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Förord                                                                              

             

Vi vill skicka ett stort tack till våra nio underbara informanter som har ställt upp på våra 

intervjuer och delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Det har bidragit till mycket 

skratt, ett kulturellt utbyte men framför allt till ett mycket givande material. Utan er hade studien 

inte gått att genomföra! 

Vi vill även tacka vår handledare Christopher Kindblad som har tagit sig tid för att vägleda oss i 

hela skrivprocessen. 

 

Josefin Meijerborg & Pernilla Hjalmarsson 

Högskolan i Halmstad, 2016 
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Abstrakt 

Språket är av stor betydelse för människan. Genom språket kommunicerar vi och det blir därför 

svårt att interagera med omgivningen samt göra sig förstådd om språkkunskaperna brister. Syftet 

med studien är att undersöka nyanländas upplevelser av språkets betydelse för social delaktighet 

och integration samt vilka faktorer som bidrar till att vissa nyanlända lär sig språket bättre än 

andra. Studien kommer att utgå från de tre frågeställningarna: Vilken betydelse upplever 

nyanlända att språket har för etableringsprocessen och känslan av social delaktighet och 

integration? Hur upplever nyanlända deras möjlighet att få bibehålla sin kulturella identitet i 

samband med att de blir etablerade i samhället? Vad finns det för faktorer som gör att vissa 

nyanlända lär sig svenska språket i snabbare takt? Resultatet baseras på 9 kvalitativa intervjuer 

av nyanlända mellan 20-45 år som går under etableringen. Som teoretisk referensram har vi valt 

att använda oss av Etablerade och outsiders, Bourdieus teorier om kapital och The social 

cure.  Resultatet i studien visades stämma bra överens med tidigare forskning som vi har tagit del 

av. Vår studie visar att språket går hand i hand med social delaktighet och utan att behärska 

språket ökar riskerna att hamna i ett utanförskap. Vi har sett ett samband mellan 

fritidssysselsättning och språkinlärning där språket ger en ökad känsla av social delaktighet för 

nyanlända. Språket kan därför ses som nyckeln för en väg in 

etableringen.                                           

                   

                                                                                                          

Nyckelord: Svenska språket, Nyanlända, Social delaktighet, Integration, Minoritetskultur, 

Majoritetskultur, Kulturell identitet, Etableringen 
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Abstract 

The language is of a great importance for the human. Through language we communicate 

and  therefore it becomes difficult to interact and to be understood with language deficiencies. 

The purpose of this study is to investigate the newcomers' experience about the importance of the 

language for social inclusion and integration. Also the factors that contribute to some newcomers 

learning the language better than others will be investigated. The study will be based on three 

questions: What significance do the language have for newcomers in the process of being 

“etablerad” and do they have the feeling of social inclusion and integration? How do 

newcomers feel their opportunity to maintain their cultural identity when they become 

“etablerad” in the society? What are the factors that make some of newcomers learn the 

Swedish language faster? The results are based on nine qualitative interviews of newcomers 

between the age 20-45 years, whom goes by the “Etableringen”. As a theoretical framework, we 

choosed to use The established and outsiders, Bourdieus theories of capital and The Social Cure. 

The results of our study showed agreement with the previous research. Our study shows that 

language goes hand in hand with social inclusion and without mastering the language, the risk of 

being socially excluded increases.  We have seen the correlation between leisure activity and 

learning Swedish which gives a greater feeling of social inclusion for newcomers. Hence the 

language can be seen as the key for a way into the “etablering”. 

 

Keywords: Swedish language, Newcomers, Social inclusion, integration, Minority culture, 

Majority culture, Cultural identity, “Etableringen”. 
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1. Inledning 
Idag är det många människor som flyr från sina hemländer, en ofrivillig flykt från krig, förtryck 

och orättvisor. Människor har en önskan om ett bättre liv, en bättre plats på jorden som 

symboliserar trygghet och frihet. Ett land vars människors familjemedlemmar inte torteras, där 

deras hus inte bombas och en plats där deras barn får en möjlighet att gå i skolan. År 2015 hade 

drygt 150.000 personer ansökt asyl i hopp om att Sverige ska öppna upp dörrarna till ett bättre 

liv för dem (Migrationsverket 2016). De människor som ofrivilligt flyr lämnar inte enbart ett 

hem bakom sig utan de rycks även bort från sin sociala kontext med en gemensam kultur, språk 

och identitet. Att bosätta sig i ett främmande land långt bort från vänner, socialt kontaktnät och 

kunskaper om det nya landet kan upplevas som omvälvande. Vad som är viktigt att ha i åtanken 

är att vi alla bär med oss ett bagage i form av språk, erfarenheter, traditioner och tankesätt. Vårt 

bagage färgar vårt sätt att leva och vara då vi bär med oss erfarenheter som vi inte kan blunda för 

(Spännar, 2001). Att försöka ta till sig en främmande kultur samtidigt som de har erfarenhet från 

en annan leder till att personen blir stående med en fot i varje kultur. Grundfrågan är om det går 

att foga samman de olika sidorna, både det nya och främmande med den självklara och trygga i 

hemkulturen som individen bär med sig (Lidskog, Deniz 2009). I denna process ses språket som 

en viktig del för att kunna känna sig delaktig i det nya samhället. Att få tillgång att lära sig det 

svenska språket är något alla individer i Sverige ska ha möjlighet till. Dessa riktlinjer regleras 

utifrån den svenska språklagen. Den svenska språklagen säger att “svenska är huvudspråket i 

Sverige” och att “som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är 

bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden” 

(Riksdagen, 2009). För att våra nya medborgare ska få chansen till denna rättighet är det 

kommunernas ansvar att erbjuda resurser i form av språkinlärning på SFI (Svenska för 

invandrare) för att ge de rätta förutsättningar för nyanlända att bli etablerade i samhället 

(Arbetsförmedlingen, 2016).  Det svenska språket anses därför ha en stor betydelse för att 

underlätta nyanländas vardag genom att de ska kunna kommunicera, bli självständiga samt viktig 

i deras väg mot att bli integrerade i samhället.  Sverige står därför inför en utmaning med att 

integrera våra nya medborgare, vilket gör att språket kan ses som en av samhällets viktigaste 

grundpelare. 

 

 1.1 Sociologisk problemformulering 

Det svenska samhället har under de senaste åren stått inför de största flyktingströmmarna 

någonsin. Ur ett sociologiskt perspektiv är frågan om nyanländas integration i det svenska 
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samhället ett centralt problem som är aktuellt i dagens samhälle. Statistiken visar att mellan 

januari - april 2016 har 11232 asylansökningar inkommit till Migrationsverket (Migrationsverket 

2016). Vid anländandet till ett nytt land sker ett möte mellan nyanländas egen kultur och den nya 

kulturen där de förväntas ta till sig den rådande kulturen med ett nytt främmande språk, 

traditioner och normer. Den process av integration som nyanlända genomgår går att 

problematisera med Elias och Scotsons (2010) teori om etablerade och outsiders. I kulturellt 

avseende kan nyanlända jämföras med en “outsider”, som befinner sig i en process av etablering 

men ännu inte blivit etablerad och fullt delaktiga och integrerade i samhället och kulturen. I 

etableringsprocessen kan det uppstå olika svårigheter för nyanlända. Det kan uppstå en 

diskrepans mellan identitetskapandet som är förankrat i den egna hemkulturen och å andra sidan 

ett som förhåller sig till majoritetskulturen i det svenska samhället. Nyanlända kan därför bli 

stående med en fot i varje kultur. Det finns ett spänningsfyllt förhållande som kan ge upphov till 

ett identitetsdilemma, men som också kan upplevas som en utmaning av den enskilde. Det kan 

bli särskilt problematiskt för nyanlända som inte lyckas anpassa sig eller lära sig språket 

eftersom det innebär en risk att de hamnar i ett utanförskap, segregation eller i arbetslöshet. 

(Hertz, Johansson 2012). Det kan med andra ord komma att tillhöra en grupp av “outsiders” som 

blir socialt isolerade i samhället. I denna sociologiska studie har vi fokuserat på språkets 

betydelse i etableringsprocessen. Det förväntas ofta att de nyanlända ska anpassa sig för att 

kunna smälta in och assimileras in i det nya landets majoritetskultur där målet är att de skall 

integreras in i det svenska samhället (Lidskog, Deniz 2009). För att integreras in i det svenska 

samhället krävs det att den sociala interaktion fungerar, vilket sker till stor del via språket. 

Människan är en social varelse där språket kan ses som en social funktion då vi genom språket 

kan genomföra samtal med människor i sociala sammanhang. Ett gemensamt språk mellan två 

individer leder till att dem förs samman och resulterar i en förståelse och acceptans av varandra. 

Vi använder språket som ett kommunikationsmedel för att utbyta tankar och åsikter samt skapa 

sociala kontakter och relationer med varandra. När den språkliga kommunikationen däremot 

brister så riskerar samspelet mellan oss att fallera vilket bidrar till att människan får svårigheter i 

att känna tillhörighet och vara en del av den sociala gruppen (Trost och Levin 2010). Att kunna 

upprätthålla såväl det ena som det andra språket kan leda till en växelverkan mellan den 

ursprungliga kulturen och majoritetskulturen i det rådande samhället. (Angel, Hjern 2004).  

 

Språkets betydelse i processen att etablera sig i det svenska samhället är huvudfokus i uppsatsen. 

Det är genom språket som nyanlända kan börja upprätthålla sociala nätverk i det svenska 
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samhället och bli medlemmar i olika sociala grupper. Vi tror att språket skulle kunna vara en väg 

in till en bättre integration men också ett sätt till att minska sociala risker. 

 

I denna hermeneutiska kvalitativa studie har vi intervjuat nyanlända som går under 

etableringen.  I intervjuerna har vi tagit del av deras upplevelser av språkets betydelse i deras 

etableringsprocess i samhället. Vi vill studera om nyanlända får bibehålla sin kulturella identitet i 

samband med deras etableringsprocess samt vilka faktorer som ligger till grund till varför vissa 

nyanlända har det lättare att lära sig svenska än andra. 

 

1.2 Syfte och frågeställning                                                          

Syftet med vår studie är att studera nyanländas upplevelser av det svenska språkets betydelse för 

deras sociala delaktighet och integration i vardagen under etableringen. Vidare vill vi undersöka 

vilka faktorer som kan bidra till att nyanlända lär sig språket i snabbare takt. 

 

• Vilken betydelse upplever nyanlända att språket har för etableringsprocessen och känslan av 

social delaktighet och integration? 

• Hur upplever nyanlända deras möjlighet att få bibehålla sin kulturella identitet i samband med att 

de blir etablerade i samhället?   

• Vad finns det för faktorer som bidrar till att nyanlända under etableringen lär sig det svenska 

språket i snabbare takt? 

 

Med vår studie har vi som målsättning att bidra med en ökad förståelse över språkets betydelse 

för den sociala integrationen för nyanlända. Vårt empiriska material kommer att analyseras 

utifrån teorier som Etablerade och outsiders, Social cure och Bourdieus teorier om kapital. 

 

1.3  Begreppsdefinitioner 

Nyanländ: Definitionen av en nyanländ är en person som inte har varit i Sverige i mer än 36 

månader efter att ha beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl, skyddsskäl eller av 

andra ömmande omständigheter. (Lagen, 2016). 

 

Social delaktighet: Social delaktighet är ett svårdefinierat begrepp men vi har valt att beskriva 

det som att vara en del av det sociala sammanhanget. (Lidskog och Deniz 2009) En social 

delaktighet möjliggörs genom att människor interagerar med varandra, det är en nödvändighet 

för människans överlevnad och tillvaro. Social delaktighet är motsatsen till social exkludering, 
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där människan istället får en känsla av tillhörighet, gemenskap och en delad upplevelse 

tillsammans med andra. (Trost, Levin 2010) 

Assimilation: Assimilation innebär att kulturerna ska smälta ihop och skapa en kulturell likhet 

mellan samhällsmedborgarna. I praktiken innebär assimilation att nyanlända förväntas överge sin 

kultur, normer och språk att anpassa sig till majoritetskulturen för att nå en integration. (Lidskog 

& Deniz 2009). 

 

Integration: Integration är ett mångtydligt begrepp som rör såväl boende, kulturella, sociala, 

ekonomiska och politiska aspekter. Integration kan också ses som ett motsatsbegrepp till 

segregation och assimilation där syftet istället är att skapa en sammanhållning mellan individer 

för att de få känslan av delaktighet oavsett kulturella skillnader (Lidskog, Deniz 2009). 

 

Kultur: Kultur kan ses som ett resultat av olika sammansatta tankesätt med levnadssätt, normer 

och traditioner bland en grupp människor (Nationalencyklopedin, 2016). I vår uppsats innebär 

det delade normer, språk och traditioner. Mångkultur å andra sidan handlar om att kunna bli 

respekterad och accepterad och rätten att kunna utöva sin kultur i ett land. Det syftar på ett 

samhälle som accepterar människors olika kulturer (Lidskog, Deniz 2009). 

 

Majoritet/minoritetskultur: Majoritetskulturen är den dominerande kulturen som råder i landet 

där man bor. Etniska minoriteter eller minoritetskulturer befinner sig ofta i en missgynnad 

position och kan utsättas för påtryckningar av den regerade majoritetskulturen (Lidskog, Deniz 

2009). Ofta finns en diskurs om att minoritetskulturer ska anpassa sig till den rådande 

majoritetskulturen. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning                                                                               
I bakgrunden och tidigare forskning kommer vi att redogöra för relevant bakgrund samt tidigare 

forskning som gör att vårt studerande ämne kan sättas i en större kontext. Vi kommer först att 

ge  läsaren en inblick över hur flyktingströmmen ser ut idag samt beskriva hur 

etableringsreformen är konstruerad för att nyanlända ska etableras i Sverige. I slutet av kapitlet 

kommer vi att redogöra för tidigare forskning som fokuserar dels på de risker som kan uppstå till 

följd av att inte kunna språket, hur nyanlända inte ges utrymme till att få bibehålla sin kulturella 

identitet samt hur det är att inte vara socialt delaktig i samhället. Forskningen visar även hur 

föreningslivet har en inverkan på nyanländas språkinlärning där vi kan utläsa vikten av att ha ett 



9	  
	  

intresse för att öka chanserna till social delaktighet. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning 

av den presenterade tidigare forskningen i relation till vår egen studie.  

2.1 Etableringsreformen 

Invandringen till Sverige har idag ökat på grund av krig i Syrien, oron i mellanöstern och Afrika 

som har bidragit till att invandringspolitiken har hamnat högst på den politiska agendan. 

Migrationsflödet till Sverige har ökat och på kort tid mellan 2013-2016 ansökte över 310 000 

personer asyl i Sverige vilket har gjort att landet är det land som tagit emot näst flest flyktingar 

utefter folkmängd i Europa (Migrationsverket 2016). På grund av den snabba invandring gjorde 

det att Sverige fick ta drastiska beslut för att få grepp om flyktingsströmmen och ta kontroll över 

vilka som vistades i Sverige. Under året 2016 har det därför skett flera förändringar som har lett 

till tillfälliga gränskontroller samt identitetskontroller för att bromsa antalet asylsökande till 

Sverige. Asylreglerna under 2016 kommer även att justeras till EUs miniminivå för att minska 

asylmottagandet och för att antal uppehållstillstånd ska minskas. Det har krävts på grund av en 

ohållbar samhällssituation. (Migrationsverket 2016). Den rådande samhällssituationen idag leder 

till att vi står inför en utmaning att få våra nya medborgare att bli etablerade och integrerade in i 

samhället genom arbete, boende och en känsla av social delaktighet och det är här som 

etableringsreformen träder i bruk. När den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, 

så blir nästa steg att nyanlända blir placerad i en kommun i landet. Den anvisade kommunen tar 

över ansvaret med att arbeta mot att introducera den nyanlända in i det svenska samhället och det 

är här som etableringsreformen träder i kraft (Migrationsverket, 2016). Etableringsreformen 

infördes 2010 och syftar till att ge nyanlända rätt förutsättningar i samhället och de ska efter 

insatser om 24 månader ha ökat sina förutsättningar till egenförsörjning och stärkt deras 

deltagande på arbetsmarknaden. Lagen berör personer med uppehållstillstånd som har fyllt 20 år, 

men som inte är över 65 år (Arbetsförmedlingen, 2016). 

 

2.2 Etableringssamtal och etableringsplan 

När den nyanlända har fått beskedet om att de får stanna i Sverige tar arbetsförmedlingen kontakt 

med den nyanlända och genomför ett första etableringssamtal. Syftet med etableringssamtalet är 

att träffa den nyanlända i ett tidigt utvecklingsskede för att få information om tidigare 

erfarenheter, kompetenser och arbetsambitioner. Det är utifrån detta samtal som sedan en 

etableringsplan utformas för att i slutändan kunna öka den nyanländes chanser att få ett arbete på 

arbetsmarknaden. Den bearbetade etableringsplanen sker i ett samarbete mellan berörda 

kommuner, Migrationsverket, Försäkringskassan, länsstyrelsen, företag och organisationer för att 

tillsammans hjälpa de nyanlända att integreras i samhället på bästa möjliga sätt 
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(Arbetsförmedlingen, 2016). Nyanländas etableringsplan motsvarar aktiviteter på heltid under 24 

månader som innehåller språkundervisning av svenska på SFI (Svenska för invandrare), 

samhällsorientering (kunskaper om rättigheter, skyldigheter, om svensk lagstiftning, demokrati 

och om hur samhället är uppbyggt) och arbetsförberedande aktiviteter (stöd och vägledning i 

arbetssökande samt olika sociala aktiviteter inför arbete) samt arbetspraktik som innebär att 

nyanlända får chansen att praktisera på en arbetsplats som i slutändan kan leda till anställning. 

