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Sammanfattning 
Vi vill i denna uppsats med hjälp av deltagande observation och kvalitativa intervjuer 

närma oss en förståelse för vad ett språkcafé kan ha för betydelser för de som går dit. 

Många av besökarna är personer som nyligen flyttat till Sverige och som är mitt uppe i 

processen att lära sig svenska. Vi vill få en vidare insikt i hur de upplever sin situation i 

Sverige och vad språkcaféet med de sociala möten som finns där fyller för funktion för 

dem. Syftet är att undersöka vad det i sin tur kan ha för betydelse för besökarnas 

identitetsutveckling.  

Resultatet visar att språkcaféet är en viktig plats för besökarna just för att det är den 

enda plats de kan gå till för att träna på att tala svenska, vilket är viktigt för dem för att 

finna sin plats i Sverige. Språkcaféet fyller även en funktion som en plats där besökarna 

kan få en förståelse för det svenska samhället och reflektera kring detta, men även få 

reflektera kring sig själva och se möjligheter i de situationer de befinner sig i. 

Genomgående för vad språkcaféet har för betydelse är den sociala funktion den fyller, 

då många av besökarna upplevt ensamhet och isolering från samhället här i Sverige. På 

språkcaféet kan de få en gemenskap med nya människor och umgås med personer i 

samma situation som de själva är i. Dessa sociala möten med andra människor tror vi 

ligger som grund för att identiteten ska kunna skapas och utvecklas, och att detta sker 

via språket.  

Nyckelord 
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Abstract 
We want in this paper, by using participant observation and qualitative interviews, come 

closer to an understanding of what meaning a language café might have for the people 

who go there. Many of the visitors are people who recently moved to Sweden and are in 

the middle of a process of learning Swedish. We want to get a further insight into how 

they feel about their situation and what the social encounters on the language café might 

mean to them. The purpose is to examine how this can have significance for the identity 

development of the visitors. 

The result shows that the language café is an important place for the visitors because it 

is the only place they can go to in order to practice speaking Swedish, which is 

important for them to find their place in Sweden. The language café also fulfils an 

important function of a place where the visitors can receive an understanding of the 

Swedish society and reflect about it, but also a place for self-reflection to see the 

opportunities in the situations they find themselves in. Consistently for the language 

café is the importance of the social function it fulfils, as many of the visitors has 

experienced loneliness and isolation of society here in Sweden. At the language café 

they can connect with new people and spend time with others who are in the same 

situation as they are in. These social meetings with other people, we believe is the basis 

for the identity to be created and developed, and this is done through language. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till er, deltagare och samordnare på språkcaféet för att vi fick 

tillträde till era träffar vilket möjliggjort vår studie. Vi tackar er som ställde upp på 

intervju, att ni med tid och engagemang delat med er av era upplevelser och intressanta 

tankar. Ni har gett oss en inblick i och en större förståelse för er situation, vetskap som 

inte bara varit intressant för vår studie utan något som vi kommer bära med oss länge. 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare, Christopher Kindblad för att du gett oss 

goda råd och vägledning under uppsatsarbetet. 
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1 Inledning  
Att plötsligt ryckas upp ur sitt sammanhang och uppleva allt som tidigare varit 

välbekant som främmande, för att sedan behöva anpassa sig till detta nya okända är 

många människors vardag i vår värld idag. Krig, konflikter och ekonomiska svårigheter 

kan vara anledningar som gör att människor måste flytta från sina hem för att söka 

trygghet i nya länder. Det kan vara med blandade känslor av sorg och glädje som en 

process påbörjas av att bygga upp sitt liv i det nya landet.  

Att komma som invandrare till Sverige idag innebär för många människor svårigheter i 

form av kulturkrockar, anpassning till ett nytt samhällssystem, och inte minst inlärning 

av ett helt nytt språk. Dessa blir faktorer som kan påverka identiteten för de personer 

som är i denna process och det kan upplevas som svårt att hitta sin plats i det nya 

samhället, vilket kan leda till en tillvaro då det blir svårt att hitta vem man själv är. Att 

inte kunna språket i landet man flyttat till gör det även problematiskt att få visa andra 

vem man är. Vi tror att språket är nyckeln till en vidare förståelse för det samhälle man 

lever i och att det är med hjälp av språket i relation med andra som identiteten kan 

utvecklas. 

Vi vill i uppsatsen få en djupare förståelse kring detta genom att få kontakt med 

personer som befinner sig i denna situation. Intresset ligger i att undersöka om det finns 

omständigheter som kan vara till hjälp för personer som är mitt uppe i denna komplexa 

process. Utifrån vårt intresse för språk, kultur och samhälle har vi utfört vår studie på ett 

språkcafé där personer från olika kulturer med olika bakgrund kan träffas under 

avslappnade former för att prata och lära sig svenska med varandra. Språkcaféet 

arrangeras på ett stadsdelsbibliotek i Malmö som vi i denna uppsats väljer att kalla för 

Fabriken. Vi kommer i vår uppsats redogöra för vad en sådan plats som språkcaféet kan 

ha för funktion för de som går dit. Fokus kommer att ligga på vilken betydelse detta 

sociala umgänge på språkcaféet har för besökarna och vilken betydelse det i sin tur kan 

ha för dessa personers identitetsutveckling.  
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Vi vill med grund i Asplunds (2010) teori kring människans sociala responsivitet vidare 

studera om detta sociala umgänge kan ha en betydande orsak till varför besökarna 

kommer till språkcaféet, och vad det i sin tur kan göra för var och en av dem i deras 

personliga identitetsutveckling. I Asplunds teori beskrivs människan som en social 

varelse och behöver omge sig kring människor för att må bra. Det är även i denna 

sociala responsivitet det talande språket kan utvecklas. Mead (1976) beskriver i sin teori 

hur vårt jag formas först i interaktion med andra personer, och att det är via språket en 

sådan utveckling kan ske. Teorierna blir intressanta för oss eftersom att undersökningen 

handlar om språkinlärning i ett socialt sammanhang och hur besökarna tillsammans kan 

ge mening åt språket. Det är med utgångspunkt i dessa vi vill närma oss en förståelse i 

de betydande faktorer som språkcaféet fyller, och vad det i sin tur kan ha för betydelse 

för dessa personers identitetsutveckling. 

1.1 Problemformulering 
Vi kommer i vår uppsats utgå från följande problemformulering:  

Vilken betydelse har det sociala umgänget på Fabrikens språkcafé för besökarnas 

personliga identitetsutveckling? 

1.1.1 Syfte  

Vi önskar att utifrån språkcaféets besökare få en djupare förståelse för den betydelse 

som de sociala mötena på språkcaféet kan ha för de som går dit. Vi är intresserade för 

hur detta i sin tur kan påverka deras personliga identitetsutveckling.  

1.2 Disposition 
Vi inleder uppsatsen med att presentera den bakgrund till det vi ska studera och den 

tidigare forskning som vi använt oss av och som har inspirerat oss i vårt ämne kring 

språk, identitet och sociala möten. Efter det avsnittet väljer vi att redogöra för de teorier 

som används i den socialpsykologiska tolkningen av det insamlade materialet.  
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I metoddelen presenterar vi och argumenterar för de metoder som vi valt att använda 

och hur vi gått tillväga i denna process. Här finns även en presentation av våra 

respondenter och det material vi samlat in. Efter att ha redogjort för det insamlade 

materialet efterföljer en socialpsykologisk analys och tolkning av detta utifrån de valda 

teorierna. Vi ramar sedan in uppsatsen med egna reflektioner och avslutar med en 

sammanfattning. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt vill vi presentera en mer ingående sammanhangsplacering av området 

genom en beskrivning av språkcaféet och redogöra för begrepp som är genomgående för 

uppsatsen.  

2.1 Fabrikens Språkcafé 
I Malmö stad finns det förutom det stora stadsbiblioteket flera olika mindre 

stadsdelsbibliotek som invånarna i staden kan gå till för att låna böcker, läsa eller gå på 

föreläsningar. Ett av dessa är Fabriken som fungerar som en öppen mötesplats för alla 

som vill komma dit. Det är en gammal industrilokal som har gjorts om till en 

inbjudande och trevlig miljö, eller som de själva vill beskriva sig; ”ett extra vardagsrum 

för alla”. Det finns en pysselhörna där besökarna exempelvis kan måla, sy och virka, de 

har även ett ekologiskt café där besökarna kan köpa billigt fika och läshörnor för de som 

vill låna och läsa böcker och tidningar på olika språk. Varje dag anordnas det olika 

evenemang så som filmvisningar och föreläsningar. Fabriken erbjuder även olika 

verksamheter som malmöborna kan ta del av. 

 En av fabrikens verksamheter är språkcaféet som är öppet fyra tillfällen i veckan, det är 

öppet för alla som vill komma dit för att prata svenska, umgås och dricka kaffe. Det 

startades upp för drygt ett år sedan och har varit välbesökt och uppskattat av besökarna 

sedan dess. Tillfällena för språkcaféet varar mellan två och tre timmar varje gång och 

det kan variera mellan allt från 10 till 50 besökare. Tanken är att det ska vara en 

avslappnad plats dit besökarna kan känna sig välkomna att komma och gå som de vill.  

2.2 Svenska för invandrare 
Gemensamt för de flesta språkcafébesökarna och invandrare som kommer till Sverige är 

att de studerar Svenska för invandrare, även kallat SFI. Vi kommer under denna uppsats 

flera gånger nämna SFI och vill därför kortfattat beskriva utbildningen och utgår från 

Skolverkets beskrivning (2012). SFI är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att 
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ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det 

svenska språket. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och bidra 

till ett aktivt deltagande i vardags-, arbets- och samhällsliv. Eleven ska kunna utveckla 

en kommunikativ språkförmåga i både tal och skrift för att kunna kommunicera efter 

sina egna behov. Utbildningen i SFI ordnas av kommunerna och styrs av skollagen som 

riksdagen beslutar om och läroplanen och kursplanen som beslutas av regeringen. 

Studieplanen är individuell och ska anpassas efter individen vilket ska möjliggöra för 

individen att påverka utbildningens upplägg och organisation (Skolverket.se 2012-12-

26).  

2.3 Vad är Identitet? 
 

Eftersom att identitetsutveckling ligger i fokus i uppsatsen blir det viktigt för 

sammanhanget att definiera begreppet identitet och vad vi utgår från när vi talar om 

detta. 

 

Begreppet identitet innefattar mycket och förklaras olika beroende på vilken 

forskningstradition man utgår från och vilket empiriskt fält man vill studera. Vi utgår 

från att identiteten ständigt omformas under hela livet och påverkas och utvecklas i 

relation till både samhället vi lever i och personer i vår närhet. Även om vår identitet 

ständigt formas om och utvecklas behöver detta inte avse alla aspekter av den. Identitet 

kan även stå för något som till viss del är varaktigt över tid. Vår identitet är det som 

identifierar oss som unika personer, och identiteten kan förklaras som summan av vår 

upplevelse av oss själva och hur vi uppfattar att andra upplever oss. Det finns identiteter 

av olika slag, till exempel yrkesidentitet, kulturell identitet, religiös identitet och 

könsidentitet. Dessa är exempel på sociala och gruppidentiteter som bygger på vissa 

värden. Om dessa värden inte längre kan berättigas kan de identiteter som har dessa 

värden som grund vara i fara (Borgström & Goldstein-Kyaga 2006:35). En identitet som 

har en nära koppling till ett yrke eller kultur och är indränkt i dess kulturella värden 

skulle kunna gå förlorad om dessa värden förlorar sin betydelse för människorna. 

Människans identitet är något som till högsta grad är socialt konstruerat då det är 

tillsammans med andra som vi utformar vår identitet. 
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3 Tidigare Forskning 
I det här avsnittet kommer vi att presentera tidigare forskning som vi tycker är intressant 

i relation till vår uppsats. Forskningen behandlar ämnen som språkets betydelse i 

förvärvandet av en ny kultur, hur identiteter kan skapas i mångkulturella samhällen och 

hur möten på caféer kan ses som ett sociologiskt och ett socialpsykologiskt fenomen. I 

och med att våra respondenter är personer från olika länder och som kommer till 

språkcaféet för att prata svenska tycker vi att den tidigare forskning vi inspirerats av är 

relevant för uppsatsens helhet. 

I två av de tidigare forskningar vi kommer att presentera nämns begreppet 

ackulturation. Vi använder Cetrez (2010) beskrivning av begreppet. Ackulturation är 

den process som sker när två olika kulturer kommer i direktkontakt och har inverkan på 

varandra. Vanligtvis förekommer förändringar i båda kulturerna, dock tenderar 

minoritetskulturen att påverkas mer än majoritetskulturen.  

3.1 Språkets roll 
Diane M. Hoffman (1989) har skrivit en artikel som heter Language and Culture 

Acquisition among Iranians in the United States. Bakgrunden till studien var ett intresse 

av att undersöka språk i relation till kultur och vad språket har för betydelse i 

ackulturationsprocessen och i förvärvet av en ny kultur. I studien fokuserar hon på 

språkets symboliska roll i en tvärkulturell kulturförvärvsprocess och undersöker hur 

språket fungerar som ett medel för kulturellt förvärv i en tvärkulturell kontext (Hoffman 

1989:119). Det är en etnografisk studie som undersökt första generationen av iranska 

invandrare i USA. Data som samlats in och använts är bland annat skrifter från media, 

tv och radiosändningar, litteratur, tal och intervjuer. I sin studie kom hon bland annat 

fram till att språket möjliggör en förmedling av kulturella värden, vilket underlättar 

förvärvet av den nya kulturen då iranierna kunde integrera vissa områden av 

amerikanska kulturella värden inom den iranska referensramen. Möjligheten för 

integrationen av den iranska kulturen i USA både tog uttryck och uppnåddes genom 

språket (Hoffman 1989:130). 
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3.2 Social identitet 
En annan studie som vi tagit del av undersöker de inre processer av förändring som 

invandrare upplever när de kommer i direktkontakt med kulturen i det nya landet. 

Studien heter Acculturation, Social Identity, and Social Cognition: A New Perspective 

och är skriven av Amado M. Padilla och William Perez (2003). För att belysa 

ackulturationsprocessen som de undersöker utgår de från några grundläggande element i 

sin studie vilka bland annat är: social identitet, social stigmatisering, kulturell 

kompetens och social kognition. Med social identitet menas dels den identitet som en 

invandrare har när han eller hon kommer till det nya landet och den sociala identitet 

som uppstår där. Den kulturella kompetensen är mycket viktig då det är med hjälp av 

den som vi fullt ut kan använda vår sociala kognition, det vill säga de mentala processer 

som styr den sociala interaktionen. Kulturell kompetens avser den inlärda förmågan att 

fungera i en kultur på så sätt att det överensstämmer med bland annat de värderingar 

och övertygelser som majoriteten har (Padilla et al. 2003:42). Sociala stigman kan vara 

både etnicitet, hudfärg och språk vilket försvårar ackulturationsprocessen och kan ha 

negativa konsekvenser på individen.  

Studien bygger på undersökning av tidigare forskning av ackulturation och de 

grundläggande teman som de beskriver. De ansåg att nästan all av den tidigare 

forskningen inriktade sig för mycket på statistiska undersökningar och inte lade 

tillräckligt mycket fokus på det faktum att immigration och ackulturationsprocessen 

påverkar många aspekter av självet så som omdefiniering och rekonstruktion av både 

personliga och sociala identiteter hos individer. Som invandrare i ett land bildar man sig 

uppfattningar av vad majoritetsgruppen förväntar av en vilket i sin tur påverkar hur en 

invandrare omdefinierar sin identitet. De sociala identiteter som invandrare har med sig 

till ett nytt land och de nya identiteter som uppkommer där påverkar den sociala 

kognitionen som i sin tur guidar deras beteende och styr exempelvis vilka kläder de har 

på sig, maten de äter och vilka människor de socialiserar sig med i sitt nya samhälle i 

försöken att anpassa sig till detta (Padilla et al. 2003). 
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3.3 Sociala möten i cafémiljö 
Frans Oddner har gjort en socialpsykologisk studie om det sociala livet på caféer och 

det konkreta samspel som sker där (Oddner 2003:9). Studien är döpt till Kafékultur, 

kommunikation och gränser. Avsikten med hans avhandling är att studera och analysera 

caféet som sociologiskt och socialpsykologiskt fenomen och därmed se samband mellan 

cafésamtalen och samhället. Han intresserar sig för att förstå världen vi lever i och hur 

människorna definierar sig själva och sin tillvaro. 

Han har gjort en begreppsanalys av termen ”gräns” och gränsbegreppet genomsyrar 

större delen av hans undersökning. Han undersöker de sociala gränser som finns i 

sociala möten i cafémiljö. Det han ämnar studera är gränser som uppstår i det som 

Johan Asplund (1987) kallar den ”elementära gemenskapen”. Den elementära 

gemenskapens nivå utgör nivån mellan den enskilda individens nivå och den sociala 

gruppens eller kollektivets nivå (Oddner 2003:11). Det är alltså gränserna mellan 

människor som han lägger fokus på i studien. Oddner har i sin studie använt sig av 

observationer som metod för materialinsamling. I materialet ingår både iakttagelser av 

cafélivet i allmänhet och av avlyssningar av cafésamtal i synnerhet som genomfördes 

med hjälp av deltagande observationer (Oddner 2003:168). 

3.4 Från rotlöshet till kosmopolitism 
Denna studie är gjord av María Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga (2006) och 

handlar om ungdomar som har rötter i andra länder än i Sverige och hur de identifierar 

sig i en mer global och kosmopolitisk stad som Stockholm. Studien fokuserar på den 

rotlöshet dessa ungdomar kan känna i den mångkulturella miljö de växer upp i. Denna 

rotlöshet kan upplevas som både positiv och negativ. Det kan vara en känsla av att de 

inte accepteras av omgivningen och upplevelsen av att de inte delar samma språk, kultur 

och värderingar som sin omvärld. Det kan även vara en avsaknad av tillhörighet i en 

grupp som leder till en känsla av detta. Studien visar även på en positiv sida av det som 

de kallar för en kosmopolitisk identitet. Rotlösheten kan vara krävande och identiteten 

ifrågasätts ständigt, detta leder dock till en reflekterande identitet med de positiva 

aspekterna av att inte behöva tillhöra en viss nation. Ungdomarna upplever sig själva 
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som starka i sin identitet eftersom att de ständigt behöver reflektera kring den och ta 

beslut kring hur de vill förhålla sig till en multikulturell kontext. De beskriver 

identiteten som en fråga som inte handlar om “antingen-eller” utan om en fråga om 

“både-och”. Dessa ungdomar använder aktivt sin mångkulturella kompetens i hur de 

anpassar sig till olika sociala möten och kan förverkliga sig själva och uppträda på ett 

vis som de själva väljer.  

