
	
Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	beteendevetenskap	och	lärande	

Magisteruppsats,	15	hp	|	Mastersprogram	i	pedagogiskt	arbete		
Vårterminen	2016	|	LIU-IBL/MPEOS-A—16/05—SE		

	
	
	
	
	
	
	

De	bryter	upp	och	börjar	om		
–	Invandrade	kvinnors	deltagande	i	svenska	som	andra	

språk	

	
They	break	up	and	start	again	
–	Immigrant	women’s	participation	in	Swedish	studies	
	
	
Thaer	H	Mohsen		
	
	
Handledare:	Sofia	Nyström		
Examinator:	Elisabeth	Ahlstrand	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sweden	

013-28	10	00,	www.liu.se	
 

 
 



	

 

   
 

 
 

 
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande 
581 83 LINKÖPING 
 
 

 
 

 
Seminariedatum  
2016-05-20 

 

Språk  Rapporttyp  ISRN-nummer  
x Svenska/Swedish 
  

x Magisteruppsats i pedagogiskt 
arbete 
       
  
 

LIU-IBL/MPEOS-A—16/05—SE		
 

 

 
Titel De bryter upp och börjar om- Invandrade kvinnors deltagande i svenska som andra språk  
 
 
Title They break up and start again- immigrant women’s participation in Swedish studies 
 
 
Författare Thaer H Mohsen 
 
 
 
 

Sammanfattning  
Syftet med studien är att utifrån invandrade kvinnors utsagor utröna förståelse för hur de upplever sina studier i  
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Förord 
 

Arbetet med uppsatsen var mer än att skriva, sammanfatta och analysera. Det var en 

tankeprocess som har präglat mig personligen och öppnat till nya reflektionsområden 

för att reflektera över min roll som vuxenlärare med en invandrarbakgrund. 

Människoöden som informanterna i studien har uttryckt flyttade mig tillbaka till den tid 

jag själv kämpade med det ”omöjliga” svenska språket, samt till upplevelserna som 

präglade mina första år i Sverige.  Även till de upplevelser som jag själv har varit med 

om under min flykt undan krig och förföljelse.  

Att samtala med kvinnorna under intervjumomenten var som att äga element av 

förståelse för de processer som pågår hos dem. Ett element av förståelse som jag delar 

med dem.  

Element som gav mig förmågan att upptäcka, analysera och återspegla deras utsagor genom 

att sätta mig in i de beskrivningar som informanterna redovisar och uttalar sig om.  

För att uppfatta en annan människas känslor, bör man först lokalisera dem och fastställa vem 

de utgår från. De invandrade kvinnornas underordning i samhället och osynliggörandet av 

dem utesluter inte att de är medvetna om det. Det finns hos många en medvetenhet som ibland 

är smärtsam.  

Thaer H Mohsen 

Örebro	2016-05-01	
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1. Inledning 

”Om ni vill hjälpa någon i hennes språkliga utveckling, ska ni röja undan 

hindren för hennes språkanvändning i situationer där hon behöver använda 

språket. Ni ska hjälpa henne att inse att hon vill, behöver, kan, törs, får…” 

Teleman, Ulf (1991) i (SOU, 1997:108, s. 3).  

 

I denna studie som har fokus på invandrade kvinnor, med ingen eller låg skolbakgrund 

och som deltar i studier i svenska som andra språk, vill jag belysa deras berättelse om 

deras studier och deras identiteter samt hur deras framtidsvision förändras under 

studierna. Invandrade kvinnor med låg eller inget skolbakgrund är, till skillnad från den 

västländska kvinnan, tillhörande de mest osynliga grupperna i samhället. Det är som 

Knocke (1991) beskriver dem, kvinnor som helt saknar tillgång till kanaler som vill 

debattera och föra fram deras sak. Kvinnor som utpekas i media och forskning som 

bärare av problemegenskaper av kulturella termer (Knocke, 1991:2).  

 

Många invandrade kvinnor av olika ålder, sociala/kulturella erfarenheter och 

utbildningsbakgrund tillvaratar sina rättigheter att lära sig svenska språket. De utvidgar 

sina vyer och visioner om högre utbildning och arbete. Enligt en SCB rapport om 

vuxenlärande - 2010 (2012) tolkas detta som att dessa kvinnor har ambition att söka sig 

till högre yrkesutbildningar som kan ge dem möjlighet att arbeta i den offentliga sektorn 

där det finns krav på formell utbildning (SCB, 2012:11).  

 

För många av dessa kvinnor kan det betyda att de bryter upp från det gamla och på nytt 

börjar en resa, in i det nya samhället. Invandrade kvinnor som har låg eller ingen 

tidigare skolgång söker vuxenutbildningen för att utöka sina möjligheter till att få ett 

arbete t.ex. i den offentliga sektorn. Språkstudierna för dess kvinnor beskrivs av SOU 

2003:77 (2003) som lång, mödosam, tidskrävande och på många sätt omvälvande. Detta 

p.g.a. att dessa kvinnor har blivit tvungna att byta kultur och språk och leva i ett nytt 

samhälle (SOU, 2003:53).  Den långa resan genom språkinlärningen är mödosam och 

de flesta av dessa kvinnor har olika förutsättningar med sig i bagaget. Men det uttalas 

tydligt i utredningen att språkstudierna för invandrande kvinnor är förstärkande och 

förbyggande i deras vardag. 
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Nyttan som kvinnorna upplever av språkstudierna är en ökning av deras 

självförtroenden och att de får större möjlighet att agera i olika sociala sammanhang. 

Kvinnorna som har barn sköter kontakten med förskola, skola, vård och andra 

institutioner vilket man kan betrakta som en ”vardagsmakt” (SOU, 2003:264). Detta 

betyder att kvinnorna är mer rörliga i det offentliga rummet vilket också kan förbättra 

deras förhållande i äktenskapet. Studierna kan även uppfattas som en utgångspunkt till 

vidare studier (a.a., 2003:265).  

 

Men språkstudierna betyder också ett ökat krav på kvinnorna och de måste 

kompromissa och förhandla hemma och i skolan vilket i många fall gör att kvinnorna, 

utifrån det politiska och mediala etablissemanget, betraktas som bakåtsträvande och 

passiva till majoritetskulturens jämställdhetsnormer och att de (re-) producerar ett 

etablerat ”könsrollsmönster”.  Rapporten hänvisar också till en annan aspekt nämligen 

den att kvinnorna genom bearbetning och omtolkning också agerar som 

traditionsförmedlare för sina barn mellan det gamla och det nya (a.a., 2003:265).  

 

1:1 Bakgrund 

1:1:1 Invandring och migration 

I en allt mer globaliserad värld rör sig människor mellan länder i strävan efter 

förbättring av sina sociala och ekonomiska förutsättningar. Enligt Nyampame (2008) 

ökar den stora befolkningsomflyttningen p.g.a. att de sociala och ekonomiska villkoren 

snabbt och drastiskt förändras, särskilt under beväpnade konflikter och 

natur/ekonomiska katastrofer (Nyampame, 2008:219). Enligt SCB (2014) ökade 

invandringen till Sverige under 2013 med 12 % jämfört med 2012 beroende på 

oroligheter i omvärlden. Antalet invandrade var 115 845 personer varav 55 419 var 

kvinnor och 60 426 var män (SCB, 2014).  

 

Migrationen till ett nytt land aktualiserar en mängd möten mellan olika sociala och 

kulturella synsätt och bidrar till nya relationer mellan de invandrade sinsemellan samt 

den nya kulturen. De invandrade har olika sociala och kulturella bakgrunder som på 

olika sätt är relaterade till deras ursprungliga samhällen (Al-Baldawi, 2014:13).  

 

Många av de invandrade som kommer till Sverige eller andra västerländska samhällen 

kommer från samhällen som ofta styrs av gruppcentrerade ideologier. Detta innebär 
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enligt Al-Baldawi (2014) att individerna relaterar till varandra beroende av 

utbildningsnivå, boendeplatser, t.ex. städer och landsbygd eller klasstillhörighet. 

Författaren menar också att individerna från olika ursprungliga samhällen har ett 

gemensamt dilemma, nämligen att de på en kort tidsperiod ska identifiera sig med den 

rådande ideologin som styr de sociala relationerna i det nya samhället (Al-Baldawi 

2014:113).   

 

Invandringen till ett nytt land rubbar den tidigare anpassningsprocessen hos den 

invandrade individen och skapar en intern kris enligt Al-Baldawi. Han hävdar också att 

vissa invandrade individer kan återuppta anpassningsprocessen genom att utnyttja sina 

egna resurser och erfarenheter eller genom att de få rätt hjälp av det nya samhället. 

Andra kommer att ha mycket svårt att acceptera det nya samhällets strukturer och 

normer och hamnar förmodligen i utanförskap och blir med det marginaliserade. 

Utanförskapet betyder enligt honom att individens interna kris blir allt för djup och 

behovet att tillhöra till sin egen grupp blir betydelsefull, som en försvarsmekanism, för 

att försvara sig mot förlusten av sina tidigare sociala relationer och som en 

kompensation för en förlorad social position (a.a., 2014:113).  