Trots en personlig handlingsplan är det ett stort eget ansvar samt stor valfrihet för deltagaren som 

ingår i uppdraget. På uppdraget förväntas den nyanlände visa framfötterna och kräver en hög 

motivation för att förbättra sina chanser att lära sig språket och etablera sig i samhället. När tiden 

har löpt ut ses den nyanlände som etablerad och förväntas att ha de förutsättningar som krävs för 

att kunna bli etablerad i samhället och möjligheten till att komma ut på arbetsmarknaden. 

 

2.3 Prata svenska, vi är i Sverige 

Talk Swedish, we are in Sweden av Rosén och Bagga-Gupta (2015) var en studie om ett projekt 

där författarna har utgått ifrån den svenska lagstiftningen. Den svenska språklagen från 2009, 

hävdar att "Svenska är huvudspråk i Sverige", och att "alla invånare i Sverige ska ges möjlighet 

att lära sig, utveckla och använda svenska". Författarna Rosén och Bagga-Gupta (2015) trycker 

på att det finns en föreställd gemenskap i Sverige där språket håller kulturen samman. De bygger 

sin studie på två klasser i ett klassrum samt en projektdatabas som har omfattat ett historiskt 

arkivmaterial om kursplaner, rapporter, offentliga utredningar, politiska propositioner och lagar. 

Studien har pågått under en tio veckor lång fältstudie på ett lärcentrum för SFI. I studien 

undersöktes begrepp som rör språk, identitet och lärande med inriktning på olika nivåer som 

omfattar svensk språkpolitik, kursplaner och interaktion i ett klassrum. Författarna har använt sig 

av Goffmans teori om sociala interaktioner för att förklara samspelet och dialogen mellan 

personer i klassrummet och hur den svenska kulturen har reproduceras på nyanlända. Studien 

visade på ett kritiskt synsätt genom vår språklag där konsekvenserna för invandrare har lett till 

att de måste fogas in i samhället genom normer, regler och svenska traditioner. Därmed gavs det 

inte utrymmet till att få bibehålla sin kulturella identitet. I Sverige har det funnits en föreställd 

gemenskap där det råder en nationalistisk politik och att det har skett en “homogeneralisering” 

av invandrare.  Det förväntades att de snabbt ska lära sig språket, kulturen och normerna. Genom 

den nationalistiska myten om "ett folk - ett språk - en nation", har språket blivit en viktig del i 

tillverkningen av deras identitet, inkludering och exkludering och det utifrån en föreställd 

gemenskap den "homogena nationalstaten". Att vara tvåspråkig eller att ha en annan kultur har 

därmed inte setts som en tillgång, utan snarare som ett hinder för att lära sig svenska och i 
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integrationsprocessen. Därför har det svenska språket setts som det enda som håller ihop 

samhället och där språket har krävts för att få vara socialt delaktig i samhället. Slutsatsen i 

studien var att det råder en tvetydlighet mellan den svenska lagstiftningen och det svenska 

samhället då språklagen säger en sak men samhället en annan. Det råder en diskurs där det 

endast finns ett sätt att vara, men där språket sågs som vägen till inkludering. 

 

2.4 Känslan av att bli stoppad i sociala sammanhang 

Experience of Being Stopped: Young Immigrants, Social Exclusion and Strategies av Hertz och 

Johansson (2012) var en studie som syftade till att belysa de processer som sker när människor 

har flytt från sina hemländer till ett nytt land. Studien baserades på ungdomarnas egna perspektiv 

och upplevelser av att komma till Sverige. Det empiriska materialet bestod av fyra strategiskt 

utvalda fallstudier med 30 intervjuer i ålderskategorin 18-25 år. I de fyra fallstudierna beskriver 

ungdomarna känslan av att vara i ett socialt utanförskap där känslan domineras av att vara 

annorlunda och diskriminerad vilket försvårade deras chanser att bli en del av den samhälliga 

gemenskapen. Studien nådde olika känslomässiga upplevelser av att bli exkluderad eller 

"stoppad" i olika vardagliga situationer. För att öka en förståelse av processerna har författarna 

använt sig av Sara Ahmeds teori om “being stopped”, som fokuserade på ungdomars upplevelser 

av att bli stoppade i olika sociala sammanhang. Teorin handlade om att människor tenderade att 

uteslutas eller stoppas genom att de inte hade “rätt” förutsättningar för att föra sig i landet. 

Förutsättningarna till att bli inkluderade uttrycktes i termer av svenskhet där ramverket var 

svensk kultur och svenskt utseende. När personer inte hade de rätta förutsättningar bidrog det till 

en känsla av att bli “stoppad” i samhället och de riskerade i större grad ett utanförskap eller en 

känsla av hopplöshet. Det var strukturen i samhället som bidrog till att invandrare var mer socialt 

sårbara än infödda svenskar då de hade bristande språkkunskaper och en annan kulturell 

identitet.  I studiens analys framkommer det att intervjupersonerna har utvecklat en strategi för 

att motverka och hantera sin sociala exkludering. De använde sig av hårda metoder för att 

motverka och kunna hantera sina utmaningar med att bli “stoppade”. Genom att utåt sett verka 

tuffa förstärktes självförtroendet och en tro på sin egen identitet.  Studien gav oss en inblick i hur 

stor betydelse språket har haft för inverkan på hur vi människor inkluderas i samhället men också 

de konsekvenserna som uppstod ifall nyanlända inte behärskar värdlandets språk. 

 

2.5 Sociala risker i samband med språksvårigheter 

Det fanns även artiklar som har fokuserat på de sociala riskerna i samband med språksvårigheter. 

Artikeln Linguistic Isolation, Social Capital, and Immigrant Belonging var en sådan studie 



12	  
	  

(Nawyn et al. 2012). Syftet med studien var att utforska de hinder som var förknippade till en 

språklig isolering för burundiska och burmesiska flyktingar Nawyn et al. (2012) genomförde 

semistrukturerade intervjuer med 36 informanter för att fånga deras upplevelser om språkets 

betydelse för integrationen i det nya värdlandet. Studien visade att språket ansågs vara ett både 

ett socialt kapital och en resurs för att kunna få tillgång till nödvändig information. I resultatet 

framkommer det att bristande språkkunskaper bidrog till en osäkerhet och en oro i det nya 

samhället på grund av att de inte fullt ut kunde ta del av grundläggande information samt 

innehade en bristande förmåga att kunna framföra sina egna åsikter. Flyktingarna upplevde att 

bristen av språkligt kapital ledde till sämre möjligheter vad gällande anställning samt att det sågs 

vara ett hinder för att bli respekterade som samhällsmedborgare. Det framkom att för att 

flyktingarna skulle känna sig som respekterade medborgare behövde de kunna prata det talande 

språket. Genom språket fick de en större social delaktighet som i sin tur ledde till ett bättre 

ekonomiskt kapital. För att beskriva den upplevda sociala makten använder Nawyn et al. (2012) 

sig av Bourdieus teori om socialt kapital. Genom teorin belyser det ett samband där de visar på 

att de flyktingar som talar värdlandets språk får en högre social makt i samhället. Genom att 

flyktingarna skaffade sig ett starkare band till det officiella språket upplevde de att de fick både 

högre socialt och ekonomiskt kapital då de kände sig mer delaktiga i samhället. Slutsatsen i 

studien var att det är viktigt att lära sig värdlandets språk. Språket sågs som både socialt kapital, 

makt och socioekonomiskt kapital. Språket gav flyktingarna en ökad social makt och därigenom 

möjligheten att kunna bestämma över sina rättigheter i samhället, som annars inte möjliggjorts 

för dem på grund av bristande språkkunskaper. Språket sågs som ett verktyg för att kunna bryta 

den sociala isoleringen. 

 

2.6 Språket, en faktor för en framgångsrik integration 

Lanuguage acquistition among adult immigrants in Canada: The efforts of premigration 

language capital var en studie vars syfte var att undersöka om värdlandets språk ses som en 

nyckelfaktor för en framgångsrik integration (Adamuti-Trache 2012). Studien har rört såväl 

kvinnor, män, äldre, lågutbildade och välutbildade. Adamuti-Trache (2012) har använt sig av 

statistik som bygger på en undersökning av vuxna invandrare i Kanada 4 år efter ankomsten. 

Därigenom studerades effekten av språket samt individens individuella faktorer för att se hur de 

har integrerats in i det nya landet. I artikeln använder författaren Bourdieus kapitalteori. 

Bourdieus teori används för att förklara hur språket gör det möjligt för individer att nå andra 

former av kapital samt att etablera eller expandera sig i ett visst socialt rum. I studien hade 

många en benägenhet att bibehålla ett kontaktnät med personer från samma etiska tillhörighet. 
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Författaren visar att de personer som inte umgås med samma etniska tillhörighet hade bättre 

språkliga kunskaper i värdlandets språk än de personer som hade en stor umgängeskrets med den 

ursprungliga etniciteten. I resultatet framkommer att integrationen beror på såväl ekonomiska, 

sociala, individuella och kontextuella faktorer, men där den största bidragande faktorn är att de 

nyanlända är aktiva deltagare i värdlandets språk. I studien undersöktes även varför en del 

invandrare har fler framgångar i lärandet av värdlandets språk kontra andra. Resultatet visar att 

språkinlärningen är beroende av vilja, motivation samt tidigare språkkunskaper och utbildningen. 

I analysen diskuteras de viktigaste delarna för språkinlärning vilket var engagemang i sociala 

praktiker så som språkutbildning, utbildning, fritids-sysselsättning och sociala interaktioner med 

majoritetsbefolkningen. Det visade sig att inneha ett socialt kapital i värdlandet underlättar 

förmågan att kommunicera utanför den egna etniska gruppen samt den sociala delaktigheten i 

samhället. Det förbättrar individens möjlighet till att inkluderats i samhället men även 

möjligheterna till en lyckad integration, arbete och att bli en del av den sociala gemenskapen. 

Artikeln ger oss en insikt i flera faktorer som påverkar integrationen än enbart språket men också 

faktorer till varför en del invandrare lär sig värdlandets språk lättare än andra. Artikeln belyser 

därmed viktiga infallsvinklar som gör vår studie ännu mer relevant genom att belysa språkets 

betydelse för en tänkbar lyckad integration i samhället men också hur andra faktorer påverkar 

människors förutsättningar till att bli etablerade i samhället. 

 

2.7 Vikten av en fritidssysselsättning för språkinlärning och social delaktighet 

Vikten av att inneha en fritidsysselsättning var betydelsefull för att utveckla de nyanländas 

språkinlärning samt deras känsla av social delaktighet i samhället. Artikeln Community Cup, We 

Are a Big Family”: Examining Social Inclusion and Acculturation of Newcomers to Canada 

through a Participatory Sport Event av Rich, Misener och Dubeau (2015) belyser just detta. 

Studien fokuserade på de resultat som kunde framkomma till följd av att vara engagerad på sin 

fritid i olika aktiviteter. Författarna gjorde en studie på ett idrottsevenemang där evenemanget 

syftar till att integrera och engagera nyanlända i Kanada via idrott. Idrottsevenemanget var ett 

årligt evenemang som var till för att underlätta nyanländas etablering in i samhället. 

Evenemanget var riktat till nyanlända som inte var integrerade och som endast varit i Kanada 

kortare än tre års tid. De ansåg att det tidigare har saknas vägar för nyanlända att kunna delta i 

fysiska aktiviteter, på grund av bristande kunskaper i språket. Därmed ansågs 

idrottsevenemanget som viktigt för att kunna samla och engagera nyanlända. Författarna har 

använt sig av fallstudier men även kombinerat med deltagande observationer, dokumentanalys 

och semistrukturerade intervjuer av en fokusgrupp. Frågorna som berördes under fallstudien var 
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inkludering, exkludering, integration samt frågor om förbättringsmöjligheter kring evenemanget. 

Frågorna syftade till att undersöka deras upplevelser om hur idrotten påverkade deras sociala 

integration och idrottens potentiella roll i sammanhanget. Resultatet i studien var att idrotten 

ökar nyanländas möjligheter att samlas, umgås, utveckla kontakter, vänskap och få ett mer 

socialt liv. Idrottsaktiviteterna gav dem en vänskap genom aktiviteten som i sin tur ledde till fler 

kulturella traditioner, värderingar, minskad känsla av diskriminering, förbättrat sitt språk samt ett 

interkulturellt utbyte. Vid analysen berörde författarna begrepp så som social integration, 

mångkulturalism och assimilering. Rich, Misener och Dubeau (2015) drog slutsatsen att 

idrottsevenemang gav positiva effekter för nyanlända och att idrotten fungerar som en drivkraft 

för att nå en bättre och naturlig social integration i samhällslivet. De ville med studien belysa 

vikten av att vara engagerad på sin fritid samt belysa de möjligheter som finns för att inkludera 

marginaliserade befolkningsgrupper. Författarna slår även ett slag för att studien borde ses som 

ett verktyg för framtida studier där fokus borde flyttas från själva sporten i sig till ett bredare 

organisatoriskt perspektiv. Studien gav oss en inblick över hur föreningslivet har för betydelse 

både för den svenska språkinlärningen och för nyanländas sociala integration i samhället. 

Idrotten beskrivs som en naturlig mötesplats där alla människor oavsett kulturell tillhörighet ges 

möjlighet till att interagerar med varandra.            

 

2.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har de presenterade studierna gett oss en ökad förståelse över vikten av 

språkets betydelse för nyanländas integration och social delaktighet. Forskningen har berört dels 

vikten av språkbruket för deras integration men även de risker såsom exkludering, arbetslöshet, 

diskriminering och hämmande av identitetsskapandet som är konsekvenser till följd av bristande 

språkkunskaper. En problematik som har varit genomgående i samtliga artiklar är att det har 

skett en homogeneralisering av nyanlända i samhället. Det innebär att nyanlända har förväntas 

assimileras in i samhället och lära sig språket, kulturen och normerna för att bli en del av den 

samhälliga gemenskapen. Forskningen visar hur nyanlända har förväntas fogas in i samhället på 

ett sätt som gör att frågan uppstår huruvida samhället egentligen tillåter nyanlända att få 

bibehålla sin kulturella identitet. För när nyanlända inte har uppnått samhällets förväntningar 

visar det ett tydligt mönster på hur de utestängs från gemenskapen som en respekterad 

samhällsmedborgare. För att undvika en uteslutning har språket beskrivits som en betydande 

faktor i processen av nyanländas integration där språket leder till att deras sociala, ekonomiska, 

symboliska och kulturella kapital ökar. Språket har setts som ett gynnsamt kapital för att 

förbättra nyanländas möjligheten till arbete, social delaktighet och utbildning i värdlandet. För 
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att förbättra nyanländas språkinlärning har forskningen visats hur ett engagemang i en förening 

ger positiva effekter för både språkutvecklingen och deras integration in i samhället. Här har de 

fått en möjlighet att öka sitt sociala kapital genom att träffa människor från 

majoritetsbefolkningen vilket har resulterat i en känsla av inkludering och gemenskap. Slutsatsen 

av våra artiklar är att de har gett oss olika infallsvinklar med olika utfall där de dels belyser 

språkets betydelse för den sociala delaktigheten men även tänkbara varningstecken. 

 

3. Teoretisk referensram          
Vi kommer i följande avsnitt att behandla våra teorier som vi anser är relevanta utifrån studiens 

frågeställningar. Det har varit viktigt för oss att våra teorier belyser aspekter av det sociologiska 

problemet och kan belysa social delaktighet, social identitet och integration. Vi vill med hjälp av 

teorierna kunna förstå komplexiteten och betydelsen av att kunna tala språket i det nya landet för 

att kunna undvika en social exkludering.  Ett genomgående tema i våra teorier är därför vikten av 

social delaktighet samt vikten av att inneha olika former av kapital för att kunna bli etablerad och 

socialt delaktig. 