3.5 Identitetens olika skepnader 
Idris Ahmedi (2006) har gjort en studie av kurdiska ungdomar i Sverige. 

Undersökningen bygger på material insamlat genom semi-strukturerade intervjuer och 

en genomgång och analys av debattinlägg på två svenskspråkiga kurdiska webbsidor. 

Hans syfte med studien var att studera kurdiska ungdomars självuppfattning och 

identitet och “identitetspolitik” i Sverige. Med identitetspolitik menar han värnandet av 

den kurdiska identiteten i ett diasporasammanhang. Diaspora är ett begrepp som 

förklarar de relationer som uppstår i en situation där människor ”hör hemma” på flera 

ställen parallellt (Ahmedi 2006:91). Han drar en övergripande slutsats om att diasporan 

de lever i har erbjudit de kurdiska ungdomarna en slags identitetsfristad där den 

kurdiska identiteten har kunnat stärkas då de inte behöver förneka eller undertrycka sin 

etniska identitet. Ahmedi (2006) beskriver även de två webbsidorna som han undersökt 

som framväxande kurdiska offentliga rum som dels kan ha politiska effekter på 

kurdiska men även andra ungdomar och att de även kan bidra med ambitionen att 

behålla den kurdiska kulturen. Han skriver att en av sidorna, Beyan.net kan ses som en 

“cyberform” av institutionalisering av kurdisk identitetspolitik i Sverige där kurder kan 

ta del av sin egen kultur men på samma gång bygga broar till andra grupper i Sverige 

(Ahmedi 2006:84). Identiteter finns i flera olika former och identitet som Ahmedi 

beskriver i texten är en dynamisk konfiguration som består av olika komponenter. 

Komponenterna är till exempel av etnisk karaktär, identiteten påverkas även av den 

aktuella politiska, sociala och ekonomiska kontexten (Ahmedi 2006: 91).  
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4 Teori 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta för vår uppsats. De teorier och begrepp som beskrivs är de vi avser att 

analysera vårt resultat utifrån.  

4.1 Medvetandet, jaget och samhället 
För att förstå hur de sociala mötena på språkcaféet kan leda till självmedvetenhet och 

identitetsutveckling använder vi oss av George Herbert Mead (1976) och hans teorier 

kring språkets roll i denna process. 

4.1.1 Jagets uppkomst 

Människans jag finns inte från början utan är något som vi utvecklar. För att förstå hur 

jaget utvecklas uppmärksammar Mead (1976:115) bakgrunden till dess uppkomst. Först 

av allt finns det konversationen med gester, som är både kroppsliga och vokala. 

Genom dessa gester kan individen uppväcka responser hos sig själv och svara på 

responser från andra vilket sker genom att vissa gester påverkar oss mer än andra. Det är 

detta som är det utmärkande för språket, språket är en signifikant symbol och skulle 

försvinna om vi inte förstod eller regerade på det som sades. Vårt språk innehåller en 

uppsättning av symboler som svarar mot ett visst innehåll. För att kommunikation ska 

ske genom språk måste symbolen betyda detsamma för de inbegripna (Mead 1976:59). 

Enligt honom är kommunikationsprocessen människans specifika egenskap och 

förklarar den mänskliga kommunikationen genom ett triadiskt interaktionssystem. I 

interaktioner handlar individer efter hur de själva har definierat situationen, de varseblir 

sedan den andres agerande utifrån den initierande handlingen och tolkar därefter 

situationen. Denna kommunikativa och språkliga process är väsentlig för utvecklingen 

av jaget (Mead 1976:115). 

En vidare betydelse av kommunikation är att den möjliggör för individen att betrakta sig 

själv som ett objekt, kommunikation genom språket riktas inte enbart mot andra utan 
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även mot individen själv. Vårt jag har en egenskap att betrakta sig som ett objekt och 

denna egenskap är det som kallas för vårt själv. Vi blir objekt för oss själva endast 

genom att anta de andra individernas attityder gentemot oss. Först genom att bli objekt 

för oss själva kan vi ingå i vår egen erfarenhet och utveckla vårt jag (Mead 1976:111). 

Människan har olika deljag och det är inte alltid som alla delar representeras i 

kommunikationen med andra människor. Vad som bestämmer vilka delar av jaget som 

kommer med i kommunikationen är den sociala erfarenheten. Det finns olika slags jag 

som svarar mot olika sociala reaktioner men det finns en organisation av hela jaget med 

hänsyn till det samhälle vi tillhör och den situation vi befinner oss i (Mead 1976:113). 

Våra deljag som är samordnade i det totala jaget svarar mot olika sidor i strukturen i den 

sociala processen, således är det totala jagets struktur en spegling av den totala sociala 

processen (Mead 1976:114). Mead talar om olika sociala omständigheter ur vilka jaget 

uppkommer, förutom språket vi tidigare nämnt talar han även om leken och spelet som 

processer. Han talar om leken och spelet ur barns utgångspunkt men det går även att 

hänvisa till vuxna. Barns lek går till stor del ut på rolltagande vilket innebär att de spelar 

andras roller och antar andras personligheter i sin lek och på så vis kan de kontrollera 

utvecklingen av sin egen personlighet. Barnet organiserar olika egenskaper hos andra 

närstående personer runtomkring som föräldrar eller lärare, detta hjälper barnet att 

bygga upp sin egen karaktär. Spelet är den senare fasen och här måste barnet ha alla 

andras attityder av de som är med i spelet, inte bara de närståendes. Dessa ”andras” 

attityder ordnas till en sorts enhet som kallas den generaliserande andre och är det som 

representerar hela samhällets attityd. Alla våra egna handlingar styrs av antagandet av 

de andras handlingar. För att vi ska utveckla ett fullständigt jag räcker det inte med att 

endast varsebli andra individers attityder gentemot oss själva och mot varandra. Vi 

måste även förstå varandras attityder gentemot olika sidor och aspekter av den 

gemensamma sociala aktivitet som sker i samhället eller en social grupp. Vårt jag utgörs 

av en organisation av individuella attityder och attityder hos den generaliserande andre. 

Den nyss beskriva processen äger till största del rum genom språket som grundas på den 

vokala gesten (Mead 1976:121 ff). 

Mead (1976:132 ff) har delat upp jaget i två delar, ett I och ett me, det är båda vårt jag 

men med olika funktioner. Vårt I är vår respons på andras attityder och handlingar, det 



 
15 

vill säga den agerande delen av oss. Me är en organisation av andras attityder som vi 

själva antar. Me är våra samlade erfarenheter och det är här som våra normer och vårt 

samvete finns. Me innefattar även uppfattningen av det som vi tror andra förväntar sig 

av oss. Det råder hela tiden ett växelspel mellan I och me. Me representerar en bestämd 

samhällsordning och påkallar en respons, det är I som utför denna respons men 

handlingen som äger rum är något som bara sker. Exakt hur vi kommer handla kommer 

inte till vår erfarenhet förrän handlingen har ägt rum (Mead 1976:135).  

Mead har presenterat jaget som en social process där tonvikten ligger på konversationen 

med gester och där individen intar andras organiserade attityder som framkallats genom 

gester. Den språkliga utvecklingen har möjliggjort för individen att både utveckla och 

yttra sitt jag (Mead 1976:140). 

4.2 Den sociala människan 
I vår uppsats studerar vi bland annat de sociala möten som sker på språkcaféet. Här 

lägger Johan Asplunds (2010) teori om social responsivitet en viktig grund i förståelsen 

av människans socialitet.  

4.2.1 Social responsivitet 

Asplund (2010) utgår från att människan är en social varelse med ett behov av att 

socialisera och att vi därför förhåller oss responsiva till människor i vår omgivning. 

Asplund bygger sin teori kring två grundläggande begrepp, socialitet och responsivitet. 

Han syftar inte på de två begreppen i sig själva utan det är kombinationen av de båda 

som är central i hans teori (Asplund 2010:29). Teorin handlar om människans 

sällskaplighet och om vår benägenhet att “svara” när det ställs “frågor”, han skriver att 

responsiviteten är så stark att vi ofta ställer frågor bara för att få svara (Asplund 

2010:29). När två personer är inbegripna i någon form av samvaro eller samspel så ger 

den ena personen ett gensvar på det som andra personen precis gjort. Det är det 

växelspel som Asplund vill beteckna som social responsivitet (Asplund 2010:11ff). 

Eftersom att människan är en socialt responsiv varelse mår vi bra då vi är i närvaro med 

andra människor vilket även betyder att om vi lever i ensamhet eller isolering är vi liv- 
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och mållösa. Människan har en allmän benägenhet att svara på och respondera på 

stimuli eftersom att människan är en responsiv varelse, detta kallar Asplund för allmän 

svarsbenägenhet (Asplund 2010:33).  

Begreppet social responsivitet har en motsats som Asplund benämner som asocial 

responslöshet. Det råder ett dialektiskt förhållande mellan den sociala responsiviteten 

och den asociala responslösheten, så fort vi vänder oss till något vänder vi oss från 

något annat. Det är när vi gör sådana begränsningar som valet att vända oss till eller från 

något som vi kan tala om människor som individer. Han beskriver ett naturtillstånd vari 

vi kan tänka oss att människan responderar på allt, men då vi väljer att införa 

begränsningar mot vad vi ska respondera är vi på väg att bli individer. Det är i vår 

sociala responsivitet som vi utvecklar vår individualitet och det är först när vi fått vår 

sociala responsivitet kraftigt inskränkt som vi kan betraktas som socialiserade, eller 

vuxna (Asplund 2010:29).  

Asplund vill understryka språket som det viktigaste kännetecknet hos det mänskliga 

beteendet. Kommunikation sker mellan två eller fler personer som är socialt responsiva 

gentemot varandra. Språket förutsätter social responsivitet för utan den hade inte 

människan kunnat bilda ett språk. Det elementära i språket är förmågan att ömsesidigt 

ge gensvar samt att förutse motpartens gensvar, det är det som Asplund menar gör 

språket till språk. ”Det är naturligtvis ur en socialpsykologisk synpunkt som 

kommunikation och språk framstår som oupplösligt förenade med social responsivitet” 

(Asplund 2010:14). 

4.3 Modernitet och självidentitet 
Vår frågeställning rör utvecklingen av språkcafébesökarnas identitet, vi tycker därför att 

det är viktigt att lyfta fram en teori om hur vi i dagens moderna samhälle konstituerar 

våra identiteter och hur den reflexivitet som finns idag påverkar oss som individer. 

Detta behandlar samhällsteoretikern Anthony Giddens (1991) i sin bok Modernitet och 

självidentitet. Utifrån det förhållande som finns mellan individ och samhälle önskar vi 

analysera hur en plats som ett språkcafé kan vara till hjälp i denna komplexa process. 
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4.3.1 Det reflexiva självet 

Giddens (1991) utgår från en premiss om vad det innebär att vara människa idag och 

han beskriver det som att ständigt veta vad man gör och varför man gör det (Giddens 

1991:47). Han jämför det traditionella samhället med vårt högmoderna samhälle och 

understryker att de viktiga övergångar i en individs liv förr i tiden var mer utstakade och 

färdiga än vad de är idag och att dessa fördes vidare från generation till generation. 

Detta innebar att det var färre livsavgörande beslut på individnivå då än vad det är i vårt 

samhälle idag. Efter de villkor och valmöjligheter som finns nu måste vi människor 

utforska och reflektera över dessa och vår självidentitet blir en reflekterande process, 

där vi måste koppla ihop både vår personliga förändring med den snabba sociala 

förändringen och omorganiseringen i samhället. Han förklarar på det viset självet som 

ett reflexivt projekt där vi ständigt reflekterar över våra val i konstituerandet av oss 

själva. Vi blir med andra ord nuförtiden författare över våra egna liv i större 

utsträckning än i det traditionella samhället (Giddens 1991:45). Med denna reflexivitet 

kommer naturligtvis mycket frihet men även ångest och otrygghet inför livets alla val 

(Giddens 1991:50). Under dessa omständigheter spelar de abstrakta systemen i vårt 

samhälle en central roll för formandet av självet. Dessa abstrakta system är de som vi 

människor förlitar oss på i vår vardag, de institutioner som organiserar våra liv. Dessa 

system genomsyrar i princip alla aspekter av våra sociala liv gällande allt från den mat 

vi äter och de transportmedel vi använder, till de byggnader vi bor i (Giddens 1991:28). 

De abstrakta systemen bygger på en ontologisk trygghet vilket innebär en känsla av att 

det finns en kontinuitet i händelserna för individen även om dessa inte befinner sig inom 

synhåll och en tillit på dessa abstrakta system trots att vi aldrig konkret får en personlig 

relation till dessa. I det mer traditionella samhället fanns en annan sorts trygghet i hur 

livet skulle bli, och idag lever vi med större risk och tvivel för framtiden. Här blir därför 

denna tillit till dessa abstrakta system nödvändig för att utgå från något och för att alla 

våra val ska kunna hanteras (Giddens 1991:48). 

Efter dessa många val och människans ständigt reflexiva projekt har det växt fram en 

förbindelse mellan de abstrakta system och självet, detta är behovet som finns i form av 

terapi och rådgivning. Detta menar Giddens, kan tolkas som att vårt traditionella 

samhälles trygghet brutits ner och de skyddsnät vi tidigare haft har ersatts av större och 
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opersonliga organisationer. Utifrån denna tolkning känner sig individen vilsen och 

behöver den trygghetskänsla som det mer traditionella samhället erbjöd. Han avfärdar 

inte denna tolkning men han tror även att det handlar om ett uttryck för självets 

reflexivitet och de behov vi människor har över att reflektera över saker och ting med en 

utomstående part (Giddens 1991:46). 

För ett utformande av självet blir det grundläggande delarna av vardagslivet de val som 

ständigt måste utföras. Moderniteten konfronterar individen med komplexa val, 

samtidigt som att den inte erbjuder någon vägledning i dessa. Ett av de valen, beskriver 

Giddens, är de livsstilsval vi ställs inför. En livsstil beskriver han som en samling av de 

vanor och orienteringar vi gör som bildar en enhet och som blir ett slags mönster och 

rutiner, vilket är viktigt för att bevara känslan av ontologisk trygghet. Det finns en press 

både utifrån och från oss själva om hur vi väljer att leva (Giddens 1991:102). I en värld 

som består av många olika valmöjligheter blir det viktigt med en strategisk 

livsplanering. Detta menar han är grundläggande för att kunna organisera det reflexiva 

självet. Den reflexiva självidentiteten förutsätter både förberedelser inför framtiden, 

men även tolkningar av det förflutna (Giddens 1991:106). 

4.4 Intersubjektivitet 
Relevant för denna studie blir för oss att jämföra viktiga perspektiv på hur vi kan se på 

människors identitet och den grundläggande betydelsen det innebär att kunna se 

personer utefter vilka de är och inte vad de är. Moira von Wright (2000) har behandlat 

detta i sin bok Vad eller Vem.  

4.4.1 Den konkreta andra 

Von Wright (2000) använder termen subjektivitet för att benämna det fenomen där vi i 

möten med andra människor kan förstå dem som konkreta handlande subjekt. En 

individs själv, jag, identitet och personlighet är olika aspekter av denna subjektivitet. 

Innehållet av denna är beroende av ur vilket perspektiv vi ser på den mänskliga 

subjektiviteten. Det finns många olika perspektiv att se på detta och von Wright tar upp 

två av dessa som man kan utgå från i förståelse för individen. Dessa är det punktuella 
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perspektivet respektive det relationella (von Wright 2000:31). Utifrån det punktuella 

perspektivet ses människans subjektivitet som en individuell produkt som isoleras från 

sitt sammanhang. Vem en person är kan här bestämmas av biologiska, psykologiska och 

historiska faktorer och utifrån dessa kan individens subjektivitet fixeras i sig själv. Från 

det relationella perspektivet ses istället individen i relation till andra och den enskilda 

individens existens förutsätts av existensen av andra (von Wright 2000:32-33). Till 

skillnad från det punktuella perspektivet ses människor i det relationella perspektivet 

som deltagare i interaktioner och att subjektiviteten förstås som i en process i 

samförstånd med andra (von Wright 2000:35).  

Von Wright har inspirerats av Mead och understryker den intersubjektivitet som hans 

teorier byggs på. Mead använder inte själv ordet intersubjektivitet men den beskriver 

det väsentliga i hans teori vilket innebär att källan till människors individualitet finns i 

kommunikationen mellan människor. Människors subjektivitet ses här som föränderlig. 

Med utgångspunkt i detta kommer subjektiviteten till uttryck i tal och handling mellan 

människor. Här kan inte handling ses som något individuellt, den reduceras till den 

gemensamma världen. I denna handling kan vi särskilja människor från varandra och 

vem en person är istället för vad en person är (von Wright 2000:49-51). Med 

utgångspunkt i att handling omfattar det mellanmänskliga mötet och att man blir den 

man är i förhållande till andra personer, kan vi också dra en gräns mellan vad och vem 

(von Wright 2000:154). Wright menar att det är först när jag kan tala och handla med 

andra personer jag kan visa vem jag är. Genom handlingen skapas både skillnad och 

gemenskap och det är genom detta vi blir konkreta individer. Här blir språket en 

förutsättning för att kunna fånga och uttrycka vilka vi själva är istället för vad vi är. Vem 

jag är avslöjas således i interaktion med andra människor (von Wright 2000:154-161). 

Det är lätt att utifrån ett punktuellt perspektiv utgå från en persons subjektivitet utefter 

vad personen ifråga är. Att endast utifrån kön, egenskaper och etnicitet se personers 

subjektivitet är att förväxla vadet med vemet (von Wright 2000:195). 