 

1:1:2 Om Svenska som andra språk 

Min studie har fokus på invandrade vuxna kvinnors studier i ämnet svenska som andra 

språk i en kommunal vuxenskola i en mellanstor stad i Sverige. I skolans verksamheter 

finns ca 2000 deltagare inom tre olika huvudverksamheter: Vuxengymnasium, svenska 

som andra språk (grundskola nivå) och svenska för invandrare (SFI) språk och framtid. 

De studiedeltagande kvinnorna är ca 62 % och de deltar i språkstudier på alla nivåer. I 

SFI (A, B, C och D) ca 1400 studietimmar, vilket sedan ger dem behörighet att studera 

svenska som andra språk på grundnivå (SVA- G) 400p, vilket kan kombineras med 

andra ämnen som matematik grund eller SO och NO grund på heltid. Avslutade SVA 

grundstudier ger de studerande möjlighet att antigen delta i studier på vuxen 

gymnasienivå SVA1, SVA2 och SVA3 eller att grundskolans behörighet ger dem 

möjlighet att delta i yrkeskurser. 

 

Språkstudier för invandrade är ett omdiskuterat ämne inte minst politiskt, ekonomiskt 

och samhälleligt. I en debattartikel i Lärarförbundets tidning för lärare i svenska, SO- 

ämne och språk- Alfa skriver Lannvik Duregård (2012) att Svenska som andra språk 
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(SVA) länge var ett debatterat ämne och debatten hade fokus på om ämnet ska vara eget 

ämne i skolan. Författaren refererar till f.d. integrationsminister Ullenhag som i en 

intervju redovisar att han är skeptisk till SVAs undervisning för barn som är födda i 

Sverige. Författaren refererar också till f.d. utbildningsministern Björklund som 

betraktar SVAs undervisning som att den ”exkluderar eleverna”. Hon menar vidare att 

ämnet svenska som andra språks existens har varit en fråga som diskuterats med jämna 

mellanrum (Lannvik Duregård, i Alfa, 2012:1). Hon beskriver vidare att målet med 

ämnet enligt Skolverket är att eleverna ska nå språkmässiga förutsättningar som är 

jämbördiga med infödda elever och att kunna knapra in på försprånget i avsedd tid i en 

form av undervisningen som motsvarar behovet (a.a., 2012:1).  

 

Ämnets syfte beskrivs i den tidigare versionen så som att eleverna ska uppnå funktionell 

språkförmåga i nivå med första språk. Detta finns inte kvar i den nya kursplanen med 

förklaringen att detta krav kan begränsa elevernas utvecklingsmöjligheter. I den tidigare 

kursplanen betonades demokratin, genus och tolerans aspekterna, men i den nya 

hänvisar man till att de nämnda aspekterna är skolans ansvar och skolans övergripande 

mål (Lannvik Duregård, 2011:6). 

 

Vad gäller synliggörandet av kulturella likheter och olikheter, samt svenska samhällets 

synsätt och värderingar som betonades i den tidigare kursplanen finns det inte kvar med 

anledning av att kulturbegreppet har blivit allt mer problematiserat och att det är svårt 

att definiera ursprungskulturen när allt fler elever med andra språk är födda i Sverige. 

En annan viktig skillnad är att vissa begrepp har försvunnit från tidigare kursplan, men 

de används fortfarande i praktiken p.g.a. otydligheten i definitionen av de nya 

begreppen. En otydlighet som ledde till öppna tolkningar. Begrepp som ”det vidgade 

textbegreppet” som har varit otydligt och öppet för tolkning, tydliggjordes med 

formuleringen ”olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande” som ska 

ingå i undervisningen av SVA (Lannvik Duregård, 2011:6).  

 

Skolverket (2011) jämför också förändringarna mellan den nuvarande och den tidigare 

kursplanen för ämnet svenska som andra språk och hävdar att språket och 

språkutvecklingen fortfarande är i fokus, men med högre betoning på skönlitteratur än 

de andra typerna av texter, samt betoning på språkets kommunikativa aspekter och 

identitetsutveckling (a.a., 2011:6). Skolverket hävdar att SVA inte är ett lättare ämne än 
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svenska trots att det finns skiljande inslag dem emellan särskilt med den dubbla uppgift 

som andraspråksinlärare har med att ha ett annat fokus än den som lär sig modersmålet 

(a.a., 2011:6). 

 

1:1:3 Om Vuxenutbildning  

Statistiska centralbyrån (SCB) (2006) skriver: ”Endast var tredje komvuxelev var man. 

Andelen kvinnor i Komvux har den senaste 10-årsperioden pendlat mellan 65 och 66 

procent. Fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig dock åt mellan de olika 

utbildningsnivåerna och åldersgrupperna. Den högsta andelen kvinnor, 67 procent, 

fanns läsåret 2005/06 inom gymnasial utbildning och den längsta, 62 procent, inom 

påbyggnadsutbildningarna. Högsta andel män i Komvux fanns i storstäderna, 37 

procent, och i åldersgruppen 20–24 år, 42 procent” (SCB, 2006:200).  

 

I Skolverkets (2012) läroplanen för vuxenutbildningen beskrivs vuxenutbildningens 

uppdrag som en arena för att förmedla kunskap, stödja vuxna elever för att de kan 

arbeta och verka i samhället, samt att möjliggöra vidare högre studier för dem. Allt detta 

sker inom den gemensamma referensramen i samhället så som de grundläggande 

demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. I läroplanen betonas också 

att målgruppen som deltar i studierna på vuxenutbildningen är en heterogen grupp med 

mycket olika förutsättningar och mycket varierade mål med utbildningen. Därför bör 

vuxenutbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättning och varieras i 

längd och innehåll (Skolverket, 2012:5). Det tilläggs också att internationaliseringen av 

det svenska samhället är förknippat med den växande rörligheten i världen och det 

ställer allt mer krav på människans förmåga att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle 

med många etniciteter. Det ställs krav på vuxenutbildningen i öppenheten för skilda 

uppfattningar och att uppmuntra möjligheterna att de förs fram och att undervisningen 

ska vara saklig och allsidig (a.a., 2012:6).  

 

Enligt vuxenutbildningens läroplan är kunskapen inte ett tydligt begrepp, utan det 

inbegriper olika former av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Detta i samspel 

med varandra och att eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 

sätta dem i ett sammanhang (a.a., 2012:8).  

Hyltenstam och Milani (2012) hänvisar till de starkt förankrade krafterna i det svenska 

skolsystemet med enhetstanken och mainstreamlösningar som gör det svårt att ha ett 



6	
	

ämne som anpassas vid behov och individ differentieras i en skolpraktik. De menar att 

man kommer att gå tillbaka till ruta ett genom att bortse från behovet av att på ett 

speciellt sätt anpassa språkundervisningen för andra språkanvändare och situationen 

som kommer att råda är den samma som den var innan etableringen av SVA i skolan 

(Hyltenstam & Milani, 2012:81). 
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1:2 Övergripande syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån invandrade kvinnors utsagor förstå hur de 

upplever sitt deltagande i studier i ämnet svenska som andra språk. Att finna förståelse 

för kvinnornas synsätt och uppfattning om sina identiteter. Följande frågeställningar ska 

besvaras: 

 

Vilka är drivkrafterna som motiverar kvinnorna i sina studier? 

Vilket inflytande har kvinnornas sociala, kulturella bakgrund på studierna? 

Hur resonerar kvinnorna om balansen mellan studier och vardagslivet? 
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2. Kvinnoforskning  

2:1 Invandrade kvinnors position i samhället 

Invandrade kvinnors sociala position är generellt låg i det svenska samhället enligt 

Nyampame (2008). Hon menar att invandrade kvinnor i Sverige är marginaliserade och 

diskriminerade båda på bostads- och arbetsmarknaden, samt inom sjukvården. Hon 

hävdar också att kvinnorna har lågt inflytande och mindre möjlighet att delta aktivt i 

samhällsaktiviteter. Detta leder till att dess kvinnor blir allt mer beroende av 

försörjningsstöd och är överrepresenterade i förtidspensionering. Ofta beskrivs de, i 

såväl media som i den politiska diskursen, som passiva, förtryckta, maktlösa och 

isolerade (Nyampame, 2008:222).  

 

Enligt Knocke (1991) blir kvinnorna också allt mer osynliga i den stora samhälleliga 

debatten p.g.a. deras avsaknad till offentlighetens arenor som kan och vill debattera 

deras sak. Författarinnan menar att det är den viktigaste orsaken till att dessa kvinnor 

saknar kanaler för att debattera sin sak samt saknar tillgång till offentliga maktresurser 

som representerar dem (Knocke 1991:4). Forskningen och samhällsdebatten har pekat 

ut invandrade kvinnor som bärare av problemegenskaper och enligt Knocke grundas 

utpekandet på hur man ser på maktförhållanden i ett samhälle, då problemen definieras 

ur politiskt, ekonomiskt och ideologiskt perspektiv, samt ur makthavarnas 

förhållningssätt till det. Men när problemen ska definieras ur de förtrycktas perspektiv 

blir bilden annorlunda (a.a., 1991:4). 