 

3.1 Etablerade och outsiders 

Etablerade och outsiders utvecklades som ett begrepp ur studien som Elias och Scotson (2010) 

gjorde i Winston Parva under 1960-talet. Det symboliserar den ojämna maktfördelningen och hur 

en hög grad av sammanhållning kan upprätthålla skillnader mellan en etablerad grupp och en 

grupp nykomlingar. I studien fanns det inte några naturliga eller kulturella skillnader att ta fasta 

vid, utan den enda förklaringen som fanns var att de etablerade hade bott i Winston Parva under 

en längre period och hade skapat en stark gemenskap med gemensamma traditioner och normer 

(Elias, Scotson 2010). Nykomlingar beskrevs som en grupp med en splittrad kultur med 

annorlunda traditioner, värderingar och levnadssätt som bidrog till en sämre social gemenskap 

och sammanhållning. Nykomlingarna blev betraktade som outsiders. Murar av misstänksamhet 

skapades mot nykomlingarna och de etablerade såg nykomlingarna som ett starkt hot mot deras 

kultur och sätt att leva på. Den starka sammanhållningen visade sig vara ett effektivt sätt att 

upprätthålla de skillnader mellan etablerade och outsiders. Följden blev en konflikt och en 

maktkamp mellan invånarna med god sammanhållning de "etablerade" och de nyinflyttade, 

"outsiders”. För att bibehålla maktskillnaden gentemot outsiders använde de etablerade sig av 

skvaller och moralisk differentiering. Den etablerade gruppen tillskrev nykomlingarna sämre 

egenskaper, vilket gjorde att det var omöjligt för dem att uppnå de etablerades förväntningar. De 
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etablerade målade upp en bild om att de i allmänhet hade mer makt och på så sätt skapades en 

känsla av överlägsenhet. Kraftfulla vapen i form av skvaller och skambeläggning gjorde att den 

ojämna maktbalansen och maktfigurationen mellan etablerade och outsiders kunde upprätthållas. 

Nykomlingarna innehade inte förmågan att leva upp till den överlägsna gruppens normer och 

värderingar, vilket ledde till att ett ”etablerade” mot ”outsiders” förstärktes och känslan av ett 

utanförskap kvarstod.  (Elias, Scotson 2010). 

 

3.2 Bourdieus teori om socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital 

Bourdieu benämner i sin klassteori begreppet kapital vilka beskrivs som värden, resurser och 

tillgångar. Begreppet kapital har delats in i fyra olika underkategorier som benämns som 

ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Det ekonomiska kapitalet är inkomster, 

förmögenheter och materiella ting. I många samhällen kan man tydligt se hur det ekonomiska 

kapitalet har fått en stor inverkan på samhället då klass utgör uppdelningen mellan befolkningen 

(Brody, 1989). Det kulturella kapitalet innebär istället ett kultiverat språkbruk som är förknippat 

med finkulturen. Det kulturella kapitalet berör även förmågan att kunna föra sig inom den 

legitima kulturen med exempelvis rätt utbildning. Det är även ett sätt att få kapital utan att ha 

större ekonomiska tillgångar (Bourdieu, 1991). Det symboliska kapitalet ses som det viktigaste 

kapitalet i Bourdieu teori (Bourdieu, 1995).  Det symboliska kapitalet är det som kan erkännas av 

samhället. Begreppet syftar till att belysa förhållandet mellan människor, institutioner, titlar och 

prestige, det vill säga det som kan erkännas och igenkännas av det fält man befinner sig på.  Det 

symboliska kapitalet är ett kapital som vilar på gruppens erkännande och är således inget kapital 

som går att skaffa sig själv. Det symboliska kapitalet är därmed svårt att precisera, det är helt 

beroende av vad som tillkännages och erkänns som värdefullt på just det fältet (Bourdieu, 1995). 

Bourdieu gör en skillnad mellan det sociala kapitalet och de resterande då det inte fokuserar på 

materiella tillgångar eller titlar. Det är ett osynligt band som förenar människor med varandra. 

Det utgör en tillgång som alla medlemmarna i gruppen kan ta del av. Att inneha ett stort socialt 

kapital kan ge mervärde för gruppens medlemmar, men även bidra till att de övriga kapitalen 

ökar (Brody, 1989). 

                                                              

På fälten som består av aktörer och institutioner eftersträvas ett gemensamt mål där rätt sorts 

kapital är beaktningsvärt. Vid rätt sorts kapital på det sociala fältet, resulterar det i en högre makt 

över de andra inom det fältet. Bourdieu förklarar att de olika kapitalen är tilltalande beroende på 

vilket fält individen befinner sig i, det innebär att ett kapital måste bli erkänt och därmed 

legitimeras för att kunna ses som värdefullt (Broady 1989). Bourdieu (1991) betonar vikten av 
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“rätt” sorts kapitalinnehav för att kunna förbättra eller förflytta sin position inom det sociala 

rummet. Bourdieu (1991) använder sig även av begreppet habitus, där han vill förklara hur 

individer har olika möjligheter i samhället att antingen begränsas av sitt habitus eller vidgas sitt 

kapital genom sitt habitus. Ens habitus påverkas av livet individen har levt och är ett resultat av 

individens sociala erfarenheter och minnen. Förenklat är ens habitus det som styr individens 

handlande och som gör att individen agerar och uppträder på ett visst sätt. Det är resultatet av 

tidigare upplevda sociala erfarenheter. 

 

3.3 The social cure   

I boken ”The social cure - identity, health and well-being” belyser Jetten, Haslam och Haslam 

(2012) vikten av att inneha ett brett socialt kapital.  Människan är till sin natur en social varelse 

och vill interagera med människor, där en social isolering kan leda till konsekvenser i form av en 

känsla av utanförskap, depression och ohälsa. Jetten, Haslam och Haslam (2012) menar att 

genom att upprätthålla sina sociala kontakter finns det ett socialt botemedel mot social isolering 

och dess följder. En social delaktighet via sociala relationer har fördelar i form av ett större 

ekonomiskt men även socialt rikare liv. När författarna beskriver sociala relationer och sociala 

grupper syftar de på vad personens sociala identitet har för roll i en större grupp. Den sociala 

identiteten handlar främst om människors självkänsla och deras sociala medlemskap i samhället. 

Den sociala kontakten ses som en viktig del i utformningen av den sociala identiteten och där 

individen gör en självkategorisering utifrån gruppen. Självkategoriseringen är en viktig process i 

skapandet av den sociala identiteten och förstås i förhållandet till sociala grupper i samhället. 

Jetten, Haslam och Haslam (2012) menar att individer kategoriserar sig själva utifrån olika 

nivåer som baseras på ett medlemskap utifrån gruppen.  Nivå ett är den lägsta nivån där 

individen inte känner sig delaktig i relation till sin omgivning och har inte fått ett medlemskap in 

i gruppen. Nivån benämns som den individuella nivån där individen ser sig själv som ensam och 

identifierar sig själv som “jag” eller “mig”. Nivå två är nivån där individen börjar definiera sig 

själv utifrån gruppen och är i början av sitt sociala medlemskap. Nivån ses som den sociala nivån 

där personen har ett socialt nätverk, socialt kapital och vänner. Mellannivån ses som den nivå där 

individen identifierar sig som en gruppmedlem och ser gruppen och jaget som ett “vi” eller 

“oss”. Nivå tre är den nivån där individen definierar sig själv utifrån gruppen och kan utläsa 

definitioner, relationer och medlemskap i andra sociala grupper i samhället. I nivå tre agerar och 

anpassar sig personen utifrån relationen till gruppen, individen känner en social inkludering och 

har fått ett socialt medlemskap med tillgång till sociala relationer. Individen identifierar sig som 

en unik person på en mänsklig nivå där individen är såpass integrerad i gruppens 
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sammanhållning att den går bortom den individuella nivån. Slutsatsen i studien är att de sociala 

relationerna bidrar inte bara till ett rikare socialt liv och en social delaktighet utan även till att 

människor når ett ökat välbefinnande (Jetten, Haslam och Haslam, 2012). 

 

3.4 Sammanfattning 

Med hjälp av våra teorier kan vi få en förklaring till hur nyanlända upplever att språket har för 

betydelse för deras integration i ett nytt främmande land. Våra teorier bidrar till att vi kan förstå 

vårt sociologiska problem samt kunna sätta problemet i en större kontext i vår kommande analys. 

Vi har valt att använda oss av Elias och Scotsons teori om “etablerade” och “outsiders” som ett 

verktyg för att kunna förstå relationen mellan en etablerade och oetablerade i samhället. Elias 

och Scotsons teori bidrar med kunskaper om hur det är att komma som nyanländ till ett land med 

stark sammanhållning med gemensam kultur, normer och värderingar. Med Bourdieus tankar om 

olika kapital kan vi utläsa vikten av att inneha olika typer av kapital för att kunna förbättra 

nyanländas etableringsprocess. Kapitalteorin bidrar till en förståelse kring olika erfarenheter 

samt hur kapital kan skapa en större möjlighet att bli etablerad. Vår sista teori är “The social 

cure”, vilken är den teorin som knyter samman de övriga teorier till en helhet. Genom teorin 

“The social cure” kan vi visa hur etableringsprocessen ser ut ifrån ett “outsider” perspektiv, samt 

hur nyanlända kategoriserar sig själva utifrån tillhörigheten i en social grupp i samhället. 

 

4. Metodologi 
I följande avsnitt redovisas hur vi har gått tillväga för att få en ökad förståelse om vårt 

sociologiska problem som i sin tur gör det möjligt för oss att besvara våra frågeställningar i vår 

studie.  Vi kommer även att föra en argumentation för och varför vi har valt vår metod och vad 

den kan ha för konsekvenser för vår studies resultat. Inledningsvis i metodkapitlet presenteras 

studiens metodansats, förförståelse samt den valda insamlingsmetoden. Därefter redogörs 

studiens urvalsram med dess avgränsning, tillvägagångssätt, analysmetod och studiens 

tillförlitlighet. Metodavsnittet avslutas sedan med hur vi har behandlat de etiska aspekterna kring 

vår studie. 

 

4.1 Hermeneutisk metodansats 

Vårt fenomen har påverkat oss i vårt val av metodansats. Ansatsen måste fungera väl ihop med 

undersökningen (Fejes, Thornberg 2009). I vår studie har vi utgått från hermeneutiken som 

metodansats då syftet med studien var att undersöka nyanländas upplevelser om språkets 
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betydelse för deras sociala delaktighet i samhället. Hermeneutiken som ansats är lämplig i 

studier där forskaren vill få fram subjektiva och upplevda tolkningar av fenomenet. I 

hermeneutiken är subjektet alltid i fokus och det är dennes tolkning av den sociala verkligheten 

som är essensen, det vill säga personens egen livsvärld (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Hermeneutiken var behjälplig i vår studie, då den bidrog med verktyg för att kunna studera de 

nyanländas livsvärld som innefattar upplevelser och erfarenheter av språkets betydelse. Genom 

hermeneutiken har vi successivt kunnat arbeta fram en rimlig tolkning av deras sociala verklighet 

som gjorde att vi på djupet kunde få en förståelse över språkets betydelse för deras sociala 

integration i samhället. Hermeneutiken gav oss en fördjupad förståelse av fenomenet och 

möjligheten att kunna belysa nya tolkningar bortom det uppenbara. (Alvesson & Sköldberg 

2008). Hermeneutisk forskning bidrar med att vi som forskare kan studera språkets betydelse och 

genom den delen kunna gå in djupare i helheten. Alvesson och sköldberg (2008) benämner det 

som den hermeneutiska cirkeln och menar att den går ut på att delarna och helheten är i ett 

ömsesidigt beroende av varandra där delarna förstås genom helheten och helheten förstås genom 

delarna. Vi motiverade vårt val av hermeneutiken som vetenskapsteori genom att vi ville förstå 

delarna som genererade i att vi förstod helheten. Nyanländas upplevelser såg vi som delarna, där 

förloppet och hur de integrerades i samhället blev helhetsperspektivet. Ur helheten kunde vi 

urskilja en förståelse för processerna som sker i den sociala integrationen men också den 

problematik som kunde uppstå genom att inte vara etablerad i samhället. I den hermeneutiska 

tolkningsprocessen tillåts det att ha en förförståelse, det vill säga en kunskap om det studerande 

fenomenet och den sätts därför inte inom parentes som i många andra ansatser. Tvärtom lyfts 

förförståelsen fram då den anses bidra till en djupare förståelse som utvecklar forskarens 

meningshorisont som generar i ny kunskap om det aktuella ämnet. Vår egen förförståelse har vi 

använt oss som ett verktyg för att kunna nå nya infallsvinklar i vårt studerande fenomen som i 

senare skede även utvecklade vår förståelse ytterligare och genererade i ny kunskap (Alvesson, 

Sköldberg 2008). 

 

4.2  Förförståelse 

I hermeneutiken läggs stor vikt vid forskarens egna förförståelse vilket innebär att vi beskriver 

den sociala verkligheten utifrån vår egen förståelse. (Alvesson, Sköldberg 2008). När vi började 

vårt arbete med vår studie så var vi medvetna om att vi hade en viss förförståelse om språkets 

betydelse för nyanländas integration eftersom vi själva arbetar ideellt med att hjälpa nyanlända 

att integreras i samhället. Genom vårt ideella arbete har vi sett betydelse av språket för deras 

etablering i samhället som berör allt från integration med svenskar till att uttrycka sina åsikter 
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och bli förstådda. Vår förståelse om vårt fenomen kan därmed till en viss del haft en viss 

inverkan på undersökning. Det skulle kunna leda till ett hinder, där vår förförståelse styr studien 

och där vi har en viss förväntan på resultatet. Vi var medvetna om att denna problematik kan ha 

påverkat tillförlitligheten i vår studie. Men vi har försökt komma förbi det genom att vara 

självreflekterande om vår förförståelse under hela forskningsprocessen och på det viset undvikit 

att vår förförståelse genomsyrar vår presentation av studiens genomförande och resultat. Att vara 

fullständigt objektiv som forskare är nästintill omöjligt men genom att ta del av tidigare 

forskning och teorier har vi fått en djupare förståelse om vårt forskningsfält och kunnat styrka 

vår förståelse. Vi menade att det bidrog till att vi kunde applicera vårt insamlade empiriska 

material i en större kontext, som har genererat i ny kunskap och en ny förförståelse. Däremot bör 

vår förståelse inte enbart ses ur en negativ synvinkel utan den har även varit den bakomliggande 

drivkraften till att vi ville belysa frågor som rör integration och social delaktighet. 

 

4.3 Metod - kvalitativa forskningsintervjuer 

Vårt val av en hermeneutisk metodologisk ansats har gett oss möjligheten att genomföra 

kvalitativa intervjuer, då hermeneutiken strävar efter en förståelse kring upplevelser snarare än 

att nå hårddata i form av siffror och statistik som en kvantitativ metod hade gjort. I syfte att nå en 

förståelse av vårt sociologiska problem har vi använt oss av semistrukturerade djupintervjuer 

som forskningsstrategi.  Semistrukturerade djupintervjuer beskriver Denscombe (2009) som en 

metod där forskaren utgår från förvalda teman, men där forskaren samtidigt ges en möjlighet till 

att beröra nya frågor och diskussioner. Intervjuerna ger oss utvecklade svar som vi inte hade 

kunnat få ta del av genom exempelvis enkäter vilket bidrar till ett större material att arbeta med. 

Djupintervjuer gav oss möjligheten att på djupet fånga upp informanters upplevelser, 

erfarenheter och tolkningar av språkets betydelse. Metoden lägger stor vikt i informantens egen 

synvinkel vilket vi ansåg var viktigt för vår studie då vi var intresserade av den subjektiva 

tolkningen. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer kan vi enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) erhålla nyanserade och innehållsrika beskrivningar av olika aspekter av intervjupersonens 

livsvärld (Kvale och Brinkmann 2014). 

 

I vår insamlingsmetod läggs det fokus på att informanterna innehar förmågan att föra djupgående 

dialoger om deras upplevelser och värderingar mer än i någon annan intervjuform (Svensson & 

Ahrne 2011). En svaghet med vår valda metod var att några av våra informanter hade ett 

begränsat ordförråd och därmed också svårigheter att uttrycka sig på svenska. Det kunde ha 

blivit problematiskt vid genomförandet av djupintervjuer då vissa av informanterna inte fritt 
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kunde uttrycka sina åsikter. Det hade kunnat leda till att vi som forskare hade gått miste om 

djupgående information som hade varit viktig i vår studie. För att undvika denna svaghet och 

språkproblematik har vi därför i samband med våra djupintervjuer haft tillgång till en tolk för att 

informanterna skulle ges möjlighet att kunna uttrycka sig obehindrat. Det har varit bra att ha en 

tolk även om merparten av intervjuerna inte krävt det. Det har varit en trygghet för både oss som 

forskare och informanterna, deras egna upplevelser har kunnat formuleras och bli djupgående.    

 

En annan begränsning som vårt valda arbetssätt har är att det är en subjektiv metod vilket kan 

göra att den ses som mindre vetenskaplig och att trovärdigheten inte blir lika hög som möjligtvis 

i en kvantitativ studie (Jacobsson 2008). Genom att vi människor är olika så tolkar vi ett 

fenomen på olika sätt, vilket gör att det kan uppstå en viss osäkerhet i tolkningen som kan leda 

till att studien får låg reliabilitet. Det kan leda resultatet till en sämre kvalitet på grund av att 

studien är baserad på subjektiva tolkningar. Det kan också bli fel i många delar av processen 

eftersom forskaren gör tolkning på andra tolkningar och det blir en form av 

andrahandsinformation. Detta har vi haft i åtanke i vår studie och försökt motverkat genom att vi 

som forskare visat prov på metodologisk medvetenhet, och att vi själva reflekterade kontinuerligt 

kring forskningsprocessen för att öka trovärdighet och kvalitén i studien (Jacobsson 2008). 