4.5 Teorisammanfattning 
De teorier som vi redogjort för vill vi senare i uppsatsen använda i vår analys av det 

insamlade materialet. Eftersom att vår problemformulering rör de sociala mötena på ett 
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språkcafé och hur dessa kan vara till hjälp för besökarnas identitetsutveckling tycker vi 

att de valda teorierna kompletterar varandra. Asplunds (2010) teori om människans 

sociala responsivitet tycker vi ligger till grund för betydelsen av dessa möten. Vidare 

spelar vår identitetsutveckling tillsammans med andra en stor betydelse eftersom att 

denna, enligt Mead (1976) sker via språket. Människans kommunikationsprocess är en 

förutsättning för skapandet av vår jagidentitet. I dessa möten och när besökarna förstår 

varandra kan de också få en insikt över vilka de själva är men också kunna se varandra 

för vilka de är som konkreta personer, eller som von Wright (2000) uttrycker det, se 

varandra som ett vem istället för som ett vad. För att förstå behovet av en plats som ett 

språkcafé, blir även en övergripande förståelse för hur vårt samhälle påverkar personer 

på individnivå viktigt. Giddens (1991) talar om självet som ett reflexivt projekt. Här 

skulle en plats som ett språkcafé kunna vara en viktig plats för reflektion i 

konstituerandet av besökarnas identitet.  
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5 Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metoder, hur vi gått tillväga i materialinsamling och de 

etiska principer vi följt under denna process. Här finns även en diskussion kring 

tillförlitlighet och urval. Först följer en introduktion i den vetenskapsteoretiska ansats 

som präglat denna del av uppsatsen. 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi har i uppsatsen utgått från en hermeneutisk ansats vilket vanligtvis förstås som en 

förståelse- och tolkningslära som används främst inom humanvetenskapen. 

Hermeneutiken vänder sig mot det naturvetenskapliga idealet där mening i mänskligt 

beteende försummas och åsidosätts, för att istället sätta denna mening i fokus. Det våra 

respondenter säger och funderar över vill vi försöka tolka och även göra begripliga för 

oss som forskare (Allwood & Erikson 1999:73-75). I vårt fall vill vi utefter denna ansats 

försöka förstå vilken betydelse språkcaféet kan ha för de personer som går dit. Vi söker 

här med ingen definitiv sanning utan önskar få förståelse för dessa personers 

upplevelser. Inom hermeneutiken kan alla former av mänskliga uttryck bli ämnen för 

tolkning och förståelse och man söker betydelse och mening istället för orsak och motiv 

(Allwood et al. 1999:97). Inom hermeneutiken kan man bara få förståelse genom att 

förstå delar i förhållande till helheten, och förstå helheten genom att se den i förhållande 

till de enskilda delarna. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln och den spelar en 

viktig roll för denna tradition (Allwood et al. 1999:78). I vår uppsats då vi fokuserar på 

enskilda personers upplevelser, bör vi även sätta in dessa i ett större sammanhang för att 

få en ökad förståelse för dem. Det har exempelvis i vår uppsats en stor relevans för oss 

hur samhället vi lever i ser ut för att förstå meningen i det våra informanter upplever. 

Inom positivism uppfattas det mänskliga vetandet vara begränsat till det givna och till 

erfarenheten. Här blir vetenskapens uppgift att beskriva regelbundenheter i erfarenheter, 

vilket öppnar upp till möjlighet att kunna se hur dessa kommer se ut i framtida 

utveckling och på så vis kunna påverka dem. Ett meningsfullt påstående måste kunna 

verifieras och detta på grunden av sinneserfarenheten. Med andra ord kan något vara 
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antingen sant eller falskt och det ska kunna bevisas (Allwood et al. 1999:43-45). 

Eftersom att vi som forskare i denna uppsats vill försöka förstå de människor som 

kommer till språkcaféet och få en uppfattning om hur de upplever sin situation tycker vi 

att en hermeneutisk ansats passar bäst då vi inte söker efter mätbara resultat, vi vill 

istället få insikt i den mening som finns i deras upplevelser kring språkcaféet. Det våra 

respondenter säger kan vi inte analysera som varken sant eller falskt, eftersom att det är 

dessa personers egna upplevelser kring deras specifika situationer vi vill förstå. 

5.2 Förförståelse 
Eftersom att vi i denna studie utgår från en hermeneutisk ansats har vi en förförståelse i 

det som ska studeras. Denna är alltid grundad i forskarens vardagsförståelse och är en 

oundviklig del av processen och nödvändig för att få en vidare förståelse i studien 

(Aspers 2007:34). 

När vi skulle formulera en problemställning som intresserade oss funderade vi över 

språk och allt vad det innebär att som ny i ett land inte kunna uttrycka sig på språket 

som talas där. Denna förförståelse vi bär med oss kommer från egna upplevelser och 

erfarenheter vi har i att inte kunna uttrycka oss på ett språk som inte är vårt modersmål 

och de svårigheter som uppkommer i detta. Vi har själva upplevt det som svårt att med 

en bristande språkförmåga visa vilka vi är gällande när vi vill visa glädje, ilska, humor 

eller argumentera för våra åsikter. 

Vår förförståelse är att ett bristfälligt språk gör det svårt i möten med andra personer att 

visa vem man är och på så vis också kunna utveckla sin identitet i det nya landet. När vi 

sedan hittat ett passande fält för att studera detta, ett språkcafé, började vi även fundera 

över vad de möten med andra personer på en sådan plats kan ge för de personer som 

kommer dit. När vi kommit till denna punkt hade vi en förförståelse i att språkcaféet 

inte endast fyller en funktion som en plats dit personer kan gå för att träna på att tala 

svenska, utan även att det bör fylla en social funktion för besökarna. 

Det finns problem i att vi som forskare bär med oss en förförståelse. Finns det en 

förståelse i ämnet som man samlat på sig genom vardagliga händelser under hela livet, 

kan det vara svårt att se på problemet på ett mer vetenskapligt plan. Det är inte möjligt 
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att sätta en parentes kring sin förförståelse eftersom att den är en viktig del för att nå 

förståelse, men det är viktigt att vara medveten om denna under de olika stegen i studien 

(Aspers 2007:35). 

5.3 Kvalitativa intervjuer och deltagande observation 
Vi vill undersöka besökarnas upplevelse av bland annat språkcaféet och språkinlärning 

och har därför valt att göra en kvalitativ studie då vi tycker att detta passar vår studie 

bättre än en kvantitativ ansats. Om vi hade gjort en kvantitativ studie hade vi istället 

varit intresserade av hur många personer som går till caféet och hur ofta, samt om det 

finns ett sammanhang med personernas besök samt personliga egenskaper som ålder, 

kön och utbildning. Vi hade då gjort en statistisk undersökning och summerat 

egenskaperna till sociala kategorier som i sin tur hade gett oss generaliserbara material 

som kan ge information om exempelvis sannolikheten att kvinnor i åldrarna 20-25 år 

besöker språkcaféet (Trost 2010:27). 

I denna kvalitativa undersökning är vi istället intresserade av vilka mönster vi kan se i 

språkcafébesöken samt de enskilda människornas föreställningar om sin tillvaro. 

Egenskaper som ålder, kön och utbildning fungerar mer som bakgrundsinformation än 

som centrala analysenheter. Då den kvantitativa ansatsen som studerar relationen mellan 

variabler är vi i vår studie intresserade av studera relationen mellan människor och deras 

upplevelser av detta (Trost 2010:27). Då vi i vår frågeställning inte frågar efter något 

som går att svara på i procenttal eller kunna ange frekvenser utan istället undersöka 

människors upplevelser och handlingsmönster anser vi att en kvalitativ ansats passar 

bäst. 

5.3.1 Metodtriangulering 

I vår studie har vi kombinerat de två metoderna kvalitativa intervjuer och deltagande 

observation. En kombination av två metoder brukar ofta benämnas som 

metodtriangulering. Fördelen med att kombinera dessa två metoder är att vi kan dra 

nytta av de olika data som de båda metoderna ger upphov till. Kvalitativa intervjuer bör 

inte ses som handlingsdata utan snarare som respondenternas sätt att informera sig 
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själva. Då det är deras självrepresentation vi får ta del av, det vill säga det sätt som de 

önskar framställa sig själva, kan vi inte vara säkra på att det som de säger är det som de 

faktiskt gör. Med en kombination av de båda metoderna kan vi nå långt genom att låta 

intervjumaterialet konfronteras med de deltagande observationerna och tvärtom (Fangen 

2005:189). Vi kan i våra intervjuer fråga om saker vi sett och vi kan jämföra det som 

sagts i intervjuerna med det som vi observerat vilket ger oss större möjlighet att bedöma 

giltigheten av vårt material. Observationer ger oss en möjlighet att se hur miljön 

fungerar i praktiken, hur samspelen mellan språkcafébesökarna ter sig och hur 

stämningen är under tillfällena. Under intervjuerna kan vi få vidare information om hur 

de enskilda besökarna upplever att det är att vistas i miljön på språkcaféet, hur och 

varför de kom in i miljön och deras åsikter om språkcaféet (Fangen 2005:193). 

5.3.2 Semi-strukturerad intervju 

I intervjuer kan man skilja på olika grader av standardisering och strukturering. 

Standardisering innebär graden till vilken frågor och situation är densamma för alla 

intervjuade. Standard är när allt är likadant för alla och detta är vanligt i kvantitativa 

intervjuer. I vår studie har vi en låg grad av standardisering vilket i stort sätt innebär 

motsatsen. Den låga graden av standardisering utmärker sig genom att vi exempelvis 

inte har haft en specifik frågeföljd utan har tagit frågorna i den ordning som de passar, i 

stort sett så har de intervjuade styrt ordningen frågorna kommit i. Vi har även försökt 

anpassa vårt språk efter den intervjuades språkbruk och detta har varit en viktig del i 

våra intervjuer då våra respondenter inte pratar och förstår svenska i den utsträckning 

som vi gör. Det sistnämnda är en av anledningarna till att vi valde att göra en semi-

strukturerad intervju, precis som standardisering finns det olika grader av strukturering 

(Trost 2010:39-40). 

En strukturerad intervju innebär att frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ, om 

frågorna däremot har öppna svarsalternativ är det en ostrukturerad intervju. Det är då 

den tillfrågade som bestämmer svarets struktur. Som Trost påpekar är det viktigt att 

uppmärksamma om termen struktur avser frågorna och deras svarsalternativ eller 

studien i sin helhet (Trost 2010:41). Begreppet semi-strukturerad har vi lånat från 

Bryman (2007). I vår studie använde vi oss av intervjuguide som innehöll specifika 
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teman som vi ville beröra under intervjun och under dessa teman även öppna frågor så 

att intervjupersonerna skulle ha stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Enligt Brymans 

(2007:301) beskrivning av semi-strukturerade intervjuer behöver inte frågorna komma i 

den ordning som de står i intervjuguiden och även frågor som inte ingår i guiden kan 

ställas. Vi bedömde att semi-strukturerade intervjuer skulle passa bäst i vår studie då vi 

ville kunna styra över vilka teman som skulle behandlas men att svarsalternativen skulle 

vara öppna så att intervjupersonen skulle vara fri att svara öppet om de teman vi frågat. 

Fördelen med den här strukturen är även att nya teman som vi inte tänkt på kan komma 

på tal då intervjupersonerna kan tala relativt fritt och att vi kan styra frågornas 

ordningsföljd efter personernas svar. 

Innan vi utförde intervjuerna formulerade vi en intervjuguide som skulle fungera som 

underlag för våra intervjuer. Vi utgick från vår problemformulering och våra 

frågeställningar och funderade över olika teman som vi ville behandla. Vi kom fram till 

ett antal olika teman och frågeområden. Det var viktigt för oss att intervjuguiden skulle 

vara flexibel, vi resonerade likt Trost (2010:72) och ville göra det möjligt för frågorna 

att komma som följder av svaren för att följa den intervjuades tankegångar. 

5.3.3 Deltagande observation 

Som nämnts tidigare har vi även använt oss av deltagande observation eller fältarbete 

som det även benämns i vår studie. Fältarbete innebär att man kommer nära människors 

verklighet och att sådana direkta erfarenheter kan förbättra tolkningen och förståelsen 

av fältet (Fangen 2005:32). Datainsamlingen genom deltagande observation har 

inneburit att vi har varit deltagande i träffar på språkcaféet och på så vis kunnat 

observera hur språkcaféets besökare agerar och uppför sig i de situationer som uppstår 

där. Deltagande observation innebär två former av handlande på samma gång, 

deltagande genom att vi har deltagit i samspel med besökarna på språkcaféet och 

observation då vi samtidigt observerat vad som skett. Vi valde dock att vara mer 

deltagande än observatörer dels då språkcaféets ledare önskade detta. Fangen (2005:30) 

skriver att man kan tona ned sin observationsroll genom att man går in i ett så nära 

samspel med de som observeras som möjligt. Även Bryman (2007:286) talar om denna 

form av observation som han kallar för deltagare som observatör. Denna roll innebär att 
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vi har varit fullvärdiga medlemmar av den sociala miljö som undersökts och att 

medlemmarna varit medvetna om vår roll som forskare. Vi utgick inte från ett 

observationsschema när vi skulle observera, vi bestämde oss för att vi skulle ha våra 

intervjuteman som en guide till vad vi kunde leta efter i de deltagande observationerna. 

5.4 Urval 
Det låg i vårt intresse att i denna studie undersöka vad som händer med en persons 

identitetsutveckling då den inte behärskar språket i det landet som denna person bor i. 

Vi fann svårigheter redan från början i och med att ämnet var väldigt brett och behövde 

en tydlig avgränsning. Vi började då fundera över tänkbara fält och önskade att finna en 

plats som passade vår begynnande problemformulering. Det var viktigt för oss att först 

få tillgång till ett fält och på så vis kunna begränsa vår frågeställning utifrån det. Vi 

hade från början svårt att komma på var vi skulle utföra vår studie och hitta våra 

respondenter och vi funderade fram och tillbaka på tänkbara alternativ.  

En dag passerade vi ett språkcafé och insåg då att det hade varit en mycket bra plats för 

vår studie då det är en plats som olika personer med olika bakgrund går till för att mötas 

och öva på att tala svenska tillsammans. Efter den insikten skickade vi förfrågningar till 

de olika språkcaféerna som finns i Malmö men fick dessvärre inget svar från någon av 

dem. Vi bestämde oss därför för att gå till ett av dem för att se om de var intresserade av 

att hjälpa oss i vår studie. Den ansvarige för språkcaféet sa att vi gärna fick vara där 

men i så fall som volontärer, vilket innebar att vi skulle delta på cafémötena precis som 

de andra som var där. Efter att ha fått tillgång till språkcaféet som fält blev det då också 

lättare för oss att begränsa vår problemformulering och vi fick tydligare fokus i vår 

studie då språkcaféet fick en stor roll i undersökningen. Som volontärer på språkcaféet 

tog vi också rollen som deltagande observatörer, således blev språkcaféet och dess 

besökare urvalet för våra observationer.  

Besöken på språkcaféet låg till grund för urvalet till intervjuerna. Eftersom att vi ville 

söka förståelse för dessa personers situation var en viktig del i vår studie just att vi 

skulle kunna förstå våra respondenter och att de skulle förstå oss. Vi fick därför göra ett 

urval på språkcaféet då vi fick välja att intervjua de personer som kunde förstå och svara 
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på våra frågor utförligt. Utifrån detta fick det därför bli de som behärskade det svenska 

språket bäst för att intervjuerna skulle generera ett omfattande material. Vi gjorde ett 

undantag då vi hade en intervju på engelska vilket vi tycker fungerade bra. 

Urvalsmetoden kan beskrivas som bekvämlighetsurval vilket beskrivs som att man 

tillfrågar personer som finns nära till hands (Trost 2010:140). För oss innebar det att vi 

tillfrågade några av de personer som vi fått kontakt med på caféet om de kunde tänka 

sig att ställa upp på intervju. Vi hade även intresse av att veta mer 

bakgrundsinformation om språkcaféet och hur det fungerar, därför valde vi att intervjua 

den ansvarige för språkcaféet.  

5.5 Tillvägagångssätt 
Språkcaféet har träffar tre dagar i veckan och under tre veckor var vi med på dessa för 

att samtala med folk men även för att hitta respondenter till de intervjuer vi avsåg att 

göra. Det tog inte lång tid innan vi fick god kontakt med många på språkcaféet och de 

som hade möjlighet var mycket intresserade av att ställa upp på intervju. Tanken med 

besöken på caféet var från början att det endast skulle vara en plats för oss att hitta 

intervjupersoner, men vi upptäckte redan efter första gången att de intryck vi fått under 

träffarna skulle spela stor roll i vår studie samt att den ansvarige önskade att vi skulle 

delta som volontärer. Vi bestämde oss redan då för att deltagande observationer skulle 

få en del i vår materialinsamling. Vi var med på språkcaféet under tre veckor för att 

prata med de olika besökarna och efter varje träff skrev vi ner anteckningar om vad vi 

sett, hört och upplevt under tillfällena. Vi kände att det inte var passande för oss att 

anteckna under träffarna eftersom att det kunde gjort personerna som kom dit obekväma 

och det kunde upplevas som att vi analyserade hur de pratade svenska, vilket inte låg i 

vårt intresse. Språkcaféet ska ha en öppen miljö där deltagarna ska våga prata. Många 

av de som kommer till språkcaféet är osäkra på att prata svenska och vi tyckte inte att 

det kändes rätt av oss att sitta och anteckna på plats, istället fick vi under intervjuerna 

tillfälle att både spela in och anteckna. 

Under materialinsamlingen utförde vi även sju stycken kvalitativa intervjuer. Vi 

anpassade oss efter våra respondenter i val av plats och många av dem föreslog själva 

var de tyckte att det kändes bekvämt att intervjuas. Några av våra respondenter träffade 
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vi ute på olika caféer runt om i Malmö, detta var caféer som de föreslog och som de 

själva brukade gå till. De återstående intervjuerna gjordes på språkcaféet efter att det 

slutat för dagen. Våra egna upplevelser av intervjuerna var att de alla var öppna och att 

vi fick god kontakt med våra respondenter. De ville gärna stanna och prata med oss efter 

intervjuerna och det fanns ett genuint intresse hos dem för uppsatsen vi skulle skriva. 

Genomgående för alla våra respondenter var den öppenhet de visade och att de var 

mycket benägna att ställa upp och hjälpa oss med vår studie. En av våra respondenter sa 

att han tyckte att det var viktigt att det finns människor som var intresserade av 

invandrares situation i Sverige. 

