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Jag är ett barn igen. 

De har tagit mitt språk. 

Jag kan inte längre uttrycka 

mig som jag gjorde förut. 

 

Jag är ett barn igen. 

De har tagit min identitet. 

Jag är inte längre den 

som jag var förut. 

 

Jag är ett barn igen. 

Men jag ville komma hit. 

Jag kunde inte längre stanna 

där jag var, tror jag. 

 

Jag är ett barn igen. 

Det blir ett nytt liv. 

Jag har fått en chans. 

Den tar jag gärna. 
 

(Klasen 1983)  



 

 

Sammanfattning 

Föreliggande kvalitativa studie kommer utifrån semistrukturerade intervjuer beskriva och 

analysera tio invandrade kvinnors upplevelser av språkets betydelse vid migration: 

transferfas och etablering i Sverige. Vidare undersöks hur kvinnorna upplever deltagandet 

vid sfi- undervisning och språkinlärning av det svenska språket. Slutligen undersöks 

vilken betydelse religionen har vid hanteringen av de känslor som de språkliga och 

samhälleliga kraven medför. Teorin om sociala rum har använts vid analys och tolkning 

av kvinnornas upplevelser. Teorin tydliggör hur kvinnorna upplever att den sociala 

verkligheten är konstruerad för dem, som schabloner, invandrade kvinnor i Sverige. Goda 

språkkunskaper är det absolut viktigaste verktyget för att legitimeras tillträde till de 

sociala rummen. Religionen är viktig för samtliga kvinnor men orsaken till detta varierar.  

 

Abstract 

The purpose of this qualitative thesis is from semi-structured interviews illustrate and 

analyze the stories of ten women’s experiences regarding the importance of language 

during migration and adaption in Sweden. Further the thesis seeks to illustrate how the 

women experience their participation in the education of sfi, Swedish for immigrants and 

learning the swedish language. At last the thesis seeks to examine the importance of 

religion to cope with the feelings over the demands of language and society. The theory 

of social spaces (rooms) has been used to analyze the experiences. The theory explains 

how the women experience their socially constructed reality, as standardized picture of 

immigrant women. The most important tool for legitimation to the social spaces is 

adequate language skills. All the women describe religion as important in life but the 

reason for that varies.  
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Förord 

Det har varit både roligt och svårt att skriva detta examensarbete som är en 

kandidatuppsats skriven vid Högskolan i Gävle. Utan hjälp, stöd och uppmuntran från 

flera personer hade det inte varit möjligt att slutföra. 

 

Vi vill börja med att tacka rektorer och lärare vid de sfi- undervisande enheterna som 

gjorde det möjligt för oss att komma i kontakt med respondenterna. Vi vill rikta vårt 

största tack till dessa kvinnor som öppenhjärtigt delade med sig av sina upplevelser. Tack 

för förtroendet! 

 

Vi vill även tacka våra familjer och vänner som ställt upp med barnpassning, tålamod och 

uppmuntrande ord under detta intensiva men roliga arbete. 

 

Sofie Halvarsson, Pernilla Moberg och Malin Stigenberg 
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1. Introduktion 

Vid val av uppsatsämne var uppsatsförfattarna eniga om att den skulle handla om invandrade 

kvinnor och deras upplevelser. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram denna grupp. Utifrån 

Christian Welzel och Ronald Inglehart’s (wvs 2018) kulturkarta från den sociologiska 

värderingsstudien World Values Surveys1 inspirerades vi att undersöka hur invandrade kvinnor 

från länder med traditionella värderingar upplever kravet på att delta i etableringsinsatser.2 

Dessa innebär bland annat deltagande i sfi3 för att bibehålla etableringsersättning. Fokus ligger 

på kvinnor med låg eller ingen utbildning som kommer från en kultur där överlevnad är 

viktigare än självförverkligande och där traditionella värderingar i fråga om religion och 

könsroller är rådande.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att belysa tio invandrade kvinnors upplevelser av språkets betydelse vid 

migration: transferfas4 och etablering i Sverige. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

kvinnor med låg eller ingen utbildning upplever kravet på att delta i sfi- undervisning som en 

del av etableringsinsatserna, samt hur kvinnorna upplever språkinlärningen. Slutligen 

undersöks vilken betydelse religion har för kvinnorna vid hanteringen av de känslor som de 

språkliga och samhälleliga kraven medför. Syftet kommer besvaras med dessa frågeställningar:  

• Vilken betydelse har språk under migrationsprocessen: transferfas och etablering i 

Sverige?  

• Hur upplever kvinnorna kravet på deltagandet i sfi- undervisning och språkinlärning? 

• Vilken betydelse har religion vid hantering av de känslor som de språkliga och 

samhälleliga kraven medför? 

  

                                                             
1 World Values Surveys är en återkommande, världsomfattande enkätstudie om värderingsförändringar. Se 

bilaga 3 för kulturkartan. 
2 För vidare information se Bilaga 4 
3 Enligt Språkrådets (2008, s. 142) Svenska Skrivregler bör initialförkortningar som blivit vedertagna skrivas 

med små bokstäver. 
4 Avser tiden det tar för migranten att ta sig från det gamla till det nya hemlandet. 
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2. Metod och material 

2.1 Design  

Det empiriska materialet i studien utgörs av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

invandrade kvinnor vilka har låg eller ingen utbildning och som deltar i sfi- undervisning. 

Studiens utgångspunkt var kvinnornas upplevelse av språkets och religionens betydelse vid 

migration: transferfas och etablering i Sverige samt hur det samhälleliga kravet på 

språkkunnighet påverkar kvinnorna känslomässigt. Semistrukturerad intervju valdes utifrån 

dess möjlighet att genom öppna frågor, men i bestämd ordningsföljd ge kvalitativa data. Vidare 

innebär detta att de i förväg uppsatta frågorna lämnar utrymme för följdfrågor. Den 

semistrukturerade intervjuns flexibilitet bekräftas av Gillham (2008, s. 103). Den kvalitativa 

metoden kan beskrivas som tolkande forskning där tolkningen inriktar sig på att förstå 

verkligheten för deltagarna i undersökningen (Bryman 2011, s. 341). Den kvalitativa 

forskningsintervjun har enligt Kvale och Brinkmann sina nackdelar, bland annat att den brister 

i validitet då den bygger på respondenternas subjektiva upplevelser vilket gör den svår att 

generalisera, upplevelsen blir dessutom subjektivt tolkad av forskaren (Kvale & Brinkmann 

2014 s. 210). Holme och Solvang (1997, s. 79) menar däremot att metodens fördel är just att 

den visar en helhetsbild vilket skapar större förståelse för sociala processer och den enskilde 

individens upplevelser.  

 Uppsatsförfattarna inser vikten av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt vilket enligt 

Eriksson och Hultman (2014, s. 166) kan översättas till ”tolkningskonst eller tolkningslära”. Vi 

har i möjligaste mån tagit vår förförståelse i beaktning vid tolkning av det empiriska materialet. 

Förförståelse innehåller bland annat tidigare erfarenheter, kunskaper, fördomar och värderingar 

(Holme & Solvang 1997, s. 95). Förförståelsen tydliggjordes genom Weltzel och Inglehart´s 

kulturkarta; som tre, vita kvinnor, uppvuxna och socialiserade i det sekulära svenska samhället 

uppmärksammades vi på skillnaderna som skulle kunna finnas mellan oss och individer som 

socialiserats i samhällen med traditionella värderingar. Att uppmärksammas på detta är en 

förutsättning för förmågan att vara objektiv vilket är avgörande för resultatet. Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt innebär att betraktaren försöker se och uppfatta världen genom den 

betraktades ögon och utifrån det förstå dennes upplevelser, handlingar och tankar. För att uppnå 

nödvändig förståelse och fullgott resultat vid tolkande av materialet krävs kunskap i att skifta 

mellan den undersökta individens perspektiv och det egna perspektivet (Eriksson & Hultman 

2014, ss. 167–168). 
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Analys och tolkning av studiens empiriska material utfördes med hjälp av utvalda delar ur teorin 

om sociala rum som Lena Grip (2010) lektor i kulturgeografi presenterar i avhandlingen, 

Likhetens rum -olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner. En 

modell skapad av oss uppsatsförfattare, presenteras för att tydliggöra de utvalda begreppen från 

teorin. Analysen har för avsikt att tolka kvinnornas upplevelser av språkets betydelse för att 

legitimeras tillträde till de olika sociala rummen i Sverige. För en djupare psykologisk förståelse 

av kvinnornas upplevelser ansåg vi det vara av vikt att förtydliga innebörden av social 

konstruktionism5 och socialisationsprocessen som vi anser att teorin om sociala rum bygger på. 

Vidare används begrepp och tankar från religiös coping6 som Pargament (1997) beskriver i The 

psychology of religion and coping: theory, research, practice vid analys av respondenternas 

upplevelser av religionens betydelse i livet. 

 Studiens syfte och frågeställningar utgjorde grunden för sökning i databaserna 

Academic Search Elite, Discovery, Google Scholar och Libris. De sökord som använts består 

av både svenska och engelska: invandrarkvinnor, invandring, etablering, språkinlärning, sfi, 

migration, integration, stress, religion och coping. 

 De källor uppsatsförfattarna ansett vara av störst vikt är: för migration och etablering, 

Riyadh Al- Baldawi (2014) och hans bok Migration och Anpassning, och för språksvårigheter 

och betydelsen av identitetsförlust Elsie C. Franzén (2001) Att bryta upp och byta land, för 

social konstruktionism Peter L. Berger (1991 [1966]) och Thomas Luckmann The social 

construction of reality: a treatrise in the sociology of knowledge, för information och statistik 

om värderingar och värderingsförändringar World Values Survey och slutligen för religionens 

del Kenneth I. Pargament The Psychology of Religion and Coping- Theory, Research, Practice.  

2.2 Urval och avgränsningar 

Respondenterna i studien skulle vara deltagande i sfi- undervisning och valdes utifrån kön och 

tidigare utbildning. Respondenterna skulle ha låg eller ingen utbildning och vara över 18 år.

 Vid kontakt med två kommuner ledde informationen vidare till rektorer vid två sfi-

undervisande enheter i Gävleborgs län. Via rektorerna blev vi introducerade till två sfi-klasser 

på två olika orter. Tillsammans med lärare för dessa klasser kom vi överens om datum och tid 

för besök. Tio respondenter med varierande språkutveckling i svenska valde att delta i intervju. 

Respondenterna har varit i Sverige mellan 1–8 år. Vid intervju med de respondenter som 

                                                             
5 Inom samhällsvetenskap råder det olika åsikter om huruvida dessa begrepp, socialkonstruktionism, social 

konstruktionism eller socialkonstruktivism är synonymer eller helt skilda fenomen, vi har valt att använda social 

konstruktionism då Antoon Geels använder det begreppet i Den Religiösa Människan. 
6 Coping är en översättning från engelskan och betyder ’hantera’. Religiös coping avser en psykologisk teori om 

religionens roll i hanterandet av kriser. 
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befinner sig tidigt i språkutvecklingen var det nödvändigt att använda språkstöd. Studien 

behandlar invandrade kvinnors upplevelser, invandrade män uteslöts, då forskning visar att de 

har lättare att etablera sig i ett nytt hemland.7 Detta bekräftas av Lena Grips (2010) avhandling 

samt Arbetsförmedlingens handlingsplan utförd på uppdrag av Regeringen, 

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017 – Handlingsplan för att fler utrikesfödda kvinnor 

ska vara sysselsatta i arbete eller studier, 2017–2018 (Borrman, Cheung & K. Larsson 2017). 

2.3 Datainsamling 

Inför intervjuerna ansåg uppsatsförfattarna det vara av betydelse att införskaffa förståelse om 

interkulturella möten. Under samtal med en invandrad individ som inte har fullgoda 

språkkunskaper i svenska menar Angel och Hjern (2004, s. 35) att intervjuaren riskerar tala till 

individen som om den vore ett barn, något som för den invandrade kan skapa känslor av 

förminskning och nedvärdering. Detta togs i beaktning vid intervjuerna.  