När forskaren har valt att genomföra en kvalitativ studie ligger inte mätbarheten i fokus, utan 

istället måste forskaren ta ställning till frågor som tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

enligt Bryman (2011). Tillförlitligheten innebär att vi som forskare utför studien efter de 

föreskrifter som finns för att sträva efter hög trovärdighet i studien. För att göra tydliga 

beskrivningar av kontexten behöver vi därmed ta hänsyn till överförbarheten av den sociala 

verkligheten som vi ämnar undersöka. Giltighet handlar om en fullständig och tillgänglig 

redogörelse för forskningsprocessen för läsaren (Bryman 2011). I vår studie har vi strävat efter 

att troget följa de föreskrifter som förväntats när vi presenterat vårt material genom att tydligt 

beskriva forskningsprocessen och redogjort för vårt studerade forskningsfält. Detta för att öka 

tillförlitligheten för läsarna och i de slutsatser vi drar i vår studie. 

 

4.4 Urval och Avgränsning 

Vår uppsats syftade till att studera i vilken utsträckning nyanlända på etableringen upplevde att 

språket har för betydelse för deras sociala delaktighet i samhället. Vi har gjort nio intervjuer med 

nyanlända som går på etableringen. Det var två kvinnor och sju män i åldrarna 20-45 år. 

Eftersom vår population var bred och med hänsyn till vår tidsaspekt har vi därmed valt att 

avgränsa vår studie till att fokusera på nyanlända som var bosatta inom Halmstad kommun som 
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går på etableringen. Anledningen till vår avgränsning var att etableringen sågs som den plattform 

där de nyanlända ska lära sig grunderna till språket och stärka deras deltagande i det svenska 

samhället. Därmed ansåg vi att det var en bra avgränsning då de dels förväntas inneha 

språkkunskaper men även förväntas att vara någorlunda etablerade i samhället.  

 

För att komma i kontakt med vår urvalsgrupp så har vi använt oss utav ett strategiskt urval. Ett 

strategiskt urval innebär enligt Bryman (2011) att forskaren i ett medvetet syfte väljer ut sina 

informanter i ett syfte att de innehar de kriterier som är relevanta för våra valda forskningsfrågor. 

När forskaren gör ett strategiskt urval ställs det krav på forskarens kunskaper om det studerande 

fenomenet för att lyckas spegla det resultat som forskaren vill undersöka (Bryman 2011). 

Eftersom vi innehar kunskaper om vårt studerande fenomen har vi kunnat strategiskt kontaktat 

de informanter som uppfyller våra urvalskriterier utifrån våra forskningsfrågor. Våra 

urvalskriterier var att informanterna skulle vara nyanlända och gå under etableringsreformen. Vi 

var i vår studie därför intresserade av den generella upplevelsen av språkets betydelse för 

integrationen av nyanlända och därmed var vi inte intresserade ifall upplevelsen skiljer sig 

mellan kön, ålder, etnicitet, religion eller klass. Vi var intresserade ta del av våra informanters 

subjektiva upplevelse om språkinlärningen under etableringen på men fokuset låg inte i att 

utvärdera själva etableringen. Vi var medvetna om vi berörde en större population än de vi 

studerade, men då vi var intresserade av att studera hur nyanlända upplever språkets betydelse 

för deras etablering i samhället så anser vi att vår valda målgrupp var de mest relevant för vår 

studie.  

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Innan vi genomförde våra kvalitativa intervjuer förberedde vi oss genom att läsa in oss på 

tidigare forskning om språkets betydelse för att skapa bättre förutsättningar till ett mer omfattade 

och värdefullt empiriskt material. Förförståelsen om fältet och förberedelserna har fungerat som 

ett underlag till våra forskningsfrågor och teman till vår intervjuguide. De noggranna 

förberedelserna har inte bara utvecklat vår egen förståelse utan också bidragit till nya 

infallsvinklar som har varit till vår fördel när vi formulerade vår intervjuguide. Vårt 

tillvägagångssätt styrks av Jacobsen (1993) då förberedelserna innan är viktiga för att skapa bra 

förutsättningar som ökar möjligheten till en bra genomförd intervju. Innan vi bestämde plats och 

tid med våra informanter valde vi först att kontakta dem via telefon för att får deras samtycke om 

medverkan men också för att de skulle få information om vårt syfte med vår undersökning. Varje 

intervju valde vi att genomföra i en lugn och trivsam miljö för att skapa bra förutsättningar till en 
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givande dialog mellan oss forskare och våra informanter, vilket Denscombe (2009) 

rekommenderar vid intervjuer. Vi bjöd dessutom våra informanter på fika för att visa vår 

tacksamhet men också för att skapa en mer behaglig stämning. Vi upplevde att det bidrog till att 

informanter kände sig mer avslappnade än hämmade vilket resulterade i en mer djupgående 

dialog. I samband med några av våra intervjuer hade vi tillgång till en tolk. Anledningen till att ta 

hjälp av en tolk var för att några av informanterna inte behärskade språket fullt ut och vi ville 

minimera riskerna för språkliga missförstånd. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, 

vilket betyder att vi utgick från teman där vi ställde en öppen fråga. Intervjuns fokus var 

informantens egna upplevelser om språkets betydelse. När vi formulerade våra teman till vår 

intervjuguide hade vi vår frågeställning i åtanke för att försäkra oss om att vi verkligen 

undersökte det vi ville undersöka. Vi valde att utgå från åtta teman, vilket var följande: Livet i 

hemlandet, invandringen till Sverige, livssituationen idag, att lära sig språket, social delaktighet, 

identitet, att bli respekterad, etablerad, och kultur.  Utifrån de valda teman utformade vi därefter 

våra forskningsfrågor som var formulerade på ett enkelt vardagsspråk för att garantera att våra 

informanter förstod innebörden av frågan. Detta för att undvika språkliga missförstånd samt för 

att minimera risken att styra våra informanter i en viss riktning. Våra forskningsfrågor valde vi 

att ställa i kronologisk ordning för att underlätta för vår analys när vi skulle hitta våra “delar” 

samt för att kunna förstå helheten i vårt empiriska material. När vi formulerade vår intervjuguide 

var vi noggranna med att börja med några inledande frågor för att få våra informanter att känna 

sig mer bekväma i rollen som informant för senare i intervjun ska ha lättare att öppna upp sig för 

oss forskare. Vi har dessutom i samband med våra intervjuer följt de riktlinjer som Bryman 

(2011) rekommenderar där forskaren bör vara lyhörd, uppmärksam och följa upp materialet för 

att ställa följdfrågor. Det var något som vi i samtliga intervjuer genomförde och hade i åtanke 

genom att en av oss ställde intervjufrågorna medan den andra antecknade under tiden för att 

kunna vara uppmärksam med följdfrågor. Avslutningsvis valde vi att transkribera alla intervjuer 

för att få en tydlig redogörelse vad informanter säger men också hur de säger det för att inte gå 

miste om viktig och värdefull information. 

 

4.6 Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av ett induktivt förhållningssätt till att nå vår slutsats. Genom att ha 

samlat in material, analyserar vi det genom våra identifierade teman, sedan dras en generell 

slutsats där data genererar i teorier och inte tvärt om (Fejes, Thornberg 2009). En kvalitativ 

analysmetod ska också bestå av fem analytiska steg, vilka är följande: Iordningställande, 

inledande utforskning, analys, framställning och validering av data (Denscombe, 2009). Dessa 
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analytiska steg har vi genomfört i vår studie på följande sätt: Inledningsvis i 

bearbetningsprocessen transkriberades alla våra intervjuer för att få dem skriftliga och 

bearbetningsbara. Sedan lokaliserade vi framträdande åsikter genom att gå igenom varje intervju 

separat och jämföra, hitta likheter och skillnader i texten. Dessa åsikter är meningar och ord som 

var av intresse för studiens syfte samt till att kunna besvara våra forskningsfrågor. De 

framträdande orden benämner vi som nyckelord och de var språk, integration, etablering, kultur 

och respekterad. I denna process fördes också kommentarer om vårt empiriska material samt 

anteckningar för att få idéer inför kommande underkategorisering. Efter det gjordes en 

tematisering där vi utefter nyckelorden kunde utmärka intressanta områden utifrån vad 

informanter hade berört som dessutom vara relevanta utifrån studiens syfte. De temana blev: 

Synen på Sverige, Språkets betydelse i etableringsprocessen, Social delaktighet och Att blir 

respekterad. Våra valda teman motiverades utifrån att vi ansåg dem var lämpliga för att tolka 

och analysera vårt material som därigenom bidrog till att kunna besvara vår frågeställning. När 

de framträdande teman tagits fram och nyckelorden blivit indelade gjordes en 

meningskoncentrering av materialet där det viktigaste ur texten reducerades till citat men där vi 

behöll hela innebörden i påståendena. Det gjorde att underkategorierna kunde dela in våra teman 

i mer definierade sammanhang och där citaten förklarades i sin kontext. I underkategorierna 

presenterades empirin med hjälp av citaten för att framhäva betydelsefulla ståndpunkter för 

studien. Därefter gjordes en tillförlitlighetskontroll genom att se till att vårt material hade tolkats 

rätt. Vårt resultat kopplades till en teoretisk referensram för att förklara och få en förståelse över 

vilken betydelse språket har för nyanländas etablering i samhället. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

I början av vår studie var vårt mål med undersökningen att komma i kontakt med informanter 

som antingen var i slutfasen av sin etablering eller precis avslutat den. Det visade sig vara 

problematiskt då vi inte fick möjligheten att komma i kontakt med informanter som avslutat sin 

etablering. Det var svårare än vi hade tänkt oss vilket gjorde att vårt urval inte blev homogent. Vi 

kom i stället kontakt med informanter som var under olika faser i etableringen vilket kan 

resultera i att vårt resultat inte blev helt generaliserbart. Det urval vi har valt har inneburit att en 

form av inriktning på intervjupersonerna har funnits för att intervjuerna skall kunna genomföras 

på ett givande sätt. Det kan ha påverkat resultatet då vi möjligen kan ha missat de personer som 

har haft en svårare väg inom etableringen. Inriktningen kan ha påverkat vårt resultat till att bli 

mer positivt än vad verkligheten avspeglar. Trots att vårt urval inte var homogent, så menar vi att 
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vi ändå kunde utläsa skillnader, likheter och samband i vår empiri som kom att besvara vår 

frågeställning.  

 

I en kvalitativ forskning ställs tillförlitligheten på sin spets då den är subjektiv och kan i sin tur 

påverka studiens generaliserbarhet. För att stärka tillförlitligheten har vi noggrant redogjort för 

hela vår forskningsprocess vad gällande metod, analys och slutsatser för att nå en så giltig 

kunskap utifrån studiens syfte som möjligt. Detta genom att vi har vi fokuserat på att göra vår 

undersökning på ett tillförlitligt sätt där vi har dokumenterat allt väl för att vid en återupprepad 

studie kunna uppnå ett snarlikt resultat. Det är dessutom viktigt att ha validiteten i åtanke inom 

kvalitativ forskning. För att försäkra oss om att vi har hög validitet har vi noggrant återkopplat 

till syftet och frågeställning när vi formulerade vår intervjuguide med dess intervjufrågor för att 

se till att vi studerar det vi avser att studera med hänsyn till vår frågeställning. Vi har dessutom 

haft en nära dialog med vår handledare som är väl insatt inom vårt sociologiska problem för att 

granska vår intervjuguide med dess intervjufrågor utifrån vårt syfte för att höja validiteten 

ytterligare.   

 

I samband med våra intervjuer har det ibland varit svårt för våra informanter att förstå våra 

intervjufrågor, vilket har gjort att vi har fått använda oss av våra underfrågor som till viss del kan 

uppfattas som ledande. Detta kan i sin tur ha resulterat i att vårt material och studiens 

tillförlitlighet har påverkats. Våra ledande frågor berodde dels på vår ovana och vår bristande 

intervjuteknik men även på grund av intervjupersonernas bristande språkkunskaper. Kvale och 

Brinkmann (2014) diskuterar huruvida ledande frågor kan leda till otillförlitligt resultat då 

informanten kan komma in på områden i och med den formulerade frågan. Vi anser att 

informanterna inte har påverkats märkbart av de ledande frågorna då svaren hos våra informanter 

har varit likvärdiga. Vi är också medvetna om att vår användning av tolk kan ha inneburit en risk 

att åsikter har blivit misstolkat, då tolken skulle kunna ha gjort en annorlunda tolkning som inte 

stämde överens med informanternas egna upplevelser.  För att minimera risken har vi återkopplat 

till våra informanter och de har fått ta del av vårt material för att vi ska kunna undvika 

feltolkningar av informanternas åsikter. 

 

4.8 Etiska reflektioner 

I rollen som forskare nämner Öberg (2013) ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till i utförandet 

av en intervju som att vara human, sensitiv, empatisk och visa förståelse. Det finns ett moraliskt 

ansvar hos forskaren som bör eftersträvas i framförallt bemötandet av informanterna och i 
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tolkningen av materialet. Inför varje möte med våra informanter har vi informerat dem om deras 

rättigheter genom vi har utgått ifrån de fyra etiska principerna informationsskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale, Brinkmann 2014). 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om studiens syfte, deltagarens frivillighet 

och deras rättighet att avbryta när som helst under studiens gång. Samtyckekravet innebär att 

informanterna måste ge sitt godkännande till sin medverkan. Konfidentialiteteskravet betyder att 

informanternas privata integritet skyddas och nyttandekravet säger att all insamlade material som 

kommer endast användas i forskningsändamål (Kvale, Brinkmann 2014). 

 

I genomförande av vår undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna 

under forskningsprocessen. I samband med vår första kontakt med våra informanter gjordes en 

förfrågan om medverkan i vår studie då vi enlighet informationskravet presenterade studiens 

syfte. Vi informerade med en kort presentation om oss själva, vårt syfte med vår studie, hur 

studien är upplagd, om informanternas uppgift i studien samt att deras uttalanden endast kommer 

att användas för vår forskning. Vi upplyste informanterna om att deltagandet var frivilligt och att 

de har rätt att avstå från att svara på frågor enligt samtyckeskravet. Under intervjuerna användes 

en inspelningsutrustning som kunde användas efter ett godkännande från informanterna, enligt 

samtyckeskravet. Uppgifter som informanterna gett och intervjuinnehållet har vi hanterat utifrån 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att informanternas integritet har skyddats under studiens 

gång men även efter avslutad studie. Våra informanter krävde inte anonymitet men vi har själva 

valt att fingera deras namn i studiens resultat och analys. Vi tog hänsyn till att alla uppgifter som 

samlades in endast har använts till vårt forskningsändamål och inte till kommersiellt bruk i 

enlighet med nyttjandekravet. De etiska principerna har presenterats tydligt under första 

kontakten med våra informanter samt inför varje intervju både på engelska och svenska samt på 

arabiska om det var aktuellt. 

 

5. Resultat 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa vårt resultat där vårt empiriska material är 

kategoriserade utifrån teman vi valt som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De 

nedanstående teman var det som återkom i resultatet och genomsyrade materialet i våra samtliga 

intervjuer.  Vi också har valt underkategorier under varje tema för att underlätta för läsaren. Våra 

teman i resultatet är “Synen på Sverige”, “Språkets betydelse i etableringsprocessen” “Social 

delaktighet” och “Att bli respekterad” som vi bedömer vara lämpliga för att sedan kunna tolka 
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och analysera i relation till vår frågeställning. Vi har valt att göra en kort redogörelse av våra 

informanter som berör ålder, kön, familjeförhållanden och fritidssysselsättning. Informanternas 

namn är fingerade för att garantera deras anonymitet, men ändå göra det enkelt för läsaren att 

följa med när vi presenterar vårt material.   

 

Presentation av våra informanter: 

Fakhri 

Fakhri var 20 år gammal och var från Abu dhabi, Förenade Arabemiraten. Han har varit i 

Sverige i 7 månader. Fakhri´s föräldrar var från Palestina, där de flydde och bosatte sig i Sverige 

där de sedan fick uppehållstillstånd. Fakhri föddes i Sverige men när han var ett år gammal 

flyttade de till Abu Dhabi där hans pappa fick ett jobb som ingenjör. Fakhri har växt upp i Abu 

Dhabi med sina föräldrar och studerade på gymnasiet, men sedan 7 månader tillbaka är han 

bosatt i Halmstad där han gått sin etablering i 7 månader. Han bodde själv i Halmstad och har 

ingen släkt, endast vänner. På sin fritid umgås han gärna med sina vänner och spelar tv-

spel.  Idag talar Fakhri arabiska, engelska och svenska. 