En av intervjuerna gjordes på engelska, då fick även vi uppleva de svårigheter som finns 

i att uttrycka sig på ett annat språk än det vi vanligtvis pratar. Engelska som för oss inte 

är helt främmande, är fortfarande inte vårt modersmål och vi kände oss därför många 

gånger under intervjun lite otillräckliga i vårt sätt att uttrycka oss. Vid några tillfällen 

under de olika intervjuerna fann vi även svårigheter i att formulera våra frågor så öppet 

som vi önskat, eftersom att det då uppstod missförstånd. Eftersom att många av våra 

respondenter inte pratat svenska mer än ett eller ett par år fick vi anpassa våra 

intervjufrågor efter dem. Vi upplevde det ändå som att de svar vi fick på dessa frågor 

var utförliga och tolkades utifrån varje respondents intresse. Vår intervjuguide 

fungerade bra under alla intervjuer eftersom att vi många gånger inte hann ställa de 

frågor vi förberett eftersom att våra respondenter lyckades ta sig in på det spåret utifrån 

det tidigare temat vilket hade varit vår önskan när vi utformade guiden. 

5.6 Tillförlitlighet 
Eftersom att uppsatsen är en kvalitativ studie blir det problematiskt att mäta validitet 

och reliabilitet, det vill säga trovärdighet och pålitlighet, med hjälp av siffror. Bryman 

(2007) väljer att lyfta fram hur LeCompte & Goetz (1982) omvandlat dessa begrepp.  

Det som kan göras är att man använder de kvantitativa begreppen, men lägger mindre 

vikt på frågor som rör mätning av resultat. Dessa går att anpassa i form av en 

assimilering till den kvalitativa forskningen. 
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Det är omöjligt att frysa en social miljö, däremot kan studien upprepas om den nya 

forskaren går in i samma sociala roll som den ursprungliga forskaren gjort. Detta kallas 

för extern reliabilitet (Bryman 2007:257). Genom att vi tillsammans som forskare 

kommit överens om hur vi ska tolka det vi sett och hört kan vi även finna en intern 

reliabilitet i studien (ibid). LeCompte & Goetz menar även att det är viktigt att det finns 

en god överensstämmelse mellan de teorier och begrepp som används i studien, och det 

som observerats. Detta är den interna validiteten och väger tungt i en kvalitativ 

undersökning. Detta är eftersom att närvaro och delaktighet under en längre tid i en 

social grupp ger möjlighet för forskaren att säkra den överensstämmelse som finns 

mellan teori och observationer. Extern validitet handlar om hur resultaten i studien kan 

bli generaliserbara och användas i andra sociala miljöer. Detta innebär svårigheter i den 

kvalitativa forskningen eftersom att det oftast är med hjälp av fallstudier och ett 

begränsat urval dessa studier utförs (ibid:258). 

För att följa dessa punkter är det viktigt att vi har redogjort för processen av urval och 

tillvägagångssätt såpass utförligt så att det är möjligt att upprepa den. Att vi är överens 

om hur observationer och intervjuer ska tolkas, vilket i vårt fall är utefter 

socialpsykologiska begrepp hjälper oss också att säkra den interna reliabiliteten i 

studien. Den interna validiteten är styrkan i uppsatsen i och med att vi under relativt 

lång tid kunnat finnas bland det vi ämnat studera och på så vis fått möjlighet att säkra 

våra resultat. Att vi även använt oss av en metodtriangulering ökar tillförlitligheten i 

uppsatsen eftersom att de valda metoderna kompletterar varandra. Det som vi observerat 

under träffarna på språkcaféet har vi kunnat jämföra med det respondenterna sagt i 

intervjuerna, och på så vis kunnat få en bredare och djupare bild av det vi studerat. Vi 

kommer här nedan även presentera de etiska principer som vi följt och som ger 

uppsatsen en större tillförlitlighet. 

5.7 Forskningsetiska principer 
I detta avsnitt avser vi diskutera etiska aspekter av vår undersökning och de 

forskningsetiska överväganden som vi gjort. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet har utarbetat forskningsprinciper som utgör råd och regler som forskare 

bör ta hänsyn och förhålla sig till i sitt arbete. De beskriver fyra allmänna grundkrav 



 
30 

vilka kallas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de som är berörda av forskningen om dess syfte. Vi var noga med att 

informera om vår roll som forskare, syftet med vår uppsats och att det material som 

samlades in enbart skulle användas till vår uppsats och att ingen annan kommer ha 

tillgång till vårt material. Det andra kravet som är samtyckeskravet avser att deltagarna i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. De respondenter som 

ställde upp på intervju tillfrågades innan om de gick med på att spelas in så att de skulle 

vara medvetna om detta. Respondenterna informerades även om att de var fria att 

avbryta intervjun och att de inte behövde svara på vissa frågor om de inte ville. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i en 

undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras 

så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Detta innebär att vi inte ska avslöja någon 

av de som studerades identitet. Genom att vi använder oss av fiktiva namn i våra 

transkriberingar och i redovisningen av materialet har vi undanröjt möjligheten att 

härleda respondent till faktisk person. Vi har även valt att inte nämna språkcaféets 

riktiga namn i vår studie för att ytterligare minska möjligheten att avslöja 

respondenternas identiteter. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att 

uppgifter som samlats in om enskilda personer inte får användas på andra sätt än i den 

aktuella forskningen. 
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6 Presentation av materialet 
Vi har intervjuat sju personer varav en av dem är vår nyckelrespondent. Här kommer en 

kort presentation av dem.  

Eva: Eva är vår nyckelrespondent och är anställd som ansvarig för 

språkcaféet. Eva är 50 år 

György: Man, 60 år från Ungern 

Juan: Man, 24 år från Chile 

Abasi: Man, 37 år från Egypten  

Miguel: Man, 28 år från Chile 

Maria: Kvinna, 24 år från Colombia  

Caglar: Man, 21 år från Turkiet 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt insamlade material som vi valt att redogöra 

för i olika teman. I dessa teman vill vi tydliggöra de viktiga betydelser som språkcaféet 

har för de olika besökarna. De teman vi valt knyter an till vår problemformulering 

delvis då vi tror att de är viktiga förutsättningar för identitetsutveckling samt att dessa 

uppkommit spontant i samtalen med besökarna. Vi har i denna presentation valt att väva 

samman materialet från de deltagande observationerna och de kvalitativa intervjuerna i 

en löpande text då vi vill ha en målande beskrivning av materialet i sin helhet. Det som 

presenteras som citat och beskrivningar av det som sagts är hämtat från våra intervjuer. 

Upplevelser och beskrivningar av miljön på språkcaféet är från de deltagande 

observationer vi utfört.  

6.1 Språkcaféet 
I den öppna ljusa lokalen brukar det vid varje tillfälle när det är språkcafé samlas uppåt 

40 personer från olika länder och kulturer för att tillsammans dricka kaffe, umgås och 
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tala svenska med varandra. Språkcafébesökarna brukar till en början mötas vid ett antal 

hopsatta bord för en uppsamling men efter bara en liten stund bildas smågrupper och 

besökarna pratar fritt med de som sitter närmast. Språkcaféets ansvarige, Eva sitter med 

vid bordet och deltar i samtalen med de andra besökarna och kan även styra upp 

samtalen vid behov. Förutom Eva som är ansvarig deltar det varje gång volontärer, men 

de smälter in bland de andra besökarna. De får själva bestämma när och hur ofta de vill 

komma. Volontärerna är personer som har god kunskap i svenska och som av olika 

anledningar vill vara med vid dessa tillfällen. En av de volontärer vi talade med sa 

exempelvis att hon gör det helt av eget intresse för att hon tycker att det är så roligt att 

träffa nya människor. 

Första gången vi kom till språkcaféet kände vi oss väldigt välkomna och upplevde en 

öppen miljö med många sociala och trevliga människor. Alla personer som kom blev 

glatt välkomnade av både Eva och de andra besökarna och stämningen var inbjudande 

och lättsam. Alla de vi fått chans att intervjua har bekräftat det vi kände och har 

liknande uppfattningar om språkcaféet, de känner sig alla välkomna och stämningen på 

språkcaféet är mycket bra. Eva understryker att det ska vara lustfyllt och roligt att 

komma dit och att det inte ska liknas vid skolans krav, det ska vara roligt att lära sig 

svenska, inte tungt. Hon menar att det ska kännas som ett café och det ska kännas 

bekvämt. Eva som kom till Sverige som barnflicka på 70-talet säger att: ”Jag vill så 

gärna att människor ska känna sig lika välkomna som jag gjorde en gång i tiden, 

välkomna och se möjligheterna istället för att se hindren”. Det märks tydligt att hon på 

ett genuint sätt bryr sig om alla språkcafébesökarna och vill att alla ska trivas där.  

Flera av respondenterna har sagt att det är viktigt att få prata med andra för att lära sig 

språket och de har upplevt att det är svårt att få kontakt med folk att prata med i Sverige. 

Caglar säger att det inte går att gå fram till någon på gatan och fråga om de ska prata, 

han tror att människor skulle tycka att han är galen om han skulle göra så. Abasi säger 

att språkcaféet fyller en viktig funktion för honom eftersom att det bara är där han får 

chansen att prata med svenskar och att få lyssna på olika dialekter. Han säger att 

språkcaféet är den enda platsen han har att gå till för att träna på sin svenska och han 

berättar vidare att när han går till språkcaféet är det ”JAG som kommer hit, det är ingen 

som tvingar mig att jag kommer”. Han tycker att det är viktigt med språkcaféet just för 
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att han kan ställa vilka frågor som helst utan att känna sig dum. Vidare säger han att 

man måste få ställa frågor för att kunna lära sig språket. György som kom till Sverige 

för 37 år sedan berättar att han inte hade någon att prata med när han kom, det tog lång 

tid att lära sig svenska och att det hade blivit betydligt mycket roligare om han hade haft 

språkcaféet att gå till då. Caglar säger att han gillar att komma till språkcaféet eftersom 

att det inte är någon som säger till honom att han pratar fel, han menar att om han bara 

får chans att prata så kommer språket av sig självt. 

6.2  Språk 
Eva bor i ett område i Malmö där få svensktalande människor bor. Området har kallats 

för ett ”problemområde” och när det varit som värst har hon många gånger funderat på 

att flytta därifrån, men har då blivit stoppad av vänner och grannar där hon bor; ”Du är 

den enda som pratar svenska med oss” har hon fått höra från många i området. Ur detta 

föddes idén om ett språkcafé där personer kan få träffas och prata svenska. Många som 

kommer till språkcaféet går på SFI (Svenska för invandrare) och läser svenska men 

gemensamt för dem alla är att de inte tycker att detta är tillräckligt för att lära sig 

språket. Abasi berättar att han är i skolan fyra timmar i veckan och menar att det inte är 

tillräckligt för att lära sig det svenska språket. Det är svårt att i skolan få tillfälle att få 

öva på att prata och han understryker att han lärt sig mer svenska på språkcaféet än i 

skolan. Eva har själv upplevt att när man är i skolan varje dag och kämpar med att lära 

sig ett nytt språk blir man väldigt trött, och man får huvudvärk eftersom att det krävs 

mycket koncentration hela tiden. Hon tror att det blir mycket svårt att lära sig ett nytt 

språk eftersom att tröttheten tar över och det blir svårt att orka med. 

Caglar berättar om hur det var när han började lära sig svenska: ”Jag lyssnade på 

mycket radio och läste många böcker. Men då kommer inte språket, det kommer inte. 

Jag märkte affischen om språkcaféet och såg att man kunde prata mycket och lyssna 

mycket, det är jättebra” 

Han berättar vidare att om språket ska utvecklas räcker det inte med att bara läsa och 

lyssna. Man måste även få samtala med andra personer för att man ska lära sig. Han har 

gått till språkcaféet i två månader nu och märker stor skillnad på hur hans svenska 
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utvecklats. Både Caglar och Juan säger att de i skolan bara studerar grammatik på 

papper och att det inte ges utrymme till att få prata med varandra och att de är rädda för 

att säga fel och att bli rättade i skolan. Caglar arbetar även på en pizzeria där de flesta av 

de anställda talar kurdiska, där får han bara tillfälle att utbyta väldigt få och korta fraser 

på svenska med kunder. Han menar att det inte är ett bra sätt att lära sig svenska på. Han 

säger att han måste få prata mycket och om sådant som intresserar honom. María har 

under sin uppväxt gått i engelsk skola och talar därför engelska vilket hon berättar har 

varit en stor fördel för henne här i Sverige. Hon menar att de flesta svenskar kan 

engelska och hon känner sig därför trygg i det. Hon har även en svensk pojkvän som 

kan hjälpa henne med att översätta komplicerade texter från exempelvis skatteverket. 

Utan engelskan tror hon att det hade varit mycket svårt för henne att bo i Sverige. Juan, 

som även han talar engelska tycker att det är viktigt att lära sig svenska för att han 

tycker att det är tråkigt att prata ett språk som varken är hans eget eller det språket som 

talas i landet han flyttat till. 

Miguel tycker att han lärt sig mycket ord och grammatik på SFI, problemet är att han 

inte får chansen att använda dem där och att han tycker att det är mycket viktigt att få 

praktisera det han lärt sig. Han berättar för oss att han har lättare att uttrycka starka 

känslor på spanska än på svenska men att de samtal som är mindre känsliga sker på 

svenska; ”Det kommer aldrig finnas ett bättre språk att kunna uttrycka känslor på än ditt 

eget[…] När vi pratar om räkningar och så, då pratar vi svenska”. Abasi säger att det är 

viktigt att lära sig det svenska språket om man ska bo i Sverige. Han understryker de 

viktiga bitarna i att göra sig förstådd exempelvis om han blir sjuk och måste till sjukhus. 

Han menar att han aldrig skulle riskera sin hälsa för att han inte kan språket, därför är 

det otroligt viktigt för honom att lära sig svenska. Han säger att det finns svenskar som 

tror att invandrare inte vill lära sig språket men det tycker han är synd för han är helt 

säker på att det inte är sant. Han understryker att han tror att alla invandrare vill lära sig 

svenska. Vi frågade honom om vikten av språket för att visa vem man är som person 

och hur han skulle känna sig utan det svenska språket. Han svarade tveklöst på dessa 

frågor: ”Man kan inte leva utan språket”, ”Jag tror språket som vatten och luft”, ”Ta 

mitt språk från mig, ta mitt liv. Hur man lever utan språket? Hur man lever utan att 

tänka och använda ord?” 



 
35 

6.3 Konversationer 
Det är viktigt för Eva att de personer som kommer till språkcaféet ska få prata om saker 

som de känner passion inför. Känner man passion inför något får man en helt annan 

motivation till att tala. Det kan handla om mat, musik, religion och politik. 

Samtalsämnena varierar precis som de bör göra på ett café. När språkcaféet startades 

upp för drygt ett år sedan fick hon råden att hon helst inte skulle prata om känsliga 

ämnen som religion, politik och sex. Hon skrattar och säger att det nästan är det enda de 

pratar om och menar att det inte kan finnas begränsningar för vad personer ska få prata 

om. På SFI diskuteras inte dessa ämnen på grund av tidsbrist och Abasi berättar även att 

hans lärare inte vill diskutera politik och religion. Han som kommit till Sverige på grund 

av att han haft politiska problem i sitt hemland säger att han måste få prata om politik 

här i Sverige, han berättar att: 

Faktiskt, jag har kommit till Sverige som asyl. Jag har ett intresse att prata politik, jag har 
ett intresse att prata politik i mitt land. Jag har problem med regeringen där, därför jag har 
kommit hit […] Här i språkcaféet jag kan utnyttja läget och ställa en fråga om politik och 
ställa en fråga om religion […] Så vi kan inte förbjuda oss att prata om politik eller religion. 
För de är mina liv. 

Eftersom att dessa delar är viktiga i Abasis liv och en del av den han är, fyller 

språkcaféet en stor roll som ett forum där han kan få diskutera dessa och även få större 

förståelse för hur det svenska politiska systemet ser ut. 

Under de träffarna vi deltog i talades det mycket om de olika kulturer som alla har och 

hur de skiljer sig från varandra men även att det finns fler likheter än vad man trott. ”Jag 

skulle säga att 90 procent har vi gemensamt och 10 procent skiljer oss åt i olika 

situationer” säger Eva och berättar vidare om att hon vill att personerna ska känna att de 

faktiskt har något gemensamt. Det var viktigt för många av besökarna att få berätta om 

sin kultur, men det fanns också ett stort intresse i att lära sig om andras. György menar 

att detta är ett bra sätt att bli av med sina fördomar på. Eva berättar att de har muslimer 

och kristna som kommer från samma land som brukar komma till språkcaféet. I deras 

hemland är det enorma konflikter mellan dessa religioner, men på språkcaféet får de 

chans att berätta för varandra varför man gör på ett visst sätt. Dessa personer får 

förståelse för varandra på ett annat sätt när de fått chans att lära känna varandra. Hon 

hoppas att detta ska ge ringar på vattnet och spridas. ”Hade hela världen varit som 
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språkcaféet hade vi inte haft krig” sa Eva under intervjun, och detta är något som de 

diskuterat flera gånger på språkcaféet tillsammans. 

Hon berättar att det även händer att samtalen blir riktigt känslosamma och att de har 

gråtit tillsammans. Dessa samtal har exempelvis handlat om hur det känns över att 

ofrivilligt behöva lämna sitt land och veta att man aldrig får komma tillbaka. De pratar 

om hemlängtan och vad det innebär att längta efter något som inte längre finns och hur 

man ska kunna ta avsked av det för att börja på något nytt. Hon tror även att språkcaféet 

är viktigt för att bara få tillfälle att få utlopp för känslor och att bara ha någon som 

lyssnar. Hon tror att det kan kännas olustigt för många att gå till exempelvis en kurator 

och att språkcaféet därför kan fylla en liknande funktion.  

Vardagliga fraser som att de olika personerna presenterar sig själva, vilka de är och vad 

de kommer ifrån är även det en självklar del av språkcaféet. Vi märkte under de 

träffarna vi var med på att det var viktigt för dessa personer att få berätta om deras 

tidigare yrken och vad de arbetat med i sitt hemland.  