 Ett intervjuunderlag med tjugotalet öppna frågor skapades som respondenterna i förväg 

tog del av. Lärarna och språkstödet vid sfi- undervisningen förklarade frågorna för 

respondenterna vilket gav respondenterna möjlighet att ventilera eventuella oklarheter. 

Genomgången förberedde även respondenterna för att vissa frågor kunde vara av känslomässig 

karaktär. För intervjuplan, val av intervjufrågor och andra metodologiska detaljer nyttjades 

Annika Lantz (2013) Intervjumetodik och Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvangs (1997) 

Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Alan Bryman (2011) 

Samhällsvetenskapliga metoder samt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) Den 

kvalitativa forskningsintervjun. 

 Då vi ansåg det vara viktigt att skapa goda relationer inför intervjuerna gjordes ett första 

besök för en presentation av studiens syfte hos de utvalda sfi-klasserna. Detta visade sig vara 

till nytta då det medförde att flera kvinnor kände sig trygga nog att delta i intervju. Viljan att 

bemöta dessa respondenter ledde till att några intervjuer skedde parvis då tidsbrist uppstod. 

Intervjuerna utfördes vid två tillfällen i mars 2018 under lektionstid i lokaler tillhörande sfi och 

varade i upp till en timme. För att underlätta senare bearbetning av materialet spelades samtliga 

                                                             
7 Att benämna ursprungslandet som hemland kan ge intrycket av att Sverige inte är hemland för den invandrade. 

Hur bör vi benämna landet den invandrade kommer ifrån? Ursprungsland, fosterland eller moderland skulle 

rimligtvis fungera. Under samtal med respondenterna framkom dock att de var väl förtrogna med ordet hemland. 

Vi har i materialet valt att använda oss av begreppen det gamla och det nya hemlandet då vi vill undvika att 

benämna Sverige som något annat än hemland. Detta är enligt saob hemland: HEMLAND hem3~lan2d, n.; best. 

-et; pl. =. land (l. bygd) där man har sitt hem (är statsborgare) l. där man växt upp; äv. i utvidgad anv. (motsv. 

HEM I 4 slutet): land l. trakt där ngt företrädesvis hör hemma l. varifrån ngt härstammar l. spridit sig.  
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intervjuer in då det enligt Lantz (2013, ss. 144–145) distraherar intervjuaren att under intervjun 

samtidigt anteckna. 

2.4 Databearbetning 

Utifrån det inspelade materialet transkriberades intervjuerna. I möjligaste mån transkriberades 

intervjuerna ordagrant, i vissa fall har en omskrivning dock gjorts för att språkbristerna inte 

skulle leda till förlust av viktig information. Uttryck som skratt och gråt har transkriberats 

genom parenteser i fall de tillfört något till det sagda. Efter utskrift numrerades varje respondent 

och dess intervjusvar och klipptes sedan ut för kategorisering och uppdelning i mappar. 

Tillvägagångssättet förespråkas av Patel och Davidson (1994, s. 101). Detta var ett kreativt och 

roligt arbete. Fyra kategorier framträdde och för att underlätta för analys och tolkning delades 

dessa kategorier sedan upp i underkategorier. Av designmässiga skäl presenteras endast 

huvudkategorierna i resultatet. Därefter gjordes ett urval av citat som skulle representera de fyra 

kategorierna. För att tydligt skildra respondenternas upplevelser och bristande språkkunskaper 

har vi valt att i texten använda relativt många citat.  

2.5 Etiska överväganden 

Trots att högskolestudenters arbete inte berörs av lagen om etikprövning är det enligt 

Vetenskapsrådet (2017) lämpligt att som student ta hänsyn till vissa etiska aspekter, 

exempelvis:  

• Information - respondenterna har informerats om studiens namn och syfte, vilka som 

genomför den, samt tagit del av information hur data kommer att samlas in och hur den 

kommer bearbetas.  

• Samtycke -  respondenterna har tagit del av skriftlig information och sedan muntligen 

lämnat samtycke. De informerades om att samtycket när som helst kan upphävas.   

• Konfidentialitet - respondenterna har fingerade namn i det presenterade materialet. 

Ortnamn eller namn på de besökta sfi- enheterna har uteslutits. Detta för att bevara rätten 

till privatliv och för att obehöriga inte ska kunna utnyttja informationen (Muhli 2014, s. 

40; Bryman 2011, ss. 131–132). 
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3. Tidigare forskning 

Forskning kring språk, migration och anpassning8 har skett ur en mängd olika perspektiv och 

genom olika ämnesområden. Uppsatsförfattarna har valt att fokusera på invandrade kvinnors 

upplevelser av språkets betydelse vid migration: transferfas och etablering och vilka känslor de 

medför. Forskning som berör migration: transferfas och etablering/anpassning har Elsie C. 

Franzén, psykolog och docent i pedagogik presenterat i Att bryta upp och byta land. Den 

behandlar psykologiska processer som uppstår vid migration och anpassning i det nya 

hemlandet såsom språksvårigheter, identitetsförlust och separation. Franzén belyser hur 

individen påverkas av olika omständigheter vid språkinlärning där bland annat 

meningsbyggnad, uttalsregler och kulturella avstånd utgör hinder för processen (Franzén 2001, 

ss. 33–26). Även Riyadh-Al Baldawi docent i psykiatri och grundare av Orient Hälsan i 

Stockholm visar genom sin forskning hur individer påverkas psykosocialt av migrationens olika 

stadier, vilket även avser tiden innan och efter migrationen. Migrationsprocessen för med sig 

starka känslor där hopp och förväntan inför det nya hemlandet blandas med krav på att anpassa 

sig till en ny kultur med dess traditioner och språk. Beroende av bakgrund kommer individen 

att klara av denna anpassning mer eller mindre bra (Al- Baldawi 2014, ss. 24–26). 

 Lena Grip (2010), lektor i kulturgeografi behandlar i avhandlingen Likhetens rum- 

olikhetens praktik om produktion av integration i fyra svenska kommuner, kvinnlig integration 

och hur teori och praktik inte är samstämmiga. Afrah Abdulla (2017) behandlar integration och 

etablering i avhandlingen Readiness or resistance?: Newly arrived adult migrants' experiences, 

meaning making, and learning in Sweden. Abdulla beskriver hur den nyanlände förväntas 

anpassa sig och socialiseras till en god medborgare. 

 Forskning som belyser olika diskurser inom språkinlärning genom sfi har utförts av 

bland annat Jenny Rosén, universitetslektor i språkdidaktik i avhandlingen Svenska för 

invandrarskap? Språk, kategorisering och identitet inom utbildningsformen - Svenska för 

invandrare där fyra studier presenteras. Rosén (2013) belyser bland annat sfi-diskursens 

utveckling från 1960-talet fram till 2011. Svenskundervisningen har enligt Rosén präglats av 

en etnocentrisk diskurs om den skapade schablonen av invandrare. Utifrån en svensk norm kom 

den invandrade kvinnan att ses som en anomali. Vidare har Qarin Franker (2004), 

universitetslektor i svenska som andraspråk i sin forskning bland annat visat på vikten av att 

språkinlärning sker på andra platser än under de formella former som undervisning innebär. 

                                                             
8 I de fall där begreppet anpassning används istället för etablering avser det tidigare forskning där forskarna 

använder sig av begreppet anpassning.  
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Franker behandlar frågor om litteracitet vilket även behandlas i en rapport av Inga-Lena Rydén 

(2007) på uppdrag av ROSA – Rapporter Om Svenska som Andraspråk. 

 Forskning som visar på att invandrade kvinnor tvingas ta lågbetalda arbeten har bland 

annat behandlats av Disa Bergnehr, universitetslektor i socialt arbete. Bergnehr menar att 

kvinnornas sociala nätverk påverkas och bristande språkkunskaper gör att kontakten med 

myndigheter, skola och vård upplevs som svår (Bergnehr 2017, s. 53). Inger Lindberg (1996), 

professor i tvåspråkighet beskriver också vikten av språkkompetens vid arbete. Michael Cole, 

forskare i psykologi och Yrjö Engeström (1993), professor i kommunikation talar om att 

språkinlärning är ett kollektivt ansvar. 
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4. Teoretiska ingångar 

Teorin om sociala rum har utvecklats av Lena Grip som i sin tur har inspirerats av sociologen 

och filosofen Henri Lefvebres teori om konstruktionen av rum. I boken The production of Space 

beskriver Lefvebre (1991) att rum inte enbart består av fyra väggar utan att det även kan vara 

något abstrakt. Rum kan bland annat vara en social konstruktion, en produkt av mänsklig 

interaktion och aktivitet. Grip har utgått från Lefebvres rumsliga triad men bland annat lagt till 

begreppet schabloner som är en representation av stereotypa uppfattningar. Detta tillägg 

grundar Grip på att Lefvebre varit könsblind i skapandet av teorin. Grip menar att stereotypa, 

förenklade föreställningar alltså skapar schabloner vilket kan beskrivas vid en pepparkaksform, 

detta innebär att de stereotypa föreställningarna kan upprepas i det oändliga. Ett exempel på en 

schablon är muslimskt kvinna som förenklas till någon som är förtyckt, lever på bidrag, talar 

dålig svenska och skyler sig med sjal (Grip 2010, ss. 16, 80). Uppsatsförfattarna har inspirerats 

av denna teori och använt utvalda delar vid analys och tolkning av det empiriska materialet. De 

utvalda begreppen har förtydligats. Den teoretiska ansatsen för analysen och tolkningen tar sin 

utgångspunkt i de sociala rummen, det skapade rummet, det uppfattade rummet och det levda 

rummet som alla är sammanlänkade och alltid samverkar (Grip 2010, s. 24). 

 

 

Figur 1. Egen modell utifrån Grips teori om sociala rum. 

Det första rummet, det skapade rummet är abstrakt, här dominerar kunskap och makt. Det 

innebär att här producerar auktoriteter som makthavare, vetenskapsmän och även föräldrar 

regler, föreställningar, normer och sociala koder som i sin tur gjuter formen för schablonen. I 

det skapade rummet konstrueras språk, regler fastställs om: grammatik, ord och begrepp och 

dess betydelse. Här skapas även det ramverk och värderingssystem som människor socialiseras 

in i. I det andra, det uppfattade rummet vilket bland annat består av fysiska föremål såsom 

byggnader och människors kroppar men även institutionella fakta, abstrakta men ändock 

bestämda ting likt landsgränser, geografiska platser exempelvis Sverige. Här tillämpas och 



 

9 

 

används språk, regler och schabloner som uppkommit i det skapade rummet. I det 

uppfattade rummet sker interaktion mellan människor och därigenom reproduceras 

uppfattningen av den bestämda konturen som en schablon innebär. Barnet uppfostras 

exempelvis till att inta den uppfattning som överförs via föräldrar och andra auktoriteter och 

schablonen muslimsk kvinna kan därför leva vidare. Schabloner och föreställningar om 

schabloner är dock inte statiska utan kan vid ifrågasättande sakta förändras och på sikt leda till 

skapandet av en ny schablon. Det tredje rummet avser det levda rummet vilket präglas av 

starka känslor upplevda i nuet såsom passion, kärlek, stress och rädsla. Här finns känslomässiga 

associationer om det uppfattade rummet, känslan som infinner sig vid tanken på exempelvis 

kyrkan, moskén, hemmet, familjen eller sfi (Grip 2010, ss. 24–25, 28).  

 Teorin om sociala rum kan antas bygga på idéer om social konstruktionism, vilket 

kortfattat innebär att människan är i behov av att strukturera och ordna den sociala verkligheten. 

Enligt Antoon Geels (2012, s. 60) sker detta genom att föreställningar förklaras med språkliga 

överenskommelser skapade av människor i en viss tid och kontext likt det skapade rummet. 