 

Ibrahim 

Ibrahim kommer från Syrien och var 36 år gammal. Han kom till Sverige för 1,5 år sedan. I 

Syrien arbetade Ibrahim i en elektronikfabrik samt som hjälplärare i geografi och historia. Han 

var gift och har barn men hans familj befinner sig i Turkiet. Han har gått på etableringen i över 

ett år, men har studerat svenska på SFI i 4 månader. Då Ibrahim har haft praktik på heltid och 

varit engagerad på annat håll, så har han endast studerat SFI i 4 månader. Ibrahim var engagerad 

i flera föreningar i Halmstad, bland annat Röda Korset som volontär och var tränare för 

Halmstad Inter FC som var ett fotbollslag för asylsökande. Ibrahim pratade både arabiska och 

Svenska. 

 

Isac 

Isac var 29 år gammal och var från Syrien. Han flydde till Sverige på grund av kriget. I Syrien 

arbetade han som ingenjör assistent och han älskade sitt arbete. Isac beskrev sitt hemland som 

det bästa landet där du kunde uppfylla dina drömmar. Han tyckte om det sociala livet och att 

umgås med sina vänner. Isac har nu varit i Sverige i 2 år och 7 månader. Isac studerar fortfarande 

på SFI och har studerat svenska i 2 år och 5 månader. Han pratade endast arabiska då han har 

haft svårigheter att lära sig att prata svenska. Isac har precis öppnat en frisörsalong Halmstad för 

herrklippning. 



28	  
	  

 

 

Ismael 

Ismael kommer från Syrien, en stad nära Aleppo. Ismael han var 34 år gammal. Han har varit i 

Sverige i 1,5 år och var nästan klar med sin etablering. Han läste på SFI men har valt att fokusera 

på andra kurser. I sitt hemland har Ismael en masterutbildning i Internationell business/ekonomi. 

Ismael kom till Sverige ensam på grund av kriget. Han beskrev sitt liv i Syrien som bra och han 

hade eget företag och arbetade med import och export av varor. Han hade inga planer att lämna 

Syrien, men när han överlevde en stor explosion och en kidnappning av hans far så såg han ingen 

annan utväg. Ismael har inget arbete Halmstad men har planer på att öppna butik för second-

hand kläder i Göteborg. Just nu letade han efter en lämplig lokal.    

 

Josef 

Josef är ifrån Syrien och han är 24 år gammal. I Syrien var Josef civilingenjör och hans ambition 

är att få studera till civilingenjör i Sverige. Josef har varit i Sverige i ett år och sju månader, samt 

gått på etableringen i 9 månader. Han har sin familj kvar i Syrien, men har både svenska och 

syriska vänner i Sverige. Josef har studerat svenska som andra språk i ungefär ett år och arbetar 

vid sidan av studierna som truckförare på Lill i Halmstad. På sin fritid tävlar Josef i Thaiboxning 

och umgås med sina vänner.   

 

Mona 

Mona kommer från Syrien och var 41 år och har varit i Sverige 2,5 år. I sitt hemland trivdes 

Mona mycket bra, hon hade många hus och var hemmafru. Hennes resa till Sverige startade 2011 

med att börja ta sig mot Turkiet efter att sitt hemland har förstörts av kriget. De betalade dyra 

pengar för att kunna fly. Mona tog sig till Grekland med en turistbåt tillsammans med sin 

familj.  Familjen valde att stanna kvar hos släktingar i Grekland medan Mona flydde till ensam 

till Sverige. Mona ingår i etableringen och studerade svenska på SFI och har gjort det i ett och ett 

halvt år tillbaka. Hon arbetade på sin fritid extra i en butik som en vän äger i Halmstad. 

 

Nidal 

Nidal var 23 år gammal och kommer från Syrien. Han har varit i Sverige i 2,5 år. Nidal läste  just 

nu svenska som andra språk (SAS).  I Syrien har Nidal studerat till modedesigner, en 4 årig 

utbildning på universitetet i Damaskus. Nidal arbetade som modedesigner i 3 år i Libyen och i 

Syrien innan kriget bröt ut. Han arbetade som modedesigner även under sin utbildning. Nidal 
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valde att komma till Sverige då han hade hört mycket gott om Sverige. Idag planerar han att 

öppna en lokal i Halmstad, där han vill köpa in billiga kläder som han kan sälja till asylsökande/ 

flyktingar. På sin fritid spenderade han mycket tid på ett arabiskt café med sina syriska vänner. 

 

Yasmine 

Yasmine var 22 år gammal, snart 23 år och kommer från Syrien. Yasmine kom ensamma till 

Sverige tillsammans med sin syster för 2 år sedan. Hon har nu fått sin familj till Sverige och bor 

nu i Halmstad. Yasmine var under etableringen och läste svenska på SFI. På helgen arbetade 

Yasmine på ett arabiskt kafé. På sin fritid gillade Yasmine att umgås med sina vänner och familj 

och lagar gärna syriansk mat. Hon var även engagerad och var aktiv privat där hon stöttade andra 

som har varit med om liknande situation.   

 

Yaser 

Yaser var 25 år gammal och kommer från Syrien. Han har varit i Sverige i 1,5 år och studerade 

numera på SFI. Han har gått på etableringen i 3 månader nu och trodde att han kommer att ha 

etableringen avklarad redan efter 6 månader. Innan kriget bröt ut studerade Yaser på college. 

Han har en examen i Engelska. Hans ambitioner var att lära sig språket bra för att kunna få ett 

bra arbete. Yaser har även en bror i Sverige, men han tyckte inte att de umgås så ofta för de båda 

var mycket upptagna. På fritiden arbetade Yaser med Röda Korsets ungdomsförbund, tränar 

thaiboxning eller umgås med sina vänner. Han tyckte även om att se sig omkring i Sverige. 

 

5.1 Synen på Sverige 

Förväntningar på Sverige 

Flera informanter har målat upp sina förväntningar om Sverige innan de anlände till Sverige. De 

benämner Sverige som drömmarnas land, ett land med mänskliga rättigheter och ett land som tar 

väl hand om sina medmänniskor. Gemensamt för informanter var att alla hade höga 

förväntningar på Sverige, ett land som skulle förverkliga deras framtida drömmar om ett tryggt 

liv. Informanterna berättade om vad de visste om Sverige innan de kom hit och samtliga svarade 

att de hade hört om Sverige innan och upplevde att landet var bra. Sverige var det land de ville 

komma till för att starta en framtid vilket Yasmine berättar: 

 

“Sverige är ett jättefint land, det är fina människor som bor här. Om jag skulle fly igen skulle jag välja 

Sverige igen. De respekterar andra, de har en förståelse för andras situationer, hur de andra har upplevt, 

det gör att man förstår varandra. Det tycker jag är jätteviktigt.“ (Yasmine) 
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Flera av informanter gjorde liknanden beskrivningar som Yasmine förklarade.  De beskrev att 

Sverige kunde kopplas ihop med frihet, fred och trygghet vilket har varit viktiga kriterier till 

deras beslut att fly och bosätta sig i just Sverige. Informanterna beskrev att de ville bosätta sig ett 

land som respekterar varandra men ett också ett land som visar respekt mot nyanlända. Josef 

berättade  att synen på flyktingar hade en stor inverkan på hans beslut att komma till Sverige och 

för att kunna skapa bra förutsättningar till ett bra liv. Josef upplevde att hans förväntningar har 

infriats sedan har kommit till Sverige, däremot ansåg en annan informant helt tvärtom. 

Informanten uttryckte kritik om Sverige och menar att landet inte alls har levt upp till hans 

förväntningar: 

 

“Jag trodde att livet skulle förändras drastiskt. Liv, arbete, boende. allt. Jag hade hört att Sverige var bra 

med allt, bättre än Syrien. Sverige är jämlikt, mänskliga rättigheter och de behandlar flyktingar väl. Allt 

var tyvärr motsatsen. Mänskliga rättigheter finns inte i Sverige.”  (Isac) 

 

Isac förklarar vidare att Sverige har förstört hans drömmar. Han berättar att han har försökt 

komma in i samhället på olika sätt men han har misslyckats. Han upplevde att anledningen till 

detta är pågrund av hans språkliga brister vilka har gjort att han har haft svårigheter att 

kommunicera och bli förstådd. Han beskrev vidare att det har i sin tur bidragit till att han inte 

lyckats att få ett arbete eller ett bättre boende. Isac förklarade att Sverige är ett svårt land att leva 

i om personen inte kan språket. Han uttryckte vidare att samhället har stängt dörrarna för hans 

framtid och Sverige är därmed inte det land som han vill stanna kvar i. 

 

Mötet mellan olika kulturer 

När informanterna skulle beskriva vad kultur betyder för dem så fick vi flera nyanser i våra 

informanters svar. En av informanterna svarade att kultur är hur ett land är uppbyggt eller vad 

samhället brukar göra i förhållande till frågor som religion och svenska traditioner. Medan Josef 

menade att det betyder språk och som utgör grunderna till hur människorna tänker och hur vi 

väljer att kommunicera med varandra. Josef berättar även: 

 

”I Sverige blir det många “hej, hej”, fika och köttbullar med potatismos. Jag tror också att stå i kö är 

svenskt, det finns inte i Syrien. och inte i trafiken heller. *skratt* Men ordet fika är bäst. Jag säger ofta 

fika till mina vänner.” (Josef) 
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Josef beskrev vad svensk kultur var för honom medans några andra informanter upplevde att 

kultur innebär att de får ta del av svenska vanor och traditioner, att umgås med sina vänner men 

också en möjlighet att interagera med andra människor i olika sociala sammanhang. Vad som 

skiljer sig åt från vår svenska kultur och den arabiska kulturen beskrev majoriteten av 

informanterna har främst varit religion, mat, det sociala livet men även saker så som att stå i kö, 

gå och lägga sig tidigt och passa utsatta tider. Fakhri och Josef beskrev svårigheten med att gå 

från en kultur till en annan. Josef menade att det fanns stora skillnader i hur vi tänker och hur vi 

är mot varandra vilket han tror kan vara anledningen till att nyanlända och svenskar inte väljer 

att umgås i samma utsträckning Samtliga informanter uttryckte att de tycker att det är viktigt att 

ta till sig svensk kultur för att kunna leva i Sverige men upplevde samtidigt att det var svårt att ge 

upp den gamla kulturen helt. Fakhri upplevde att han kände sig ibland lite splittrad till att leva 

med två kulturer, han förklarar: 

 

“Jag tror att det är viktigt att ta till sig den kultur i det man nu lever i, nämligen hur vi pratar, umgås, 

olika levnadssätt. För att på sätt ha lätt att bli en del i samhället. Det är ett svårt för en själv, man känner 

sig ibland lite delad och har svårt att veta vem man är. Jag vill samtidigt hedra min kultur, samtidigt som 

jag vill visa respekt mot det nya landets kultur också. (Fakhri)   

 

Informanter har uttryckt en problematik som utgörs av de kulturella skillnaderna som finns. De 

upplever en svårighet att gå från en kultur till en annan främmande kultur. [PH8] Fakhri menade 

kan det bidra till att informanterna känner sig splittrade mellan två olika kulturer. Informanter 

beskrev att de har en fot i varje kultur där de dels måste anpassa sig till den rådande kulturen i 

samhället, men samtidigt bevara sin egen hemkultur. Trots att det väljer informanterna att 

anpassa sig till den svenska kulturen för att känna sig respekterade av det svenska samhället. 

Ibrahim uttrycker: 

 

“Det är en stor skillnad mellan kulturerna, men det krävs att man anpassar sig för att bli respekterad.” 

(Ibrahim) 

 

Mona delade Ibrahims uppfattning då hon upplevde att hon måste ge upp en del av sin kultur för 

att bli accepterad som svensk medborgare. Hon uttryckte även att hon måste ge upp kulturen 

samt sitt hemspråk för att kunna bli en del av den sociala gemenskapen. Mona upplevde lycka 

när hon kände sig delaktig i samhället där hon får möjlighet att uttrycka sig på svenska. En annan 

informant Ismael menade istället att man anpassar sig till Sveriges rådande kultur för att man 
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som nyanländ är tvungen. Han menade också att den egna kulturen kunde utföras bakom stängda 

dörrar men utanför måste de anpassa sig till samhället.   

 

“Alla flyktingar kan ha sin egen kultur i sitt hus men sen måste de anpassa sig utanför huset.“(Ismael)   

Gemensamt för dem är att de upplever är att det uttryckte en känsla av att de till en viss mån 

känner sig tvungna att ge upp delar av sig själva och sin kulturella tillhörighet för att kunna bli 

accepterade i det svenska samhället. 

 

5.2 Språkets betydelse i etableringsprocessen 

Språket som nyckel till integration 

Samtliga informanter upplevde att språket var en viktig faktor för att kunna få tillgång till det 

sociala medlemskapet i samhället. Informanter menade att språket berör allt från att kunna 

kommunicera, umgås med svenskar och möjligheten att få ett arbete, faktorerna ökar deras 

möjligheter till att bli inkluderade i det svenska samhället. Informanterna uttryckte att det var 

viktigt att lära sig språket för utan språket blir det svårt att kommunicera och framföra sina 

åsikter i olika sociala sammanhang så som på banken, i mataffären eller på Arbetsförmedlingen. 

Två informanter Josef och Fakhri berättade att de tyckte att språket var viktigt och uttryckte på 

följande sätt:   

 

“Språket är nyckeln till det här landet.” (Josef) och ”Det är ett sätt att bli mer delaktig i samhället 

istället för att stå utanför samhället. Språket är nyckeln till allt.” (Fakhri).   

 

Språket beskrevs av informanter som den viktigaste komponenten för att kunna kommunicera 

med svenskar i samhället, bli respekterade och samt bli en del av det sociala medlemskapet för 

att minska risken för utanförskap. Språket sågs som nyckeln till allt, där språket beskrevs som en 

viktig faktor för att kunna få ett arbete och kunna klara av det vardagliga livet. Flera informanter 

förklarade att genom språket har de enklare att uttrycka sina åsikter och att blir förstådd vilket 

underlättar i vardagliga situationer så som att gå till affären eller till banken. Nidal berättade att 

han upplevde att språket är viktig faktor för att bli en del av det svenska samhället samt för att 

skapa möten mellan svenskar och nyanlända där de kan integrera med varandra.   

 

”Jag tror ifall fler börjar prata mer svenska, desto mer kommer den skillnaden att minska. Människor 

måste förstå att man måste anpassa sig till en viss del, annars kommer de aldrig att vara en del 
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samhället, snarare i utkanten av samhället. Kanske det är därför vi har svårare att komma i kontakt med 

varandra, som gör att det också finns en viss skillnad mellan oss.“ (Nidal) 

 

Det fanns en viss skillnad mellan svenskar och nyanlända i både vad det gäller kultur och språk 

som gör att informanterna upplevde att det fanns ett avstånd som bidrog till svårigheter med att 

integrerar med varandra. Men genom att de lärde sig språket upplever informanterna att 

avståndet mellan svenskar och dem själva minskar, vilket underlättar den sociala interaktionen. 

Genom att informanter kommunicerade på svenska upplevde våra informanter att det 

underlättade kontaken med svenskar, det är ett sätt att mötas på mitten. Det gjorde att 

informanterna upplevde en större känsla av social delaktighet i samhället i stort. Även om 

informanterna uppgav att språket var den viktigaste komponenten, så finns det flera som ändå 

inte har lärt sig det svenska språket trots att de har vistats i Sverige i över 2 år . För Isac berodde 

det på att han inte känner sig delaktig i samhället samt att det inte fanns en motivation till att lära 

sig språket då han ville återvända till Syrien efter kriget. Han menade att det måste finnas en 

motivation till att lära sig språket och mycket ligger i om personen vill stanna i Sverige och 

bygga upp ett liv. 

 

“Man måste älska landet för att kunna lära sig språket och deras kultur. Det är svårt att lära sig språket 

ifall staten gör att du vill hata allt i Sverige. Om man inte tycker om landet hur ska man då vilja lära sig 

och vilja kommunicera?” (Isac) 

 

Motivation var en bidragande faktor till att lära sig språket. De informanter som inte kände att 

det fanns ett mål med vistelsen i landet, hade en minskad motivation vilket leder till att språket 

blir lidande. De informanter som hade en längre framskriden språkutveckling hade en högre 

motivation till att lära sig det svenska språket. En annan bidragande faktor till skillnader i 

språkutvecklingen bland  informanter berodde på att flera hade kunskaper i engelska som gjorde 

att de använde svenskan först som ett tredje språk då de var bekväma med att använda sig av 

engelskan. 

 

”Varför jag inte pratar så mycket svenska är för att jag behöver pusha mig själv. Jag blir lätt osäker och 

jag tror inte riktigt på mig själv. Då använder jag min engelska.  Jag förstår vad de säger på svenska och 

så men jag har svårt att uttrycka mig.”  (Yaser) 
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Informanterna finner ingen motivation utan förlitade sig helt på det engelska språket, men 

uppgav ändå problematiken och de konsekvenser som medföljer när de enbart använder sig av 

engelskan. Även om engelskan i vissa fall kunde underlätta kommunikationen med svenskar, så 

upplevde informanterna svårigheter med att få arbete samt ett visst utanförskap då språket till 

stor del ses som vägen till den sociala gemenskapen bland svenskar. Mona uttryckte också att 

hon har haft svårigheter med att lära sig svenska språket. Hon ansåg att det dels berodde på 

bristande motivation men främst på stressen runt omkring. Mona berättade att det tar lång tid att 

lära sig ett språk och tiden finns inte då alla tankar i ett nytt land berör boende, arbete och 

struktur i livet. 

