjälpa till med att säkerställa intervjuguidens kvalitet och utformning och är något som fick 

väljas bort på grund av vår tidsram (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.161).  

 

En av de grundläggande anledningarna till att just kvalitativa intervjuer valdes för denna upp-

sats var att det passade den valda analysmetoden, fenomenografi. I kvalitativa intervjuer finns 

stor möjlighet för respondenterna att uttrycka sina tankar kring forskningstemat och att utveckla 

dem ordentligt. Detta i sig bidrar till att författarna av denna uppsats har haft stor möjlighet att 

finna djupa meningar i resultatet och att tolka intervjusvaren i förhållande till temat (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014, s.149).  

 

Som människor har vi alla någon slags förförståelse, och har skolats in i ett visst samhälle. Detta 

gör att vi tolkar verkligheten på ett sätt som motsvarar samhällets kultur. Uppsatsförfattarnas 

förförståelse har haft en påverkan på valet av forskningsområde. Som tidigare nämnt gjorde en 

av uppsatsförfattarna sin praktik på Nässjö Lärcenter och den andra uppsatsförfattaren är andra 

generationens invandrare vilket kan ha påverkat deras förförståelse innan undersökningen. Ge-

nom dessa erfarenheter hos författarna finns risk att det i förväg finns åsikter eller tankar om 

nyanländas språkinlärning på olika sätt. Att ha medverkat vid SFI-undervisning har skapat en 

liten bild av hur det kan se ut, vilket kan hindra neutraliteten hos författarna under intervjun.  Att 

vara andra generationens invandrare kan ha påverkat på det sätt att författaren tänker på sin 

familjs erfarenheter när de kom till Sverige som nyanlända och försökte lära sig det nya språket. 

Dessa faktorer är dock någonting som har har funnits med i författarnas arbete under uppsatsen 

gång och någonting som författarna har haft i åtanke för att det inte ska störa arbetet och ge det 

en vinklad syn. Uppsatsförfattarnas medvetenhet om förförståelsen minskar risken för påver-

kan. Det finns även en risk att värderingar och känslor som uppsatsförfattarna har överträffar 

beskrivningen av det sociala fenomenet som har undersökts om inte författarna är uppmärk-

samma på detta. Den förförståelse författarna haft med sig in i uppsatsen kan haft en inverkan 

i den utsträckning att författarna tidigt kunde upptäcka ett ämne och en inriktning som de tyckte 

var intressant (Thurén, 2007, s.58–60).   

 

En ytterligare diskussion kring metoden, specifikt urvalet, är värt att ta upp. Då respondenter 

skulle hittas valde författarna att fråga Nässjö Lärcenter som en av författarna tidigare hade 

varit i kontakt med och beskrev kraven på respondenter som tidigare hade utarbetats. Lärarna 

på SFI fick då rekommendera ett antal elever från de klasser de undervisade i, och efter detta 

ställdes frågan till eleven om de ville medverka. Detta styrda urval för med sig flera risker. 
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Exempelvis kunde lärarna med enkelhet missförstå kraven som ställdes och respondenterna 

riskerade då att inte passa in i den önskade urvalsgruppen. Det finns också risk för att lärarna 

valde ut endast utåtriktade personer för att underlätta för författarna under själva intervjuandet, 

vilket då hade kunnat bidra till att urvalsgruppen blev väldigt lika varandra i sitt sätt och i sina 

åsikter. Fördelen med det valda urvalet är att respondenterna i undersökningen är förstahands-

källor, vilket minimerar risken för att information ska ha förvanskats från en individ till en 

annan. Syftet var att studera respondenternas åsikter, tankar och känslor om det valda fenome-

net och det var därför väsentligt att välja ut respondenterna noggrant. Urvalskriteriet för studien 

var att respondenterna skulle ha erfarenhet av att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt 

språk. Författarna ville veta om språket har påverkat deras integration och i så fall hur. Därför 

valdes elever på SFI ut för denna studie (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s.152–153). 

 

I dessa avseenden utvecklades inte några större problem under skrivandet, med undantag för en 

av de intervjuade som hade betydligt lägre språknivå i svenska än de övriga respondenterna. 

Detta på grund av att lärarna hade missförstått nivån av svenska som författarna efterfrågade. 