Dessa överenskommelser benämner John R. Searle (1999, ss. 15, 45–47) som sociala- eller 

institutionella fakta. Landsgränser är exempel på ett sådant fakta; en landsgräns är just en 

landsgräns för att människor övertygats till att tro att det är en landsgräns. Om människor skulle 

sluta tro på landsgränser skulle de inte längre existera. Peter Berger och Thomas Luckmann 

(1991 [1966], s. 67) menar att människans subjektivitet skapas genom sociokulturell kontext 

och människan är därför både formbar och påverkningsbar. Detta innebär i sin tur att det 

skapade rummets uppställda institutionella fakta kan implementeras i människans 

verklighetsuppfattning vilket tron på exempelvis landsgränser, invandrare, krig, äktenskap, 

pengar och egendom vittnar om. Mot bakgrund av detta kan slutsatsen dras att för det uppfattade 

rummets sociala ordning skall bestå krävs att nya samhällsmedlemmar internaliserar9 det 

skapade rummets institutionella fakta som råder i det givna rummet. Detta innebär med andra 

ord att invandrade individer i exempelvis Sverige enligt socialkonstruktionistiska idéer måste 

socialiseras till goda svenska medborgare för att legitimeras tillträde till de sociala rummen. 

Som uppsatsförfattarna tolkar Lefvebre (1991, s. 59) menar han: för att skapa förändring i ett 

samhälles värderingssystem måste nya skapade rum med nya institutionella fakta upprättas. 

  Socialisationsprocessen beskrivs av Berger och Luckmann beröra socialisering av 

infödda samhällsmedlemmar från barndom till vuxen ålder. Socialisationsprocessen består av 

två delar, primär socialisation och sekundär socialisation. Den tidiga barndomen står för den 

                                                             
9Med internalisering menas att något integreras till den subjektiva verklighetsuppfattningen.   



 

10 

 

primära socialisationen, de signifikanta andra, alltså de personer barnet möter i sin omgivning 

har ett stort inflytande över barnet. De tolkar och förklarar det skapade rummet och den 

objektiva verkligheten där institutionella fakta ingår och överför språk, normer och religiösa 

föreställningar och värderingssystem. Barnet ges möjlighet att skapa en egen identitet utifrån 

de roller och attityder som det uppfattade rummet erbjuder. Redan i detta primära steg gjuts en 

form åt individen, en schablon av till exempel flicka eller pojke, svart eller vit, kristen eller 

muslim, religiös eller sekulär. I den primära socialisationen är det sällan frågan om något val 

mellan olika verklighetsuppfattningar (Berger & Luckmann 1991 [1966], ss. 149–157). 

 Socialisationsprocessens andra steg, den sekundära socialisationen beskrivs börja i 

skolåldern då andra auktoritära och viktiga personer kommer in i barnets liv, exempelvis lärare. 

Skillnaden är att dessa relationer inte bygger på känslomässiga band vilket i sin tur leder till att 

de nya kunskaperna, perspektiven och värderingarna som här förvärvas inte rotas lika djupt i 

individen. Språket är det viktigaste som överförs genom socialisationsprocessen via de 

signifikanta andra då ”förståelse av språk är en förutsättning för att förstå det vardagliga livets 

verklighet” (Berger & Luckmann 1991 [1966], ss. 51–52, 157–166). Människans 

orienteringssystem är en produkt av socialisationsprocessen och kan beskrivas som en inre 

kompass eller ett ramverk för tolkning och problemlösning (Pargament 1997, ss. 99–100). 

Människan är en social varelse vilket innebär att varje orienteringssystem, symboliskt 

universum och verklighetsuppfattning kräver social bekräftelse för att bibehållas. Vid byte av 

socialt rum som vid migration kan en individ i brist på social förstärkning av sin subjektiva 

verklighetsuppfattning uppta element ur den nya miljön (Berger & Luckmann 1991 [1966], ss. 

183–193). 
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5. Resultat och analys 

Resultatet grundar sig på de utförda intervjuerna vilka analyseras utifrån teorin om sociala rum. 

De socialkonstruktionistiska tankarna och idéerna samt den socialisationsprocess som 

samhällets nya medlemmar genomgår kommer tydliggöras. Resultat och analys presenteras i 

löpande text och förstärks med citat. 

5.1 Migration: transferfas och etablering 

I denna del av resultatet behandlas migration och upplevelsen av alla dess delar: uppbrottet och 

separationen från det gamla hemlandet, transferfasen och etableringen i det nya hemlandet. 

Migration medför alltid förluster och separationer. Den tid det tar för individen att nå det nya 

hemlandet benämner Al-Baldawi som transferfas. Denna fas kan variera i tid, beroende på hur 

lång den är kommer individen att påverkas mer eller mindre negativt. Al-Baldawi har i sitt 

arbete mött familjer där transferfasen pågått under flera år och, i vissa fall, uppemot tio år. 

Individer med lång transferfas uppvisar sämre psykisk hälsa då de tvingas till ständiga uppbrott 

med flytt mellan olika länder och områden. Uppbrotten medför känslor av otrygghet och 

ovisshet (Al-Baldawi 2014, ss. 31–32):  

[…] det var jättejobbigt, det tar lång tid innan jag kom till Sverige. Efter Afghanistan inte direkt 

gick till Iran, men när det gick till Iran det finns stad och sen efter Iran vi gick till Turkiet. Efter 

Turkiet vi gick till Grekland, efter Grekland vi gick till Bulgarien. Efter Bulgarien gick till 

Danmark, Köpenhamn och sen Sverige. 

(Diana, 36 år, Afghanistan, 2018-03-13) 

Först till Turkiet där vi var sex dagar, sen flyttade vi till Grekland. Där var vi nästan 1,5 månad. 

Sen vi flyttade direkt till Sverige. När vi kom till Grekland så ville vi till något land i Europa 

vilket land spelade ingen roll. Vi ville vara fri. Sen en man när vi betalade pengar, vi flyger till 

Sverige. Grekland var inte bra, mycket folk, mycket dricka och narkotika, mycket problem. Jag 

såg samma. Europa? Jag vill tillbaka till mitt hemland! Inte Europa! 

(Zara, 44 år, Syrien, 2018-03-13) 

Respondenterna beskriver ovan upplevelser av långa och svåra transferfaser. 

Individer inom en grupp eller en familj på flykt tenderar att under transferfasen sluta sig till 

varandra för att skydda sig mot den okända och otrygga omgivningen (Al- Baldawi 2014, s. 

32). Mot bakgrund av detta kan antas att det egna språket blir viktigare, då det förstärker 

grupptillhörigheten. 

 Ur ett teoretiskt perspektiv kan urskiljas två skapade rum med olika uppsättningar 

regler, föreställningar, normer och sociala koder. Det ena utgör det skapade rummet som 

grupptillhörigheten innebär, vilket görs otillgängligt för andra individer. Det andra skapade 

rummet, samhället hamnar i skymundan. Detta fenomen kan resultera i segregation i det nya 

samhället; individen anser det vara irrelevant att socialisera sig och lära sig språket i ett samhälle 
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där vistelsen inte är permanent. Segregationen kan även bero på att samhället inte ger flyktingen 

tillträde till det skapade rummet samhället. Det uppfattade rummet vilket avser den fysiska 

omgivningen hinner aldrig bli en trygg plats för individen då ständiga separationer sker. 

Sammanslutningen inom gruppen blir allt mer betydelsefull under dessa förhållanden, det egna 

och välbekanta språket binder samman medlemmarna för att skapa en form av stabilitet. Under 

transferfasen påverkas det levda rummet då starka känslor är påtagliga vilket Al- Baldawi 

bekräftar då han beskriver att transferfasen innebär stora psykosociala påfrestningar (Al-

Baldawi 2014, s.32). 

 De som migrerar frivilligt undgår transferfasen då de oftast anländer direkt till det nya 

hemlandet (Al-Baldawi 2014, s.18–19).  En av respondenterna emigrerade från Thailand på 

grund av giftermål med svensk man. Franzén (2001, ss.27–28) påpekar att tidigare forskning 

om migration ofta saknar dessa så kallade kärleksmigranternas perspektiv och att denna grupp 

inte nämns vid teoretiska diskussioner om migration. De övriga kvinnorna lämnade sina gamla 

hemländer med orsak av otrygghet till följd av krig, politiskt förtryck och brist på autonomi: 

Ja därför att det finns mycket krig, det finns inte frihet det finns inte demokrati därför jag flytta. 

Finns hela tiden mörda, krig hela tiden, bomb, jag rädd för mitt liv därför jag kommer hit till 

Sverige. 

(Amaal, 22 år, Somalia, 2018-03-13) 

Respondenten Amaal beskriver hur hon flyr från krig och därmed förlorar hon sitt hemland, sin 

autonomi och allt det som för henne är välbekant. Franzén (2001, ss.42–46) menar att förluster 

av dessa slag utgör en kraftig psykisk påfrestning vilket kan leda till traumatisk kris. Krisen 

som följer i förlustens spår fortsätter att verka inom individen i det nya hemlandet; Franzén 

skildrar detta på ett tydligt sätt när hon belyser Wilhelm Mobergs bok, Invandrarna och tolkar 

karaktären Kristinas känslor av sorg vid förlusten av det gamla hemlandet: 

Kristinas sorg handlar om förlusten av något vi skulle kunna kalla jorden, fosterlandets jord. De 

välbekanta platserna, där just det kända innebär en speciell sorts trygghet. Det behöver inte vara 

jord i bokstavlig bemärkelse, inte heller något som man rent ekonomiskt ägt. Psykologiskt äger 

jag de platser där jag känner mig hemma – en stad, en skog, en strand. Dessa känslomässiga ägor 

kan inte säljas eller bytas bort. 

(Franzén 2001, s.59) 

Under intervjuerna blir flertalet respondenter märkbart berörda när de berättar om hur 

migrationen lett till förluster och Marta beskriver sin upplevelse såhär: 

Jag kommer från Syrien. Jag bodde i en liten by i ett hus men nu finns det inte mer […] Det blir 

så mycket. (respondenten blir ledsen, gråter). […] Efter jag kom hit i den här åldern så har det 

varit jobbigt att lära mig nytt språk och prata det, det är lite svårt, i Syrien var allting vårt, här är 

inget vårt, allt nytt, språket och allting. I Syrien var allt mitt eget, allting som jag vill kunde jag 

göra där.  

(Marta, 37 år, Syrien, 2018-03-21) 
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Likt Kristina upplever Marta förlust av något mer än en fysisk plats, ett uppfattat rum, 

uppbrottet berövar henne även välkända, känslomässiga platser, levda rum, som är fyllda med 

trygghet. 

 Al-Baldawi menar att migrationens orsak är avgörande för individens förmåga att 

anpassa sig i det nya hemlandet. De migranter som har en frivillig och planerad migration har 

oftast bättre möjligheter att acceptera och finna sig till rätta i det nya hemlandet än de som har 

en påtvingad och oplanerad migration (Al-Baldawi 2014, ss. 18–19). Enligt Franzén upplevs 

den första tiden i det nya hemlandet ofta positiv likt en smekmånad där kulturella olikheter ses 

på med spänning och nyfikenhet. Efter en tid upplever majoriteten dock att glädjen över det nya 

hemlandet lägger sig, verkligheten tränger sig på och den nya kulturen, det nya språket och den 

nya samhällsstrukturen upplevs svårhanterlig (Franzen 2001, s. 57). Angel och Hjern (2004) 

bekräftar detta:  

Lättnaden och nyfikenheten går efter några veckor eller månader över i ett slags uppvaknande. 

Kraven från det nya samhället framstår som mycket tydliga, liksom oförmågan att komma till 

rätta med dem. Den vuxne är nu offer för många stridiga känslor. Det gamla tränger sig på med 

kraft. 