 

“Det är svårt att fokusera på skolan, då jag tänker på annat hela tiden så som ett ställe att bo på, arbete 

ett liv.  Jag vill först starta mitt liv genom att få en lägenhet, sen börja lära mig språket.” (Mona) 

 

Vi kunde tydligt se i resultatet att motivationen har varit en bidragande faktor till varför vissa har 

lärt sig språket, men det var inte den enda förklaringen. Mycket stress kring frågor som arbete, 

boende och anpassa sig till en ett nytt samhälle med dess kultur kan göra att språket blir lidande. 

Våra informanter menade därmed att det fanns flera olika faktorer som påverkar 

språkinlärningen av svenskan. 

 

Språkinlärning 

Återkommande ämne i våra intervjuer var om etableringen och om etableringen ansågs vara ett 

givande projekt för nyanlända att bli etablerade i samhället. Informanterna hade skilda meningar, 

men där majoriteten var negativt inställda till systemet. Majoriteten av informanterna visade en 

stark misstro mot systemet och ansåg att de inte lärde sig svenska på lektionerna. Isac berättade 

att systemet inte är bra på grund av att han inte lärde sig så mycket på SFI under etableringen. 

Han gick till skolan varje dag men han gjorde ingenting på lektioner, utan han satt bara och 

väntade av tiden och han uttryckte sig på följande sätt: 

 

“Du kan bara sitta på din stol och göra precis vad jag vill. Jag pratar bara arabiska och inte ens 

svenska, men SFI läraren bryr sig inte.”  (Isac) 

 

Här kunde vi tydligt se att språkinlärningen brister och där vår informant menade att han inte 

behöver prata svenska på lektionerna. Flera informanter har uttryckt att de ansåg att 

etableringssystemet vad det gällande språkinlärningen inte fungerade som det är nu. 
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Problematiken rör att lektionerna borde vara mer praktiskt inriktade och involvera fler 

konversationer med svenskar för att förbättra både den muntliga och skriftliga delen. Det räcker 

inte att bara studera svensk grammatik på lektionerna utan informanterna uttryckte att de 

behövde kommunicera med andra för att kunna lära sig svenska. Flera informanter uttryckte 

också att det behövs fler möjligheter att anpassa längden och språkinlärningen på etableringen 

utifrån individens förutsättningar och även praktisk erfarenhet genom fler praktikplatser. En 

annan problematik som har framkommit är att SFI- klasserna var väldigt blandade med både 

nybörjare och de som har studerar svenska under en längre period. Yasmine menade att det ledde 

till att språkutvecklingen avstannades och att nyanlända inte fick möjligheten till att utveckla sin 

redan inlärda svenska. 

 

“Vi människor är ju på olika nivåer, vi kommer från olika bakgrunder, vi lär oss svenska på olika 

sätt.”  (Yasmine) 

 

Att inte ta hänsyn till de olika nivåerna som personerna befinner sig på kunde göra att 

motivationen till språket brister, som Yasmine uttryckte sig. Men även att inte ta hänsyn till att 

alla människor lär sig språket på olika sätt kan vara problematiskt. Josef uttryckte en önskan av 

en större flexibilitet inom etableringen då alla har olika tidigare erfarenheter i form av utbildning 

och ålder vilket kunde göra att det tar olika lång tid för personer att lära sig språket. Josef 

menade att språkinlärningen bör bli mer individanpassad då nyanlända har olika förutsättningar 

till att lära sig språket. Mona förklarade följande: 

 

“Vi är ju på olika nivåer, vi kommer från olika bakgrunder, olika förutsättningar som kan var avgörande 

hur bra svenska vi kommer att lära oss sedan. Systemet måste kanske vara mer anpassningsbart och ha 

fler klasser i olika nivåer utifrån kunskap.“  (Mona) 

 

Vi såg tydligt hur inlärningen påverkas av ett bristande system. Mona och Nidal menade att 

systemet även brister på andra sätt. De menade att många väljer att inte gå till etableringen då det 

går att utnyttja systemet genom att sjukanmäla sig och få ersättning ändå. Mona redogjorde för 

en problematik då hon menade att många väljer att inte gå till skolan för de inte behöver det, de 

får ändå pengar att leva för. Hon menade att det gjorde att de inte kände sig motiverade till att gå 

till lektioner på svenska vilket ger konsekvenser i att nyanlända inte lärde sig det svenska språket 

som i sin tur leder till att de inte känner sig delaktiga i samhället. Mona uttryckte sig på följande 

sätt: 
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“Det bidrar till att människor inte känner sig motiverade till att lära sig svenska och även som jag själv 

inte blir inkluderad i samhället.” (Mona) 

 

Trots att många informanter har uttryckt en negativ kritik till språkinlärningen på etableringen, 

så fanns där två informanter som gav en positiv bild av etableringen. Deras åsikter skiljde sig 

mycket i jämförelse med de andra de informanterna. De var mycket positivt inställda till 

språkinlärningen på SFI på etableringen och ansåg att etableringen var en väg ut till samhället. 

De två informanterna beskrev att etableringen gav bra verktyg till att lära sig svenska både via 

möjligheten till att få praktik samt möjligheten att få läsa andra kurser. Yaser var en av de två 

informanterna och beskrev etableringen på följande sätt: 

 

“Jag tycker att etableringen är mycket bra. Etableringen för mig betyder aktiviteter åtta timmar om 

dagen med SFI, praktik eller annat. Du får ersättning för att gå dit, sen lär du dig saker och blir 

behandlad väl av systemet. Det är inte vanligt i jämförelse med andra länder.” (Yaser) 

 

Josef menade även att etableringen har hjälpt honom till en bättre svenska samt till jobb. 

 

“Jag fick praktik via etableringen på Lidl här i Halmstad, de tyckte jag var duktig på att arbeta, så jag 

fick jobb där.“ (Josef) 

 

Här ser vi tydligt indikationer på att etableringen har brister, men det kan även ge bra 

förutsättningar för individer att bli etablerade. Få av informanter upplevede att de lärde sig bra 

svenska på etableringen, medan majoriteten av informanter ansåg att de inte lärde sig någonting. 

Deras förklaring kring den bristande språkinlärningen berodde på faktorer så som bristande 

motivation, bristande ansvarstagande samt ingen tidigare erfarenhet av att studera. 

 

5.3 Social delaktighet 

Att umgås med svenskar 

Ett återkommande ämne för informanter var om vad social delaktighet och vad det betyder för 

dem. Social delaktighet betydde för informanter ett liv som var uppordnat med ett boende, ett 

arbete, utbildning, ett socialt umgänge med vänner samt möjligheten till att lära sig språket för 

att uttrycka sina åsikter. Fakhri ansåg att vänner var det viktigaste för att inte känna sig ensam 
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och isolerad. Han ansåg att det var viktigt med ett socialt umgänge i vardagen, vilket han 

uttryckte att det saknades i Sverige.   

 

“Vänner är viktigast. Det är tråkigt att vara ensam. Och det är tråkigt att inte prata med vänner. Sen är 

det viktigt att ha ett arbete också, och familj, att klara av skolan och få en examen så man kan arbeta sen. 

I mitt land är vi mer öppna, högljudda och vi samlas mer med familjen varje kväll för att umgås med 

varandra. Här är t.ex. familjen och det sociala umgänget inte lika viktigt.” (Fakhri)   

 

Flera av informanter upplevde också att det saknas något i Sverige. De var sedan tidigare vana 

vid att man kan gick ut varje kväll, affärerna stänger sent och det sociala livet med vänner och 

familj var mer utbrett. Ismael menade att det saknades mötesplatser i Sverige där människor 

kunde mötas, träffas, integreras och bli delaktiga i samhället. Ismael menade att i Syrien fanns 

det fler mötesplatser, samt ett kvällsliv som gjorde att man kunde underhålla sitt sociala liv 

genom att träffa andra människor. Flera informanter uttryckte även vikten av att bredda sitt 

sociala liv som innefattar svenskar. De menade att för att känna sig inkluderad i samhället var det 

viktigt att både ha svenska vänner och vänner från sitt hemland. Majoriteten uppgav att de inte 

umgås med svenskar och förklaringen som anges är att svenskar är svåra att komma i kontakt 

med. Det tog längre tid att lära känna svenskar då de inte är lika öppna och tillmötesgående när 

det gäller sociala kontakter med andra människor. Ismael upplevde att det fanns en gräns nästan 

som en cirkel. Det gick inte att komma in i cirkeln om personen inte kan språket. Han uttryckte 

han inte var delaktig i den cirkeln och därför upplevede han inte Sverige som sitt hem. 

 

“Jag är anpassad, men inte inkluderad. Jag känner inte att Sverige är mitt hem. Jag vill åka tillbaka till 

Syrien efter kriget.“ (Ismael) 

 

Ismael menade att han har anpassat sig till den svenska kulturen, men var ändå inte inkluderad i 

den så kallade cirkeln. Det ledde till en känsla av exkludering genom att han upplevde att han 

inte fick tillgång till det sociala medlemskapet. En annan informant upplevde också att han inte 

var socialt delaktig. Han trodde att mycket berodde på att han inte kunde tala det svenska språket 

men även för att svenskar har en dålig bild av flyktingar och stänger dem ute ur den sociala 

gemenskapen.   

 

“I två och ett halvt år försökte jag bli involverad i samhället, men jag blev utestängd för att jag är 

flykting.“ (Isac)   
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Han menade att bristen av social delaktighet är anledningen till att han inte kände sig involverad 

i samhället vilket har resulterat i att han inte var motiverad till att lära sig språket. Isac förklarade 

att det är lönlöst att försöka på grund av att hans plan var att återvända till Syrien efter kriget. 

 

Vikten av att vara engagerad på sin fritid 

Att informanterna inte kände sig delaktig i samhället berodde inte enbart på grund av att de inte 

kunde svenska språket,utan även avsaknaden av att ha någon fritidsaktivitet på sin 

fritid.  Ibrahim, Fakhri, Josef och Yaser var de som var engagerade sig på sin fritid. De upplevde 

att det var viktigt att umgås med svenskar för att känna sig delaktiga och menade att det 

viktigaste var att ha en social umgängeskrets med både svenskar och sina egna landsmän. 

Ibrahim, Josef och Yaser var dessutom engagerade i Röda Korset på sin fritid och ansåg att det 

var viktigt för att bli socialt delaktiga i samhället. Både Josef och Yaser var engagerade i Röda 

Korsets ungdomsförbund samt tränade thaiboxning. Josef berättade om de positiva effekter som 

hans engagemang har medfört:   

 

”Ja, jag har många vänner här bland annat i min thaiboxning, de är en som familj för mig. Vi umgås, vi 

dricker kaffe tillsammans, vi tävlar tillsammans, vi umgås helt enkelt. Jag känner att aktiviteten gör att vi 

kommer närmare varandra för vi tycker om samma saker. Det blir också lättare att utveckla språket när 

man pratar hela tiden. De är jättesnälla, de försöker förklara för mig först på svenska sedan på engelska 

ifall jag inte förstår. “ (Josef) 

 

Genom engagemanget på sin fritid menade flera av informanterna att de har lärt sig språket 

bättre genom att de fick möjlighet till att umgås med fler svenskar. Effekter av umgänget med 

svenskar blev då även att de kände sig mer delaktiga på grund av att de fick en naturlig 

mötesplats att interagera med varandra. Ibrahim upplevde också en delaktighet i samhället och 

han trodde att det berodde på sitt engagemang i Röda Korset men även genom att han har ett 

språkligt utbyte i form av en “språkvän”. Han berättade att det innebar en svensk kontaktperson 

där de utbyte språkliga erfarenheter.  Han upplevde att det har gett honom fler möjligheter att 

praktisera sin svenska samt har gett honom en väg in till den sociala gemenskapen med svenskar. 

Ibrahim upplyste oss om att det är lättare att komma i kontakt med svenskar om det fanns ett 

gemensamt intresse eller en mötesplats.  Även Yasmine uttryckte vikten av att det blir lättare att 

komma i kontakt med svenskar om det fanns ett gemensamt intresse. 
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“Man behöver någon aktivitet för att umgås med svenskar, man kan inte bli kompis med dem bara för 

ingenting. Vi behöver helt enkelt samlas, där vi möts av olika anledningar för att vi ska kunna komma i 

kontakt med svenskar. Är man som inte så social, så behövs det ännu mer. Vi behöver något som för oss 

tillsammans, något som vi kanske båda intresserade av att göra för att vi ska kunna umgås privat.” 

(Yasmine)   

 

5.4 Att bli respekterad 

När informanter berättade vad respekt betydde för dem så beskrev samtliga informanter att det 

när man som individ har rätt att uttrycka sina åsikter och respektera varandra oavsett kulturell 

bakgrund. Majoriteten av våra informanter var överens om att Sverige är ett land där personer 

blir respekterad och kan känna sig fri och därmed att kunna vara den personen som de är.  Fakhri 

beskrev vad respekt betyder för honom och poängterade att respekt är kanske ännu viktigare nu 

när det har kommit så många nyanlända till Sverige: 

 

“Att bli respekterad för mig är att man respekterar vad jag säger, vad jag tycker. Det är viktigt att man 

respekterar varandra oavsett vilka åsikter, religion, eller vilket land man kommer ifrån. Ännu viktigare 

nu när det har kommit så många till Sverige på grund av krigen” (Fakhri) 

 

Mona delade samma åsikt som Fakhri och uttryckte sig på följande sätt: 

 

“När man talar om respekt så handlar det om att vi bry sig om varandra oavsett kultur och hudfärg. Att 

man kan få uttrycka sina åsikter oavsett vad man tycker och tänker. Det är viktigt, det är ju på något sätt 

det som gör att vi blir mer ett enat samhälle. Vi behöver inte tycka samma sak om allt, men vi bör 

respektera varandra. Mitt hjärta är öppet för alla, jag vill hjälpa alla nu.” (Mona) 
 

Informanterna hade en positiv inställning om Sverige där de känner sig respektabla och menade 

att de kunde framföra sina åsikter och att någon lyssnade på dem när de gör det. Informanten 

Yasmine förklarade att det inte spelar någon roll vilken tillhörighet personen har utan alla 

förtjänar respekt vilket hon menade att det gör oss till ett mer enat samhälle. Åsikter som skiljer 

sig åt behöver inte vara ett problem men en respekt bör finnas där ändå. Informanten Isac hade 

däremot en annan uppfattning om respekt och var noga med att påpeka att respekt för honom är 

att personen får behålla samt utöva sin kultur, traditioner, religion och sina åsikter. Han berättade 

att trots det väljer han att dölja genom att hålla det inombords. 

 

”Traditioner, religion, normer är något jag vill göra men jag väljer att dölja det” (Isac) 
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Han förklarade vidare att han inte kunde visa sina traditioner eller den kulturella identiteten då 

det inte var tillräckligt socialt accepterat, så då valde Isac hellre att dölja det . Flera informanter 

var måna om att de inte ville se sig själva som flyktingar, utan ville känna sig som svenska 

medborgare för att på ett personligt plan känna sig som en del av samhället. Informanterna Josef 

och Yasmine upplevde att man som nyanländ måste anpassa sig till den svenska kulturen för att 

bli mer inkluderad och respekterad av svenskar. Det innefattade enligt informanterna normer, 

traditioner och framförallt språket vilket gjorde att nyanlända bedöms därefter. Ett tydligt 

exempel på språkets betydelse förklarade informanten Josef: 

 

”Ju mer du pratar svenska desto mer får du respekt, de blir glada.” ( Josef). 

 

Han förklarade att om en nyanländ kan det svenska språket så får personen mer respekt utav de 

svenska medborgarna. Informanten Mona berättade följande:   

 

”De blir glada när man kan svenska, vilket gör att man blir mer respekterad mer som svensk. Det tror jag 

också gör att fler väljer att komma i kontakt med mig och jag har lättare att koma i konakt med dem” 

 

Mona delar Josefs åsikter där hon menade att via språket blir man respekterad som en “svensk” 

och upplevde att språket kunde ses som en väg till att komma i kontakt med svenskar. Mona 

förklarade att respekten från svenskar ökade i takt med att hon mer började tala det svenska 

språket. Hon menade att känslan av att få respekt i samhället gjorde att hon började känna sig 

mer som svensk. En ytterligare dimension av respektabilitet gav Yasmine genom att berätta att 

nyanländas anpassning till kulturen och språket minskar skillnaden mellan nyanlända och 

svenskar. Hon menade att via språket blir vi människor mer enade vilket gör att avståndet mellan 

“vi” och “dem” minskar.  Hon menade att språket kunde göra att de nyanlända inte uppfattades 

som något skrämmande eller farligt. 