 

Ålund och Alinia (2011) menar att migrationen för just de invandrade kvinnorna är ett 

komplext fenomen som speglar och binder samman olika världar och kulturella 

kontexter. De nämner också den akademiska och populära debatten i Sverige som 

tenderar att förenkla migrationens komplexitet till en anpassningsproblematik. Enligt 

Ålund och Alinia (2011: 43) leder denna förenklingstendens till en form av social och 

kulturell rangordning mellan ”svenskar” och ”invandrare”. I detta sammanhang nämner 

de ett exempel som utpekar invandrade kvinnor, hämtad från händelserna på 1990-talet 

och i början på 2000-talet, då tre invandrade kvinnor mördades av sina 

familjemedlemmar. Händelserna debatterades i nyheterna, massmedierna, 

myndighetsdokumenten och även i forskningen på ett sätt, som avspeglades i en form 

av polarisering och kategorisering av enskilda mentaliteter och kulturer ”civilisationen 

mot barbari” (Ålund & Alinia, 2011:44).  
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Författarna hävdar också att forskningen i Sverige har tolkat frågan om dominansen av 

västerländska kulturnormer som att den har genererat en syn på invandrade kvinnor som 

bärare av traditioner som kopplas till etniciteter och kulturer som har kommit till 

Sverige och blundat för att synliggöra individuella skillnader, sociala och politiska 

kontexter i hemländerna och därmed hävdat att traditionerna har emigrerat till Sverige 

(Ålund & Alinia, 2011:47). De betonar vikten av öppenhet för invandrade kvinnors 

erfarenheter och kulturella referensramar för att därmed ge dessa kvinnor möjlighet och 

plats för sina egna livsberättelser. Dessa berättelser är en tydlig representation för deras 

underordnade relation till det offentliga, där människa görs till en främling och 

reduceras från en ”fullständig och vanlig människa till en kastmärkt” (a.a., 2011:49). 

Författarna hävdar att när man ska omfatta invandrade kvinnors perspektiv bör man 

utgå ifrån just kvinnornas erfarenheter och deras kulturella referensramar. Det krävs då 

mer öppenhet för att nå kvinnornas livsberättelser som för det mesta kommer att handla 

om marginalisering och underordning diskurs i förhållande till majoritetskulturen (a.a., 

2011:48).  

 

Knocke (1991) nämner att även den västerländska kvinnoforskningen har missat den 

annorlunda verklighet som invandrade kvinnor lever i och istället har ”vita 

medelklasskvinnor har fått tala generellt i alla kvinnors namn” (Knocke, 1991:4). Hon 

går ett steg vidare och hävdar att det finns viktiga och avgörande verklighetsramar där 

det sker en underordning mot invandrade kvinnor på ett könsmässigt och etniskt plan. 

Särskilt inom marginalisering och osynliggörande i arbetslivets hierarki och att detta, 

påpekar hon, är det faktiska problem som bör uttrycks. Hon menar att det bör ställs krav 

på att förskjuta synen på kvinnornas etniska ursprung och kultur som ett problem mot 

en syn på de faktiska förhållanden som genererar problem (a.a., 199:4).  

 

Invandrarkvinnors situation illustreras av Ålund och Alinia (2011) som att den är 

kopplad till det sociala och kulturella som råder i de invandrade familjerna och som är 

starkt förknippat med patriarkala relationer som fortsätter att råda även efter flytten till 

det nya samhället ”den invandrade kvinnan fortsätter vara offer för en patriarkal 

familjestruktur”. De menar att den sociala dimensionen är relaterad till genusrelationer, 

etnisk kulturell status och samtidigt till hur vida individen eller gruppen är stigmatiserad 

så att de blir utsatta för social exkludering och kontextbunden underordning (Ålund & 



10	
	

Alinia, 2011:53).  

 

2:2 Identitetsomväxling  

Wigg (2008) hävdar i sin avhandling att det inte är ovanligt att invandrade individer och 

grupper föredrar att sluta sig samman, där man känner gemenskap och fortsätter ha 

samma starka känsla till hemlandet. Hon tillägger att det finns känslor i gemenskapen 

som kan framkalla ett utanförskap till det nya samhället, särskilt när det är många 

flyktingar som flytt under rådande krig och orolighet i hemlandet. Landet man längtar 

till finns inte längre och man blir tvungen att skapa sig två skilda bilder om hemlandet, 

en före kriget och en efter. Hon menar också att individens egna värderingar som hen 

växte upp med stannar kvar länge (Wigg, 2008:123).  

 

Invandrade kvinnor, som alla andra invandrade individer, går igenom komplexa 

processer från mottagandet, första tiden i det nya landet, synen på det nya landet och 

tankarna på om man ska stanna eller inte och som Wigg uttrycker det, det obegripliga i 

hur hen ska förhålla sig till allt detta. Hon menar också att konsekvenserna med att bryta 

upp och börja om i synnerhet handlar om komplexa processer. De kan i första hand 

innefatta det sammanhang man känner att man ingår i och det är inte ovanligt att man 

upplever både gemenskap och utanförskap, de båda går hand i hand och förstärker 

varandra. Hon tillägger också att relationerna som den invandrade individen skapar med 

andra människor både kan ha formell och social karaktär. Det formella är enligt henne 

det som skapas strukturellt och som ofta är förknippat till samhälleliga institutioner som 

t.ex. skolan medan de sociala processerna är förknippade till vänner och familjer (a.a., 

2008:140).  

 

Enligt Wigg är skolan (språkstudierna) en värld som inbjuder de invandrade individerna 

att handskas med olika strukturella nätverk, som ett steg in i samhället (a.a., 2008:141). 

Hon tillägger också att tanken om att bli försvenskad kan väckas hos invandrade 

individer i skolan vilket gör att de tänker att det kommer att skapa en klyfta mellan dem, 

familjen, vännerna och den kultur de kommer från som i sin roll innebär förlust av det 

personliga nätverket (Wigg, 2008:142).  

 

I Skolverkets Forskning för skolan (2012) diskuteras synen på den förändrade 

egenskapen i identiteteten och det hävdas att den äldre synen på identitet byggs på att 
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identiteter utvecklas i socialisationsprocesser och sedan blir allt mer stabil och 

oförändringsbar. Enligt denna uppfattning är identiteten förknippad med den etniska 

tillhörigheten ”en gång svensk alltid svensk”. Detta perspektiv på identitet betecknas 

som essentialistiskt perspektiv (Skolverket, 2012:126). Essentialistiskt perspektiv fick 

senare konkurrens av två andra perspektiv, ett konstruktivist och ett 

poststrukturalistiskt. Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv omskapas och förändras 

identiteten beroende på individens grupptillhörighet och att den invandrade kan 

identifiera sig både som svensk och tillhörande en annan kultur, ibland den ena och 

ibland den andra, beroende på situationen. Med det blir den etniska bakgrunden av 

underordnad betydelse.  (a.a., 2012:127). I det poststrukturalistiska perspektivet på 

identitet menar man att det också sker förändring i identiteten, oberoende av den etniska 

tillhörigheten. Förändringarna sker i form av att individen förhandlar sig fram till olika 

identiteter i olika tillhörande sammanhang. I detta perspektiv betonas språkets makt 

över tanken och ord kan ofta bli negativt laddat t.ex. somalier, irakier mm. M.a.o. 

innebär perspektivet att man positionerar sig i förhållande till sammanhang och 

preferens (a.a., 2012:127).  

Enligt forskarna är det naturligt att migrationen kan framkalla identitetskonflikt. 

Konflikten förstärkas genom att andra tillskriver individerna identiteter som individerna 

inte känner igen eller har kunskaper om. Detta innebär att identiteter skapas och 

omskapas i mötet med andra (Skolverket, 2012).  

 

2:3 Drivkrafter och motivation 

Lindberg och Sandwall (2012) hävdar att skillnaden mellan vuxna andraspråksinlärare 

till skillnad från förstaspråkinlärare är hur väl och hur snabbt de kan tillägna sig 

andraspråket. Vid första språkinlärningen betyder den sociala omgivningen inte så 

mycket. Trots att omständigheterna i omvärlden kan skifta markant kan 

förstaspråksanvändare uppnå full kompetens (Lindberg & Sandwall, 2012:369).  

 

För den vuxna andraspråksinläraren kan både inlärningshastigheten och den språkliga 

färdigheten variera dramatiskt, vissa gör stora framsteg på kort tid och andra, trots att de 

varit i det nya landet lång tid, inte tillägnat sig språket med framgång. Variationen kan 

relateras till individens förutsättningar, omständigheter i det omgivande samhället och 

personliga traumatiska upplevelser från krig och konflikter som orsakat psykiska 

smärtor vilket i många fall kan vara hinder vid språkinlärningen (a.a., 2012:370). 
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Vuxna andraspråksinlärare möter allt högre krav från samhället och av sig själva för att 

snabbt åstadkomma framsteg. För inlärare som saknar tidigare skolgång och därmed 

inte utvecklat läs- och skrivfärdigheter i sitt förstaspråk blir det utöver språkinlärningen 

en stor utmaning och en tidskrävande process (a.a., 2012:370). De menar att om man 

vill leva och fungera i ett nytt samhälle bör man kunna hantera vardagen allt från de 

triviala tingen till det som mest komplicerade, samt att det nya livet också kräver sociala 

och kulturella kunskaper som inte liknar dem som man hade i sitt hemland. Allt detta 

sammankopplat till det nya språket (Lindberg & Sandwall, 2012:370).  