(Angel & Hjern 2004, s.34) 

Individen inser efter smekmånaden att kunskaper i det nya språket krävs för att få tillträde till 

det uppfattade rummet. Geels (2012, s. 64) menar att språket är viktigaste verktyget för 

legitimering. I fall där språket inte förmår ge tillträde till det uppfattade rummet kommer enligt 

Al-Baldawi (2014, s. 53) vissa individer försöka stärka familjebanden och den kulturella 

identiteten och vända sig till gamla kulturella ritualer för att finna tröst och kunna handskas 

med situationen. Nedan beskriver respondenten hur förändring inom familjen har påverkat 

henne: 

Jag bodde i ett hus med trädgård, tre rum och kök, med min man och mina barn, sju barn. Nu vi 

bor på en lägenhet […] om vi bor tillsammans, äter tillsammans det är skönt, men jag blir ensam 

och tittar på fönstret, vem kommer hit, ingen kommer. Blir du ledsen då? Ja, min dotter hon bor 

här i (staden) och ibland, en gång i veckan jag såg henne, träffar och ibland 15 dagar, det beror 

på tiden när jag ser, om jag inte träffar henne på lång tid jag ringt, jag ringde till henne, varför du 

kommer inte hit? Mamma, jag pluggar, jag har inte tid och du vet jag är ensam hemma och jag 

kan inte. Jag blir ledsen, varför hon kommer inte till mig, träffa mig? Finns skillnad 

invandrarefamilj och sverigefamilj. 

(Mariam, 51 år, Syrien, 2018-03-13) 

För Mariam blir familjens sammanhållning extra viktig efter förlusten av sitt tidigare hem i 

Syrien och hon längtar efter att återigen uppleva tryggheten och gemenskapen som de delade 

när hela familjen levde tillsammans. 

 De förändringar som migration medför är bland annat minskad autonomi i fråga om att 

inte kunna göra sig förstådd på sitt modersmål. Det krävs att respondenterna inte bara lär sig ett 
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nytt språk utan även ett nytt kroppsspråk, vilket skapar ytterligare utmaning för respondenterna 

då kommunikation skiljer sig åt mellan olika kulturer. Al-Baldawi (2014, s. 64) belyser detta 

då han menar att kommunikation består av mer än det verbala, exempelvis är gester en viktig 

del av kommunikationen i mellanöstern medan det talade ordet är viktigt i de skandinaviska 

länderna. Detta kan leda till missförstånd då svensken kan missa viktiga signaler i arabens 

kroppsspråk eller uppfattar dessa gester som hotfulla och märkliga. Respondenten Mariam 

beskriver en sådan upplevelse: 

I mitt hemland man kan gå på gatan och se på varandra och hälsa på varandra men här man rädd 

när man går ut och hälsar på en man eller kvinna man säger hej kanske de säger hööö. (Mariam 

visar med kroppsspråk hur den hon möter rycker till). 

(Mariam, 51 år, Syrien, 2018-03-13) 

Med ett för svensken annorlunda kroppsspråk och bristande svenska upplevs Mariam som 

schablonen invandrad kvinna. Mariam å andra sidan möter schablonen svensken, tillbakadragen 

och misstänksam. Schablonerna nyttjas av båda parter likt förenklade uppfattningar av den 

andre. Rosén (2013, s. 146) menar att utifrån en svensk norm framställs invandrade kvinnor 

som anomalier. 

 De känslor som uppstår när smekmånaden övergår till insikt om de svårigheter 

individerna möter i det nya hemlandet kan skapa nostalgisk fixering. Det innebär att vissa 

individer stagnerar i minnen och känslor av det gamla hemlandet och gör därför inte några 

ansträngningar för att anpassa sig i det nya hemlandet (Angel & Hjern 2004, s. 36). 

 För att sammanfatta resultat- och analysdelen Migration: transferfas och etablering ur 

ett teoretiskt perspektiv kan det levda rummet anses vara det mest påverkade. Individen lever i 

ständig närvaro av starka känslor som stress, rädsla och ensamhet till följd av migrationen. 

Under smekmånaden övergår de starka känslorna av nyfikenhet, glädje och befrielse till känslor 

av frustration, oro och identitetsförvirring. Insikten om att inte ha full tillgång till det skapade 

rummet Sverige och att istället uppfattas som schablonen, invandrarkvinnan med bristande 

språkkunskaper och avvikande kroppsspråk skapar känslor av utanförskap. Insikten påverkar 

alltså återigen det levda rummet. 

 

5.2 Språkinlärning 

I den här delen behandlas respondenternas upplevelser av kravet att delta i sfi- undervisning 

samt presenteras olika perspektiv på språkinlärning. 

 Sfi- undervisningen ges för närvarande under tre timmar per undervisningstillfälle vilket 

är otillräckligt. Språkundervisningen bör kombineras med arbete eller praktik för att inlärningen 
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ska effektiviseras och är därför inte enbart ett uppdrag för sfi. (Franzén 2001, ss. 30–31; Rosén 

2013, s. 127). Flera respondenter uttryckte en önskan om att utveckla språkkunskaperna utanför 

sfi- undervisningen: 

Jag lärde mig här sfi bokstäver och mening sen jag gå till kyrkan språkcafé och träffa människor. 

Från arbetsförmedlingen det jag måste gå hit men finns annan plats jag går dit frivilligt som 

språkcafé, kyrkan, biblioteket, jag går runt varje dag till hit och dit och lära mig språket. 25% 

man går hit frivilligt men 75% man vill inte gå. […] sfi hjälp det hur man kan skriva och läsa 

men det när man prata blir lite svårt. Det är som att någonting fastnar i meningen. 

(Mariam, 51 år, Syrien 2018-03-13) 

Respondenten Mariam visar här motivation till att lära sig språket men önskar att göra det 

utanför sfi- undervisningen. Trots att sfi är en del av etableringsinsatserna tydliggör flera 

respondenter att de inte deltar i sfi för att bibehålla etableringsersättning utan inser vikten av att 

lära sig svenska: 

Nej, för att lära sig svenska, det är viktigt, inte för pengar! 

(Fariha, 42 år, Afghanistan, 2018-03-13) 

Individens motivation är en förutsättning för att språkinlärningen ska fungera (Lindberg 1996, 

s. 224). Samtliga respondenter visade på motivation inför att lära sig svenska och menade att 

”för att kunna gå in i samhället” är språkbehärskning av yttersta vikt: 

Jag vill lära mig språket, svenska språk. Det är viktig nyckel i ett land. Det är viktigt om man vill 

jobba, om man vill göra någonting, följa med barn någonting med skolan, till myndigheten. Det 

är viktigt språk om man vill jobba det är i första hand språk. 

(Hiwet, 40 år, Eritrea, 2018-03-13) 

Jag vill lära mig svenska, lära mig förstå samhället så att jag klarar mig med mina papper som 

kommer hem, att förstå och lära mig själv. 

(Marta, 37 år, Syrien, 2018-03-21) 

I citaten ovan beskrivs hur kunskap i det svenska språket är nyckeln till det som enligt teorin 

kan ge tillträde till samhällets tre sammanlänkade rum: det skapade, det uppfattade och det 

levda. Trots motivation inför uppgiften att lära sig svenska verkar pressen ibland påverka 

respondenterna negativt: 

Jättebra sfi, jag tycker om att studera, ibland jag tänker så mycket, jag blir stressad men jag tycker 

om att studera. 

(Johana, 44 år, Eritrea, 2018-03-21) 

Respondenternas tidigare utbildning varierar; de flesta saknar helt utbildning vilket kan vara en 

bidragande orsak till de prestationskrav de upplever. Individer utan formell utbildning kan ändå 

vara flerspråkiga vilket även gäller flera respondenter i studien. Flerspråkighet menar Franzén 

(2001) kan komma av uppväxten inom en minoritetsgrupp då det varit nödvändigt att lära sig 
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flera språk. Denna inlärning skiljer sig från den respondenterna nu genomgår, den har tidigare 

skett muntligen, vilket kan vara en ytterligare orsak till de prestationskrav respondenterna 

upplever. Genom sfi- undervisningen tvingas respondenterna lära sig läsa och skriva det nya 

språket; en ny erfarenhet av språkinlärning då det talade ordet inte längre är tillräckligt. 

  För att beskriva och gradera läs- och skrivkunskap används termen litteracitet. Den 

första graden, baslitteracitet innebär att individen kan läsa och skriva en enklare text. Den andra 

graden, funktionell litteracitet innebär att individen praktiskt kan använda sina läs- och 

skrivkunskaper (Rydén 2007, s. 19). Funktionell litteracitet är ofta ett krav för att få arbete och 

full tillgång till det sociala rummet samhället. 

 Sammanfattningsvis befinner sig kvinnorna i det uppfattade rummet. Där förväntas de 

förstå och tillämpa det skapade rummets språkliga regler, normer och sociala koder. Förutom 

kravet på att kunna tala det nya språket, förväntas de även kunna läsa och skriva; det levda 

rummet påverkas. Strävan efter autonomi börjar enligt respondenterna med att lära sig språket.  

5.3 Bristande språkkunskaper 

 I den här delen behandlas de tillfällen då respondenterna upplever att de påverkas av bristande 

språkkunskaper. 

 Studiens respondenter uttrycker att de vid tillräckliga språkkunskaper önskar få praktik 

och senare arbete. Abdulla (2017, s. 160) beskriver begreppet den gode medborgaren och 

hävdar att statens mål med etableringsinsatserna för nyanlända bland annat innebär att den 

invandrade bör socialiseras till att vilja ha arbete, vara självförsörjande och självständig. Citatet 

kan illustrera den gode medborgaren: 

Jag vill gärna klara språket först och utbildning och jobba, sen bra liv. Sverige det är viktigt att 

ha bra jobb, sen man får bra liv, om man inte jobb man måste läsa, man kallas soc. jag vill inte, 

jag vill inte längre leva av socialen bidrag, jag vill fixa utbildning och sen jobba. 

(Amaal, 22 år, Somalia, 2018-03-13) 

För att respondenten Amaal ska uppnå målet, den gode medborgaren krävs att hon först 

behärskar det svenska språket. Individer med bristande språkkunskaper erbjuds inte arbete, för 

att effektivisera individens språkutveckling krävs just ett arbete, detta fenomen benämner 

Franzén (2001, s. 38) vid språkparadoxen. Respondenten Arich berörs av språkparadoxen och 

uttrycker besvikelse över att bristande språkkunskaper orsakar arbetslöshet:  

 […] jag utbildning, varför jag praktik? Jag har utbildning från Thailand, från England och jag 

har erfarenhet också men ändå de sa praktik […] Jag göra samma sak. Jag betala pengar för 

busskort också men får inte pengar från praktik. 

(Arich, 40 år, Thailand, 2013-03-13) 
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Utifrån en teoretisk tolkning vittnar Arich berättelse om att de bristande språkkunskaperna inte 

legitimerar henne tillträde till det uppfattade rummet som ett yrke innebär. Respondenten anser 

sig behärska de yrkesspecifika reglerna och kunskaperna som uppkommit i det skapade rummet 

och anser det vara tillräckligt för att få arbete. Enligt Lindberg (1996, s. 277) räcker det inte att 

behärska yrkesspecifika termer, instruktioner och tillämpningar för att få arbete. Bristande 

språkkunskaper skapar även problem i respondenternas vardag som vid kontakt med sjukvård 

och myndigheter, vilket bekräftas av Bergnehr (2017, s. 53). Respondenterna uttrycker en 

önskan om att klara sig på egen hand men hindras av de bristande språkkunskaperna; vilket 

påverkar det levda rummet, starka känslor i nuet: 

Jag blir jättenervös och samtidigt stressad och arg och så, jag blir ledsen och skäms när de inte 

förstår mig, jag vill förklara men jag blandar allting och så, alltid jag måste prata bra, jag tvingar 

mig att lära mig fort. 

(Marta, 37 år, Syrien, 2018-03-21) 

Strävan efter autonomi gör att individer likt Marta tvingar sig till att tala svenska trots rädslan 

att inte bli förstådd. I vårdsituationer beskriver vissa respondenter det vara nödvändigt att 

använda tolk då de anser det vara viktigt att till fullo tillgodogöra sig informationen och att göra 

sig förstådd. Utan tolk kan missuppfattningar uppstå, människor från arabvärlden tenderar i 

större utsträckning att använda kroppsspråk för känslomässig förstärkning av det talade ordet. 