 

”Att lära sig språket gör att kanske inte svenskar uppfattar oss som något främmande” (Yasmine) 

 

Majoritet av informanter upplevde att de får vara den de är i Sverige men att det sker under vissa 

omständigheter. Fakhri beskrev att han får vara den han är men konsekvensen var att han måste 

anpassa till samhällets regler och normer.  Han poängterade detta genom att uttrycka sig på 

följande sätt: 
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“Men ja, jag kan ha vara mig själv, men samtidigt som jag ändå måste anpassa mig till det svenska 

samhället, genom språk, normer och så. “ (Fakhri) 

 

5.5 Resultat sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa tydliga tendenser av att språket ses som en av de viktigaste 

faktorerna för att bli etablerad i samhället. Men för att bli en del av den sociala gemenskapen 

krävs det ytterligare en anpassning vad gällande kultur, normer och värderingar. Vi kan även 

utläsa flera faktorer till varför vissa nyanlända lär sig språket och blir etablerade kontra andra. 

Till stor del beror det på motivationen, men även på faktorer så som en aktiv 

fritidssysselsättning. En fritidssysselsättning ses som en stor bidragande faktor till att språket 

talas bättre, men även en bidragande faktor till att nyanlända känner sig socialt delaktiga i 

samhället. Problematiken i vårt resultat visar dock på hur nyanlända upplever inte att de får 

utrymme att bibehålla sin kulturella identitet då de upplever att de måste anpassa sig till svenska 

normer och värderingar för att kunna bli en del av det etablerade svenska samhället. 

 

6. Sociologisk analys 
I följande kapitel kommer vi att med utgångspunkt i våra teorier att analysera vårt empiriska 

material och skapa en helhet som besvarar studiens frågeställning utifrån våra valda teorier och 

tidigare forskning. Vi kommer i analysen att besvara vår frågeställning med hjälp av följande tre 

teman: “Att bosätta sig i ett land”, “Språket är nyckeln till social integration” samt “vikten av 

social delaktighet”. Vårt fokus är att med hjälp av vår teoretiska referensram analysera språkets 

betydelse för nyanländas etablering samt de faktorer som bidrar till integrationen. Våra 

analysteman är inte tre separata teman utan har ett genomgående tema som är språkets betydelse 

för integration i samhället. Samtliga analysteman bildar därför en helhet och kan inte ses som 

teman var och en för sig. Vi har valt att analysera en teori utifrån varje valda tema som vi 

kommer att ta avstamp ifrån för att analysera vårt fenomen. Vi inleder med att göra en kort 

redogörelse av teorin för att sedan implementera teorin på vårt empiriska material. I slutet av 

varje tema kommer vi att göra en jämförelse mot den tidigare forskningen.  

 

6.1 Att bosätta sig i ett nytt land 

I Elias och Scotson (2010) studie “Etablerade och outsiders” studerades ett samhälle där 

skillnader kunde upprätthållas mellan en grupp som var etablerad och en annan grupp som var 

nykomlingar. Den etablerade gruppen symboliserade de människor som hade varit bosatta i 

samhället en längre tid, som hade en stark sammanhållning med gemensam kultur, språk och 



42	  
	  

normer. Nykomlingarna beskrevs som en outsidergrupp med en splittrad kultur, ett annat språk 

och även levnadssätt. På samma sätt visar berättelserna att de upplevde sig som nykomlingar där 

de behandlades som outsiders i det svenska samhället. Detta möjliggörs genom att de har ett 

annat språk, kultur och levnadsätt som gör att de inte kan betraktas som de etablerade i 

samhället. Det ledde till att de svenskar som har levt i Sverige under en längre tid blir de 

etablerade i sammanhanget och räknas som majoritetsbefolkning. De nyanlända upplevde att de 

alltid strävade efter att försöka anpassa sig och uppnå en plats hos majoritetsbefolkningen. Det 

skulle innebära att de fick en högre position inom samhället eftersom de som outsiders inte 

inkluderas på samma sätt som de etablerade. Denna anpassning till samhället upplevdes innebära 

det svenska språket, kulturen samt de traditioner som de etablerade svenskar har. Det fanns alltså 

en uppdelning i två olika grupper inom samhället där det råder en diskurs genom att de 

nyanlända förväntades vara och uppträda på ett visst sätt för att kunna ta del av 

sammanhållningen. I praktiken innebar det att de nyanlända förväntades att ta till sig den svenska 

kulturen genom bland annat det svenska språket, traditioner och värderingar för att kunna ta 

steget att tillhöra majoritetsgruppen. De nyanlända accepterades inte för vilka de är utan de 

måste ta sig igenom denna process för att komma närmare svenskar.  

 

Grunden till skillnaden mellan de etablerade svenskarna och de nyanlända anses berodde på 

olikheterna inom kulturerna. Samtidigt som de nyanlända förväntades assimileras in i det 

svenska samhället så har de fortfarande kvar sin tidigare kultur vilket leder till en kulturkrock 

och individen behövde ta ställning till vilken kultur de ska följa. För att på många sätt accepteras 

i samhället, härleds nyanlända till att följa den nya kulturen och därmed bortse från sin tidigare 

ursprungskultur. Elias och Scotson (2010) visar i sin studie att en stark sammanhållning i en 

kultur kan användas som ett verktyg för att upprätthålla skillnader mellan två grupper, så som 

svenskar och nyanlända. Det leder till en främmande känsla mellan grupperna och att 

minoritetsgruppen, outsiders kan tillskrivas förhållandevis ”dålig egenskaper” av den andre 

gruppen. Nyanlända upplevde också att det finns en svårighet i att mötas mellan grupperna på 

grund av dess olikheter gällande religion, kultur och det sociala livet vilket försvårar 

etableringsprocessen avsevärt. 

 

Det fanns en tendens till att de etablerade svenskarna misstrodde de nyanlända och deras 

levnadssätt, vilket gör att de på förhand stigmatiseras. De etablerade tillskriver därmed de 

nyanlända benämningar som “nyanlända”, de har en “främmande kultur” eller de har “bristande 

språkkunskaper” vilket upplevdes som anledningen till att dem och etablerade svenskar inte 
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valde att umgås med varandra utan håller sig till sin egen grupp. Ser man till Elias och Scotsson 

(2010) så sker en moralisk differentiering i samhället där nyanlända tillskrivs sämre egenskaper 

vilket gör att det försvåras för dem att uppnå de “etablerades” nivå och de blir istället betraktade 

som outsiders. En maktfiguration kan enligt Elias och Scotsson (2010) därmed upprätthållas 

mellan de etablerade svenskarna och de nyanlända outsiders där majoritetsgruppen kunde hävda 

sin överlägsenhet gentemot de nyanlända. Det blev ett upprätthållande av grupperna vilket vi 

också såg påverkade etableringsprocessen.  

 

Det fanns en upplevd problematisk aspekt där de nyanlända menade på att de måste tona ner 

sin egna tidigare kulturella identitet för att kunna assimileras in i det svenska samhället. Det 

krävdes en större likhet i levnadssätt och normer eftersom det ansågs vara ett krav för att komma 

närmare de etablerade svenskarna.  Rosén och Bagga-Gupta (2015) beskrev i deras artikel Talk 

Swedish, we are in Sweden att det därmed råder en homogeneralisering av nyanlända i samhället. 

Det skedde genom att minoriteter som nyanlända ska assimileras och bli ett med folket och 

nationen för att bli accepterade utav samhället. Det är något som kan appliceras och jämföras 

med vårt resultat där våra informanter ansågs sig behöva anamma kulturen, språket och ta till sig 

de svenska normerna för att bli accepterade av det svenska samhället. En konsekvens av detta 

blev då att det bara finns ett sätt att vara för nyanlända för att bli accepterad samt leder till att 

nyanlända inte ges utrymme att behålla sin kulturella identitet. 

 

I etableringsprocessen uttrycks problematiken i form av att de nyanlända känner sig splittrade 

mellan två kulturer. Informanterna upplevde att det finns en svårighet i att överge sin tidigare 

kultur och måste samtidigt anpassa sig till en ny kultur. De ville av respekt bevara sin hemkultur 

men även anpassa sig till Sveriges kultur för att bli en del av gemenskapen. De informanter som 

inte gör denna uppoffring riskerar enligt Rosén och Bagga-Gupta (2015) konsekvenser i form av 

exkludering från den samhälliga gemenskapen och att bli en del av kategorin “outsiders”. Trots 

dilemmat valde ändå flera informanter att överge sin hemkultur, där deras beslut bygger på att 

det är det som krävs för att kunna bli respekterad av den etablerade svenska befolkningen. 

Informanterna beskrev att ju mer de anpassar sig till språket, kulturen och de normer som råder 

desto mer respekterad och accepterad blir dem. De kände sig därmed tvungna att överge sin 

kultur för att kunna bli accepterade. En konsekvens av detta upplevs vara att de nyanlända 

utövade sin kultur bakom stängda dörrar eftersom det gav dem möjligheten till att behålla sin 

tidigare kultur samtidigt som den svenska utan att de kunde dömas eller stigmatiseras som 

främmande. 
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6.2 Språk som nyckel till integrationen 

I vårt resultat kunde vi tydligt se att informanterna anser att språket är ett viktigt kapital för att 

kunna klara sig i Sverige. Ett återkommande tema i våra intervjuer var att språket är ”nyckeln till 

det här landet” och att ”språket är nyckeln till allt”. Språket ses därför som en nyckel och en av 

de viktigaste faktorerna i etableringsprocessen i steget mot att nyanlända ska bli etablerade i det 

nya samhället. 

 

Bourdieu (1989) menar att det finns olika former av kapital i samhället, där vi ser att språket kan 

ses som ett socialt kapital som förenar människor med varandra, där ett stort socialt kapital kan 

ge mervärde för gruppens medlemmar. Språket kan även ses som ett symboliskt kapital då det 

vilar på gruppens erkännande, vilket vi kan se då det svenska språket är det som anses önskvärt i 

det svenska samhället. I vårt resultat har informanterna uttryckt språkets vikt där de menar att 

språket gör att de kan kommunicera, uttrycka sina åsikter och underlätta möjligheten att ha en 

kontakt med svenskar. Språket är det kapital som ses som önskvärt för att kunna komma i 

kontakt med svenskar och för att skapa en social gemenskap. Om det kapitalet inte finns leder 

det till en större risk att bli exkluderad ifrån den sociala delaktigheten i samhället. Resultatet 

visar på att språket blir önskevärt genom att i takt med att nyanlända lär sig svenska så får de 

positiv social respons tillbaka av samhället som gör att de upplever att de blir mer respekterade 

och inkluderade som svenskar. Det skapar också möjligheten till en social interaktion mellan 

svenskar och nyanlända. Nyanlända upplevde samtidigt att avståndet minskade mellan dem och 

etablerade svenskar i samband med att de lär sig språket samt upplevs de som mindre 

främmande. Språket blir därför en gemensam nämnare i den bemärkelsen och kan ses som ett 

osynligt band som för svenskar och nyanlända närmare varandra. 

 

Även om samtliga av informanter upplever att språket är ett viktigt kapital, så var det flera som 

inte hade lärt sig svenskan. Vi kunde utläsa faktorer till vad som gjorde att de lärde sig språket i 

en snabbare takt. Faktorerna som lyfts fram var motivation, ansvarstagande och tidigare 

erfarenheter i form av utbildning och språk. Ett visst samband återfanns mellan språkinlärning 

och tidigare erfarenheter. Genom Bourdieus begrepp habitus har vi kunnat öka vår förståelse till 

hur nyanlända kan lära sig språket i en snabbare takt genom att olika förutsättningar och 

erfarenheter kan komma att påverka. Bourdieu (1989) använder sig av begreppet habitus för att 

förklara att personer har olika levda erfarenheter. Vårt habitus är en del av vår kulturella identitet 

som antingen kan begränsa, påverka eller trigga individens handlande och uppträdanden i 

vardagliga situationer. Vi kunde se en koppling mellan nyanländas habitus och språkinlärningen 
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på etableringen. Vi kunde utläsa att nyanlända har olika habitus i bagaget som har format dem 

som människor som gör att de bär med sig olika erfarenheter. Det kan vara förklaringen till 

varför vissa nyanlända lär sig språket i en snabbare takt och integreras lättare in i samhället på 

etableringen. Då vi har olika erfarenheter, är det naturligt att människor har olika 

inlärningsförmågor där till exempel en ytterligare språkkunskap eller tidigare utbildning är av 

betydelse för inlärningen.  

 

En studie som också uppmärksammar faktorerna som ligger till grund till skillnaden i 

inlärningsförmågan Adamuti-Traches (2012) Lanuguage acquistition among adult immigrants in 

Canada: The efforts of premigration language capital. Studien visade att inlärningen berodde på 

flera individuella faktorer men även på ett aktivt deltagande i språkinlärning samt en aktiv 

fritidssysselsättning. Vi såg att etableringsreformen borde ta hänsyn till människors olika 

erfarenheter genom att ha en mer flexibel undervisning med både praktiska och teoretiska 

moment, vilket hade kunnat öka nyanländas motivation till studier. I vårt resultat finns en stor 

kritik riktad mot systemet där våra informanter anser att en förbättring kring fördelningen hade 

kunnat göra att svenska lektionerna blev mer effektiva. Det skulle kunna vara en av 

förklaringarna till varför svårigheter uppstår samt till varför deras språkutveckling avstannade. 

Motivationen är också en viktig faktor, vilket vi såg hängde samman med ifall individen hade 

planer på att stanna i Sverige eller inte. Hade individen inte planer på att stanna så minskade 

motivationen till att vilja lära sig språket. Likaväl ifall Sverige inte ledde upp till deras 

förväntningar som land, så påverkade det nyanländas motivation och utvecklingen av deras 

språkkunskaper. På många sätt speglar vårt resultat att våra informanters habitus inte tas tillvara 

på utan snarare betraktas som ett hinder än som en tillgång vilket påverkar deras 

etableringsprocess på ett negativt sätt.   

 

De kapital som blir viktigt i en ingång i samhället är därmed det sociala och det symboliska 

kapitalet, men vi ser tydligt att det inte räcker för att bli helt “etablerad” eller respekterad. För att 

bli etablerad krävs även det ekonomiska och det kulturella kapitalet för att ta ett ytterligare steg 

längre i etableringsprocessen. Det sociala och symboliska kapitalet gör att nyanlända kan erhålla 

ett kulturellt kapital genom att ge möjligheten att investera i en utbildning för att sen kunna 

generera ekonomiskt kapital i form av ett avlönat arbete. Resultatet visar att etableringen kan 

leda till att nyanlända erhåller ett högre kulturellt och ekonomiskt kapital, då de har en möjlighet 

att få en praktikplats via etableringen. Utan kulturellt och ekonomiskt kapital avstannar 
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etableringsprocessen, vilket gör att nyanlända inte blir fullständigt etablerade i samhället och 

löper en högre risk att hamna i ett utanförskap. (Adamuti-Traches 2012)  

 

6.3  Vikten av social delaktighet   

Vårt resultat speglar även vikten av att inneha sociala kontakter. Informanterna uttrycker 

betydelsen av att ha vänner och ett socialt umgänge för att inte känna sig ensamma och isolerade. 

Vi kunde se ett samband mellan att vara aktiv på sin fritid genom en förening och språkinlärning 

samt känslan av social delaktighet. Föreningslivet gjorde att de informanter som var aktiva i 

föreningslivet upplevde sig vara mer delaktiga och inkluderade i samhällets sociala gemenskap, 

där det även gav fler fördelar i form av förbättrade språkkunskaper. I “The social cure” belyser 

Jetten, Haslam och Haslam (2012) vikten att inneha sociala kontakter och att vara socialt 

delaktig. De beskriver att människan är till sin natur en social varelse där en social isolering kan 

leda till konsekvenser i form av en känsla av ett utanförskap, depression och ohälsa.  

 

Resultatet visade att känslan av social delaktighet och gemenskap ökade när nyanlända var 

aktiva i föreningslivet. För att få en känsla av inkludering så krävdes enligt informanterna fler 

naturliga möten med svenskar i sociala sammanhang. Problemet var att det inte gick att få 

kontakt med svenskar utan att det fanns en anledning till att samlas och mötas. Det behövdes ett 

gemensamt och naturligt intresse som förenade dem. I detta avseende visade det sig att 

föreningslivet var en betydelsefull nyckel till denna naturliga kontakt, då det blev en 

multikulturell samlingsplats som skapade möjligheter till ett utbyte av en social interaktion 

mellan svenskar och nyanlända. Föreningslivet blev den mötesplats som de tidigare hade saknat i 

samhället, där de fick möjlighet att kommunicera utbyta sociala kontakter med svenskar som de 

tidigare uttryckte var problematiskt. Det skapades ett naturligt möte dem emellan helt oberoende 

av kultur, språk och traditioner där de blev accepterade oavsett olikheter genom sitt 

gemensamma intresse. Det visade sig att de informanter som hade ett fritidsintresse också 

upplevde en känsla av ett socialt medlemskap i grupp, vilket också gjorde att de upplevde en 

högre känsla av inkludering i samhället. Det gavs en möjlighet för informanterna att utveckla en 

social identitet inom gruppen som gjorde att risken för ett utanförskap eller att bli betraktad som 

en “outsider” minskades. I relation till Jetten, Haslam och Haslam (2012) menar författarna att 

människor gör självkategoriseringar av sig själva där de kategoriserar sig utifrån olika grupper i 

samhället. De menar att individen kategoriserar sig själv utifrån tre olika nivåer. Nivå ett är den 

individuella nivån där individen inte har ett medlemskap. Hon definierar sig själv som “jag” eller 

“mig”. Nivå två är den sociala nivån där individen har fått sociala relationer och definierar sig 
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själv utifrån gruppens “vi” eller “oss”. Den tredje nivån är den mänskliga nivån där individen 

kan utläsa relationer och medlemskap i andra sociala grupper. I nivå tre krävs det en total 

anpassning till gruppen och går helt bortom den individuella nivån.  