Caglar berättar om att han gick till ett annat språkcafé i Malmö där samtalen bara 

handlade om på vilket sätt de skulle hitta arbete i Sverige, vilket han inte tyckte var 

roligt alls. Han vill få chans att lära sig om Sverige och lära sig om svensk historia, 

kända svenskar och om svensk kultur. Vidare diskuteras demokrati och vad det innebär 

i praktiken, jämlikhet och yttrandefrihet är även ämnen som Eva känner är viktiga att 

tala om.  

6.4 Gemenskap och ensamhet 
Det som är gemensamt för våra respondenter är den ensamhet de känt i Sverige. En del 

personer har kommit hit ensamma och bor själva, andra bor tillsammans med flick- eller 

pojkvän eller familj men har ändå upplevt en stor ensamhet här. Det är en av 

anledningarna till att många personer går regelbundet till språkcaféet, där kan de möta 

människor som är i liknande situationer som de själva och de får också chansen att 

komma hemifrån och träffa människor och umgås och prata en stund. György sa att 

många kommer till språkcaféet eftersom att de är ute efter kontakt med andra människor 

och att de lever helt isolerade annars, vidare säger han att det är grundläggande 
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mänskligt beteende att träffa folk. Miguel berättar att det är svårt att träffa nya 

människor i Sverige, därför går han till språkcaféet för att möta nytt folk och få nya 

kontakter. Flera av respondenterna pratar om att ensamheten leder till depression och 

nedstämdhet, Juan berättar om att han hade en dålig period i sitt liv och kände sig 

deprimerad och ensam, han ville inte att det skulle fortsätta så och framförallt ville han 

inte vara ensam. Han gick till språkcaféet för att möta människor och sa att han hade 

jätteroligt där och träffade många härliga människor. Abasi talar också om depression 

bland invandrare och att det dels är bristen på språket som leder till det men även den 

ensamhet som många lever i. 

György pratade mycket under intervjun om att han känt sig isolerad i Sverige och att 

han inte alls varit nöjd med sin livssituation, han arbetade med att städa en fabrik på 

nätterna, hans arbetssituation var allt annat än bra för honom då han inte träffade 

människor, själv beskriver han den som omänsklig. Han hade nästan inga 

arbetskamrater så han kunde inte lära sig svenska och han arbetade också mycket 

ensam. Det är svårt att arbeta på nätterna och sova på dagarna, då träffar man inget folk 

säger han. György och flera andra respondenter tycker att det är svårt att gå ut i Sverige 

för att träffa personer att prata med. Det är till exempel dyrt att gå ut till krogen och äta 

och dricka, det är vanligt att umgås så i många andra länder men i Sverige existerar 

inget sådant, säger György. Det kanske kan bero på den svenska mentaliteten, 

alkoholskatten eller restmomsen, “Ensamheten dödar flest, inte spriten, jag hade 

bekantskap, nu har halva bekantskapen tagit sina liv, de hittade inte sin plats”. Han 

berättar om en god vän som var utbildad lärare men hon fick inget jobb och hittade inte 

sin plats i samhället så hon tog sitt liv. 

Eva berättar att språkcaféet har en social funktion då personer som träffat varandra där 

umgås privat och hittar på saker tillsammans på helgerna. Juan säger att det kan vara lätt 

att förstå de andra personerna som besöker caféet då de har gått igenom liknande saker 

innan och framförallt att många har en liknande livssituation i Sverige. Språkcaféet är 

en plats där de tillsammans kan uttrycka sina känslor, Eva berättade om tillfällen de haft 

känslosamma samtal då hon kände att tårarna kom. Juan tog ett annat exempel om en 

kille som samma dag hade fått sitt personnummer och att han var jätteglad för det, 

tillsammans kan de dela sina känslor och upplevelser och ur detta skapas en gemenskap. 
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Många kan må dåligt eller ha tillfälliga stunder då de har hemlängtan eller saknar något 

speciellt, då kan de sitta tillsammans och prata och som Eva sa; ”[…] man behöver prata 

om det och man vill inte ha det här med kurator eller psykolog, man vill bara ha någon 

som lyssnar”. Gemensamt för många är alltså att de kommer till språkcaféet för att lära 

sig bättre svenska men också som Miguel sa, att vara sociala och få kontakt. Abasi sa att 

han känner sig som en person när han är på språkcaféet för att han bor helt ensam och 

han vet inte vad han ska göra när han kommer till sin lägenhet. Han berättar att han 

ibland går till systembolaget och köper öl eller vin för att dricka men att det inte finns 

någon att prata med. Jag har 24 timmar varje dygn säger han och frågar sig vad han ska 

göra med all den tiden. Miguel säger att han ibland kan känna sig helt utanför och att 

det inte finns någon person som kan förstå hur han känner och det är ledsamt. Det kan 

då hjälpa att gå ut och träffa folk på exempelvis språkcaféet. 

6.5 Samhälle och kultur 
Flera av respondenterna säger att språkcaféet har gett dem en större insikt i hur det är att 

leva i Sverige och en större förståelse för det svenska samhället. De pratar ofta om den 

svenska kulturen, traditioner och högtider men de talar även om hur det fungerar att 

söka jobb, ha kontakt med vissa myndigheter och hur det exempelvis fungerar att ta 

körkort. Vi har förstått att det kan vara frustrerande att vara i ett nytt land och inte 

riktigt veta hur saker går till. Många har svårt att få information om detta på andra 

ställen, därför är språkcaféet en bra plats för detta. Ibland har vi fått frågor om varför vi 

svenskar agerar som vi gör i vissa situationer och då har vi fått chans att förklara för 

dem så att de ska förstå. Eva tycker också att det är viktigt att få berätta om hur långt 

Sverige kommit i utvecklingen av jämställdhet och demokrati och här diskuteras då 

även skillnader mellan dessa och hur samhällsstrukturen ser ut i cafébesökarnas 

hemländer. 

Vi observerade att genom att besökarna fick lära sig vissa svenska ord, fick de även en 

större förståelse för vad dessa orden betyder i Sverige och så vis kunna sätta in det i 

sammanhang. Ett exempel på detta är ordet fika, en av besökarna frågade oss en gång 

”vad betyder egentligen ordet fika, alla säger det hela tiden” då fick vi förklara vad det 

innebär och plötsligt förstod han mer och kunde få ett större sammanhang kring det. Ett 
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annat exempel är när vi satt med en man från Vietnam som var helt nybörjare på 

svenska och fick förklara ord för honom. Han började förklara ett ord som han ville veta 

hur man säger det på svenska, det var ordet “pruta” som han ville få reda på. Vi sa vad 

det heter på svenska och vi förklarade även att det inte är en vanlig företeelse i Sverige 

att pruta i samma utsträckning som det är i Vietnam. I och med att lära sig ett ord och 

meningen bakom det, kan det också ge en större förståelse för det svenska samhället. 

Det finns stora skillnader mellan olika kulturer och Maria tog ett exempel på 

hälsningsritualer. Hon sa att det är vanligt bland latinamerikaner att bryta isen direkt och 

krama varandra första gången de träffas. I Sverige fungerar det inte så sa hon, det tog 

henne ett tag att förstå att det är normalt att skaka hand första gången man träffar någon 

i Sverige istället för att kramas. Något som är gemensamt för sydamerikanerna som vi 

intervjuat är att det sagt att vi svenskar har svårt att vara spontana och göra saker som vi 

inte har bestämt i förväg, de sa även att vi planerar väldigt mycket. Maria sa 

exempelvis; ”I spoke to my boyfriend’s mom and she’s like you know week 14 we have 

this and this, I was like what!? You count the weeks?” Juan tog ett liknande exempel 

om att vi planerar mycket och att det kan vara svårt för honom som gillar att 

improvisera, han sa bland annat; ”jag åkte till Växjö för två veckor sen och de planerade 

jul! Två månader innan! Kanske är det bra, men ibland kan det vara lite stressigt”. 

Många av våra respondenter berättar om att det finns en skillnad på hur de upplever sig 

själva när de är på SFI och när de är på språkcaféet. Abasi säger att språkcaféet gör att 

man känner sig som en person och att caféet är viktigt för att man får bra kontakt med 

samhället i Sverige, han sa bland annat att; ”man känner sig att man har kontakt med 

svenskar och kontakt med andra människor och jag känner mig i livet och inte bara lära 

mig hela tiden”. Han säger också att språkcaféet uppmuntrar människorna att gå ut i 

samhället men också att det kan hjälpa dem att förstå det då de har lite kunskap om 

samhället. Han tycker det är bra att caféet inte försöker förändra någons kultur, bara att 

det underlättar för personer att anpassa sig till den svenska kulturen. 

Många av våra respondenter jämför SFI och språkcaféet och det framkommer ofta att de 

inte är helt nöjda mer hur SFI fungerar. De klagar på att de tycker att de har alldeles för 

lite SFI, vissa personer studerar bara fyra timmar i veckan och har de ingen att komma 
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hem till och prata med så kan de inte använda det som de lärt sig. De säger även att det 

finns lite tid att fråga läraren om olika saker under undervisningstimmarna. Dels kan de 

ha frågor som har med språket att göra eller andra frågor om samhället och det säger att 

de inte får svar på sina frågor. De har istället sagt att språkcaféet är ett bra ställe att få 

svar på sin undran om samhället i stort sett eller bara rent språkliga frågor. 

Maria berättade att mötet med ett lands byråkrati säger mycket om kulturen i landet, hon 

sa så här:  

I think that the first moment you start dealing with the bureaucracy of each country you 

understand a lot of how the country works and how people feel towards you being here […] 

just for going through that process of getting in conflict with people and here getting my 

number I understand a lot of the system and everything like culturally. 

 Hon sa att när hon bodde i Frankrike var det svårt att handskas med byråkratin där då 

det var så svårt att förstå alla skriftliga dokument och hon kände sig inte lika 

välkommen och upplevde att hon blev skickad fram och tillbaka till olika ställen och 

inte fick några tydliga svar hur hon skulle gå till väga. I Sverige däremot upplever hon 

byråkratin som organiserad och tydlig och hon känner sig mer välkommen här. 

Gemensamt för de flesta respondenter är att de anser att de får större förståelse för det 

svenska samhället genom språkcaféet och den svenska kulturen men som Miguel sa, det 

är konstigt att man lär sig med folk som inte från början är svenska eller har stor 

erfarenhet av den svenska kulturen. Men många kan dela liknande åsikter och problem 

och de pratar mycket om hur saker och ting går till. 

6.6 Identitet 
Den avslappnade stämningen på språkcaféet ger personerna som kommer dit möjlighet 

att få berätta om sig själva. Många har tidigare känt svårighet att genom språket lyckas 

visa vilka de själva är. Abasi säger att han känner sig som ett barn när han pratar 

svenska, han har svårt att uttrycka sig till fullo. Han berättar vidare att han var advokat i 

sitt hemland och är van vid att kunna övertyga människor med sitt språk, men att detta i 

Sverige blir omöjligt för honom. Eva talar också om detta att det är lätt för människor 

att tänka att personer som inte talar svenska är intelligensbefriade vilket självklart inte 
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är fallet. Juan, Caglar och Eva har de alla upplevt en rädsla över att prata med folk på 

svenska för att de känner sig nervösa över att de ska säga fel. Caglar berättar att han inte 

litar på sig själv och känner sig tillräcklig i vissa situationer när han ska prata svenska. 

Han berättar om en situation när han var tvungen att ringa en elektriker och blev så 

nervös så att han knappt kunde prata. Detsamma gäller Juan när han skulle prata med en 

polis. Eva berättar om när hon för första gången skulle gå och handla och var livrädd för 

att prata svenska med personen i affären. 

Caglar och Abasi har båda upplevt att de förändrats som personer sen de flyttade till 

Sverige. På grund av bådas vilja att få lära sig svenska och bli en del av samhället 

beskriver de sig själva som mer sociala här i Sverige än i deras hemländer. Caglar 

berättar att han i Turkiet var väldigt passiv och brukade vara hemma och inte göra 

någonting. Han kände att han kom mer till rätta i det svenska samhället än han gjorde i 

Turkiet och han berättar att han hittade sig själv och sin självkaraktär i Sverige. Abasi 

berättar att han blivit mer social för att han har ett annat behov nu. I sitt hemland när 

han arbetade som advokat kände han inte att han hann med eller behövde vara så social 

som han är i Sverige. Här är det viktigt för honom att lära sig språket bra och vill därför 

ta alla chanser han får till att prata och lyssna på svenska. Abasi talar om hur viktigt det 

är att ha språket för att kunna visa vem han är, han säger: ”[…] hur man visar sig som 

person utan språket, man behöver språket för att känna sig lever”. 

Juan berättar om att en av hans vänner hade spelat in en film då han fick prata svenska 

och när han sedan fick se den efteråt kändes det jättekonstigt. Han beskrev det som att 

han kände att han tittade på en clown och att det var märkligt att se sig själv prata 

svenska. Han säger att han känner sig frustrerad över att han inte känner sig säkrare på 

sin svenska än vad han är. Han berättar också om hur han i Sverige känner sig mer 

pressad och har mer krav på sig än i Chile. Han har känt att det finns andra 

förväntningar på honom och det räcker inte att bara studera svenska, han borde även 

jobba och planera inför sin framtid. Han säger att alla i Sverige gör så mycket och han 

blir då frustrerad över att ha så mycket fritid. Eva berättar att hon har lärt sig mycket om 

sig själv i mötena med besökarna. Hon säger att hon hela tiden får sättas på prov för de 

fördomar hon har och att hon blir medveten om vad hon har med sig från sitt liv. 
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6.7 Sammanfattning av material 
Språkcaféet är en plats som besökarna kan gå till för att i första hand prata svenska men 

vi har förstått att caféet fyller en social funktion för de som kommer dit. Många har 

upplevt ensamhet sen de flyttade till Sverige. Ensamheten beror på flera saker, dels att 

vissa av dem lever ensamma, men även språkbristen, kulturella skillnader och ett 

utanförskap i samhället. På språkcaféet har besökarna fått möjlighet att i gemenskap 

med andra både få utveckla sitt språk, få nya vänner och få en större förståelse för andra 

kulturer och det svenska samhället. Språkcaféet erbjuder det som SFI till viss del inte 

erbjuder, att få praktisera språket på deras egna villkor eftersom att det är en öppen 

miljö som inte ställer några krav på besökarna. Cafébesökarna får prata om det som 

intresserar dem och de kan dela sina erfarenheter med personer i liknande situationer. 

För många av besökarna har det varit en viktig plats för att få ta del av en social 

gemenskap. För att tydliggöra hur de valda temana knyter an till vår 

problemformulering vill vi förklara det så här: Genom konversationerna på språkcaféet 

får besökarna möjlighet att lära sig det svenska språket i gemenskap med varandra. 

Genom samtal kan de få större förståelse för samhället och kulturen, dessa är faktorer 

som vi tror spelar stor roll i besökarnas identitetsutveckling.  
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7 Socialpsykologisk analys och tolkning 
I det här avsnittet kommer det insamlade materialet kopplas ihop med våra teoretiska 

utgångspunkter, vilket sker i en tolkning för att närma oss ett svar på vår 

problemformulering som är: Vilken betydelse har det sociala umgänget på Fabrikens 

språkcafé för besökarnas personliga identitetsutveckling? 

Vi har identifierat ett antal olika betydelser som språkcaféet kan ha för besökarnas 

identitetsutveckling. Dessa kommer här presenteras i underrubrikerna språk, socialt 

forum, en plats för reflektion och Vad eller vem. Vi kommer även i denna del knyta an 

till den tidigare forskning vi tagit del av.  

7.1 Språket 
 

Den gemensamma uppfattningen som finns bland alla språkcafébesökarna är hur viktigt 

det är att lära sig svenska om man ska bo i Sverige. Detta är därmed språkcaféets 

primära syfte för besökarna. Mead (1976) menar att kommunikationsprocessen med 

språket i huvudsak är en utmärkande egenskap som bara finns hos människan. För att 

kommunikation ska ske genom språk måste vi tillsammans ge mening åt de symboler 

språket består av. Utan denna symboliska mening är språket bara tomma ord som bara 

består av sammansatta läten. Språket kräver därför en gemensam förståelse och en 

överenskommelse över lätenas betydelse. 

Många av cafébesökarna läser på SFI men de är inte helt nöjda med hur undervisningen 

går till. De tycker att det är för få undervisningstimmar och att de får för lite tid att prata 

och öva språket med varandra. Att läsa, skriva och lära sig glosor för sig själva är en 

viktig del av språkinlärningen, men får de inte praktisera detta genom att tala med andra 

människor förlorar språket sin mening och orden de lärt sig går obemärkt förbi, 

eftersom att språk utan interaktion egentligen inte är något språk. Mead (1976) 

beskriver språket som en signifikant symbol och det är i interaktion med andra som 

dessa symboler får mening. Även Hoffman (1989) fokuserar i sin studie på språkets 
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symboliska roll med fokus på språkets mening i förvärvandet av en ny kultur. Genom 

att språkcafébesökarna får lära sig det svenska språket får de även ta del av den svenska 

kulturen. Hoffman (1989) skriver att vi genom språket kan förmedla kulturella värden, 

dessa kulturella värden har stor betydelse för vilka vi är som personer. Således fungerar 

även språket som ett redskap för att visa vem man är.  Många säger att de lärt sig mer 

svenska på språkcaféet än på SFI och detta tror vi är på grund av att den interaktionen 

de får på språkcaféet inte finns på SFI. De får inte tillfälle att prata med varandra där, 

vilket vi menar är grundläggande för att lära sig ett språk. Många bor själva, utan 

svenska kontakter och har därför svårt att praktisera svenskan i vardagen. De flesta av 

besökarna bor även i områden i Malmö där få personer talar svenska, därför är behovet 

stort av språkcaféet som en plats där det svenska språket kan bli levande tillsammans 

med andra. 

Språket och kommunikationen har en vidare betydelse, det möjliggör för individen att 

utveckla sitt jag. Vår kommunikation riktas inte bara mot andra utan även mot oss själva 

och ur detta väcks vår självmedvetenhet. Vårt jag uppkommer ur olika sociala 

förhållanden, språket är ett och rolltagande ett annat (Mead 1976). Genom rolltagande 

kan vi anta andras personligheter och spela andras roller och det som sker är en 

organisering av våra egenskaper. I konversationerna på språkcaféet utvecklas inte bara 

besökarnas kunskaper i det svenska språket, det som sker är även rolltagande där de kan 

utveckla sin självuppfattning och identitet. Detta sker genom att de varseblir dels deras 

egna och de andra besökarnas attityder gentemot sig själva och varandra men också 

rådande attityder i samhället som ordnas till enheten ”den generaliserande andre” (Mead 

1976). Med varandras och ”den generaliserande andres” attityder i beaktande kan de 

utveckla sitt jag och sin identitet som sedan yttras genom språket. På så vis uppkommer 

jagidentiteten i en symbolisk interaktion. 