Vid telefonsamtal ökar risken för missförstånd således då det inte är möjligt att kommunicera 

via kroppsspråk (Al-Baldawi 2014 s. 64–65). I dessa situationer tvingas autonomin för tillfället 

stå åt sidan vilket citatet nedan vittnar om: 

På arbetsförmedlingen de bokar inte tolk med mig, jag säger jag vill klara själv och har där 

handläggare och jag säger till henne prata sakta hon pratar sakta och hon förklarar för mig på 

lättaste svenska, det går ganska bra. När jag träffar folk i sjukhuset, jag måste boka tolk därför att 

skillnad på ord, vårdord och vanliga ord inte samma. Det är svårt det doktor säger, jättesvårt. Jag 

tycker om tolk där. Om jag bokar tid t.ex. och doktorn säger, jag lyssna, jag förstår inget, jag 

behöver tolk. Han hjälper till. 

(Amaal, 22 år, Somalia, 2018-03-13) 

I de fall professionell tolk inte finns att tillgå nyttjas ibland de familjemedlemmar som har bättre 

språkkunskaper. Fenomenet benämner Cole och Engström (1993) vid distribuerad kunskap då 

inlärning av det nya språket anses vara ett kollektivt ansvar; det räcker således med att någon i 

kollektivet tillgodogör sig språket. Respondenten Mariam beskriver hur de bristande 

språkkunskaperna vid kontakt med vården skapar känslor av frustration, ilska och stress:  

Nu jag behöver boka tid, mina ögon rinner och kommer tårarna, men jag när jag ringer dem, dem 

tryck 1, 2 tryck 2 jag vet inte hur jag ska boka tid. Jag går till hälsocentralen, du boka till mig, de 

säger nej, du måste ringa, jag kan inte ringa, hur ska jag? Vad ska jag göra? Jag måste, jag behöver 

hjälp av min kompis eller mina barn och de boka tid. Kan du bli arg då? Ja, i mitt hemland jag 

sjuk, jag går till doktorn, han egen lägenhet och titta på folk, jag kom direkt och skriva mitt namn, 
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jag betalade och sen jag sitter, när jag kommer min tur jag går in till doktorn, men här svårt, 

jättesvårt. 

(Mariam, 51 år, Syrien, 2018-03-13) 

Respondenten Mariam tvingas till slut använda sig av kollektivets distribuerade språkkunskap 

för att kunna boka vårdtid. 

 Ur ett teoretiskt perspektiv kan tolkas att schablonen invandrarkvinnor saknar det 

språkliga orienteringssystem som uppkommit i det skapade rummet, vilket krävs för att 

navigera sig fram i svenska samhällets verklighet, det uppfattade rummet. 

 Respondenterna beskriver hur de upplever att de bristande språkkunskaperna även 

påverkar det sociala livet, de bristande språkkunskaperna blir en barriär för att lära känna 

svenskar. Att ha svenskar i sitt sociala nätverk främjar individens språkutveckling. Detta leder 

i sin tur till ökat självförtroende att söka kontakt med andra svenskar och på så vis 

vidareutveckla kunskaperna i det svenska språket (Franker 2004, Franzén 2001, s. 38). Enligt 

en rapport från Integrationsverket (Berglund et al. 1999) bekräftas att nyinvandrade individer 

upplever bristen på svenskar i sitt sociala nätverk problematiskt. Respondenterna beskriver en 

önskan om att lära känna svenskar:  

Jag har inte svenska vänner, jag vill men dom vill inte. En svensk vill kanske inte vänner med 

invandrare. Det är svårt. Dom kanske tycker om, inte, kanske dom, jag vet inte […] Deprimerad 

ja, jag förstår varför jag känner mig ledsen för att jag är ensam. När jag lämna barnen och folk 

inte prata med mig, jag blir ledsen och gråter.  

(Fariha, 42 år, Afghanistan, 2018-03-13) 

Jag tror kanske dom blir rädd för invandrare, jag vet inte. 

(Diana, 36 år, Afghanistan, 2018-03-13) 

Min man har granne, svensk kvinna, dom prata med min man, ååh du kan gå fråga fika, knacka 

på dörren för fika för dricka te. Okej jag går träna prata svenska jag tänker. Jag går knackar, hon 

stanna lägenhet, hon inte öppna, jag vet inte varför. Min man sa gå igen bara prata. Jag gå, tredje 

gången jag tänka dåligt för mig, inte bra, inte fortsätta, varför hon inte prata mig? Inte bra. 

(Arich, 40 år, Thailand, 2018-03-13) 

Vad är det svåraste med att bo i Sverige? Finns inte kontakt. Invandrare inte kontakt med 

svenska människor. Jag lära sfi, jag hemma finns inte prata med andra. Kommer till sfi pratar min 

lärare svenska, den svårt! Måste kontakt med svenska människor och prata med dom. Det bättre. 

Är det svårt att lära känna svenska människor? Ja. Man måste. Invandrare måste lära mycket 

svenska hemma. Man måste hemma tittar på nyheter, läsa också olika bokar och tidningar, sen 

efter du läsa du lyssna på tv också nyheter du förstår allt. Problem när man inte lyssna på svenska 

hemma, sex år, sju, nio, tio går åren, det blir problem. Måste också få kontakt men i Sverige alla 

människor jobbar dom trött. Du kanske går bussen här, du ser hon lite trött, vill hon prata? 

(Kadi, 32 år, Etiopien, 2018-03-13) 

Det svenska samhället kräver en social och kulturell kompetens vilken kan skilja sig från 

tidigare erfarenheter från det gamla hemlandet enligt Lindberg (1996, s. 225). Kompetensen 

som fodras är något som respondenterna inte har tillgång till. Citaten ovan visar på att den 
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förenklade föreställningen av schablonen invandrarkvinnan är verklig för svensken. Utifrån 

respondenternas beskrivning kan tolkas att svenskarna i rädsla för hur schablonen skall bemötas 

inte legitimerar schablonen tillträde till det uppfattade rummet. En konsekvens av detta är att 

respondenternas förenklade föreställning av schablonen svensken bibehålls. Så länge 

schablonerna reproduceras är inte förändring av de förenklade föreställningarna möjlig.

 Uppsatsförfattarna menar att den segregation som i dag råder i Sverige möjligen kan 

förklaras genom det Wedin (2010, ss. 26–30) beskriver: att en individ i vuxen ålder genom 

språk och kulturell tillhörighet skapat sig en identitet, vilket gör att det sociala nätverket 

naturligt begränsas till de egna landsmännen då de kommer från liknande bakgrund. 

 Sammanfattningsvis för denna del som har behandlat Bristande språkkunskaper, kan ur 

ett teoretiskt perspektiv tolkas: att befinna sig i det uppfattade rummet som schablonen av 

invandrarkvinna gör att hon till fullo inte blir en samverkande enhet i samhället. Hon blir 

snarare en avvikelse, en anomali som med bristande språkkunskaper och annorlunda 

kroppsspråk enligt det skapade rummets regler måste anpassas för att den sociala ordningen ska 

återställas. Respondenterna internaliserar schablonen och utifrån denna verklighet blir det 

uppfattade rummet begränsat av de med samma språkliga och kulturella bakgrund. Denna 

segregation leder till att det levda rummet påverkas genom känslor av utanförskap, frustration 

och ensamhet. Paradoxen om att inte ha kunskapen som krävs men att inte heller tillåtas 

införskaffa den uppstår. Detta leder i sin tur till att schabloner som de förenklade upprepningar 

de är blir svåra att omforma. 

5.4 Religionens betydelse  

I denna del analyseras religionens betydelse för kvinnorna vid hantering av de känslor som de 

språkliga och samhälleliga kraven medför. Samtliga kvinnor beskriver att de tillhör en religion 

men att den har mer eller mindre betydelse i deras liv. I religionens skapade rum har ett eget 

språk, det religiösa uppstått. Pargament (1997, s. 8) hävdar att den religiöse oavsett 

traditionstillhörighet har förståelse för ord och termer tillskrivna det religiösa språket såsom 

förtröstan10, tålamod, lidande, hopp, respekt för andra, omvandling och att överlämna sig. Mot 

bakgrund av detta ansåg uppsatsförfattarna det vara av intresse att undersöka huruvida 

kvinnorna anser sig ha tillgång till religionen och dess olika rum och dess gemensamma språk, 

trots varierande religiös tillhörighet och bristande språkkunskaper i svenska. Här visar 

respondenten Amaal att hon besitter kunskap om religionens gemensamma språk: 

                                                             
10 Engelskans faith, vilket har fler betydelser än förtröstan som valts här. 
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Religion är viktig därför att det är bra att läsa kultur och religion men inte bra att använda på fel 

sätt men jag tycker om fred och att leva vad jag tror är muslim. Muslimska eller kristna alla 

religioner, man måste respektera andra, inte döda andra, inte prata ondskefullt. 

(Amaal, 22 år, muslim, Somalia, 2018-03-13) 

Amaal använder sig av ord som fred, leva som muslim, respektera andra, inte döda eller tala 

ondskefullt. 

 De respondenter som anser religionen vara viktig ser den som en fristad vid känslor av 

stress och oro över språkinlärning, bristande språkkunskaper och etablering i Sverige. Enligt 

religiös copingteori tenderar vissa människor vända sig till religionen i sökandet efter mening 

(Hermanson 2012, s. 354).  Religion kan ge individen möjlighet att överlämna sig till Gud eller 

annan högre makt (Pargament 1997, s. 8). I dessa sociala rum behöver inte individen kämpa på 

egen hand. Respondenten Zara berättar att koranlyssnande verkar lugnande för henne: 

Religionen mycket skönt för att man är islam man lyssnar mycket på koran, man ber, man känner 

jätteskönt inuti, exempel du ber Allah, Allah, Allah, så du känner jätteskönt. T.ex. en imam i en 

moské hemma alla kan höra, du känner jätteskönt ibland när jag kommer hem efter skolan, jag 

lägger mig och lyssnar på koranen, när du lyssnar på koranen du känner mycket jätteskönt, du 

kan prova! 

(Zara, 44 år, muslim, Syrien, 2018-03-13) 

Det levda rummet påverkas positivt för respondenten Zara. I det gamla hemlandet Syrien var 

religionen mer lättillgänglig, här i Sverige skapar respondenten istället den religiösa fristaden i 

hemmet. Genom religionen står hon också i närmare relation till sitt modersmål, religionen 

fungerar som sociala rum där allt är välbekant och där hon kan kliva ur den förenklade schablon 

som invandrad, muslimsk kvinna innebär. Magnusson (2010, s. 84) menar att känslan av 

utanförskap kan skapa en vilja att förstärka relationen till religionen. 

 Samtliga respondenter tillskriver sig en religion och de hyser stor respekt för de 

religioner de tillhör, kvinnorna är muslimer, kristna och buddhister. Religion kan fungera som 

ett meningsskapande system i en individs liv som då i olika grad formar och uppfattar sin sociala 

verklighet genom detta system (Geels 2012, s. 62). Religiösa grupper delar i sin tur 

föreställningar, upplevelser och beteenden och alla religioner hör därför hemma i ett socialt 

sammanhang (Al-Baldawi 2014, s. 88). Efter att ha skiljt sig från sin man upplever 

respondenten Kadi ensamhet och söker gemenskap:  

Jag gick till en pingstkyrka där hjälpa dom laga mat, dom jättesnäll […] jag kontakt med personal, 

jag bara ensam, min man skilja sig till mig, 4 år nu. Kontakt en personal och jag gick till en kyrka, 

jag kontakt med dem, träffa människor jag går till kyrkan på lördagar. 