 

Lindberg och Sandwall betonar att de flesta som deltar i språkundervisningen vill lära 

sig svenska för att lättare kunna få arbete. De menar att hälften av de som deltar i 

svenska språkstudier vill arbeta direkt efter studierna och en tredjedel vill studera vidare 

(Lindberg & Sandwall, 2012:371). Enligt forskarna som hänvisar till en kanadensisk 

forskare Bonny Norton (2000) som när hon studerade sambandet mellan makt, identitet 

och andraspråksinlärning mötte ett antal invandrade kvinnor som hade stark vilja att lära 

sig engelska och integrera sig i samhället men att de kände sig obehagliga till mods när 

de använde det nya språket och upplevde sig marginaliserade när de allt oftare 

positionerades som ”invandrare” och kände att de uppfattades som mindre värda (a.a., 

2012:372).  

Författarna hävdar att sociologen Marie Carlssons (2002) avhandling Svenska för 

invandrare – brygga eller gräns? bekräftade Lisbeth Sachs (Sachs 1986:66) studie som 

uppmärksammade invandrade kvinnors möte med det svenska samhället och med 

vuxenutbildningen. I Sachs studie upplevde kvinnorna också att deras bakgrund och 

kulturella identitet var en brist och en belastning ”vi är djur här”… ”Vi kommer aldrig 

att läsa och skriva som andra människor. Vi visste inte att vi var så mycket sämre än 

alla andra” (Lindberg & Sandwall, 2012:374). Författarna hänvisar också till Rydéns 

(2005) masteruppsats om betydelsen av sociala nätverk för kortutbildade invandrares 

litteracitets utveckling där informanterna ställde sig skeptiska till forskarens intresse, 

vilket framgår följande citat: 

  

”Från början när jag träffade dig undrade jag varför du slösar tid med mig … jag som 

inte kan läsa och skriva? Du skulle tänka om mig: ”Neej, det bara skit!” Jag kunde inte 

se mig själv, så som du kunde se mig, och jag tänkte att du kommer att bli besviken 
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och jag trodde att du skulle lämna mig med mina problem. Men nu mår jag jättebra 

och det förstår jag också (Rydén 2005:1) i (Lindberg & Sandwall, 2012:374)”. 

 

Lindberg och Sandwall (2012) hävdar att identitetsförlusterna har stora 

påfrestningseffekter på dessa kvinnor, men det innebär också att tillgången till ett nytt 

språk och en ny kultur erbjuder stora vinster för individen som kan ta nya vägar ut ur 

marginaliseringen och maktlösheten och öppna nya vyer till självförverkligande. 

Kvinnor i studierna som var kortutbildade fick möjligheterna att studera i det nya 

landet, ta steget ut i samhället och skaffa sig ett liv som präglas av oberoende och av 

självständighet (a.a., 2012:374).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3:1 Kön, genus, roll och underordning  

Frelin (2008) skriver att i många sammanhang när genusbegreppet kommer på 

dagordningen, kan det väcka motstånd - ”Å, nej, inte genus igen” (Frelin, 2008:177). 

Hon menar att begreppet kan väcka känslor hos flera som ser kopplingar till förtryck 

eller förövare som starkt kopplat till könstillhörighet. Hon hävdar också att begreppet 

väcker kopplingar till generaliseringar om kvinnors och mäns beteenden. Dessa 

generaliseringar stämmer inte alltid när det gäller individens nivå.  

 

Genusperspektivet är enligt Frelin ett sätt att förstå sig på frågan om jämställdhet och 

sociala orättvisor. Enligt Frelin är det när genusbegreppet fick sitt genomslag i skolans 

värld, som reaktioner på begreppet började komma och frågor som: ”I vilket 

sammanhang blir det relevant att ta kön som kategori i beaktande? På vilket sätt blir det 

relevant?” började ställas (a.a., 2008:177).  

 

Historiskt formas människors liv av orättvisor. Den övergripande statistiken i världen 

visar att män är de mest drabbade av orättvisor då de dödas i krig, torteras, avrättas, 

spärras in i läger eller fängelse. Hirdman (2001) menar att alla dessa män som drabbas 

av orättvisor har systrar, mödrar, döttrar och hustrur, som lever ett annat liv bredvid. Ett 

liv som styrs av helt andra villkor (Hirdman, 2001:5). Livsvillkorerna för dessa kvinnor 

grundas alltid i att underordna sig, utnyttjas, förslavas och utgörs till ett socialt 

bottenskikt. Underordningen formas så att den kan bildas i samhället som avlagringar.  
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Dessa avlagringar, enligt Hirdman, kan ingå i respektive samhälles kultur, ekonomi och 

politik, samt efter etnicitet, ras, religions och klasstillhörighet. Därför behöver deras 

situation belysas och göras synlig (Hirdman, 2001:11). Underordningen av kvinnor har 

en fast konstruktion och hänvisas till ”Guds eller naturens vilja” som Hirdman uttrycker 

(a.a., 2001:11).  

 

3:1:1 Begreppsdefinition 

Definitionen av begreppet ”genus” härleder Hirdman (2001) till latin och det betyder 

slag, sort, släkte eller kön. Begreppets sammansättningar kan vara generera och 

generation. Genus har använts i språkläran för att beteckna substantiven som han, hon, 

den och det. Under 1980 - talet lånade kvinnoforskarna begreppet ”genus” som 

översättning av ordet ”gender” på engelska och har sedan dess använts flitigt i 

feministisk forskning (a.a., 2001:11). Användningen av begreppet ”genus” var för att 

bevisa att bakom begreppet döljer sig fasta och konstanta attityder präglade av fostran, 

tvång och underordning. Enligt Hirdman behövde den feministiska forskningen 

begreppet för att analysera kvinnors underordning och kartlägga männens och kvinnors 

delaktighet i den (a.a., 2001:12).  

 

Hirdman hävdar också att genusbegreppet utvidgar könsbegreppet och gör att det 

betyder mer. Genusbegreppet tydliggör vad som är kvinnligt/manligt i världen omkring 

oss. Med det blir genusbegreppet klarare och av mer betydelse än begreppet kön och det 

lämnas inget utrymme till tvetydigheter (a.a., 2001:16).  

 

3:1:2 Den invandrade kvinnan 

För invandrade kvinnor får genusbegreppet ytterligare en dimension p.g.a. 

osynliggörandet av deras könsroll och genusordning i samhället både från forskningens 

och offentligheten sida. Knocke (1991) skriver att det inte är förrän på 1980-talet, när 

forskare som har invandrarbakgrund, systematiskt börja belysa invandrade kvinnors 

situation som forskningen uppmärksammar dessa kvinnor. Hon tillägger också att en 

viktig aspekt i dessa forskningsresultat var att belysa och problematisera det ojämlika 

maktförhållandet mellan majoritetens representanter och minoriteterna. Dessa 

forskningsresultat grundade, enligt henne, sina synpunkter på den invandrade kvinnans 

konkreta livsvillkor och i grund och botten handlade det om människor.  
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Om maktförhållandet som nämndes tidigare tillägger Knocke att makthavarnas 

problemdefinition bör ersättas med forskning som utgår från invandrade kvinnors 

erfarenheter och problemsyn. Hon menar att forskningsresultatet bör utgå från analysen 

av förtrycktes karaktär och att dess mekanismer institutionellt formar den könsmässiga 

och etniska underordningen.  

Den marginaliserade bilden av den invandrade kvinnan är konstruerad och formad i 

samhället som en fastlåst stereotyp och forskningen har i allmänhet blundat och 

ignorerat problemet eftersom det har berört samhället och arbetslivet. Knocke (1991) 

menar att ”den invandrade kvinnan är en produkt av ojämlika ekonomiska förhållanden 

i världen, som tvingar människan att bryta upp och förflyttas till nya former av 

exploatering” (Knocke, 1991:12).  

 

Abbasian (2003) menar i sin doktorsavhandling att begreppet kön i dagens forskning 

intar olika innebörder. Han tillägger att man talar om den biologiska och den sociala 

innebörden. Där den biologiska är ett tydligt kännetecken för den biologiska identiteten 

och som en biologisk konstruktion som en särart. Den sociala konstruktionen av 

begreppet kön är mer komplicerad. Komplexiteten enligt Abbasian är att den sociala 

konstruktionen ger upphov till andra tolkningar till vad som är manligt eller kvinnligt 

(Abbasian, 2003:25).  

 

Författaren menar vidare att den sociala konstruktionen inrymmer kvinnornas sociala 

underordning i samhället. En utgångspunkt till detta är att kvinnor oftast är 

underordnade män i samhället (a.a., 2003:75). Det handlar i grunden om makt och att 

kvinnors sociala underordning inte är biologisk eller naturgiven, utan att den är socialt 

skapad och konstruerad för att senare bli en kulturell tolkning för de biologiska 

skillnaderna (a.a., 2003:75). Abbasian diskuterar definitionen av genus som att den är 

en ”föränderlig tankefigur”. Den är en process som leder till att skapa institutioner, 

hierarkier och olikheter. Den framställer det manliga som en norm och ideal på toppen 

av hierarkin i ett makt förhållande (a.a., 2003:76).  