Asplund (2010) menar att språket förutsätter social responsivitet, utan människans 

tendens att respondera hade vi inte kunnat utveckla ett språk. Om det grundläggande för 

språket är att de sker i en kommunikationsprocess, bör det samma gälla inlärning av ett 

nytt språk. Språket förutsätter gensvar och respons, och detta sker till viss del på SFI då 

lärarna och eleverna kommunicerar med varandra. Det som saknas på SFI är samtalen 

som sker mellan två eller fler personer där de får använda sig av det de lärt sig och 
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tillsammans utveckla sitt språk. Även om alla har lärt sig ett språk i sina hemländer är 

ändå bristen på det svenska språket negativt ur flera aspekter. Att inte kunna praktisera 

svenskan gör att inlärningen tar längre tid och det kan bli svårare att hitta anledningar 

till att lära sig. Få har kontakter i Sverige som de kan tala sitt modersmål med och om 

de inte heller kan det svenska språket har de svårare att få sociala kontakter i Sverige. 

Som tidigare nämnt är vi sociala varelser och har behov av att socialisera med andra 

människor för att må bra (Asplund 2010). Padilla och Perez (2003) beskriver bristande 

språkkunskaper som ett socialt stigma vilket har negativa konsekvenser på individerna. 

Abasi säger att han tror att många invandrare blir deprimerade här i Sverige på grund av 

att de inte kan språket. Han säger att han känner sig som ett barn när han pratar svenska, 

han understryker ofta att han var advokat i sitt hemland och var van vid att kunna 

övertyga människor med hjälp av språket. Vi tolkar detta som att det var en mycket 

viktig del av hans identitet, och som en bit han inte har tillgång till i det svenska språket. 

För honom blir språkcaféet en plats där han kan, med hjälp av att han får träna på 

svenskan, få bygga upp den delen av hans identitet igen.  

Språket är inte bara ord vi använder oss av för att kommunicera och göra oss förstådda, 

språket ger oss förmågan att tänka och reflektera. Förmågan att tänka ger oss möjlighet 

att reflektera över våra känslor och förklara dem. En viktig del av att kunna yttra våra 

känslor genom språket är att det är då vi blir medvetna om vilka vi är och också gör det 

möjligt att visa andra vilka vi är. Vi utgår från att i kommunikation med andra blir man 

även medveten om vem man själv är (Mead 1976). Därför vill vi understryka hur viktigt 

det är att lära sig det svenska språket för identitetsutvecklingen i Sverige. 

7.2 Socialt forum 
Vi utgår från Asplunds (2010) teori om människans grundläggande behov av att 

socialisera då vi vill understryka den sociala betydelsen språkcaféet spelar för 

personerna som går dit. Många av respondenterna har upplevt ensamhet i Sverige och 

att de känt sig isolerade från samhället. De har upplevt det som mycket svårt att få 

kontakt med människor här och beskriver det som näst intill omöjligt att lära känna nya 

vänner. De berättar att de inte vetat vart de ska gå för att få denna kontakt med andra 

personer. György berättar om sin första tid i Sverige som omänsklig och att han mådde 
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illa över sin situation, då han aldrig fick någon kontakt med människor här i Sverige. 

Eftersom att människan är en socialt responsiv varelse mår vi bra då vi är i närvaro med 

andra människor vilket även betyder att om vi lever i ensamhet eller isolering är vi liv- 

och mållösa (Asplund 2010). Ensamheten har varit stor för flera av respondenterna och 

många har pratat om känslor som depression och nedstämdhet men även att det för 

bekanta har gått så långt som självmord på grund av den ensamhet de upplevt. Asplund 

(2010) beskriver vår sociala responsivitet som vår benägenhet att svara och även vårt 

behov av att få svar på det vi uttrycker. Vi blir levande i responsen från andra och vi tror 

därför att språkcaféet kan vara ett forum som är skapat i behov av denna responsivitet 

och där de kan bryta sin isolation. 

Utöver chansen att få praktisera det svenska språket erbjuder även språkcaféet en social 

gemenskap för de som går dit. Många av personerna har liknande erfarenheter av hur 

det är att vara invandrare och hur processen går till i hur det är att komma till Sverige. 

Ahmedi (2006) beskriver i sin studie hur kurdiska ungdomar använder sig av kurdiska 

nätforum och att detta hjälper dem i deras identitetsformande. Dessa nätforum likt 

språkcaféet är platser där de kan dela sina tankar och känslor med varandra vilket skapar 

en känsla av gemenskap. Den elementära gemenskapen som ofta finns i relationer med 

familj och nära vänner är det många av besökarna på caféet som saknar. Eftersom att 

många av dem inte heller än har fått arbete innebär det att det inte får ta del av en sådan 

form av gemenskap. 

Språkcaféet öppnar även upp möjligheter för ny vänskap. Eva berättar att många av 

besökarna har börjat umgås utanför språkcaféet. Våra respondenter har upplevt det som 

mycket svårt att veta var de ska träffa människor och hur de ska få kontakt med folk. 

Här får de en chans att bygga upp nya relationer och få nya vänner samt som Ahmedi 

(2006) skriver om nätforumen, bygga broar till andra grupper i Sverige. Vi tror att det är 

av stor vikt för identitetsutvecklingen i Sverige för dessa personer om de får omge sig 

kring människor de kan känna sig trygga med och som de kan få vara sig själva med. 

Att få ta del av en gemenskap och ha en fritid som inte präglas av ensamhet tror vi är 

viktigt, inte bara för ett välmående utan även för personernas identiteter då vi utgår från 

att identiteten utvecklas i relation till andra. 
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7.3 En plats för reflektion 
Vi har märkt ett tydligt drag som finns hos alla språkcafébesökarna och som präglat 

många av de samtal vi fått delta i. Detta är behovet av att få diskutera och reflektera 

kring det svenska samhället, och att få jämföra detta med hur samhället fungerar i de 

länder de kommer ifrån. Det finns en stark längtan efter att förstå detta eftersom att vårt 

samhällssystem ständigt påverkar dem på individnivå.  

7.3.1 Om samhället 

Precis som Giddens (1991) säger kräver vårt moderna samhälle att vi på individnivå 

ständigt reflekterar över de val vi gör i livet. För att kunna göra dessa val måste vi också 

ha en förståelse i hur samhället ser ut för att på så vis få insikt i vart dessa val leder oss. 

Han beskriver självet som ett reflexivt projekt där vi hela tiden tvingas reflektera över 

våra val i konstituerandet av oss själva och dessa val sker i relation till hur samhället ser 

ut. Detta är påfrestande för de flesta och som vi har märkt hos språkcafébesökarna, blir 

detta en ännu större utmaning, eftersom att många av dem bara har en liten insikt i hur 

det svenska samhället fungerar. Många av dem säger att det är svårt att veta var man ska 

vända sig för att få övergripande förståelse av detta. Här har vi förstått att språkcaféet 

blir en viktig plats för detta eftersom att det är en plats där de tillsammans kan få ställa 

frågor kring sådant som rör deras framtid, såsom utbildning och arbete. 

Vi förlitar oss dagligen på de abstrakta systemen i vårt samhälle, som att bussen ska gå 

på utsatt tid och att brandkåren kommer när det brinner (Giddens 1991). Vi tror att det i 

Sverige idag finns en övergripande tilltro till de abstrakta systemen, vi har förstått från 

våra respondenter att denna tillit inte finns på samma sätt i många andra länder. Flera av 

våra respondenter nämner hur nervösa och rädda de blir när de ska prata med 

myndigheter eftersom att de i sina hemländer inte har någon tilltro till dessa. 

Språkcaféet fyller en viktig funktion här som en källa till information i hur dessa system 

fungerar. Det är även viktigt för Eva att få berätta för besökarna om Sverige som ett 

land som kommit långt i frågor kring demokrati och jämställdhet vilket kan öppna upp 

stora möjligheter för de som går dit. På språkcaféet diskuteras frågor om samhälle, 

kultur och politik dagligen för att det är viktigt att få en förståelse för hur det fungerar i 

Sverige och kunna jämföra detta med sina tidigare erfarenheter. På språkcaféet har de 
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möjlighet att utveckla sin kulturella kompetens i Sverige och som Padilla och Perez 

(2003) skriver är den kulturella kompetensen viktig då det delvis är den som vägleder 

oss i interaktion med andra. Den kulturella kompetensen är en inlärd förmåga som 

uppkommer genom reflektion över majoritetssamhällets värderingar och förväntningar 

(Padilla et al. 2003). Det är genom reflektion kring samhället och våra livsval som en 

utveckling av vår identitet sker (Giddens 1991).  

7.3.2 Om sig själva 

Det finns ett tydligt behov hos cafébesökarna över att få reflektera och diskutera över 

det förflutna, den situation de befinner sig i nu och över framtiden. Vi ser på detta 

utifrån Giddens (1991) utgångspunkt om självets reflexivitet, vilket betyder det behov 

som finns över att reflektera över tillvaron för att utveckla sin identitet och sin 

självmedvetenhet. Giddens (1991) menar att det är alla våra val som utformar självet. 

Här kan språkcaféet fungera som en plats för reflektion och rådgivning och kan på så 

vis vara en viktig plats för besökarna att ventilera sina tankar och utforma sin identitet i 

Sverige. Här får de reflektera både kring tidigare erfarenheter men även få råd både från 

varandra och från Eva i hur de ska nå sina mål. Eva vill att de som kommer till 

språkcaféet ska se de möjligheter som finns istället för hinder i situationen de befinner 

sig i. Giddens (1991) menar att det växt fram ett behov av nya platser för reflektion i 

form av möten med kuratorer och rådgivning. Eva tror att många av besökarna skulle 

tycka att det var obekvämt att gå till en kurator och prata om hur de mår, hon säger att 

de bara vill ha någon som lyssnar, därför kan språkcaféet fylla denna funktion. Mötet 

med det nya samhället startar det reflexiva tänkandet som växlar mellan de 

självklarheter som man bär med sig från sin historia och det nya och obekanta i den nya 

livssituationen. Reflektionen över det nya tvingar fram reflektion över det som man 

burit med sig och det är i denna process vår identitet växer fram. Det sker genom att vi 

förhåller oss reflexiva gentemot oss själva och ställer frågor som vilka vi är och vart vi 

är på väg. Språkcaféet är således en plats för reflektion över både samhällsfrågor och 

individuella frågor som kan bidra till cafébesökarnas uppfattning om sig själva och 

samhället. Det är en plats där de kan få insikt om sin tillvaro, sin plats i samhället och 

genom reflektion skapa en identitet som de känner sig hemma i (Giddens 1991).  
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7.4 Vad eller vem?  
Våra respondenter upplever en stor skillnad i hur de känner sig som personer när de är 

på SFI respektive språkcaféet och jämför dessa i många av våra samtal. 

De beskriver det som att de kommer till språkcaféet på deras egna villkor medan SFI är 

något som är mer styrt och svårt att påverka. På språkcaféet får de komma och gå som 

de vill och det ska vara en avslappnad miljö där de kan få vara sig själva. Där får de 

möjlighet att prata om det som ligger dem varmast om hjärtat och får på så vis också 

chans att visa vilka de är.  

En av respondenterna beskriver det som att det är han som kommer till språkcaféet. Vi 

vill tolka våra respondenters upplevelser utifrån von Wrights (2000) begrepp vad eller 

vem och hur vi påverkas av sätten vi ser på människans subjektivitet. På språkcaféet 

upplever vi det som att de blir bemötta och upplever sig själva som ett vem. De får bli 

någon i relation till andra och det är deras genuina personlighet som får komma fram 

eftersom att det är den typen av möten som sker på språkcaféet. På SFI tolkar vi det som 

att de känner sig reducerade till en mer abstrakt kategori, ett vad, de bemöts som en 

grupp invandrare som ska lära sig svenska istället för de specifika individer de är. På 

SFI byggs en otroligt viktig grund i hur de ska lära sig språket men på språkcaféet får de 

tillsammans utforska meningen som finns i orden efter vad de själva är intresserade av. 

Vi tror, som von Wright (2000) att detta är viktigt för identitetsutvecklingen.  

Många av våra respondenter beskriver språkcaféet som en plats där fördomar för andra 

människor kan krossas i och med att de många gånger möts i nära samtal med varandra. 

Till språkcaféet kommer det både muslimer och kristna från samma land och som i sitt 

hemland varit i en stor konflikt med varandra. På språkcaféet, berättar Eva, har dessa 

personer mötts som individer, kunnat samtala och få en större förståelse för varandra. 

Även detta vill vi tolka utifrån begreppen vad eller vem (von Wright 2000). Fördomarna 

kan krossas på grund av att de får möjlighet att se varandra som ett vem.  

I lärandet av svenskan kan de i Sverige också visa vilka de är. En av våra respondenter 

beskriver det som oerhört viktigt att ha språket för att kunna visa vem han är. Även här 

ser vi von Wrights (2000) begrepp som relevanta då han genom att han lär sig språket 
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blir en person som kan berätta vem han är och vad han står för. Vi tolkar detta som att 

han utan språket inte blir samma konkreta person, att han utifrån upplevs som ett vad. 

För att ha möjlighet att utveckla sin identitet i Sverige blir språket viktigt just i denna 

fråga.  
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8 Reflektioner 
Vi har genom vår analys kommit till slutsatsen att språkcaféets betydelse för besökarna 

är mer än bara ett ställe att lära sig bättre svenska på. Resultatet har visat att flera av 

respondenterna och språkcafébesökarna upplevt ensamhet i Sverige och att språkcaféet 

har blivit en viktig plats inte bara för språkutvecklingen utan även för social gemenskap. 

I gemenskapen på caféet finns en acceptans för allas olikheter, det är inom ramen för 

denna acceptans som besökarna genom reflektion kan skapa sin personliga identitet. 

Vår förförståelse inför uppsatsarbetet var att ett bristfälligt språk gör det svårt att visa 

vem man är inför andra och på vis utveckla sin identitet i det nya landet. Vidare var 

även förförståelsen att språkcaféet fyller en social funktion för besökarna och inte enbart 

en plats att gå till för att träna på att tala svenska. Efter samtal med språkcafébesökarna 

och efter de intervjuer vi utfört, tycker vi att denna förförståelse stämmer bra överens 

med resultatet som visats.  

Syftet med vår uppsats var att utifrån språkcaféets besökare få en djupare förståelse för 

den betydelse som de sociala mötena på språkcaféet kan ha för de som går dit. Vi är 

intresserade för hur detta i sin tur kan påverka deras personliga identitetsutveckling.  

För att uppnå syftet och närma oss ett svar på vår problemformulering utförde vi 

intervjuer och deltagande observation på språkcaféet. Kombinationen av dessa två 

metoder ser vi till vår fördel då de kompletterar varandra. Vi är nöjda med vår utförda 

studie och det resultat som den genererat, det finns dock vissa val vi gjort under tidens 

gång som vi i efterhand funderat över om de kunde gjorts annorlunda. Intervjuerna 

gjordes på platser som vi tillsammans med respondenterna bestämde eller platser som 

de själva önskade som till exempel caféer. I efterhand har vi funderat över just valen av 

platserna för intervjuerna och om dessa har kommit att påverka innehållet i det som 

respondenterna berättat. Om vi istället hade valt att göra alla intervjuer på mer avskilda 

platser hade vi möjligen kunnat få ut ännu mer information om hur respondenterna 

upplever sin situation och de känslor de känner. I vårt val av teorier hade det kunnat 

vara till vår fördel att välja en mer ingående teori om identitet eller vad som händer med 

en individ under en migrationsprocess. Det låg dock i vårt intresse att välja breda teorier 

som vi kunde få tolka utefter det material vi samlat in. På det viset tycker vi att vi 
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öppnat upp för intressanta och spännande tolkningar som vi kunde missat vid val av en 

mer ingående teori.  

Resultatet som vi kommit fram till i vår uppsats kan kopplas till vad tidigare forskning 

inom ämnet säger. Forskningen vi har tagit del av understryker bland annat språkets 

betydelse i förmedling av kulturella värden i en kulturförvärvsprocess (Hoffman 1989), 

vi har förstått att språket och språkinlärningen är en viktig ingång till det svenska 

samhället och den svenska kulturen. Resultatet visade också att den helt nya 

livssituationen och den nya kulturen i många fall har varit jobbig för respondenterna, 

särskilt då flera av dem lever i ensamhet. Detta går i linje med det som Padilla och Perez 

(2003) i sin undersökning beskriver, nämligen det faktum att immigration påverkar 

många aspekter av självet som exempelvis rekonstruktion av den personliga identiteten.  

Under vårt uppsatsarbete har vi fått en större förståelse för hur invandrare i Sverige har 

det idag. I dagens samhälle sprids många falska rykten om invandrare och 

främlingsfientligheten tycks växa sig allt större. Vi tror att det är många svenskar som 

inte förstår vad det innebär att vara flykting eller invandrare vilket vi tror dels beror på 

att så få svenskar har kontakt med invandrare. Våra respondenter har uttryckt en önskan 

att prata med och lära känna fler personer som bor i Sverige och de var glada att vi var 

med och deltog på träffarna på språkcaféet och att vi intresserade oss för deras situation. 

Eftersom att vi upplevt språkcaféet som mycket uppskattat och som ett stort behov för 

många personer tycker vi att ett språkcafé borde finnas i varje kommun. Vi tror att det 

inte bara skulle hjälpa de som försöker lära sig svenska, utan att det även skulle vara en 

plats dit många som redan pratar svenska kan gå för att träffa nya vänner och utbyta 

kulturer och erfarenheter.  
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9 Sammanfattande avslutning 
Vi har i denna uppsats fått en bredare och djupare förståelse för hur besökarna på 

språkcaféet på Fabriken upplever sin situation i Sverige och vikten av social interaktion 

för att kunna lära sig språket. Studien visar att språkcaféet fyller många olika funktioner 

i den process det innebär att komma till ett nytt land, lära sig språket och hitta sin plats i 

Sverige.  