(Kadi, 32 år, kristen, Etiopien, 2018-03-13) 

Respondenten Kadi legitimeras som kristen tillträde till religionens alla sociala rum. Kadi har 

som kristen större förutsättningar till att skapa ett socialt nätverk innehållande svenskar. De 
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muslimska kvinnorna har inte samma förutsättning då de i muslimska församlingar möter 

personer med liknande språkliga, etniska och kulturella bakgrund. Hermanson bekräftar att 

religion kan svara för sökandet efter social samvaro och beskriver vidare att religion kan vara 

mer eller mindre involverad i en individs liv. Exempel på två typer av religiös orientering är, 

intrinsikal och extrinsikal. Det förstnämnda, intrinsikal orientering innebär att personen lever 

för sin religion och att den står över personliga behov. Det finns en strävan efter att internalisera 

religionen till sin subjektiva verklighetsuppfattning. Extrinsikal orientering innebär att 

religionen främst används för egna syften och tas fram vid behov, religiösa högtider är ändock 

viktiga. Detta är ytterligheter av religiös orientering och Hermanson medger att få individer 

endast har den ena eller den andra, det ska nog snarare ses som en skala där den stora skaran 

befinner sig nära mitten (Hermanson 2012, ss. 309–310, 354). 

 Människans orienteringssystem kan liknas vid ett skapat rum då det fungerar som en 

inre kompass, ett ramverk för tolkning och problemlösning. Detta skapas ur den 

verklighetsuppfattning som individen har internaliserat genom socialisationsprocessen. 

Orienteringssystemet består med andra ord av vanor, värderingar, relationer, föreställningar och 

personlighet (Pargament 1997, ss. 99–100). Samtliga respondenter vittnar om att religionen 

spelar en betydande roll i deras liv, vissa intervjusvar kan dock tolkas på ett sätt som tyder på 

att religionen inte har någon intrinsikal, inre betydelse utan är snarare en produkt av det skapade 

rummets socialisering. Barnet kan i den primära socialisationen sällan välja mellan olika 

verklighetsuppfattningar (Ringgren 1968, s. 115). Den verklighetsuppfattning om det skapade 

rummet som internaliseras i den primära fasen blir djupt rotad i individens medvetande som 

respondenterna här beskriver: 

Mina föräldrar var kristna, man kan inte välja i mitt hemland, kan man välja i Sverige? 

(Hiwet, 40, kristen, Eritrea, 2018-03-13) 

Min religion betyder allting för mig. Som jag måste ha sjal, jag måste inte visa min kropp till 

männen, jag måste be fem gånger om dagen, jag måste fasta, ramadan, 10 dagar på attha. Får 

man fuska? Nej inte okej. Skulle du kunna ta av sjalen om du ville? Nej, när jag har familj jag 

utan sjal, mina barn, min man, ibland släktingar om vi bara kvinnor jag kan ta av min sjal men 

om finns en man det går inte. Är det något du valt själv eller något du vuxit upp med? Jag har 

vuxit upp med bara ja. Du har inte funderat på varför du har sjal? När jag ungdom, jag vet 

inte varför jag har sjal men när jag växte upp och blir kvinna och fru och jag har barn jag vet det 

är från religionen. Jag har respekt till min religion. 

(Mariam, 51, muslim, Syrien, 2018-03-13) 

Där religionen är en produkt av socialisationen som vid Mariams fall tenderar extrinsikala 

individer att i ett mer sekulärt land bli mindre styrd av religiösa regler och ritualer (Hamberg, 

2010 s. 101). Respondenten Fariha beskriver att när hon befunnit sig i en kontext där religionen 
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varit det vedertagna orienteringssystemet; följt de sociala förväntningarna som uppsatts i det 

skapade rummet:  

Min farfar och alla är muslim och jag också […] när jag bodde i Iran varje dag jag ber, inte i 

Sverige för jag har inte jättemycket hijab,11bara den här, lite religion. 

(Fariha, muslim, 42 år, Afghanistan, 2018-03-13) 

Fariha visar inte samma engagemang för de religiösa aktiviteterna efter att ha kommit till 

Sverige, ett nytt upplevt rum med ett mer sekulärt orienteringssystem 

 Den sekundära socialisationen är beroende av social förstärkning för att legitimera den 

subjektiva verklighetsuppfattningen. Vid byte av upplevt rum eller brist på social förstärkning 

blir individen mer lättpåverkad för att uppta element ur det nya upplevda rummet. Några av 

respondenterna berättar att deras barns religiositet har blivit påverkad:  

Det finns skillnader, jag är vuxen här, mina barn inte ber, mina barn känner inte Koranen. När 

man som mamma säger du måste be, du måste lyssna Koran och varje dag lyssna de på musik 

t.ex. klassisk istället, lyssna lite Koran! Du är muslim! Barnen säger, mamma, din hjärna gammal! 

Inte lika Syrien, när barn vuxna här jag tror samma kristna inte känner muslim. 

(Zara, 44 år, muslim, Syrien, 2018-03-21) 

De individer som befinner sig under primär eller sekundär socialisationsprocess och som ännu 

alltså inte har internaliserat en verklighetsuppfattning är naturligt mer lättpåverkade för det nya 

hemlandets kultur, samhälleliga struktur och språk. Vilket respondenten Zara påvisar när hon 

talar om sitt barn. De respondenter som visar på att själva ha en mer intrinsikal 

religionsorientering verkar ha större framgång i att överföra denna till sina barn: 

Jag alltid ber till Gud, bikt och kväll, min son också, han ber till Gud, Gud hjälper alla människor, 

kanske du har problem Gud lyssna hjälpa snabbt till mig. 

(Kadi, 32 år, kristen, Etiopien, 2018-03-13) 

Citatet ovan visar på att Kadis son har internaliserat religionen, hon visade glädje över att dela 

religionen som socialt rum med sonen. Familjebandet stärks genom religionen. 

 Sammanfattningsvis, ur ett teoretiskt perspektiv kan denna del, Religionens betydelse 

analyseras enligt följande: religionen kan fungera som fristad för kvinnorna från samhällets 

skapade rum och de regler, schabloniseringar och fördomar som där uppkommit. Det skapade 

rummet där religionen tillkommit präglar kvinnorna genom den primära och sekundära 

socialisationsprocess de genomgått. Religionens gemensamma språk och dess innebörd är djupt 

rotad. Trots migrationen, byte av det uppfattade rummet, följer detta välkända och 

internaliserade orienteringssystem kvinnorna. För de respondenter med intrinsikal orientering 

                                                             
11 Hijab som betyder förhänge verkar till störst del ha en social funktion, att skilja två sfärer åt. Den privata och 

den offentliga (Sky 2009, s. 152) 
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fungerar religionen som fristad då det levda rummet påverkas genom att känslor av frustration, 

rädsla och ensamhet över bland annat språkliga krav för en stund byts ut mot inre ro, trygghet 

och gemenskap. För övriga respondenter är religionen kulturbunden och fyller således inte en 

funktion som fristad. 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion om metod och material 

För att belysa kvinnornas upplevelser, känslor och hantering av dessa, användes kvalitativ 

metod. Den semistrukturerade intervjun valdes utifrån sin förmåga till följdfrågor och till att ge 

ett öppnare samtal där respondenten ges utrymme att uttrycka sina känslor och tankar. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 347) menar att det är en konst att utföra goda forskningsintervjuer. 

För att hålla vår tidsplan skulle intervjuerna utföras vid ett tillfälle på respektive ort. Vi önskade 

bemöta de kvinnor som ville delta i studien, vilka var fler än vi hade räknat med på en av 

orterna. Tidsbrist uppstod och löstes genom att vissa intervjuer utfördes i par och vi var 

medvetna om vilka nackdelar detta kunde medföra. Intervjuerna utfördes i olika konstellationer 

men vi undvek att vara tre intervjuare. Gruppintervju skapar utmaningar för intervjuaren då det 

kan vara svårt att följa med och ställa relevanta följdfrågor (Gillham 2008, s. 93). Vid 

gruppintervju riskerar respondenterna att påverka varandra. 

 De öppna frågorna i kombination med bristande intervjuvana skapade utmaningar, 

däribland att ställa rätt följdfrågor. Som oerfarna intervjuare skapade intervjuerna i par 

ytterligare utmaningar då respondenterna påverkade varandras svar, det ursprungliga ämnet 

kom att handla om något annat och bristande intervjukunskap gjorde det svårt att leda tillbaka 

respondenterna. 

 Vid två av de enskilda intervjuerna var det nödvändigt att använda språkstöd på grund 

av att respondenterna befann sig tidigt i språkutvecklingen i svenska. Vi upplevde vissa 

utmaningar, däribland att viktig information gick förlorad då det tolkade uppenbart 

komprimerades av språkstödet. Att samtala genom språkstöd kan vara påfrestande för alla 

parter. 

  För att se om intervjufrågorna är relevanta för undersökningen rekommenderar Lantz 

(2013 ss. 77–78) att först utföra en pilotintervju. Vi valde ändock att utesluta pilotintervju. 

 Studiens urval, att fokusera kvinnor, var som tidigare nämnts ett medvetet val. 

Uppsatsförfattarna inser att resultatet hade kunnat bli ett annat om män ingått i studien då deras 

upplevelser av migration, etablering och religionens betydelse enligt tidigare forskning ser 

annorlunda ut. Vid besök i sfi’s A-kurs respektive D-kurs noterade vi färre deltagande män i 

D-kursen. Detta kan tyda på att det Lena Grips (2010) avhandling och Borrman, Cheung och 

K. Larsson (2017) påvisar stämmer, att män fortare kommer ut på arbetsmarknaden. 

Kvinnornas låga utbildning kan vara en annan orsak till att de tvingas gå fler kurser på sfi.  
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Studiens litteratur och tidigare forskning är utvald på vetenskaplig grund vilket innebär att 

uppsatsförfattarna utgått från dessa punkter: äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och 

tendenser (Eriksson & Hultman 2014, s. 113). Det material som utgör den tidigare forskningen 

är homogen och visar på lite spridning. Vi hade svårt att finna material som beskriver 

individernas upplevelser av språkets betydelse vid migration och etablering vilket kan bero på 

de sökord som användes vid sökning i databaserna. Då studien behandlar det svenska språket 

och etablering i det svenska samhället består materialet naturligt till största del av svensk 

litteratur och forskning. När det varit möjligt har engelsk litteratur valts, för en bredare 

spridning. 

 Vid bearbetning av intervjuerna utfördes transkribering. Transkriptionsnyckel uteslöts 

då Kvale (2007, s. 97) menar att sådan inte är nödvändig såvida det inte är betoningar, 

intonationer, pauser och etcetera som ska studeras. Vid uttryck av starka känslor såsom skratt 

och gråt ansåg uppsatsförfattarna det dock vara viktigt att markera detta som då gjordes inom 

parentes. Vid kategorisering, analys och tolkning av det transkriberade materialet tas 

förförståelsens betydelse återigen i beaktning. Om gruppen av uppsatsförfattare hade varit 

uppbyggd på ett annat sätt till exempel genom blandning av etniciteter, kön eller större 

spridning i ålder hade kategoriseringen, analysen och tolkningen kunnat se annorlunda ut. Vi 

är införstådda om det tolkningsföreträde vi besitter. Kvale och Brinkmann (2014, s. 52) 

beskriver hur forskaren har ”ett exklusivt privilegium att få tolka och rapportera vad 

intervjupersonen egentligen menade.” Uppsatsförfattarnas bakgrund avspeglar den kontext de 

socialiserats in i vilket således är betydande vid tolkning av materialet. Likt Jung har vi en 

önskan om att kunna betrakta oss själva utifrån:  

Jag hade ofta önskat att en gång få se europén utifrån, speglad i en på alla sätt främmande miljö. 

Jag beklagade visserligen mycket att jag inte kunde arabiska, men desto uppmärksammare iakttog 

jag människorna och deras beteende. Ofta satt jag i timmar på något arabiskt kafé och lyssnade 

till samtal som jag inte begrep ett ord av. Jag studerade människornas mimik och särskilt 

affektyttringarna, lade märke till de lätta förändringarna i deras gester när de talade med en europé 

och lärde mig på så sätt att i någon mån se med andra ögon och iaktta den <<vite mannen>> 

utanför hans egen miljö. 