 

När det gäller invandrade kvinnors sociala underordning bör den studeras utifrån olika 

perspektiv som samverkar i deras underordning. Man kan bl.a. nämna rasperspektivet, 

klassperspektivet eller invandrarperspektivet. Det svenska samhället är, enligt Abbasian 

(2003), ett klassamhälle och till viss del etniskt delat och att alla etniska avvikelser kan 
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placeras i en bestämd klasskontext. Till detta kan man inkludera avvikande i kön i 

förhållande till den norm som mannen dominerar (a.a., 2003:76). Han nämner också den 

tydliga polariseringen för invandrade kvinnor på arbetsmarknaden i Europa. Kvinnorna 

får mycket svårt att integrera sig och komma in på arbetsmarknaden och med det blir de 

allt mer marginaliserade, till det läggs också könstillhörigheten som en faktor för deras 

underordning (a.a., 2003:77).  

 

3:1:3 Genusordning och utbildning  

Wernersson (2014) skriver att människor har tendens att kategorisera sig själva och 

andra i olika dimensioner och könen är en av dessa dimensioner. I alla samhällen finns 

det genusordning där kvinnor och män betraktas som olika sorter (Wernersson, 

2014:449). Sverige var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett 

bondesamhälle där köns/genusordningen byggdes kring hushållet enligt Wernersson. 

Hon menar att det var en uttalad genusordning där kvinnan var underordnad. Hon 

tillägger att den formella utbildningen under bondesamhället var strikt köns och socialt 

uppdelad och att flickor/kvinnor ofta fick sin hushållsundervisning hos mor/husmor och 

att man ansåg att det var tillräckligt. Under industrialismens framfart förändrades bilden 

och flickor/kvinnor, som var pigor/hembiträden, fick arbete på industrin vilket gjorde att 

de fick mer frihet och självständighet (a.a., 2014:451). Eliasson (1999) hävdar att det i 

Sverige idag ännu råder en obalans mellan könen som är ett resultat av kvinnoförtryck 

som förekommit i olika dimensioner. Orsakerna till kvinnoförtrycket är strukturella och 

historiska enligt Eliasson. Hon hävdar också att förtrycket upprätthålls av individer som 

i allmänhet följer omedvetna normer om manligt och kvinnligt (Eliasson, 1999:198).   

    

Utvecklingen av begreppet kön/genusordning har gått igenom olika stadier i Sverige 

och arbetsfördelningen mellan man och kvinna har speglats av att båda könen har varit 

beroende av varandra. Under industrialismen och med den växande folkrörelsen blev 

kvinnan friare och hembiträden/pigor fick arbete på industrin och engagerade sig i 

kvinnorörelsen och därmed gjorde köns/genusordningen sig tydlig enligt Wernersson 

(2014). Hon menar att dagens förståelse av köns/genusordning handlar mer om makt 

och inte arbetsfördelning och att det är en maskulin hegemoni som råder och som 

innebär att det handlar om vem som har tolkningsföreträden och att det är den 

symboliska manligheten som har beslutsmakt och som avgör vad som är värdefullt i 

samhället. Det betyder att denna makt inte bara är riktad mot kvinnor utan makten 
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påverkar båda kvinnan och mannen men har samtidigt en tydlig maskulin symbolik 

(Wernersson, 2014:453).  

 

Förändringarna vad gäller tolkningen av köns/genusordningen har tagit fart i samhället 

och speglar sig på utbildningsväsendet i Sverige. Skolan fick uppdrag att hantera 

genusordningen samt förändra den. Könstillhörigheten blev inte avgörande för vilka 

livsval hen ska göra men genusordningen har fortsatt att vara närvarande båda i skolan 

och utanför (a.a., 2014:469) Wernersson hävdar också att både könsrollen och 

genusordningens innehåll nu anpassas efter omständigheterna och att principerna om att 

särskilja mellan man och kvinna fortfarande återskapas och kommer att bestå länge 

(a.a., 2014:469).  

 

4. Metod  

4:1 Kvalitativ metod 

I studien används kvalitativ metod då syftet är att söka förståelse för, uppfattning om 

samt förstå mening av kvinnornas deltagande i SVA studier. Kvinnorna deltar i studier 

som sker i en kommunal vuxenutbildning där mångfalden av olika kulturer, etniciteter 

och tidigare skolbakgrund representeras. Utifrån mitt urval av population, invandrade 

kvinnor, blir den kvalitativa metoden relevant för min studie.  

 

Min uppsats handlar om kvinnor som vill åstadkomma förändring för sig själva och sin 

omgivning. Förändringar är sociala processer vilka sker i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. De sociala och kulturella processerna blir intressanta i en kvalitativ 

metod, då metoden tydliggör de olikartade intresseinriktningarna hos informanterna 

vilket gör att man kan relatera dem till varandra, vid tolkningen av det insamlade 

materialet. Tolkningen av materialet enligt Bryman kommer att präglas av den 

verklighet och den kontext den sker i samt uppfattas på samma sätt som informanterna 

uttalar sig om (Bryman, 2011:362).  

 

Det som intresserar mig i min studie är de sociala och kulturella processer som mina 

informanter återger i sina berättelser. En kvalitativ metod är ett verktyg för att uppfatta 

de sociala processerna i dess skeende, mönster, förändring och utveckling i övertid. Jag 

använde mig av semistrukturerade intervjuer då dessa är flexibla och tillåter de 

intervjuade att utveckla sina tankar. Det som Bryman beskriver som att forskaren ber 
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informanterna att reflektera över följden av händelser och över de processer som ledde 

till händelserna (a.a., 2011:365). Intervjuerna kommer att likna samtalsinriktade 

intervjuer som har fördelen att de är mer flexibla. Flexibiliteten ger möjlighet för att 

byta riktning och fokus under genomförandet av studien. Fejes och Thornberg (2012) 

beskriver de kvalitativa forskningsmetoderna som att dess stryka ligger i att tillåta 

informanternas insikter och erfarenheter generera nya förståelser (Fejes & Thornberg, 

2012:32).  

 

Min förförståelse gör det möjligt att sätta mig in i informanternas situation samt till ett 

empatiskt förhållningssätt. Enligt Bryman ligger det till grund i kvalitativ forskning, en 

ståndpunkt som inbegriper två teser, den ena är det direkta samspelet för att kunna få 

tillgång till andras medvetande och den andra är att på ett empatiskt sätt fånga 

informanternas medvetande, åsikter och uppfattningar och ”se världen med andras öga” 

(a.a., 2011:362). 

 

Kvalitativa metoder är inte kritikfria. Larsson påpekar att definitionen av kvalitativ 

metod inte är helt oproblematisk och att området inte är fritt av kontroverser samt att det 

finns kritik som ifrågasätter meningen av metoden (Larsson, 2011:8).  

Angående kritiken som riktas till kvalitativa ansatser hävdar Bryman (2011) att 

kvalitativ forskning får sin kritik också på att forskningen får svårt att generalisera sitt 

resultat utöver den situation de producerats i, särskilt när den genomförs genom att 

använda ostrukturerade intervjuer. Detta p.g.a. att det finns begränsningar i form av 

antalet intervjuade individer, eller en särskild kontext (bostad, område, arbetsplats, 

yrke).  Kritikerna menar att sådana resultat är svåra att generalisera till andra miljöer, 

men Bryman hävdar att generaliseringen kan ske genom att generalisera till en teori som 

fungerar som en bindande kraft och sedan skapa s.k. ”måttliga” generaliseringar. M.a.o. 

kan man betrakta forskningsresultatet som ett exempel på bredare identifierbara 

populationer (a.a., 2011:369). I min studie använder jag ett genusperspektiv samt 

forskningsresultat som inbegriper invandrade kvinnors situation.  

 

4:2 Urval  

I den här studien använder jag mig snöbolls- eller kedjeurval. Snöbolls - eller 

kedjeurvalet innebär att det initialt skapas kontakter med respondenter som är relevanta 

för undersökningen för att sedan använda dessa för att få kontakt med ytterligare 
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respondenter (Bryman,2011:196). Urvalet (urvalsramen) är troligen inte representativt 

för en population och kan inte generaliseras, men snöbollsurval kan vara bra t ex då det 

inte går att skapa en tillgänglig urvalsram för en population. I kvalitativa studier kan 

snöbollsurval vara ett bättre tillvägagångsätt. Bryman (2011) menar att snöbollurvalet är 

en typ av urvalsprocess som lämnar utrymme för att ta första steget till kontakt med en 

mindre population som betraktas som relevanta för studiens tema och därefter tar de 

kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 2011:196). Han menar vidare att när det 

inte finns en tydlig urvalsram för en population utifrån det som man kan dra ett 

stickprov från, blir det lämpligt man använder sig av snöbolls stretige eller kedjeurval 

(a.a., 2011:196).  

 

Mina informanter hittade jag genom att skicka ett brev med projektbeskrivning till 

rektorerna på Komvuxverksamheten som består av tre rektorsområden (se bilaga 2). 

Därefter gjordes ett antal klassrumsbesök där jag presenterade mig själv och min studie. 

För att intresserade skulle kunna nå mig lämnade jag mitt mail och telefonnummer. 

Efter det fick jag kontakt med de första kvinnliga informanterna som i sin tur föreslog 

andra kvinnliga kursdeltagare att delta i projektet. Det blev en snöbollseffekt och jag 

fick möjlighet att intervjua 13 kvinnliga informanter. De kvinnliga informanterna i min 

studie har olika bakgrund. De lever i en mellanstor stad i Mellansverige och är från 

olika kulturer. De flesta bosatta i invandrardominerade områden i staden. 

Respondenterna är en grupp vuxna invandrade kvinnor som studerar svenska som andra 

språk i vuxenutbildningen på Komvux. Kvinnor är i åldern 22-50 år. De studerar på fyra 

olika nivåer och de har låg eller ingen tidigare utbildningsbakgrund.  