Eftersom att många av besökarna har mycket lite kontakt med svenskar fyller 

språkcaféet en viktig funktion eftersom att de där kan få träna på att prata svenska 

tillsammans med andra. Här spelar Meads (1976) teorier kring språkets roll i vår 

jaguppfattning och identitetsutveckling en stor betydande faktor i uppsatsen. Besökarna 

får även här mötas och diskutera och reflektera kring det svenska samhället och den 

situation de befinner sig i. Det är en plats där de kan få betydelsefull information som 

kan hjälpa dem både i nuläget men även i framtiden. Giddens (1991) teori kring 

identiteten som ett reflexivt projekt spelar stor roll i denna betydelse som språkcaféet 

fyller för de som går dit. Att besökarna har möjlighet att få mötas som individuella 

individer i relation till varandra gör även att de får en större chans till att bli ett sedda för 

dem de är. Här utgick vi från von Wrights (2000) teori om vad eller vem. Många av 

besökarna har under sin tid i Sverige upplevt ensamhet och isolering från samhället. Här 

fyller språkcaféet ett viktigt syfte som en plats för gemenskap och sociala möten. Denna 

gemenskap har lett till nya bekantskaper och vänner som vi har förstått betytt mycket 

för besökarna. Asplunds (2010) teori om social responsivitet visar här på en livsviktig 

betydelse kring människans behov av att få omge sig kring andra. Alla dessa betydande 

faktorer menar vi är viktiga för att dessa personer ska kunna skapa och utveckla sin 

identitet i Sverige. Utifrån våra respondenter och de samtal vi fått ta del av på 

språkcaféet har vi förstått att språket är oerhört viktigt att lära sig för att förstå en ny 

kultur, ett samhälle men även för att få utveckla sig själv och den person man vill vara. 

Vi har förstått att språkcaféet fungerar som en plats där språket de fått lära sig i skolan 

får en mening tillsammans med andra och att de är i dessa möten en identitetsutveckling 

kan ske. 
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Bilaga I  
 
Intervjuguide 
 
Språkkaféet 
Syfte/funktion för dig 
Förväntningar 
Skillnad i upplevelse av Språkkaféet/SFI 
  
Språk 
Det viktigaste med att lära sig svenska 
Svårt/lätt 
Känslan inför att lära sig svenska 
Hur man lär sig språket lättast 
 
Konversationer 
Varför de andra besökarna är viktiga för dig 
Ämnen för samtal 
Genuint eller informativt 
 
Identitet 
Hur du upplever dig själv i Sverige 
Känslan av hur andra upplever dig 
Känner du att du genom det svenska språket kan visa vem du är 
Möjlighet att involvera ”hemkultur” genom det svenska språket 
  
Gemenskap och det sociala 
Nya vänner genom kaféet 
Meningsfull fritid 
Andra fritidsaktivteter 
 
Samhälle 
Upplevelsen av delaktighet i det svenska samhället 
Språkkaféets roll i förståelsen för och delaktigheten i samhället 
Språkkaféets funktion i samhället 
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Bilaga II  
 

Transkribering av intervju med Abasi 2012-11-08 

A: Jag heter Abasi, jag kommer från Egypten. Jag är 37 år. Jag har arbetat i 

Egypten som advokat. Jag hade ett litet företag, med produktion från Kina. 

Jag har kommit här för asyl. Jag har varit här i Sverige sedan tre år och sju 

månader. Äh… Jag bor helt ensam. Jag är inte gift. Jag har bara några 

kompisar som kommer från Egypten. Vi brukar träffas tillsammans en gång 

eller två gånger i veckan. Äh… Det är mitt liv här i Sverige. 

Vi: Hur ofta kommer du hit till språkcaféet? 

A: Jag kommer här till språkcaféet av två saker, det första är att jag 

utvecklar språket. Eftersom jag inte kan bra svenska. Jag har inte kontakt 

med svenska människor och det finns inget man kan göra för att utveckla 

sig. Man behöver inte bara att läsa. Jag har gått SFI i ett halvt år. Jag har 

inte lärt mig bra på SFI. Det bara fyra timmar i veckan. Äh... Det finns 

ingen kvalitet att man utbilda sig. När man kom här i Sverige man har trott 

att man ska arbeta som advokat som i mitt land. Efter två eller tre år men det 

går inte eftersom att en advokat utan språk betyder noll. Så att förstå mycket 

bra svenska. Man kan inte säga 100 procent, 70 eller 75 procent språket, 

man behöver lära sig språket. Men faktiskt det är svårt att lära sig språket 

jättebra. Man bara går till skolan som jag sagt fyra timmar eller sex timmar i 

veckan och det är inte tillräckligt för man lär sig bra språket. Alla 

invandrare har redan problem. Om man vill... I mitt liv man arbetar 12-14 

timmar om dagen. Här i Sverige man bara arbetar 8 timmar och tjänar 

mycket pengar och kan tillverka en karriär i Sverige. Men faktiskt, språket 

blir ett mycket stort problem för invandrare här. 

Vi: Är det därför du kommer hit till språkcaféet, för att öva på svenskan 

eller finns det andra anledningar? 
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A: Man kan säga… Inte 100 procent men 99 procent att folk kommer för att 

lära sig svenska. Inte för att umgås eller för att träffa varandra, nej. De 

kommer här för att träna på svenskan. Det finns många dialekter. Ni som 

förstår. Det finns skånskan, jag kan aldrig förstå. Man kan säga 20 procent, 

30 procent dialekt men också träna på språket. Därför måste man lyssna på 

många dialekter för att träna på språket. Och faktiskt, det händer här på 

språkcaféet. För att på språkcaféet, det finns många. Du som är svensk 

kommer till språkcaféet för att lära mig och jag kommer till språkcaféet för 

att lära mig så, vi som är invandrare och går ut på gatan och försöker att 

prata med svenskar vi känner skam. Vi kan inte språket, men också man 

genom sig ser, att i mitt land det finns mycket smärta, jag kan inte bara 

språket. 

Vi: Känner du att du kan visa vem du är när du pratar svenska? 

A: Jaa, jag måste om man kan säga. Jag måste tänka, jag kan inte prata som 

ett barn. Jag har arbetat som advokat. Jag har gått i rättegång och jag har 

vunnit mycket viktiga kriminella brott. I mitt land. Men när jag pratar med 

er jag känner mig som ett barn. Jag vill inte faktiskt att vara barn här. Jag 

kan inte uttrycka mig! 

Vi: Känner du att du har lärt dig mycket, när du varit här, har du utvecklat 

svenskan? 

A: Man kan säga att jag har lärt mig på komvux 10 procent, eller mindre 

men på språkcaféet man kan säga 50 procent 60 procent. 

Vi: Varför lär du dig bättre på språkcaféet? 

A: I skolan, du vet lektion bara en timma, inte mer. Det finns mer än 25 

elever. Om eleven pratar bara en minut, det betyder 25 minuter, och det är 

bara en timme, förstår du vad jag menar? Det finns inget tillfälle att prata 

och hur man lär sig att använda grammatik och lämpliga ord. Men i 

språkcaféet är det mer än två timmar och jag pratar i smågrupper som består 

av tre eller fyra människor och med svensk man och man kan prata och 
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uttrycka sig och har jag sagt fel en gång, andra gången ska bli bättre. En 

gång till ska bli bättre och jag tror jag därför jag kommer. Och jag tror jag 

känner mig ibland som, Jag har känslor ibland att jag har förlorat ett år och 

sex månader i Komvux i skolan. 

Vi: Känner du att det inte har gett dig något? Att du inte har lärt dig..? 

A: Jag känner att jag lär mig inte språket. Jag har bara gått till skolan två 

timmar eller fyra timmar varje vecka och jag har lärt mig själv så jag får lära 

mig bokstäver själv. Min lärare hjälper mig inte hur man uttalar bokstäver. 

De tror att jag kommer från Egypten och studerat juridik och att jag kan 

förstå själv, men det går inte faktiskt. Jag är smart i juridik, men jag är inte 

smart i språket. Jag behöver mycket hjälp. 

Vi: Mm... Hur känner du dig som person när du är på SFI och om du jämför 

med språkcaféet? 

A: Hm... Jag känner mig som person här att jag lever livet. Jag bor helt 

ensam. Ibland jag undrar, vad jag ska göra när jag kommer tillbaka till min 

lägenhet, ingenting! Kanske jag går till systembolaget och köper lite öl eller 

vin att dricka men det finns ingen att prata med. Också språkcaféet det är 

viktigt för man har bra kontakt med samhället i Sverige här. Man känner sig 

att man har kontakt med svenskar och kontakt med andra människor och jag 

känner mig i livet och inte bara lära mig hela tiden. 

Vi: Så du känner att du har lärt känna svenska samhället mer efter att du 

börjat gå hit om du jämför med skolan till exempel? Att du lärt dig mycket? 

A: Ja faktiskt. Man kan i min skola, min lärare sa till mig att det är förbjudet 

att prata om religion och politik. Faktiskt jag har kommit här i Sverige som 

asyl. Jag har ett intresse att prata politik, jag har ett intresse att prata om 

politik i mitt land. Jag har problem med regeringen där, därför jag har 

kommit hit. Så du kan inte säga till mig att det är förbjudet att prata om 

politik här. Om vi inte ska prata om politik i mitt land och lämna mina 

kompisar och min familj och hela samhället. Här i språkcaféet man kan 
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utnyttja läget och ställa en fråga på politik och ställa en fråga om religion 

och faktiskt jag känner mig att det finns många som inte vet sanningar om 

att politik och religion behärskar mer än 60 procent av omvärlden. Man kan 

säga att det är en majoritet. Så vi kan inte förbjuda oss att prata om politik 

eller religion. För att det är mina liv. 

Vi: Du menar att man inte kan förbjuda detta? 

A: Nej man kan inte förbjuda faktiskt för att i Sverige har man rätt att 

kritisera allt så varför förbjuda oss att inte få kritisera religion eller politik. 

Vi: Vad brukar ni prata om, är det sådana saker som kommer upp när du är 

här och pratar på språkcaféet eller vilka samtal kommer upp? 

A: Faktiskt här, man koncentrerar inte på. Man koncentrerar bara på ordet 

och verb, här. Jag vill säga dig en sak. Kanske du är intresserad av politik 

och religion men du skulle aldrig diskutera det med dig som inte behärskar 

språket. Men du använder många ord och många verb för att träna och hur 

man ska använda det och uttrycka sig. Det finns många människor som 

pratar som, de vill bara träna på ordet och verb och hur tränar man på verb 

eller ordet om man inte kan använda den ordet eller verbet? Jag brukar ställa 

samma frågor, samma frågor för varje person som jag träffar. Varför jag gör 

det? Tror ni att jag vill veta? Nej det är bara för att träna på språket. 

Vi: Du gör det för att öva på att prata svenska och att få höra? 

A: Ja höra och lyssna 

Vi: Mer för att lära dig än av intresse eller? 

A: Kanske intresse med vissa saker, kanske jag pratar med dig om politik 

och religion men inte nu om kanske fem eller tio år när jag blir 100 procent i 

språket så har jag en ursäkt jag vill övertala dig eller övertyga dig, men nu 

jag kan inte använda verb eller ord som är lämplig till min ursäkt. Så hur 

övertygar jag dig? Men jag pratar för jävligt nu och kommer hit. (Skratt) 
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Vi: Det spelar alltså ingen roll vilka ämnen man pratar om här utan det 

viktigaste är att man får prata, tycker du? 

A: Ja, det är viktigt att man pratar, inte ämnen. Om man kanske, kanske om 

det finns en konflikt, för att du vet, man har fel information. Men jag kan 

inte uttrycka mig på det svenska språk, jag ska prata som jag kan. Men det 

är inte viktigt för mig att övertyga eller inte övertyga men det är viktigt och 

jag blir mycket glad när jag känner att jag förstår. Inte för att övertyga dig. 

Det är min ursäkt. Så det finns många och det finns stabilitet och man kan 

inte döma människor som kan inte språket. 

Vi: På vilket sätt menar du? 

A: På vilket sätt... Jag pratar för att prata, inte för att sprida mitt tänkande. 

Vi: När vi pratade häromdagen så sa du att du inte, du känns ju väldigt 

social här på språkcaféet men du sa att du i Egypten inte pratar så mycket. 

A: Ja, för att i Egypten kan man säga, i Egypten jag arbetar som advokat och 

jag går upp klockan 06 på morgonen och går till rättegången klockan 08 och 

man kan säga att efter klockan 12 jag är tillbaka och jag studerar 

polisanmälan och försöker analysera, klockan 18 jag träffar mina kunder, så 

det finns inte tid. Varför jag ska intressera för att prata med människor? Jag 

kan språket, så jag koncentrerar mig på att prata lätt men att ändå uppfatta 

människor. Man kan prata hur mycket som helst men det är bara ord. Det 

finns en skillnad att prata för att påverka andra människor och att prata bara 

för att prata. Man kan säga att jag pratar för att lära mig att prata. Inget mer. 

         Men jag vet att jag aldrig ska påverka på dig. 

Vi: Du säger att du pratar för att prata, men för att du ska lära dig svenska, 

men du sa också innan att det är viktigt att folk förstår dig så att du inte ska 

känna dig dum? 

A: Ja, jag pratar för att lära mig att prata, men jag ska inte prata som gamla 

människor. (skratt). Det är viktigt att du förstår mig när jag pratar. 
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Vi: Mm. Vad känner du är det viktigaste med att lära sig språket här? 

A: Om man ska bo i Sverige är det viktigt att lära sig det svenska språket. 

Man kan inte bo i ett samhälle och kan inte språket. Det är normalt. Det 

finns faktiskt många svenskar som tror att invandrare vill inte lära språket. 

Men det är inte sant, kanske jag håller med er att det finns många invandrare 

som inte vill arbeta, de vill bara tjäna pengar. Men 100 procent är säkert att 

de vill lära sig språket. 

Vi: Varför tror du att det är så viktigt med språket? 

A: Om det finns ett problem, kommer polisen. Vad ska jag prata med 

polisen? Den ska aldrig vänta två timmar, tre timmar för att de hämtar till 

mig tolk, om jag har ett barn som är sjuk och måste gå till sjukhuset, hur ska 

jag beskriva sjukdom till läkaren? Jag skulle aldrig vänta tre, fyra timmar 

för de ska hämta tolk till mig. Så det viktigt att man kan prata. Jag vill ställa 

en fråga till er, varför det finns många som kommer till språkcaféet? 

Vi: Varför det är så många som kommer hit? Ja... Vad tror du? 

A: Det finns inget som tvingar dem att gå till språkcaféet men varför de 

kommer till språkcaféet? 

Vi: Om vi frågar dig istället då? Varför tror du att så många kommer även 

om de inte är tvungna? 

A: Ja varför? 

Jag tror att SFI inte är tillräckligt för dem för att lära dem språket så de 

kommer här. Och jag vill ställa en till fråga, jag är här och jag arbetar inte 

och försöker att lära mig språket. Jag har mer än 24 timmar varje dygn. Vad 

ska jag göra med den tiden? 

Vi: Tror du att det är den största anledningen att folk kommer hit? För att 

prata svenska? 
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A: Ja, det finns inget mer! Om de kan 100 procent språket. Varför skulle de 

komma här? Då ska de gå upp och arbeta och börja mitt liv, mitt nya liv. 

Tror ni att tiden är pengar? Tiden betyder mycket pengar. 

Vi: Så det finns ingen annan anledning att folk vill komma hit? 

A: Kanske det finns många människor som vill ha samhällig kontakt och 

kan inte få kontakt med andra. Men man kan säga som jag har som ursäkt, 5 

procent eller 10 procent som använder det som ursäkt. Men alla som går till 

språkcaféet vill prata svenska. 

Vi: Du pratade innan om tolk. Hur känns det för dig att behöva en tolk för 

att göra dig förstådd? 

A: Jag behöver tolk när det handlar om min karriär. Jag skulle aldrig riskera 

min karriär på fel språk och därför jag behöver tolk. Jag behöver tolk när jag 

ska gå till sjukhuset för det är hälsan. Jag skulle aldrig riskera hälsan för 

språket. Man måste bli 100 procent säker på att säga riktiga saker, till läkare 

eller polis eller någonting. När man inte blir säker på språk man måste 

använda tolk. 

Vi: Vad tycker du att språkcaféets roll i samhället, är den viktig? Är det 

viktigt att det finns sådana platser att gå till? 

A: Jag tror att det är viktig än komvux. 

Vi: ännu viktigare än komvux? 

A: Ja mycket viktigare! Vad ska man göra när man går till komvux och till 

skolan för att lära sig och man sitter i klassrummet och lyssnar på lärare, 

äh… en timma eller två timma. Och man kan inte upprepa det han säger för 

att alla i klassrummet är tyst. Så vad ska man göra där? Inget! Men på 

språkcaféet, man kan prata med svenska människor, man kan dricka kaffe, 

göra lite fika, känna sig att leva livet och lära sig språket. Jag tror att det är 

viktigt och jag hoppas på språkcaféet att regeringen satsar mycket pengar… 

Barn som går till dagis och skolan och gymnasium och universitet. Men 
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varför den inte satsar på eller investerar pengar på människor som har 

erfarenhet. De behöver inte gå till skolan mer än 15 år eller 17 år, de 

behöver bara två. Och de kan bygga samhället. Myndigheterna vill inte 

investera i de människor som… De säger vi gör det och det och det men 

faktiskt de gör ingenting. Alla invandrare behöver gå i skolan mer än åtta 

timmar varje dag. För att lära dem språket. 

Vi: Om du fick bestämma hur undervisningen skulle gå till, hur skulle du 

vilja att SFI skulle gå till? 

A: Vi ska gå i skolan mer än åtta timmar eller åtta timmar varje dag. Och jag 

100 procent säker på att efter ett år, invandraren kan prata bra svenska, han 

behöver inte mycket att gå till skolan mer och kosta mycket pengar för 

myndigheterna. Men nu de kan inte hitta jobb för de kan inte språket. Och 

man går mer än tre fyra år till komvux för att lära sig språket och det 

betyder mycket pengar. Myndigheterna förlorar pengar genom lån till 

lärarna på komvux och genom socialbidrag till invandrare som kom hit och 

de får socialbidrag för att kunna leva här i Sverige och det är mycket pengar. 