Respondenten i fråga talade arabiska, vilket var ett av önskemålen som fördes fram, men inte 

samma dialekt som den av författarna som agerade som översättare pratade.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken syn nyanlända har på språkets betydelse för in-

tegration och vilka faktorer de upplever som centrala för sin språkinlärning, vilket gjordes ge-

nom att jämföra respondenterna för undersökningens inställning till språkinlärningen på SFI 

och varför de väljer att lära sig svenska. En annan aspekt som också undersöktes var vilken 

skillnad som fanns hos de nyanländas inlärningsprocesser. 

 

Av uppsatsen framkom att språkinlärningen är en av de viktigaste aspekterna utav integrationen 

för de nyanlända i undersökningen. Flera utav respondenterna berättar att för dem var språket 

både det svåraste och det viktigaste med att integreras. De intervjuade diskuterade i flera fall 

att utan språket kan man inte bli en del utav samhället och att det svenska språket är som en 

nyckel in i Sverige och samhället. Detta belyser vikten av både institutionell språkutbildning 

och andra sätt att lära sig språket. Från ett antal av respondenterna framkom att SFI var bra, 

men de önskade ytterligare möjligheter utanför skolan för att kunna lära sig prata svenska bättre. 

Vissa respondenter nämnde att de gick på språkcafé eller till kyrkor för att prata med människor, 

och vissa respondenter önskade sig en vän att prata med. Av detta märks det att det finns ett 

behov hos de nyanlända respondenterna att på något sätt få en vän eller bekant att träna på sin 

svenska med utanför skolan. Detta är någonting som möjligtvis skulle kunna utvecklas i sam-

hället, antingen av organisationer eller också av SFI-skolorna själva, för att möjliggöra en 

snabbare och bättre språkinlärning hos nyanlända.  

 

För de nyanlända varierade anledningarna till varför de valde att läsa svenska. Vissa av respon-

denterna ansåg att det var ett måste när man flyttar till ett nytt land att lära sig det nya språket. 

Dessa respondenter var i regel de som var mest motiverade att lära sig språket och dem som var 

mest ambitiösa. Det fanns också nyanlända som ville lära sig svenska för att enklare komma in 
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på arbetsmarknaden, och dessa respondenter hade i regel svårare att motivera sig och uttryckte 

sig som att de endast gjorde det som krävdes av dem för att få ett intyg eller liknande så att de 

lättare kunde komma in på arbetsmarknaden. En ytterligare anledning hos de nyanlända till att 

lära sig svenska var att de ville kunna kommunicera med människor som talar svenska. Att 

respondenterna hade så spridda anledningar till att lära sig svenska tycker författarna visar på 

att det finns många olika drivkrafter hos de nyanlända och att de därför bör behandlas som 

individer i språkutbildningen.  

 

När det kommer till de nyanländas inlärningsprocesser fann författarna att respondenterna 

skilde sig åt när det kommer till hur de studerade svenska utöver SFI. För ett antal av respon-

denterna var det viktigaste att ha någon att prata svenska med på sin fritid. Andra använde sig 

av internet och appar för att studera efter skolan, medans några läste böcker. Detta ser förfat-

tarna också som att respondenterna inte är en homogen grupp när det kommer till språkinlärning 

och att det krävs olika former av undervisning och inlärningsmetoder för att de ska kunna lära 

sig språket ordentligt. 

 

I många avseenden är respondenterna lika, framförallt då de alla trots allt har valt att läsa SFI 

och försöka lära sig svenska. De hade alla någonting positivt att säga om språket och de gjorde 

sitt bästa för att lära sig. Detta leder till att de alla hade kunnat placeras i många av de kategorier 

som författarna fann under intervjuerna, då de alla har egenskaper som kan passa in i flera av 

kategorierna. Det är dock viktigt att ha i åtanke att respondenternas kroppsspråk och tonläge 

kan göra väldigt stor skillnad i hur de framställer sig själva. Detta var någonting som separerade 

dem i vissa fall. Det finns också skäl att diskutera kring att respondenterna hade kunnat placeras 

i flera kategorier, men författarna ansåg att det var viktigt att framställa skillnader i deras in-

ställningar och känslor då detta var huvudfokus för studien. I fenomenografin väljer man att 

undersöka vad människor känner och tycker om ett specifikt fenomen, i denna uppsats valdes 

språkets betydelse för integration som fenomen, och frågorna som ställdes under intervjun 

handlade om detta fenomen. Resultatet visar på att det finns likheter, men att det också finns 

distinkta skillnader i respondenternas inställning, känslor och åsikter om språkinlärningens be-

tydelse för integration. 