 

4:3 Tillvägagångssätt 

Mitt val var semistrukturerade intervjuer för att låta informanterna berätta fritt om olika 

tema, samt att knäcka språkliga barriärer som har att göra med informanternas språkflyt. 

Informanterna var bekväma med denna modell av intervju vilket har öppnat för dem att 

uttrycka sig bekvämt och obehindrat. Två av informanterna valde att uttala sig med 

blandad svenska och engelska, och en informant valde att inte låta sig spelas in på band, 

vilket gjorde att jag förde anteckningar vid hennes uttalande. Formen på intervjun 

öppnade upp för följdfrågor och uppmuntrade till att materialet blev rikare och jag fick 

möjlighet att fokusera på specifika områden som angår min studie.  
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Eriksson Barajas (2013) anser att kvalitativa intervjuer bör kräva att intervjuaren 

uppmuntrar de intervjuade att uttrycka uppfattningar, upplevelser, värderingar och 

attityder (Eriksson Barajas, 2013:128). Intervjuguiden (se bilaga 1) hade intervjufrågor 

som var öppna med följdfrågor som öppnade upp för mer samtal och ytterligare 

fördjupningsfrågor. Dahlgren och Johansson (2012, s.126) anser att intervjufrågorna bör 

bestå av ett mindre antal frågor och att frågorna bör guida till olika antal fenomen och 

tema som intervjuaren vill beröra.  

Informanterna ställde sig positiva till att delta i intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

och intervjufrågornas innehåll berörde på olika sätt uppsatsens syfte och frågeställning. 

Frågorna inleds med t.ex. ”Beskriv…”, ”Berätta om ….”, ”Vad anser du…?”.  

 

Vissa intervjuer varierade mellan 35-70 min. Efter informanternas samtycke spelades 

alla intervjuer, utom en, in på band för att sedan transkriberas. Efter tillmötesgående 

från rektorerna fick jag möjlighet att genomföra samtliga intervjuer i ett rum där vi inte 

blev avbrutna av obehöriga.  

 

4:4 Bearbetning och analys 

Informanternas utsagor bearbetas/ arrangeras i olika teman med syfte att söka/ 

identifiera betydelser, mönster i dem. Fejes och Thornberg (2012, s.32) beskriver 

kvalitativ analys som att skapa mening ur en massiv datamängd. De hävdar att det finns 

en mängd anvisningar, riktlinjer för hur analysen av data bör genomföras och att det inte 

finns förutbestämda och absoluta regler för det. Med undantag för, hävdar de, att 

undersökningens författare bör anstränga sitt intellekt för att på ett rättvisande sätt 

representera det insamlade materialet i kommunikation med undersökningens syfte och 

frågeställning (a.a., 2012:32).  

 

Mina informanters utsagor koncentreras till färre ord och kärnfulla innebörder. 

Datamaterialet kategoriseras i teman. Detta genom att intervjumaterialet i resultatdelen 

delas till olika tema som är kopplade till syfte och frågeställningar. Det är vad 

informanterna säger och vilka bilder de skapar om sig själva i sina uttalanden som 

formar olika tema. Informanternas olika uttalande relateras till varandra för att hitta 

övergripande mönster. Berättelserna sätts i tid och sammanhang som en 

sammanhängande historia av de händelserna som beskrivs i data.  
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Fejes och Thornberg (2012) beskriver det som att ” datamaterialet organiseras tidsenligt 

och socialt”. De menar m.a.o. att metoden ” tar fasta på och vidareutvecklar de historier 

som berättas av informanter” (a.a., 2012:33). Innebörderna i datamaterialet framhävs 

och används för att åstadkomma unika tolkningar, detta genom att använda en form av 

kontext som en teoretisk referensram. Teori/annan teori delarna i uppsatsen är en sådan 

referensram för tolkningen av datamaterialet. Begrepp definierades och analyserades i 

koppling till datamaterialet för att skapa ett teoretiskt resonemang som i sin roll 

förklarar hur olika saker hänger ihop (a.a., 2012:33).  

 

Min analys av datamaterialet har fokus på en tematisk form. Viktiga drag i berättelserna 

lyfts upp och jämförs med återkommande liknelser eller mönster i berättelserna. Detta 

med ständig koppling till annan forskning på området och till det teoretiska perspektivet 

(genusperspektiv).  

 

4:5 Etiska aspekter 

Enligt Larsson (2005) är en viktig aspekt i forskningen huruvida arbetet uppfyller 

kraven på en god etik. Han hänvisar också till Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets förskrifter som hävdar att strävan och intresset för att utröna nya 

kunskaper måste vägas mot skyddandet av individerna som deltar i studier och det som 

kännetecknar studier med goda kvaliteter. Han tillägger också att forskarens resultat, när 

det kommer i makthavares händer kan spelas ut i olika maktspel. Därför ligger ett stort 

ansvar på forskaren att inte kompromissa på skyddskraven (Larsson, 2005:9). 

Vetenskapsrådet (2015) sammanfattar de etiska kraven som:   

Informationskravet: Informera de forskningsberörda om den aktuella 

forskningsuppgiften och dess syfte. Jag har lämnat muntlig och skriftlig information om 

syftet med undersökningen, samt lämnat tydlig information om omfattningen av studien 

och att den inte ska publiceras.  

Samtyckekravet: Deltagarna bestämmer över sin medverkan. Deltagarna informerades 

om hur länge och på vilka villkor de ska delta och att de kan avbryta sin medverkan 

utan att detta medför några negativa följder. Jag tillfrågade också rektorerna om deras 

samtycke till studien. 

Konfidentialitetskravet: Deltagarnas personliga uppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, samt att deras personliga identitet förvars anonymt. I 

min studie har jag omnämnt mina informanter med fiktiva namn. Nyttjandekravet: 
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Insamlat material används endast i denna studie och används eller utlånas inte för 

kommersiellt bruk eller i icke vetenskapligsyfte (Vetenskapsrådet 2015). 

 

4:6 Min förförståelse 

För att informera och söka informanter gjorde jag besök i språkklasserna, där jag 

redovisade inför klasserna att fokus i studien ligger på invandrade kvinnor. Ofta blev 

jag då av de manliga deltagarna bemött med frågan: Varför bara kvinnor? - vilket inte 

överraskade mig.  

Jag växte själv upp i ett patriarkaliskt samhälle men i en familjemiljö som präglades av 

ett jämlikt förhållningssätt vad gäller synen på manligt och kvinnligt. I familjen fick jag 

och mina två systrar veta mycket om de orättvisor som sker i samhället och särskilt mot 

flickor och kvinnor. 

  

I mitt arbete som lärare på vuxenutbildningen möter jag dagligen invandrade kvinnor i 

olika ålder med låg eller inget skolbakgrund som deltar i andraspråk studier och andra 

ämnen. Jag ser och känner vilja och motivation hos dessa kvinnor att nå kunskapsmål 

som ger dem möjlighet att skaffa sig ett arbete eller för att utvidga nya banor till vidare 

utbildning. Det är mycket fascinerande att se och uppleva kvinnornas utveckling då jag 

är medveten om de kompromisser som kvinnorna gör för att hålla balans mellan 

vardagslivet och skolan och med sin framtids vision i sikte.  

 

Jag har arbetat som vuxenlärare sedan 1994. En period som rymmer nästan hela mitt liv 

i Sverige. Jag var hela tiden intresserad av att reflektera över min roll som lärare och 

som flykting. Därför använder jag mig av min förförståelse som flykting med en annan 

kulturbakgrund och ett annat modersmål. Min förförståelse har varit till hjälp vid 

genomförandet av intervjuerna genom att det har varit lätt för mig att sätta mig in i 

informanternas situation och förstå och tolka deras uttalanden. Det har också varit 

naturligt för mig att sätta mig in i de varierade sociala, kulturella och språkliga 

förutsättningarna. Min strävan är att utsagorna och framförallt min intervjuguide 

kommer att ge svar på hur informanterna resonerar om de drivkrafter som motiverar 

dem i deras studier och vad studierna bidragit med för deras identiteter.  
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5. Resultat och analys 

Resultat och analysdelen koncentreras kring mina informanters utsagor. Utsagorna och 

mina reflektioner kopplas utifrån en teoretisk diskussion om till ett tematiskt 

resonemang om identitet, motivation och framtidsvision. Genusmönster och diskurser 

om invandrade kvinnors situation genomsyrar analysen. 

 

5:1 Uppväxt och migration  

Gemensamt för de intervjuade kvinnorna är deras resonemang kring sin uppväxt. De 

flesta saknade skolgång, andra hade mycket kort skolgång. Kvinnorna kommer 

ursprungligen från tio olika kulturer/samhällen och från fyra olika kontinenter. De är i 

olika ålder, mellan 22 och 50 år gamla. Kvinnorna deltar nu i studier i svenska som 

andra språk på fyra olika nivåer. De har gått och går igenom en lång språklig resa. 

Gemensamt för kvinnorna i deras utsagor är en uppväxt i fattiga familjer som enligt 

några bestod av flera barn, i ett par fall 8-10 syskon. Några av informanterna saknade en 

av sina föräldrar under uppväxten. Det förekom beskrivningar och berättelser om 

krig/inbördeskrig, flyktvägar och andra traumatiska upplevelser som jag inte kommer 

att redovisa i detalj i denna studie. 