(Jung 2007 [1964], s.265) 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv var uppsatsförfattarna alltså medvetna om förförståelsens 

betydelse. Att vara vita kvinnor som ha socialiserats in i det svenska sekulära samhället har 

tveklöst haft betydelse för förförståelsen. Detta har inneburit att vi har tvingats bemöta och 

medvetandegöra schabloniseringen av oss själva såväl som invandrarkvinnan inför 

intervjuerna. 



 

26 

 

Uppsatsförfattarna uppfattade under besöken på sfi att vissa individer var öppna för samtal men 

de valde ändå att avstå från att delta i den djupare intervjun. Det engelska ordet interview kan 

bland annat översättas till förhör och kan därför verka avskräckande för respondenterna då det 

kan antas att de genomgått många och långa intervjuer under migration- och asylprocessen. 

Misstänksamhet mot intervju kunde anas hos vissa deltagare på sfi. Det relationsbyggande 

första besöket var av yttersta vikt vilket avspeglades i antalet utförda intervjuer. 

6.2 Diskussion om teoretiska ingångar 

Kvinnors upplevelser av språkets och religionens betydelse vid migration: transferfas och 

etablering i Sverige, är studiens huvudsyfte. Författarna bedömde det vara lämpligt att använda 

Grips omarbetade version av teorin om sociala rum. I studien tydliggör teorin hur den sociala 

ordningen är uppbyggd och visar tydligt hur schablonen av den invandrade kvinnan inte 

legitimeras tillträde till de sociala rummen då fullgoda språkkunskaper efterfrågas. Att vara 

invandrad kvinna har uppenbart lägre status än att vara invandrad man, vilket både studien och 

tidigare forskning påvisar. Uppsatsförfattarna ansåg det vara viktigt att skildra kvinnors 

upplevelser. Teorin fungerar som en förklaringsmodell genom att urskilja de olika sociala 

rummen och tydliggöra interaktionen mellan respondenterna och rummen. Teorin synliggör 

orsakerna till att respondenterna inte legitimeras tillträde. Bristande språkkunskaper är den 

viktigaste orsaken till detta. 

 Valda delar ur Grips teori har använts, det ansågs inte vara möjligt att använda teorin i 

sin helhet då den är allt för omfattande för att appliceras på ett examensarbete om femton 

högskolepoäng. Teorin om sociala rum kan anses bygga på socialkonstruktionistiska idéer. Det 

innebär att människan är i behov av att skapa social ordning vilket kan åstadkommas med vad 

teorin benämner det skapade, det upplevda och det levda rummet. Uppsatsförfattarna anser att 

Grip inte tydliggör kopplingen till social konstruktionism. Begreppens innehåll är desamma, 

vilket inte framgår på ett tydligt vis; det resulterade i att teorin om sociala rum initialt upplevdes 

svår att överblicka och till fullo förstå. Därav har vi valt att tydliggöra denna koppling. 

6.3 Diskussion om resultat och analys 

I resultatets inledande del framgår att under transferfasen blir grupptillhörigheten allt viktigare. 

Dessa grupper sätter upp ett skapat rum där det egna språket och liknande bakgrund utgör 

kriterierna för att legitimeras tillträde. Vissa individer riskerar att stagnera i denna skapade 

grupptillhörighet vilket leder till att etableringen i det nya hemlandet blir svårare, nostalgisk 

fixering. Hos några av respondenterna kunde anas en tendens till nostalgisk fixering, då de 
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uttrycker en önskan att återvända till det gamla hemlandet. En orsak till detta kan vara att den 

traditionella värderingen med auktoritär styrning enligt kulturkartan tydligt är viktig för dessa 

respondenter; som upplever det svårt att anpassa sig till den större frihet som ges i det skapade 

rummet, Sverige. Synen på barnuppfostran är ett exempel där värderingarna skiljer sig: 

Det finns för mycket frihet för barnen, de kan bestämma själva. Om dom gör läxan och inte vill. 

De kan bestämma själva och säga jag vill inte. Jättesvårt. Ibland det inte bra. Det är bra med frihet 

men ibland det blir för mycket för barnen. 

(Hiwet 40, Eritrea 2018-03-13) 

Enligt kulturkartan12 är Sverige ett sekulärt, rationellt land där självförverkligande dominerar 

(Welzel 2013, ss. 63–67). Respondenterna kommer från länder som enligt kulturkartan har 

traditionella värderingar vilka till stor del kunde urskiljas hos dem; de värderar familjebanden, 

att ha många barn och inte skilja sig. Det skulle kunna antas att kvinnorna på grund av de 

traditionella värderingarna skulle visa på motvilja inför etableringsinsatserna: kravet på sfi- 

deltagande för att bibehålla ersättning och på att etablera sig i Sverige. Dessutom uppmanas de 

lämna hemmet och den roll de är välbekanta med. Kvinnorna kunde bekräfta att de trots 

motivation ibland upplever stress och oro inför språkinlärningen men är eniga om att språket är 

det viktigaste verktyget för en lyckad etablering. De påvisar inte heller någon motvilja inför 

kravet att delta i etableringssinsatserna för att få behålla etableringsersättningen. 

Respondenterna motsäger kulturkartan i fråga om självförverkligande då de flesta visar stor 

motivation och ambition inför att utbilda sig och att få arbete. Uppsatsförfattarna är medvetna 

om att med större empiriskt material hade andra slutsatser och generaliseringar kunnat göras. 

 Den tidigare forskningen som presenterats i resultatet visar att språkinlärningen 

effektiviseras då individen har svenskar i sitt sociala nätverk. En av studiens respondenter är 

kärleksmigrant men visar trots det inte några tecken på att språkinlärningen har underlättats av 

att vara gift med en svensk man, vilket motsäger den tidigare forskningen. Språkligt avstånd 

kan dock vara förklaringen till att respondenten inte kommit längre i sin språkutveckling. 

Språkinlärningen påverkas då av att språken befinner sig i skilda språkfamiljer vilket innebär 

att språken ligger långt ifrån varandra (Franzén, 2001, s. 32). 

 Det framgick tydligt vid intervjuerna att samtliga respondenter upplevde att det var 

roligt att studera även om det kunde medföra prestationskrav: 

Hur känns det att vara här? Känns bra. Är det roligt? Ja jätteroligt. (fnissar) man känner sig som 

inte mycket gammal och som barn som ungdomar när dom går till skolan, hej då jag ska till skolan 

(skrattar). 

(Mariam, 51 år, Syrien, 2018-03-13) 

                                                             
12 Se Bilaga 3. 
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Glädjen över att studera kan förklaras genom de traditionella värderingar om könsroller som 

råder i det gamla hemlandet; där flickor i många fall tvingats stanna i hemmet för att hjälpa till 

med hushållssysslor medan pojkarna tillåts gå i skolan. Trots glädjen över att studera upplever 

respondenterna prestationskrav inför språkinlärningen. Språklig kunskap har tidigare i många 

fall endast traderats muntligen vilket kan förklara de prestationskrav respondenterna upplever 

då de nu även måste lära sig läsa och skriva. Respondenterna uttrycker en önskan om att få 

arbete; några beskriver hur de fastnat i sfi- undervisningen och inte kommer vidare. 

Respondenterna påverkas tydligt av det skapade rummets segregerande byråkrati som 

förverkligar språkparadoxen. Respondenterna önskar att arbeta men hindras av bristande 

språkkunskaper. 

 Uppsatsförfattarna ser ett behov av att komplettera praktik eller arbete med 

språkundervisning istället för att, först tvingas lära sig språket och sedan legitimeras tillträde 

till arbetslivet. Förutom att arbete eller praktik kan skapa mening för respondenterna anser vi 

att det skulle främja skapandet av ett socialt nätverk av svensktalande individer. Det 

effektiviserar i sin tur språkinlärningen. Den tidigare forskning som presenterats är enig om att 

språkinlärning genom sfi inte är tillräckligt. Språkinlärningen påskyndas genom arbete eller 

praktik. Respondenternas låga utbildning skulle troligen resultera i att de erbjöds arbete inom 

lågbetalda yrken. Språkinlärningen skulle främjas och så även respondenternas möjligheter till 

ett bredare socialt nätverk och legitimering till det skapade rummet. Schabloniseringen av den 

andre får förutsättning att förändras då schablonerna genom arbete eller praktik förväntas 

interagera med varandra. De förenklade föreställningarna utmanas och individen som tidigare 

associerats med schablonen invandrarkvinnan eller svensken kan istället ses som arbetskamrat 

och vän. 

 De flesta respondenter visade motivation till att få arbete men insåg även vikten av att 

först lära sig språket. Kan det vara så att respondenternas svar avspeglar idén om den goda 

medborgaren? Att lära sig svenska och att erhålla arbete är en del av att vara en god medborgare 

(Abdulla 2017, s. 162). Detta kan ligga till grund för hur respondenterna svarar.13 Å andra sidan 

kan respondenterna i studien ha påbörjat en ny socialisationsprocess, den subjektiva 

verkligheten börjar internalisera de institutionella fakta som uppkommit i Sveriges skapade 

rum. Vi vill inte frånta respondenterna sin autonomi genom att anta att deras tankar inte är deras 

egna, Erich Fromm beskriver: 

                                                             
13 En annan tänkbar orsak är att en intervjusituation enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 53) oundvikligen ger 

upphov till maktasymmetri mellan intervjuaren och respondenten; vilket kan leda till att respondenten anger det 

svar den tror att intervjuaren vill höra. 
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I vår kultur resulterar uppfostran alltför ofta i att självständigheten utplånas och att de originella 

själsakterna ersättes av utifrån inplanterade känslor, tankar och önskningar (Jag upprepar att jag 

med originalitet icke menar att en tanke icke förut skulle ha tänkts av någon annan, utan att den 

har sitt ursprung i individen själv, att den är en produkt av hans egen verksamhet och att den i 

denna mening är hans tanke.) 

(Erich Fromm 1993 [1943], s.197)  

Fromm menar att språk, värderingar och föreställningar inplanteras i individen genom 

signifikanta andra i socialisationsprocessen, utifrån dessa skapas tankar, det betyder dock inte 

att individen inte tänker av fri vilja. Vid byte av miljö som vid migration kommer individerna 

påbörja en ny socialisationsprocess. Uppsatsförfattarna anser att vid migration till Sverige 

missas ett viktigt steg, socialiseringen genom signifikanta andra. Ingen har förklarat och hjälpt 

respondenterna förstå den västerländska kulturen. De måste själva införskaffa sig kunskapen 

om det skapade rummet, för det krävs att kunna svenska. Hade det sett annorlunda ut för 

invandrare om alla vid ankomst tilldelades en fadder, en signifikant andre som kan ge individen 

de verktyg som krävs för att uppnå en lyckad etablering? 

 Mot bakgrund av World Values Surveys statistik14 över religionens betydelse i livet 

ansågs det vara av intresse att undersöka religionens betydelse för respondenterna: 

Religion important 

 
TOTAL 

 Country/Region  
Ethiopia Iran Iraq Sweden Thailand 

Very important 72.6 80.5 78.2 95.6 9.3 56.0 

Rather important 15.9 13.1 16.1 3.3 19.9 37.7 

Not very important 7.0 3.8 3.9 0.4 40.7 5.3 

Not at all important 4.0 2.0 1.5 0.2 29.6 0.4 

No answer 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5 0.5 

Don´t know 0.1 - - 0.3 - - 

(N) (9,405) (1,500) (2,667) (2,701) (1,003) (1,534) 

Figur 2. World Values Survey Wave 5: 2005–2009. 