 

Vårt resultat visade att nyanlända också definierar sig utifrån gruppers godkännande, men där 

nyanlända som var aktiva i föreningslivet kategoriserade sig själva som ett “vi” eller som en 

“familj” det vill säga utifrån nivå två. De upplevde en tillhörighet och en känsla av inkludering, 

vilket också gav dem ett försprång i språkinlärningen. Däremot befann sig de nyanlända som inte 

var aktiva inom föreningslivet snarare på nivå ett, då de inte kunde identifiera sig med en grupp 

vilket resulterar i att de inte upplevde samma inkludering i samhället eller kunde ta del av det 

sociala medlemskapet. De upplevde en högre känsla av ensamhet och exkludering.  

 

För de nyanlända som inte var aktiva i en förening, fanns i vissa fall en känsla av isolering eller 

ensamhet. För att de nyanlända inte ska uppleva konsekvenser i form av depressioner och 

utanförskap krävs det sociala kontakter. Jetten, Haslam och Haslam (2012) menade att genom att 

upprätthålla sociala kontakter nås en känsla av social delaktighet och kommer därför att fungera 

som ett botemedel samt en prevention mot ett utanförskap. I relation till vår studie kan vi därför 

se att föreningarnas sammanhållning och gemenskap kan verka stärkande för individen och de 

starka banden bidrar till solidaritet och grupptillhörighet. I detta avseende ses föreningslivet som 

en multikulturell mötesplats och en arena för social interaktion som påskyndar nyanländas 

etableringsprocess in i samhället. Föreningens betydelse i sammanhanget av social delaktighet 

och social interaktion ses som en vänskap, gemenskap och i dess högsta bemärkelse som en 

”familj”.  Föreningens gemenskap gör att de nyanlända som var engagerade i en förening 

definierade sig själva utifrån gruppen som ett “vi” eller ett “oss” snarare än ett “jag” eller “mig”. 

Vi såg också att föreningslivet var av stor betydelse då det påverkade deras sociala identitet, men 

också för deras etableringsprocess i samhället. 

 

I vår studie kan vi se att nyanlända befinner sig mellan nivå ett och två, där språket gjorde att de 

rimligen skulle kunna komma upp till nivå två genom att ha fått sociala kontakter. Vi såg att 

nyanlända inte kategoriserar sig själva som en del av den etablerade sociala gruppen då de inte 

har ett fullvärdigt socialt medlemskap i det svenska samhället. De stod dock inte helt utanför 

gruppen då de kategoriserade sig som nyanlända och var medvetna om sin relation till 

majoritetsbefolkningen i samhället. För att nyanlända skulle kategorisera sig som en del av 



48	  
	  

samhället och erhålla ett socialt medlemskap så var det första steget att tillhöra en social grupp 

via språket och en social gemenskap (Jetten, Haslam och Haslam 2012).   

 

Föreningslivets vikt styrks av Rich, Misener och Dubeas (2014) tidigare forskning. De 

konstaterade att föreningslivet ökade nyanländas möjligheter till att umgås, utveckla kontakter, 

vänskap och få ett mer socialt liv.  De drog slutsatsen att idrottsevenemang gav positiva effekter 

för nyanlända och att idrotten fungerade som en drivkraft för att nå en bättre och mer naturlig 

social integration i samhället. På köpet fick de även fler vänner, ett förbättrat språk samt ett 

interkulturellt utbyte. I relation till vår studie kunde vi se vikten av att vara engagerad på sin 

fritid, då de som var engagerade i någon typ av fritidssysselsättning kunde tala det svenska 

språket bättre än de som stod utan fritidssysselsättning.  Vi menar därför att det är mycket viktigt 

att ha en sysselsättning för det ger en ökad känsla av delaktighet och tillhörighet men ses även 

som positivt för det sociala identitetsskapandet.  Då nyanlända väl hade fått en stabil tillhörighet 

i en social grupp i det svenska samhället och kunde upprätthålla en social identitet kunde de 

slutligen kategorisera sig själva som en del av de etablerade och inte som en outsider. Det är den 

slutstation som nyanlända vill anlända till i deras etableringsprocess. Det finns ett ytterligare steg 

i etableringsprocessen som är en total anpassning till samhället, där den nyanlände ser sig själv 

och majoritetskulturen som en helhet. Det krävs att alla olikheter jämnas ut och går bortom det 

mångkulturella samhället. 

 

7. Avslutande sammanfattning och reflektion 
Syftet med denna studie var att undersöka språkets betydelse för nyanlända under etableringen, 

vilka faktorer som bidrog till att vissa nyanlända lär sig språket i snabbare takt och ifall de 

upplever att de får behålla sin kulturella identitet i samband med deras etablering. Studien 

grundar sig på de nyanländas egna upplevelser om sin etablering och integration. För att besvara 

våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, då vi har önskat oss en djupare 

förståelse av deras upplevelser. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att språket har en viktig roll för nyanländas sociala 

delaktighet i samhället. Vi kan se att språket kan ses som en av de viktigaste delarna till att 

lyckas att integreras in i Sverige. Vid språksvårigheter fanns det färre chanser att nå ett fullt 

medlemskap i den samhälliga gemenskapen och flera upplever då en känsla av att vara i ett 

utanförskap. Språkliga brister ledde även till en misstro från majoritetsbefolkningen vilket gör att 
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nyanländas integrationsprocess försvåras.  Vi kunde även utläsa flera faktorer till varför vissa 

lärde sig språket bättre än andra. Det berodde dels på motivationen men även på den egna viljan 

att stanna i Sverige för att bygga upp ett liv. Vi kom fram till att om motivationen saknas blev 

det svårt att lära sig språket, vilket i sin tur ledde till att individen inte känner sig integrerad i 

samhället. Språket är inte den enda förklaringen till deras ökade integration, utan för att erhålla 

ett fullvärdigt medlemskap krävs det en anpassning efter samhällets kultur, normer samt språk. 

Föreningslivet visade sig vara en av de avgörande faktorerna till nyanländas integration och 

språkkunskaper. 

 

7.1 Slutsats 

Språket har en stor betydelse för etableringsprocessen. Språket kan ses som en nyckel in 

till den första låsta dörren i samhället. Språket bidrog till en känsla av social delaktighet och 

integration. Andra steget i etableringen är att nyanlända måste assimileras och anpassa sig till 

den svenska majoritetskulturen. En nedtoning av deras kultur krävdes för att kunna få ett 

fullvärdigt medlemskap in i samhället. Studien visade att det inte fanns något utrymme för 

nyanlända att kunna få bibehålla sin kulturella identitet och att ett bibehållande av kulturen gav 

dem en ökad risk för konsekvenser i form av ett utanförskap. Det fanns en tydlig problematik i 

förhållande till den diskurs som råder i samhället. Det var inte önskvärt att bibehålla sin kultur 

utan de var tvungna att anpassa sig till majoritetskulturens levnadsätt med dess traditioner och 

värderingar för att bli fullt etablerade i dagens Sverige. 

 

Vi kunde konstatera att språket och anpassningen till majoritetskulturen var de två första stegen i 

etableringsprocessen, men förklaringen till varför vissa var mer etablerade än andra var beroende 

av andra faktorer också.  Faktorer som bidrog till en framgångsrik etablering kunde kopplas ihop 

med nyanländas motivation till att lära sig det svenska språket, samt de olika förutsättningarna 

som nyanlända hade vid ankommandet till Sverige. Resultatet visade att etableringsprocessen 

påverkades både av tidigare erfarenheter samt utbildning, men där den största faktorn till varför 

en del nyanlända hade kommit längre i sin språkutveckling berodde på om de var aktiva i en 

fritidssysselsättning. En sysselsättning bidrog till deras etablering samt resulterade i ett bredare 

socialt nätverk med svenskar. Inom föreningslivet möttes människor och där de uttalade 

barriärerna mellan nyanlända och svenskar rivdes och istället byggdes en social plattform upp 

där människor kunde mötas på samma villkor oavsett olikheter. Att känna en tillhörighet inom en 

social grupp likt föreningslivet visade sig vara viktigt i nyanländas etableringsprocess samt för 

deras sociala identitet då de dels fick känna en tillhörighet, men även för att de blev mer 
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accepterade. Därmed har vår studie mycket komplex där det inte handlar om att enbart anpassa 

sig till det svenska samhället eller att lära sig språket. Det vi däremot kan konstatera är att 

språket är en av de viktigaste grundpelarna i dagens samhälle, en dörröppnare till att vi möts och 

där också föreningslivet kan bidra till att vi ökar förståelsen för varandras olikheter. 

 

7.2 Avslutande reflektion 

När vi reflekterar över vår studie så kommer vi fram till att vårt sociologiska problem är ett 

mycket komplext ämne, då språkets betydelse berörs av många olika komponenter. Vi kan 

således inte ge ett konkret svar utan svaret består av många olika faktorer som påverkar 

vartannat, vilket vi också upplever har varit vår begränsning i studien. Trots ämnets komplexitet 

har vår studies resultat ändå stämt bra överrens med den tidigare forskningen som vi har tagit del 

av, vilket tyder på att vår studie har hög trovärdighet.   

 

Som ett bidrag till andra studier vill vi upplysa om vår att vår studie kan påvisa föreningslivets 

betydelse för språket och hur viktigt det är för nyanländas känsla av sociala delaktighet. Vi vill 

slå ett slag för att föreningslivet borde ha en större roll i samhället för nyanländas integration. Vi 

tror att det skulle ha varit positivt om föreningslivet tog på sig ett större ansvar att engagera och 

motivera nyanlända då vi ser att det har en sådan stor betydande inverkan på integrationen.  Vi 

anser också att det borde finnas ett större överskridande samarbete mellan politiker, egna företag, 

kommuner och föreningsliv för att tillsammans få nyanlända integrerade i samhället. Med vår 

studie kan vi bidra till att belysa språkets vikt men även hur stor föreningslivets inverkan har på 

våra nya medborgare. Vi ser även med vår studie hur viktigt det är att dels öka motivationen hos 

nyanlända med både teoretiska och praktiska moment under etableringen, men även försöka att 

skapa fler mötesplatser som gör att nyanlända kan få möjligheten ta del av den sociala 

gemenskapen. 

 

Inför framtida forskning hade det också varit intressant att undersöka de brister i etableringen 

som våra informanter har upplyst oss om. Vi har sett att det finns vissa delar i etableringen som 

hade behövts justeras för att öka motivationen hos samtliga deltagare. Språkdelen borde 

utvecklas och influeras med fler praktiska moment där det också involverar fler muntliga 

konversationer med svenskar. Vi tror även att en minskning av tiden framför skolbänken och fler 

praktiska moment hade kunnat göra att språket lärs in snabbare och att nyanländas tidigare 

erfarenheter lättare kommer till användning. Om detta förändras tror vi också att det kommer att 

leda till ökade chanser till arbete och utbildning vilket också kan göra att vi tar tillvara på 
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nyanländas kunskaper och erfarenheter istället för att se dem som otillräckliga för svensk 

arbetsstandard. 

 

Då vi även ser att etableringsprocessen är lång, så hade det varit intressant att göra en 

fortsättning på denna studie genom att studera nyanlända som har varit bosatta i Sverige under en 

längre tid. Det hade varit intressant för att studera ifall vårt resultat speglar samma åsikter även 

för de som har varit i Sverige under en längre period. Upplever de att de är integrerade i 

samhället och har språket fortfarande lika stor betydelse för deras känsla av social delaktighet. Vi 

anser att det är två viktiga forskningsområden då det innebär att göra en förbättring för 

nyanländas situation. Det är inte bara en kortsiktig studie utan även ett bidrag för kommande 

generationer i dagens “mångkulturella” Sverige.   
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Bilaga: Intervju-guide                                                                                                       

Vi har använt väldigt enkla frågor, då alla inte kan tala svenska flytande. 

Vi har valt olika teman att behandla med en berättande huvudfråga. Om inte besvaras så har vi 

ett antal underfrågor att ta hjälp av. 

 

Livet i hemlandet 

Hur ser du på livet i ditt hemland innan du kom till Sverige? 

Kan du beskriva för oss hur en vardag såg ut i hemlandet? 

Vad är det bästa med ditt hemland? 

Arbetade du i ditt hemland? Om ja, med vad? 

 

Invandring till Sverige 

Hur upplevde du att det var att komma till Sverige? 

Hur hade du förväntat dig att livet i Sverige skulle vara? 

Kan Ni beskriva hur en vardag i Sverige? 

 

Livssituation idag 

Hur ser du på din livssituation idag? 

Kan du berätta om dig själv? Ålder? Modersmål? Utbildning? 

-Har du familj och vänner i Sverige? 

-Har du arbetat sedan du kom till Sverige? 

-Hur tycker du det är att leva i Sverige? 

                                                                                                          

Att lära sig språket 

Hur upplever du att det är att lära sig svenska? 

-Upplever du att det är viktigt att lära sig svenska? 

-Hur länge har du läst svenska? 

-Är svenska språket svårt eller lätt att lära sig? 

-Hur har språket hjälpt dig att komma in i samhället bättre? 

-Tror du att det är viktigt att kunna svenska bra för att få ett arbete? 

-Känns det egna ursprungsspråket mindre viktigt nu? På vilket sätt? 

-Hur känns det att använda sig av ett språk som man inte är uppvuxen med? 

- Upplever du att svenskar behandlar dig annorlunda för att inte är född i Sverige? 
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Social delaktighet 

Hur ser du på dina möjligheter att delta i det svenska samhället idag? 

- Vad är innebär social delaktighet för dig? kan du berätta?  (tex, familj, vänner, arbete) 

-Upplever du att det svenska språket har betydelse för att komma i kontakt med svenskar? 

-Upplever du att det är svårt att komma i kontakt med svenskar, på vilket sätt? 

-Hur anser du att relationen/situationen mellan “svenskar” och “invandrare” är i Sverige? 

-Deltar du i några fritidsaktiviteter? I så fall vilka? 

-Är du med i någon förening? I så fall vilken?   

-Känner du dig delaktig i samhället? Isåfall på vilket sätt? 

 

Identitet 

-Hur ser du på din egen identitet idag? 

-Upplever du att du får vara den du är i Sverige? 

-Har du någon gång känt att du blir behandlad annorlunda för att du är invandrare? 

-Känner du dig hemma i Sverige? 

-Tror du att du kommer att återvända till ditt hemland? 

-Anser du att du har två kulturella identiteter? 

-Upplever du att du får behålla din kultur? (religion,språk, traditioner) 

 

Att bli respekterad 

Hur ser du på dina möjligheter att bli respekterad av andra i det svenska samhället? 

-Vad betyder att bli respekterad för dig ? 

-Upplever du att man måste lära svenska i Sverige för att bli respekterad? 

-Upplever du att du blir bättre bemött av svenskar när du pratar svenska?   

-På vilket sätt är det viktigt för dig att blir respekterad som svensk medborgare? 

-Upplever du att du blir behandlad annorlunda på grund av språket? Exempel? 

 

Etablerad 

-Kan du berätta lite om vad etableringen innebär för dig? 

-Etableringen är i två år, tror du att man är etablerad efter två år i Sverige? (språk, 

samhällsorientering, arbete) 

-Har du fått lära dig det som du tycker är viktigt? 

- Upplever du att samhället har höga krav? 

-Upplever du att du har blivit mer självständig på etableringen? 
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Kultur 

Skulle du vilja beskriva vad kultur är för dig? 

-Vad är svensk kultur/svenskt levnadssätt för dig? 

-Vad tycker du om kultur/svenskt levnadssätt innan du kom hit? 

-Hur ser du på den svenska kulturen nu? Vad är positivt? Vad är negativt? 

-Vad är det för skillnad på svensk kultur/svenskt levnadssätt och kulturen/levnadssättet i ditt 

gamla hemland? 

- Hur pass viktigt är det för dig att vara som en svensk? 

-Har du tagit till dig något från svensk kultur/svenskt levnadssätt? I så fall vad? 

-Umgås du med svenskar på din fritid? Tycker du det är viktigt att umgås med både landsmän 

och svenskar? 

-Vad är annorlunda i det svenska samhället i jämförelse med landet du kommer ifrån? (prata, 

bete sig, klä sig, umgås?) 

Slutligen 

-Har du något mer som du vill tillägga? 

 

Tack för er medverkan! 
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