 

Rahma beskriver sin upplevelse av kriget i sitt hemland då hon och hennes familj var 

tvungna att flytta till bergen ”Det var mycket bomber… Jag kommer inte ihåg så mycket, 

men vi flydde dit”.  

Om minnen av kriget tillägger hon att de fortfarande lever i hennes sinnen: 

 

Jag vet inte varför det är fortfarande jobbigt när jag tänker på det… Jag blir påmind 

när jag lyssnar på nyheterna… Då tänker, det började igen. Här har vi det lugnt… hela 

min familj här utom min pappa han dog i kriget hemma.  

 

Om fattigdom, krig och misär uttalar sig Monnira och menar att de var fattiga, hennes 

pappa dog och lämnade efter sig en stor familj med många barn. Mamman blev 

familjeförsörjare. Det var dyrt för mamman tillägger Monnira, som inte har träffat sin 

pappa:  

 

Det var dyrt för min mamma ändå… Dessutom var kriget på gång och man flyttade 

runt hela tiden. Jag fick inte chans att gå i skolan eftersom det var dyrt och kostade 
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pengar att gå i skolan. Därför gick jag varje dag till koranskolan. Jag tyckte om att lära 

mig läsa och skriva på arabiska. 

  

Jamila har upplevt hela inbördeskriget i sitt hemland, då som hon uttrycker det: ”allt 

försvann! Läromedel, skolsystem… allt.. Jag gick inte till skola”.  
Hon beskriver hur hon och hennes äldre syster var tvungna att hjälpa sin pappa i affären 

eftersom mamman dog: ”Min pappa uppmuntrade mig att gå i skolan och jag gick tre år men 

jag tänkte hjälpa pappa så slutade jag i skolan”.  

Hon berättade om sin flykt som en ung flicka: ”Under kriget flydde jag ensam till 

grannlandet… Jag vet inte vad har hänt med mina syskon som jag och min stora syster tog om 

hand om dem, när min mamma dog”.  

  

Alemaa kommer från en fattig familj som inte hade råd till skola. ”Har man inga pengar i 

mitt hemland kan man inte gå i skolan. Jag gick lite i skolan men kriget kom och jag slutade 

skolan. Jag gick bara i koranskola. Det var bra. Jag lärt mig läsa och skriva lite i alla fall”. 

 

Enligt Al-Baldawi (2014, s.17) är migrationen av två olika sorter. Den ena är frivillig 

och planerad där målet med migrationen kan vara studier, arbete eller för att starta om 

och bygga upp ett nytt socialt liv (utbilda sig, gifta sig). Detta utrycktes tydligt i Noras 

och Sannas och Yosras uttalanden: 

 

Jag var glad hela tiden .. jag hade mamma och pappa.. Min mamma ville att vi skulle 

flytta till ett annat land för att få bra liv och bra utbildning. Vi var inte fattiga.. som 

normalt. Men min mamma ville att vi ska ha bra utbildning. (Nora) 

Jag har varit 7 år i Sverige. Jag har barn som döv. Det är därför flyttade vi hit… I 

början var jag hemma med barnet hela tiden… Hennes pappa arbetade för 

försörjning… Det finns inte resurser för döva i mitt hemlandet. (Sanna) 

Jag träffade min nuvarande man vid hans besök till hemlandet… Vi gifte oss och 

flyttade jag med honom hit. (Yosra) 

 

Den andra sorten av migration är, enligt Al-Baldawi, påtvingad och oplanerad och är 

ofta kopplad till regionala krig, politiska oroligheter, individ - eller gruppförtryck p.g.a. 

ras, religion eller etnisk tillhörighet. Han tillägger att förutsättningarna för 

”reseplaneringen” är olika för de två grupperna. För de påtvingade migranterna är ofta 

dödshotet hängande över individen och familjen (a.a., 2014:18). Det är också vad 
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många av mina informanter uttryckte. Minnen av flykten och flyktens omständigheter 

kommer ofta tillbaka till dem och påminner dem om att de nu har landat i säkerhet, 

ibland i ”en halvsäkerhet” när minnena av tidigare händelser kommer tillbaka. När 

minnena väcks upp startar en tankeprocess om att bryta med det gamla och ta avstamp i 

nuet - in i det nya.  

 

Här finns hela min familj… Jag vakna och äter frukost med de… jag träffar vänner 

och lärare.. Men minnet av min pappas död i kriget hänger över mig hela tiden. Men 

när jag i skolan då det bara framtiden som i sikte. (Rahma) 

Det är jobbigt när man vill koncentrera sig på studierna sen kommer tankar 

hemmahörande i det förflutna… Men man ibland tvungen att börja om och om och 

om. (Zahra) 

 

Ett genomgående mönster i temat ovan är att de flesta har gått igenom svåra 

omständigheter. Minnen och känslor från det förflutna uttrycks på olika sätt och med 

olika tyngd i förhållande till ålder och livserfarenhet. Hos de flesta kvinnorna i studien 

är minnen och känslor under bearbetning, medan några av dem minns svårigheterna 

men med en mindre grad av reflektion och har ett tydligare framtidsperspektiv.  

 

Gemensamt för dem är att de ser på studierna som ett uttåg från det förflutna in i det 

nya, framtiden. De informanter som har familjer och ser på studierna som en 

förutsättning för att skaffa sig ett arbete så snart som möjligt efter studierna. Däremot 

vill de som ännu inte bildat familj gärna fortsätta, studera vidare, med sikte på att få en 

utbildning och ett arbete inom sina respektive drömyrken.     

 

5:2 Livschanser 

Man kan tolka vissa uttalanden som att den invandrade kvinnan har fått en ny livschans 

i det nya samhället. Begreppet livschanser tolkas av Wigg (2008) som härleder det till 

att den i stor utsträckning används vid analysen av social mobilitet. Till det räknas de 

effekter som en utbildning kan ge till individen (Wigg, 2008:21). Wigg menar att en rad 

omständigheter kan tillskrivas livschanserna. Människor, enligt henne, föds med olika 

livschanser.  
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Maria ångrar att hon inte börjat plugga på en gång, när hon tänker tillbaka: 

 

Eller pluggat halvt och jobbat halvt… alla andra fick chansen att fortsätta sin 

framtid… och jag tänker att jag blir dum och tänker; nej, nej jag orkar inte pensionera 

mig som lokalvårdare… varför har jag inte studerat från början? 

 

 

Nora och Hadel menar att: 

 

Jag fick min chans att studera nu… jag tänker mycket på det… jag fick chans att 

praktisera en månad på en förskola också… det är min dröm att arbeta med barn. 

(Nora) 

Min chans nu…jag alltid ville bli tandsköterska… Det är bättre än undersköterska… det 

passar mig bättre eftersom jag har en familj. (Hadel) 

 

Wigg tillägger också att livschanser i första hand består av möjligheter, önskningar, 

drömmar, ambitioner eller en särskild potential. I andra hand består den av människans 

nätverkande. Det är som Wigg menar människans ”sammanlänkande” till andra genom 

sociala positioner. Hon menar att de livschanser som man vill realisera finns i de sociala 

relationerna (a.a., 2008:22).  

I linje med författarens slutsats uttryckte sig informanterna olika. De syftade på olika 

aspekter med vad som är deras mål för att lära sig svenska, bl.a. det sociala målet och 

interaktion med samhället.   

 

Språket hjälper mig mycket… nu kan jag gå ut med andra… tittar på tv, låna böcker 

på svenska… det är här jag bor… om jag inte vågar umgås med andra ute då blir jag 

hemma sittande. (Suad) 

Jag vill vara med i samhället… jag vill kämpa… jag kan nu när jag inte tyst längre… 

jag kan ha kontakt med andra på svenska. (Monnira)  

 

En annan aspekt som lyste fram i uttalandena är den ekonomiska självständigheten. 

 Jätte viktigt att ha ett arbete och ha en inkomst… det kan inte bara ramla från luften.. 

nu fick jag chansen… jag måste ut och vara med samhället… inte sitta hemma… hur 

ska jag lära mina barn om jag inte gör det… det är viktigt att visa mina barn att jag 

kan. (Hadel) 



27	
	

 

Ytterligare framkom en aspekt som tyder på vision och målsättning för framtiden i det 

nya samhället.  

 Jag vill anpassa mig i samhället… då språket är viktigt… jag ser min framtid att ge 

tillbaka till samhället som gav mig chansen.. det finns människor här som behöver 

mig… det finns äldre och barn. (Alemaa) 
 

De nya möjligheter som det nya samhället erbjuder och särskilt inlärningen av andra 

språk var också en aspekt som uttrycktes. 

Nu fick jag min chans i livet… men jag önskade att jag fick den tidigare… men när 

jag tänker… det är bra att chansen kom lite sen… jag kan fatta bättre nu… jag är 

mognare nu… jag kan fatta rätt beslut för mig själv… för var jag utan kunskaper om 

vad som bra för mig. (Zahra) 

 

Sist och inte minst den aspekt som inbegriper familjeförhållanden och egna barn. 