Statistiken visar att i exempelvis Etiopien anser 80,5 procent av befolkningen att religionen är 

en viktig del av livet medan endast 9,3 procent av befolkningen i Sverige anser att religionen 

är av vikt. Det kan antas att siffrorna i Afghanistan och Syrien skulle vara likvärdiga med Iran 

och Irak om de ingått i undersökningen då dessa länder angränsar till varandra och har samma 

officiella religion. Det WVS frågar i enkätundersökningen är om religionen är av betydelse i 

livet, uppsatsförfattarna valde att ställa samma fråga och samtliga respondenter svarade att 

religionen var mycket viktig och av stor betydelse. Vid följdfrågor visar det sig dock att 

religionens betydelse är av olika slag och djup. Många respondenter beskriver hur religionen 

                                                             
14 Flera av respondenternas gamla hemländer finns inte med i WVS, i dessa fall har uppsatsförfattarna antagit att 

angränsande länder med samma officiella religion har liknande värderingssystem.  
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endast är en produkt av socialisationen och fungerar inte som fristad, då den inte påverkar det 

inre. Därav kan ifrågasättas huruvida det engelska ordet ’importance’ tolkas av respondenterna 

i wvs enkätundersökning. Att leva som god kristen eller god muslim; genom att följa regler, 

traditioner och använda det religiösa språket anses däremot vara viktigt. Alla är dock inte 

intrinsikalt orienterade, de lever inte sin religion, de följer den och visar på mer extrinsikal 

orientering vilket bekräftas av Donahue & Nielsen (2005, s. 276). Respondenterna visar detta 

genom att beskriva hur de bland annat sedan, att ha kommit till Sverige ha lättat på hijab och 

inte längre ber. Respondenterna från Afghanistan uttrycker störst lättnad över att kunna släppa 

på den auktoritära, religiösa styrningen. Några av respondenterna har bland annat skiljt sig efter 

att ha kommit till Sverige. 

 Statistiken visar att Sverige är ett sekulärt land, trots detta kan uppsatsförfattarna se hur 

de kristna respondenterna tenderar att i större utsträckning än muslimer och buddhister använda 

religionen som ett sätt att legitimeras tillträde till de sociala rummen. Kyrkan som institution 

kan fungera som den signifikante andre vilket bekräftas av Hamberg (2010, s. 100). Vi ser hur 

de kristna därigenom får en fördel i språkinlärningen då kyrkan i huvudsak nyttjas av personer 

med goda kunskaper i det svenska språket. Muslimer har inte samma förutsättningar att använda 

religionen som nyckel till de svenska sociala rummen; då de i huvudsak möter personer med 

liknande språkliga, etniska och kulturella bakgrund. Svenska är inte heller det språk som brukas 

i de muslimska församlingarna. 

 Med få undantag beskriver respondenterna oavsett extrinsikal eller intrinsikal 

orientering att deras barn inte anser religionen vara av vikt i livet. De uttrycker en besvikelse 

över att inte ha lyckats överföra religionen till sina barn. Tveklöst har barnen påverkats av den 

nya miljön i Sverige genom att den sociala förstärkningen sker genom nya signifikanta andra 

med ett mer sekulärt orienteringssystem. Detta skulle kunna skapa splittring mellan förälder 

och barn då språket och orienteringssystemen skiljer sig åt. Vid en regional migration hade 

denna splittring kunnat undvikas. Al-Baldawi menar att: 

Att flytta till ett närliggande land hjälper individen att behålla en tät kontakt med sitt 

ursprungsland samt att kunna använda sitt modersmål på ett bredare plan. Det är lättare att ha 

kontakt med och behålla en relativt fungerande relation till sin familj och släkt som är kvar i 

hemlandet. Man känner sig då inte helt avskuren från ursprungslandets sociokulturella och 

religiösa förhållanden. 

(Al-Baldawi 2014, s.20) 

Några respondenter beskriver hur de upplevde att barnen, i Sverige har för mycket frihet. De 

saknar i det här fallet auktoritär styrning. Splittringen kan skapa stress hos kvinnorna då 

familjebandet som de värderar högt luckras upp. 
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 Uppsatsförfattarna är medvetna om att den empiri som här behandlats bara kan ge en 

indikation av vilken betydelse språk och religion har vid migration: transferfas och anpassning 

i det nya hemlandet. De tio kvinnor vi intervjuat beskriver tydligt att bristande språkkunskaper 

är det absolut största hindret för att legitimeras tillträde till Sveriges sociala rum. De bekräftar 

att sfi- undervisningen är otillräcklig och måste kombineras med praktik eller arbete för att 

språkinlärningen ska bli effektiv. De bristande språkkunskaperna påverkar respondenterna 

särskilt vid kontakt med arbetsliv, sjukvård, skola, myndigheter. Framför allt påverkas det 

sociala nätverket då kvinnorna upplever det svårt att lära känna svenskar. Samtliga respondenter 

visar respekt inför den religion de tillhör och beskriver att den är viktig, de visar dock på stor 

variation huruvida de använder religionen som en fristad från de språkliga och samhälleliga 

kraven. Många visade på att religionen endast är en produkt av socialisationsprocessen. Teorin 

om sociala rum har tydliggjort hur den sociala verkligheten är konstruerad. Vidare har den 

fungerat som verktyg att analysera kvinnornas upplevelser av språkets och religionens 

betydelse vid migration: transferfas och etablering i Sverige samt hur kvinnorna förhåller sig 

och förhålls till de sociala rummen. 

6.4 Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning 

Uppsatsförfattarna önskar genom studien att öka medvetenheten om hur dessa 10 invandrade 

kvinnor upplever att den sociala verkligheten är konstruerad i Sverige, idag. Det kan antas att 

fler invandrade kvinnor har liknade upplevelser. Vi anser att studien identifierar en del av den 

integrationsproblematik som idag råder; genom att bristande språkkunskaper inte legitimerar 

kvinnorna tillträde till de sociala rummen som samhället utgör. Identifikation av problemet är 

en förutsättning för att förändring ska kunna ske. Vidare önskar vi att studien utgör grund för 

diskurs på samtliga samhällsplan, om de språkliga problemen för att minska glappet mellan 

teori och den verklighet som kvinnorna lever i.  Vår förhoppning är att djupare och bredare 

forskningsstudier utförs om invandrade kvinnors upplevelser av språkets betydelse vid 

etablering i det nya hemlandet Sverige. Det skulle vara intressant att ta del av studier där det 

prövas huruvida en signifikant andre kan hjälpa invandrade kvinnor förstå och orientera sig i 

det svenska samhället samt som hjälp till att effektivisera språkinlärningen. 
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Bilaga 1. 

Förfrågan om deltagande i studie om etableringskrav. 

 

Vi är tre studenter inom Människa- Kultur- Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vår 

plan är att som en del i vårt examensarbete göra en studie om hur etableringskravet påverkar 

den nyanlända kvinnans liv. Vi önskar därför att dels få observera lektioner på SFI och 

dessutom hitta individer som är villiga att ställa upp på en djupare intervju. Denna intervju 

kommer behandla: 

• Etableringskravet. 

• Kulturskillnader och hur de påverkar individen. 

• Tankar och känslor om framtiden. 

Syftet med studien är att undersöka hur nyanlända kvinnor påverkas av etableringskravet. 

Individen kan uppleva kraven på olika sätt beroende på bakgrund och tidigare livserfarenheter.  

  

Vi som utför studien kommer under observationen endast ha som mål att studera och bekanta 

oss med deltagarna inför intervjuerna. De djupare intervjuerna beräknas ta ca. 45 minuter och 

sker efter observationen. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande i studien. Vi vill att du ska känna dig bekväm och vara medveten om att allt är 

sekretessbelagt. Vid sammanställning och redovisning av intervjuerna kommer ingen enskild 

individ kunna identifieras. All data kommer förstöras när studien avslutad. 

 

Tack på förhand!  

  

Malin Stigenberg, mobil: xxx, mail: hmr16msg@student.hig.se  

Pernilla Moberg, mobil: xxx, mail: hmr16pmg@student.hig.se  

Sofie Halvarsson, mobil: xxx, mail: hmr16shn@student.hig.se  

Stefan Larsson (handledare), mail: stefan.larsson@hig.se  

  

Människa- Kultur- Religionsprogrammet 180 hp. Högskolan i Gävle.  

  

mailto:hmr16shn@student.hig.se
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Bilaga 2. 
1. Hur gammal är du?  

2. Var kommer du ifrån? Hur bodde du där? Stad, landsbygd. Hus, lägenhet. 

3. Hur ser din livssituation (familj) ut, nu och då? 

4. Vad hade du för sysselsättning i hemlandet?  

5. Vad har du för tidigare utbildning? 

6. Varför är du på SFI? 

7. Hur känns det att vara här? 

8. Hur känns det när arbetsförmedlingen säger att du måste gå på SFI under etableringen för att 

få pengar? 

9. Har du praktik eller jobb också? 

10. Varför lämnade du ditt hemland? 

11.  Hur har flytten till Sverige påverkat dig och ditt liv?  

12.  Hur lång tid tog det att komma hit?   

13.  Hur länge har du varit i Sverige?  

14.  Vad är det svåraste med att bo i Sverige? 

15.  Hur känns det att inte kunna prata ditt eget språk i Sverige? 

16.  Hur skulle du vilja att ditt liv i Sverige såg ut?  

17.  Anser du att Sverige är ditt hem? 

18.  Hur tror du att ditt liv ser ut om fem år?  

19.  Hur känns det när du har kontakt med svenska myndigheter? T.ex. Arbetsförmedlingen och 

du måste prata svenska? 

20.  Har du någon/några som hjälper dig i kontakten med myndigheter? I så fall vem? 

21.  Hur mår du fysiskt (kroppsligt) och känslomässigt? 

22.  Vad får dig att må dåligt? Hur påverkar det ditt liv?  

23.  Vad får dig att må bra? 

24.  Är du religiös? Om så vilken religion tillhör du? 

25.  Är religion viktigt för dig? 

26.  Hjälper religionen dig när du mår dåligt? På vilket sätt? 
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Bilaga 3. 

 

Christian Welzel och Ronald Inglehart’s kulturkarta: 

 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (hämtad 2018-05-09) 

  

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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Bilaga 4. 

 

Nytt regelverk för nyanlända träder i kraft 
den 1 januari 2018 
Ett nytt regelverk för nyanländas etablering ersätter det tidigare. Syftet är att underlätta och påskynda 
vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. 

Den nya lagen reglerar i huvudsak det statliga ansvaret för etableringsinsatser. I övrigt harmoniseras regelverket 

i större utsträckning med vad som gäller för övriga arbetssökande. Den s.k. rättigheten till etableringsplan tas 

bort och ersätts med anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. Förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehåller 

bestämmelser om programmets innehåll och hur länge en nyanländ får ta del av etableringsinsatser. Bland annat 

införs en utbildningsplikt. 

 

Reglerna om ersättning för deltagare inom det nya programmet harmoniseras i möjligaste mån med reglerna för 

ersättning för deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program. Kraven på individen tydliggörs. Liksom 

deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program kan en nyanländ varnas eller stängas av från sin ersättning 

under en kortare eller längre tid. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till 

Försäkringskassan. 

Förordningar som trätt i kraft under hösten 2017 

Den 1 november trädde förordningen om stöd för nystartsjobb i kraft. Ändringen innebär att takbeloppet för stöd 

för nystartsjobb sänks. Den 1 november trädde även förordningen om särskilt anställningsstöd i kraft. 

Ändringarna innebär att takbeloppen för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, i 

form av extratjänst och instegsjobb, höjs. Ändringarna innebär också att subventionsgraden för särskilt 

anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin sänks. 

Förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

trädde i kraft den 1 november och ändringen innebär att takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos 

offentlig arbetsgivare höjs. 

Den 13 november trädde förordningen om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att 

påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden i kraft. Det tydliggörs att statsbidrag får lämnas 

för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

genom att stärka deras kunskaper i svenska. Målgruppen utvidgas till att utöver nyanlända också omfatta 

personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Dessutom ändras 

förordningen så att Arbetsförmedlingen själv får bestämma tidpunkt för när ansökningar ska komma in och när 

en redovisning av de mottagna medlen ska göras. 

Kontakt 

Gösta Brunnander 

T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson 

Telefon (växel) 08-405 10 00 

Mobil 072-544 28 66 