 

6.3 Slutsats 

 

Meningen med fenomenografisk forskningsanalys är att fokusera på människors erfarenhet och 

upplevelse av det valda fenomenet. Individer är unika och kommer att ha olika upplevelser och 

känslor kring ett fenomen, därför kan det vara svårt att forska vidare i nya studier. Denna upp-

sats kan däremot vara till värde för nuvarande och framtida språkutbildare. Språkutbildare ges 

möjligheten att ta till sig kunskap om hur de olika individerna ser på språkinlärningen och vad 

som fungerar bäst för dem. Det är viktigt för dem att veta att de inte utbildar en slags homogen 

massa utan att det kan krävas olika insatser för att nå fram till olika individer. Tidigare studier 

om språket och migration har gjorts, men uppsatsförfattarna ville specifikt ta reda på individer-

nas egna uppfattning och inställning till värdlandets språk.  
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Någonting som författarna fann intressant men inte hade möjlighet att undersöka vidare var 

vilken påverkan boendesituationen hade på språkinlärningen. Endast ett fåtal av respondenterna 

diskuterade deras boendesituation i de utförda intervjuerna och pratade då om hur de använde 

språket i deras hushåll. Ett ämne som vore intressant att utföra vidare studier på är hur nyanlän-

das boendesituation påverkar språkinlärningen, exempelvis göra en mer utförlig studie på från 

vilka länder deras grannar kommer ifrån och hur det skiljer sig om eventuella barn i familjen är 

födda i Sverige eller i ursprungslandet, och hur detta i sin tur påverkar språkinlärningen.  

 

Resultatet visar att språket är ett otroligt viktigt verktyg för integrationen, om inte det viktigaste 

enligt de respondenter som deltog i vår studie. Trots att alla respondenter insåg språkets bety-

delse för integrationen är det viktigt att poängtera att majoriteten av respondenterna visade olika 

känslor och uttryck under sin egna intervju, det finns således variationer inom varje kategori. 

Deras olika bakgrund och karaktärer har påverkat deras inställning till språket och integrat-

ionen. Detta visar återigen att individerna inte är en homogen grupp. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Inledningsfrågor: 

• Namn 

• Ålder 

• Tid i Sverige 

• Tid på SFI 

• Familjesituation 

• Ursprungsland 

 

1. Hur kommer det sig att du började läsa svenska?  

2. Gör du någonting annat förutom att lära dig svenska?  

3. Vad tänker du dig att du vill göra när du inte läser svenska längre?  

4. Hur motiverar du dig att plugga svenska?  

5. Finns det någonting speciellt du ser fram emot med att kunna prata svenska?  

6. Hur hoppas du att din framtid i Sverige ser ut?  

7. Tycker du det är viktigt att lära sig svenska? 

8. Vad har varit svårast med att integreras?  

9. Hur känns det efter att du börjat SFI?  

10. Är dina studieresultat viktiga för dig?  

11. Tycker du att språket hjälper dig att komma in i samhället?  

12. Hur tycker du att du får hjälp med att komma in i det svenska samhället? 

13. Försöker du på något sätt att aktivt komma in i det svenska samhället? 

14. Hur känner du att du tas emot i det svenska samhället? 

15. Känner du att du vågar prata svenska med andra svenskar?  

16. Hur mycket använder du det svenska språket på din fritid? 

17. Har du någonting annat du vill tillägga? 

 

Möjliga följdfrågor: 

 

• Hur menar du? 

• Kan du utveckla? 

• Hur känner du om detta? 

• På vilket sätt? 

• Varför känner/tycker du så? 
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8.2 Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

Vi heter Riim Said och Matilda Thorén och studerar på Jönköping University. Vi läser 

en utbildning som heter Globala Studier med inriktning Internationellt Arbete. Just nu 

håller vi på att utföra en undersökning som ska bidra till en uppsats vi ska skriva. Vi 

önskar att intervjua ett antal nyanlända personer som studerar SFI för att bland annat 

undersöka hur språket påverkar integrationen och hur motivationen ser ut hos nyan-

lända i Sverige idag.  

Det resultat som samlas in under undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt 

och endast vi studenter och vår handledare kommer att ta del av det insamlade materi-

alet. Den slutgiltiga uppsatsen kan komma att publiceras i en databas som andra stu-

denter har tillgång till. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och ni kan avbryta 

er medverkan när som helst.  

Om ni har någon fundering kan ni alltid kontakta oss med era frågor. Med vänliga häls-

ningar 

Riim Said, sari1502@student.ju.se 

Matilda Thorén, thma1515@student.ju.se  
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