Och jag vill ställa en fråga för er. Jag har kompisar som bor i Danmark och 

de kan 100 procent danska, varför? 

Vi: Satsar de mer på skolan på undervisningen…? 

A: Alla invandrare i Danmark går till skolan mer än åtta timmar varje dag.., 

inte bara två timmar eller fyra timmar varje vecka. Jag bor helt ensam, tror 

ni att jag ska gå till min lägenhet och prata till mig själv för att träna 

svenska? 

Vi: Nej det är ju väldigt svårt... Men har du andra ställen du går till?  Finns 

det andra platser du går till som du kan träffa människor på här i Sverige 

och öva på svenskan förutom språkcaféet och skolan? 

A: Faktiskt, det finns bara språkcaféet. För att träna mig svenska. Det finns 

ingen plats till att träna svenska. Bara språkcaféet eller skolan. 
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Vi: Har du andra platser du går till där du inte behöver prata svenska? 

A: Där jag inte behöver prata svenska? Ja jag går till kyrkan varje vecka. Jag 

tror man. Jag tror på Jesus. Jag går till kyrkan varje lördag och träffar mina 

gamla kompisar och pratar. Jag tror det är en plats man känner sig som man. 

Vi: Pratar ni arabiska mer varandra där? 

A: Ja vi pratar mina språk, arabiska med varandra ja. Ja faktiskt man kan 

säga, de fem timmar är mycket lyckliga för oss som invandrare. 

Vi: Varför är dem det? 

A: För att man kan uttrycka sig. Man kan känna sig som man och ha ursäkt 

och påverka på andra. Mm… 

 Vi: Mm precis. Du pratade innan om att svenska samhället bland annat 

förlorar mycket pengar på att det tar så lång tid för invandrare att lära sig 

svenska, men hur tror du att invandrarna påverkas av att det tar så lång tid 

att lära sig svenska? Hur tror du att de mår under den tiden? 

A: Om jag har förstått din fråga, att myndigheterna förlorar mycket pengar 

och de gör ingenting. För att de inte vill påverka på att lära invandrare 

språket. De vill säga att vi lära invandrare språket men faktiskt det är inte 

sanningen. De lär dem, vet du att vi bor i illusion och vill inte acceptera 

sanningen.  

Vi: Vad sa du… När man…? 

A: Bor i illusion 

Vi: När man lever i en illusion? 

A: Ja, och vill inte acceptera sanningen. Myndigheterna gör det 

Vi: På vilket sätt? Förklara mer 
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A: Förklara mer... De vet att alla invandrare, de ska aldrig lära dem i skolan. 

Och de vet att det förlorar pengar. Men de vill inte byta system.  

Vi: Mm, Men hur tror du att man mår som invandrare? 

A: Mår? Som inte vandrare? 

Vi: Ja 

A: Faktiskt nu för tiden jag tror att invandrare blir psykiatri. 

Vi: Att de blir deprimerade? 

A: Ja, man blir deprimerad. När jag kommer här till Sverige tänkte jag att ah 

jag behöver bara två år för att lära mig språket, och jag ska arbeta som 

advokat. 

Vi: Mm 

A: Men faktiskt, det är inte sanningen. Det är inte sant. Man behöver mer än 

15 eller 20 år för att lära sig språket. Så med tiden man behöver övertyga sig 

själv att ja, det kommer med tiden. Faktiskt jag var inte… Jag behöver inte 

lära mig språket nu. Kanske med tiden. Men nu jag behöver pengar och jag 

ska arbeta som lastbilschaufför. 

Vi: Mm 

A: Och så jag gå till skolan och lära mig lastbilschaufför. Men faktiskt jag 

känner mig inte bra, jag har inte en passion eller  

Vi: Du har inte passion för att bli lastbilschaufför? 

A: Ja faktiskt, det är inte mycket grejer, men jag måste göra det. Med tiden 

när man efter tre eller fyra år, säger man ja du, jag kan inte lära mig språket.  

Vi: Mm 
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A: Vad ska jag göra? Det finns ju två lösningar, en lösning är att han 

förändrar hans karriär 

Vi: Mm 

A: Jag har arbetat som advokat, men nu jag ska arbeta som lastbilschaufför.  

Vi: Mm 

A: Andra lösning, nej jag är inte så, jag är smart så jag ska utnyttja 

situationen. Vad ska jag göra? Ja, jag är social, jag ska gå till andra plats för 

att arbeta svart så jag kan tjäna mer än 16 -17 tusen kronor i månaden. 

Varför jag ska betala skatt till det landet, de vill inte lära mig. De tvingar 

mig att utnyttja situationen här.  

Därför alla invandrare, mer än 80 procent 85 procent de arbetar svart. För att 

de inte kan anställa eller få anställning. 

Vi: Mm nej. Men tror du att språkcaféet här kan ha en... Kan hjälpa till att 

känna att man blir en del av det svenska samhället?  

A: ja, jag tror att det uppmuntrar människor att gå till samhället, men också 

invandrare kan förstå, eller de har liten vetskap om samhället i Sverige. De 

finns stora skillnader i kultur och hur man är svensk. Så om man ställer 

fråga och träffar nya människor som kommer svenskan, förstår och hur 

fungerar samhälle här i Sverige. Jag vill inte säga att man vill förändra hans 

kultur men man kan säga att anpassa hans kultur. Hans kultur och bo i 

Sverige. Ska aldrig tvinga att ändra hans kultur men jag kan anpassa min 

kultur med den.  

Vi: Är det skillnad i till exempel vårt sätt att prata med kroppsspråk, mellan 

olika kulturer? 

A: Kroppsspråk, jag vet inte faktiskt men jag tror inte på kroppsspråk.  

Vi: Inte? 
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A: Nej, min ursäkt. För att jag har sett många kriminella, de kan lura 

människor genom kroppsspråk faktiskt.  

Vi: De kan luras genom kroppsspråk? 

A: Ja, så jag brukar förstå människor genom att analysera vad han säger.  

Vi: Mm, tror du inte att kroppsspråket kan hjälpa en att kommunicera? 

A: Gruppspråk eller kroppsspråk? 

Vi: Kroppsspråk. Gester och så, tror du att det kan hjälpa till när man ska 

lära sig svenska och prata? 

A: Ja jag tror kanske, ibland när man inte förstår, man kan använda 

händerna men i livet nej.  

Vi: Inte i livet? 

A: Nej. 

Vi: Har du några förväntningar varje gång du kommer hit?  

A: Faktiskt jag, tror inte på tillfälle, men jag tror jag kan skapa tillfälle. 

Jag går till skolan och försöker läsa någon rad som handlar om folks 

rättighet, äh… Handlar om samhället eller handlar om… När jag kommer 

här i Sverige, hur man kan säga? Jag försöker att prata i det ord som jag lärt 

mig. 

Man kan säga, jag behärskar i diskussion, jag lämnar aldrig män som 

behärskar i diskussion. För jag har tränat ord så jag måste använda detta ord.  

Vi: Mm, så du har tränat på vissa ord här på språkcaféet som du kan 

använda sen? 

A: Ja jag måste använda samma möjlighet så det inte försvann från mig.  
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Vi: Mm, PÅ SFI, sitter man och lyssnar på en lärare då, får man prata med 

varandra även på lektionerna eller lyssnar man bara? 

A: Nej, vi bara lyssnar på läraren. Kanske läraren ställer en fråga för oss, 

men det finns mer än 80 procent som inte kan svara på den för de kan inte 

förstå läraren.  

Vi: Så man får inte prata så mycket med varandra på SFI? 

A: Nej faktiskt, De bara är fyra timmar, du har sett mina gamla papper. Du 

har sett mitt gamla schema.  

Vi: Ja, fyra timmar i veckan 

A: Ja! 

Vi: Mm.  

A: Vad ska man göra med fyra timmar? 

Vi: Mm, hur känner du dig som person när du är på SFI? 

A: När jag kom här till Sverige, ja det är bra, men jag har känt mig som 

idiot. 

Vi: Idiot? I skolan? 

A: Ja i skolan 

Vi: Hur känner du när du är här? 

A: Ja det är bra sätt att lära sig språket ja. 

Vi: Är det någon skillnad i hur du bli bemött på exempelvis på SFI och på 

andra ställen här i Malmö än på språkcaféet? 

A: Ja stora skillnad faktiskt. I SFI jag känner som, ja varför jag ska hur jag 

ska säga? Ja de ger oss information, men vad ska man göra med den 
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informationen om man inte har kontakt med svenska människor och kan inte 

öva på den och på språket? Han bara lyssna, lyssna, lyssna, men han när han 

är tillbaka i sitt hem allt är försvunnet. 

Vi: Men du sa att du känner dig som en idiot på SFI, men du känner dig inte 

som en idiot tillexempel på språkcaféet? 

A: Ja precis, för på SFI jag känner mig tvunget att gå till SFI och sitta i 

klassen och lyssna på läraren och ställa fråga som vad betyder ligga på eller 

ligga en och han kan inte svara till mig. 

Vi: Mm 

A: Så jag känner mig som idiot. Men när jag har kommit här till språkcaféet 

är det jag som kommer. Det är ingen som tvingar mig att komma här. Jag 

kan ställa vilken fråga som helst. Jag har om man kan säga. Jag har stora 

områden som jag kan tänka på en sak eller som jag kan ställa fråga om en 

sak eller en sak. Varje gång jag pratar om ny sak, en dag historia, en annan 

gång på dansen, annan gång på religion, andra gång på politik, andra gång 

på… olika saker. Jag känner mig att JAG som kommer hit. Det finns inget 

som tvingar mig att jag kommer.  

Vi: Mm. Och här kan du välja vad du känner för att prata om i just den 

stunden. 

A: Ja! Jag kan ställa frågor som helst. Det finns ingen som förbjuder mig 

och faktiskt jag känner mig skämt när jag frågar. 

Vi: Du känner dig..? 

A: Inte som en skämt när jag frågar. När jag ställer en fråga, för att jag vet 

att jag måste ställa den fråga. Jag kan inte lära mig genom att inte ställa 

frågor. 

Vi: Nej precis… tror du att du kommer att fortsätta att gå tillbaka hit, hur 

länge tror du att du kommer vilja gå hit? 
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A: Jag ska komma till hit när jag ska få anställning. Jag ska inte komma hit. 

Vi: Inte? 

A: Nej, men det finns inte jobb, jag ska komma. Jag kan inte använda... 

Vi: Tror du att om du får ett jobb, tror du att det räcker för dig att träffa 

människor på jobbet eller måste du träffa människor på andra ställen? 

A: Jag tror det tillräckligt för mig. 

Vi: Varför tror du det? 

A: Att träffa människor på arbetet och utveckla språket i den nya 

situationen. Men nu, om jag ska sitta hemma ensam, vad ska jag göra?  

Inget och jag tror jag blir dålig och dåligare i språket. Så, jag försöka att 

behålla det.  

Vi: Hur fick du reda på att språkcaféet fanns?  

A: Faktiskt första gången jag fick reda på genom stadsbibliotek, De har på 

onsdag klockan fem och jag ville låna bok och jag upptäckte att det finns 

språkcafé, så jag vågade ställa en fråga till honom, vad betyder språkcafé 

och han förklarade för mig. Så jag har upptäckt det.  

Vi: Hur känner du över att ha hittat hit? 

A: Mycket, mycket glad. Mycket viktigt att det finns språkcafé faktiskt. Inte 

bara till mig. Jag prata mycket med kollega som komma till språkcafé. Det 

är mycket viktigt för oss. När jag har börjat lärt mig svenska, jag har lärt 

mig fel och jag talar fel för att jag inte har lyssnat på svenska människor. 

Vi: Mm 

A: Men nu jag tror att den ska bli bättre.  

Vi: Känner du att, kan du involvera din hemkultur i Sverige? 



 
71 

A: Vad betyder involvera? 

Vi: Kan du blanda in... 

A: Min kultur i Sverige? 

Vi: Ja 

A: Jag tror inte faktiskt, för att jag tror i mig själv att jag har dålig kultur. Så 

det går inte att blanda dålig kultur med bra kultur. 

Vi: Varför tror du att du har dålig kultur? 

A: För att det är sanningen. 

Vi: Hur menar du då? 

A: Jag vill säga dig en sak. I min kultur är kvinnor, de har inte rättighet att 

promenera i gatorna, det finns många ungdomar som kan kritisera dem 

Vi: Mm 

A: I min kultur, om man kan säga. Ma kan gifta sig med kvinna som är 12 år 

13 år. 

Vi: Mm 

A: Tror du att det är bra att blanda min kultur? Inte bra 

Vi: Men de bra sakerna från din kultur? 

A: ja man kan säga de bra, men faktiskt, vilket är bra sakerna i min kultur 

som man kan blanda in? Som vad? Ge mig exempel 

Vi: Är människor där exempelvis utåtriktade, glada? Sociala? 

A: Faktiskt, det handlar inte om kultur, det handlar om vädret. 

Vi: Om vädret? 
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A: Ja, om vädret är bra här i Sverige alla ska gå ut på gatan och ha kul 

tillsammans.  

Vi: Men om vi säger så här, känner du dig, vilket kultur känner du dig mer 

bekväm i? Den svenska kulturen eller den kulturen från ditt hemland? 

A: Faktiskt, svenska kulturen. Eftersom jag har bott i diktatursystem mer är 

35 år, vet ni vad det betyder, diktatur? 

Vi: Ja 

A: Jag kan inte ha promenera, eller gå till polisstationen. Nu kan jag prata 

polisen som en vanlig människa.  

Vi: Mm. Så det är viktigt att kunna prata med de flesta människorna? 

A: Det är viktigt att man känner sig fri 

Vi: Frihet… Mm 

A: Man kan göra vad som helst.  

Vi: Känner du att språket ger en viss frihet, om man kan prata svenska att 

det gör att man känner sig fri och ger frihet? 

A: Ja faktiskt, ja, men ja man känner frihet och jag kan bra hur som helst. 

Och det finns ingen person som hatar mig och säger jag ska skicka mig till 

fängelse för jag pratar fel.  

Vi: Mm 

A: Och det är viktigt faktiskt.  

Vi: Mm 

A: Jag som arbetat som advokat i Egypten, jag har sett många, många 

människor som går till fängelse av att de bara uttrycker sig.  



 
73 

Vi: Mm. 

A: Så det skillnad mellan dem. Och faktiskt, alla människor som de har 

pratat och säger vi har bra land, vi har mycket, mycket bra land där. Jag 

saknar till mitt land där. Jag kommer från ett land där som är mycket bättre 

än Sverige och jag undrar varför ni har kommit hit? Varsågod tillbaka till 

deras hemland. (Skratt) 

Vi: Mm. Är det någonting mer du har tänkt på och vill tillägga? 

A: Ja, ett sista. O man kan säga jag ska göra stor skandal. Alla människor 

som säger att det finns många svenskar som är rasism, faktiskt de faktiskt 

mycket, mycket rasism i deras länder.  

Vi: Mm. 

A: Förstår vad jag menar? 

Vi: Mm 

A: Det finns många människor som säger: Ja en svensk man rasism mot 

invandrare, Nej han älskar hans land. Han vill utveckla svenskar mer och 

mer och mer och mer, men också vi har kommit från länder med mycket 

rasism. Mycket rasism. Det finns många människor som dödar andra 

människor, de vill inte att en grupp, den har inte rättighet att bo på det 

landet. Men de pratar inte om det. 

Vi: Hur har du upplevt det här i Sverige då? 

A: Har du…? 

Vi: Hur känner du att det är här i Sverige? 

A: Jag känner mig mycket fri. Om man vill göra bara en liten jämföra. Jag 

har mycket rasism i mitt land, jag har mycket rasism. Här i Sverige, man 

kan säga. I mitt land man kan säga 70 procent eller 80 procent, det finns mer 

än 18 miljoner i Egypten, de har inte rättighet att bygga kyrkan, de har inte 
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rättighet att äh… Går till kyrkan som vanlig människor. Man kan säga, de 

har inte rättighet att bli anställd i myndigheterna och det står i lagen, det står 

i lagen att de inte har rättighet att förändra deras religion, och det står i 

lagen. Inte bara man kan säga, det är en individuell beteende, nej det står i 

lagen! Jag kan hämta den lagen till er. Men här i Sverige, det finns inget. 

Jag känner mig att jag bor i paradis.  

Vi: Så du känner att du kan vara mer den du är i Sverige? Känner du att du 

kan vara den du är som person mer i Sverige än i Egypten? 

A: Ja! I Egypten det finns många familjer som inte kan skicka deras barn till 

skolan för de är inte muslim. De har inte rättighet att gå till skolan, för det är 

bara muslim och du vill inte bli muslim.  

Vi: Mm 

A: Man måste bli tacksam till Sverige faktiskt.  

Vi: Men, om du inte hade lärt dig någon svenska alls, hade det då varit lätt 

att visa vem du är som person? 

A: Nej, hur man visar sig som person utan språket? Man behöver språket för 

att känna sig levande. 

Vi: För att känna att man lever? 

A: Ja 

Vi: Mm 

A: Man kan inte leva utan språket 

Vi: Nej… Precis. 

A: Jag tror att språket som vatten och luft. 

Vi: Mm 
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A: Man kan inte säga, man kan inte leva utan det.  

Vi: Så hur skulle du känna om någon skulle ta ditt språk ifrån dig? 

A: Ta mitt språk från mig, ta mitt liv! Hur man lever utan språket? Hur man 

lever utan att tänka och använda ord? 

Vi: Vad får dig att känna dig levande och glad? 

A: Genom att komma hit till språkcaféet, för att träffa människor och lära 

mig svenska. Hur man kan säga? Man ibland går in i konflikt med sig själv. 

Man ska lära sig uttryck, jag ska använda det verb, jag ska använda det ord, 

jag tror att man inte kan leva utan konflikt.  

Vi: Med sig själv? 

A: Ja eller med andra. Jag tror man behöver konflikt. 

Vi: Man behöver konflikt? 

A: För att leva livet.  

Vi: Mm. Hur är det att lära sig svenska? 

A: A: Inte svårt faktiskt med svenskan, men det är svårt när man lära sig 

själv. Man behöver hjälp ifrån andra. När jag har sitter i min lägenhet jag 

har tänkt hundra gånger, hur man uttalar ordet. Jag har inte data eller något 

som kan hjälpa hur jag uttalar det verb och hur man uttalar det ordet, så det 

är mycket svårt.  

 