 Mina barn lär sig svenska fort… jag vill inte se dum framför de… de kan lura mig om 

jag inte kan prata svenska. (Veronika) 
 

Det övergripande mönstret i informanternas uttalanden är att de flesta understryker att 

språkstudierna utvidgar möjligheterna till ett bättre liv. De var samstämda om att 

språket är nyckeln till ”framgång” i Sverige. Deras utsagor visade målmedvetenhet och 

vilja att aktivt delta i studierna särskilt när de börjar känna att studierna öppnar för nya 

prioriteringar som kan påverka deras liv. Språket har, enligt dem bidragit till att 

utveckla deras sociala färdigheter och till att uppnå en medvetenhet om sig själva och 

sina resurser.  

 

5:3 Socialisation och studier i vuxenålder 

Många och stora skillnader förekommer gällande socialisationen. Det sträcker sig 

mellan hopp och förtvivlan. Alla är överens om att språket är vägen för sitt intåg i 

samhället. Men det uppstår skiljaktighet om omfattningen av socialisationsprocessen 

p.g.a. deltagarnas åldersskillnader i en och samma praktik. Åldrarna är i spann mellan 

22-50 år. Problematiska situationer väcks som har sin grund i kulturer, traditioner, 

normer och religiösa tillhörigheter. Enligt informanterna är klyftan mellan sättet att 

tänka och att handla stor mellan de olika generationerna. Vissa informanter tyckte att 

blandningen mellan olika generationer är främjande för deras studier medan andra 
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tyckte att den är hämmande och hindrande. 

 

Om detta uttryckte sig de yngre informanterna: 

Nora tycker att skolan är bra, men det är tråkigt för henne att studera med ”vuxna”:  

I min kurs finns många ”vuxna” och jag kan inte prata med dem… Jag kan inte ha 

kontakt med de… i början läste jag på ungdomsskola… jag var kompis med dem.. vi 

pratade och skojade på rasterna, åt lunch tillsammans. Då pratade vi alla svenska… 

det bra jättebra för mig… nu med vuxna är det tråkigt. Ibland pratar de med sina 

modersmål… ibland kan de mer än oss ungdomar… jag vill ha en kompis som liknar 

mig… jag känner att jag vill växa med ungdomar som förut.  

 

Hadel var 19 år när hon kom till Sverige. Hon hamnade från början i vuxenstudier.  

Hadel: Jag hade inga kompisar på ett år… de vuxna tänker inte som jag tänker… 

Forskaren: Hur tänker du? 

Hadel: Jag hade ingen familj… jag vill gå ut, jag är nyfiken… de vuxna eleverna kan 

inte göra något efter skolan… de måste hem- dem har barn och en man. 

 

Suad som är besviken på vuxenutbildningen menar att den inte är som hon har väntat 

sig. Hon vill läsa med andra, i samma ålder, som enligt henne kan förstå henne bättre:  

De äldre… gamla förstår inte som ungdomarna… de har en annan syn på saker… man 

får vara försiktig eftersom de äldre inte förstår som ungdomar gör… de har andra 

åsikter… kultur och språk (hon menar ungdomsspråk) gör stor skillnad… man tänker 

helt annorlunda… man är kontrollerad av andra. Min familj säger att ska vara 

försiktiga med vem vi talar med.   

 

I övrigt uttryckte informanterna sig på följande sätt om att socialisera med samhället. 

Suad tycker att när hon förbättrade sitt andraspråk började hon få mer kommunikativ 

kontakt med infödda svenskar. Hon säger sig:  

..kunnat ha en bra kontakt med människor … jag tycker om att prata med de som kan 

bättre svenska än mig… Min föra skolan var vi bara invandrare… när du kan tala lite 

bra svenska ska de blanda oss med svenskarna, svensktalande… här (skolan) på 

rasterna sitter ofta människor med samma språk och talar med varandra på 

modersmålet… då kan man inte lära sig svenska… tiden går. 
 

Nora är tveksam till den sociala interaktionen: ”Det är inte lätt att skapa sig sociala 
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relationer med svenskarna… Jag är ungdom men har inte kontakt med svenska ungdomar… 

kanske det är språket?”. 

 

Medan Zahra och Sofia uttryckte sig annorlunda:  

Tycker att lära mig om livet här… Jag umgås med svenskar vi lagar mat 

tillsammans… jag lär mina svenska vänner några ord på mitt modersmål och de 

kommer till oss när det högtider… vi pratar om problem… jag har lärt mig att det 

ingen som är nöjd med sitt liv  

100 % . 

 

Min kontakt med svenskar är de äldre i min kyrka… flesta är 70plus… Jag är ungdom 

men jag har ingen kontakt med svenska ungdomar… svenska traditioner är 

fantastiska… inte maten!.  
 

Sanna uttrycker på följande sätt: Jag har mest svenska vänner och sällan umgås med mina 

landsmän. 
Forskaren frågar: Varför? 

Sanna: De är avundsjuka när de ser allt går bra med mig. Jag kommer in i samhället… lära 

känna kulturen… traditionen… svenska vänner som har get mig mer. 

 

Rahma saknar sina traditioner och gemenskap.  
I hem landet känner man som eld i hjärtat (glad)… men inte här… hemma 

(hemlandet) alla firar… alla fin klädda och dansade… här även om man firar sina 

högtider känner men inte gemenskap med andra så som vi gjorde i hemlandet… vi 

saknar mycket… här sitter alla hemma och firar... (Rahma) 

 

Socialisationsprocessen var olika för informanterna. Några ansåg det främjande för 

deras språkinlärning andra tyckte att den var hämmande och hindrande. 

Den förställning som informanterna utryckte om sina språkstudier var när de berättade 

om hur deras vardag ser ut. Alemaa som bor med sina föräldrar tycker att de bestämmer 

över henne och över hennes tid. Hon menar att hemarbetet inte lämnar tillräcklig med 

tid för henne att göra sina läxor:  

Skolan, det känns bra! … man vet vad man kan… jag har studieplan… ibland känns 

lite jobbigt… ibland frågar läraren om vad jag behöver träna mer på…. Äldre eller 

yngre elever spelar ingen roll… det är bra med olika åldrar… det viktigaste att man 

tänker på sitt mål och hur man ska hinna. Viktigt att eleverna seriösa. 
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Veronika som har småbarn beskriver sin vardag. Hon startar tidigt på morgonen, går 

med sina barn till förskolan för att sedan gå till sin egen skola. Efter skoltiden hämtar 

hon sina barn, handlar och lagar mat. ”Om jag har tur - lite tid för mig att gör jag mina 

läxor… det är tungt… tröttsamt, men det är mitt ansvar och ingen kan ändra på det”. 

Hon beskriver vuxenutbildningen som en möjlighet att fullfölja det som hon inte kunde 

när hon var ung. ”Det är bra också att gå med vuxna… det skulle inte vara bra att gå med 

ungdomar eftersom mitt sätt att tänka, som vuxen är annorlunda”. 

Sanna tycker att man lär sig hela livet. Hon är glad över att hon har fått chansen att 

förverkliga sin dröm:   

 

Nu är drömmen närmare… jag måste också försvara mina rättigheter och inte vara 

utanför och inte känna mig dum, svag och beroende av andra… ”en tolk som tolkade 

fel” – helt annan sak hos läkaren… studierna har fyllt den mesta men man väntar sig 

mer i alla fall… men ibland man får inte det man vill.  

 

Maria tycker att religionstillhörighet kan vara avgörande för en invandrad kvinna för 

vara öppen till förändringar i ett nytt samhälle ”jag har samma religion som här… Allt blir 

enklare… har religionen som min identitet” ”Jag tycker att livet är enklare för oss som har 

samma religion som 

svenskarna”.  

 

5:4 Identitetsformering och identitetväxling  

Några informanter gav en bild av en ny identitet som växer fram. De betonade att 

möjligheten att bestämma om och för sig själva har blivit en drivkraft för dem vilket 

framgår som ett mönster i uttalandena nedan.   

 

Yosra beskriver sig själv som samma person som när hon kom till Sverige för 3 år 

sedan. Det enda som enligt henne har ändrat sig är att hon blivit lite lugnare. Tidigare 

var hon livlig och glad. Nu menar hon att hon är allt mer osäker på människornas 

reaktioner (hon menar människor från andra kulturer). ”Kanske vill säga något… de förstår 

inte det jag menar… de kommer att bli arga”. Veronika hävdar att hennes identitet har 

ändrat sig (hon blir ledsen). Hon tycker att hon inte längre är densamma.  

 

Allt hände i Sverige… det är inte jag… kanske jag har blivit mognare… Det finns 
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saker inom mig som jag inte kan ta på de längre… Kanske detta p.g.a. det svenska 

systemet.  

 

Monira känner att hon har ändrat sig mycket, när hon tänker tillbaka på hur hon var som 

ung. Hon menar att när hon bytte land och kultur (hon kom till ett fredligt land och här 

var inget krig) växlades hennes identitet. Först blev hon mamma och sedan har skolan 

enligt henne bidragit till att hon har blivit en mer pratsam och engagerad person. Hon 

menar att: “Jag har fått en annan självtroende… jag tror på mig och på mina drömmar om 

framtiden”. 
 

Uttalandena är i linje med Lindberg Sandwall (2012, s.372) som menar att andra 

språkinlärningen är en del av socialisationsprocessen. För att individen ska vara delaktig 

i socialisationsprocessen förutsätter det av individen genomgår en språklig, social och 

personlig omvandling. M.a.o. innebär det en omformering av individens identitet, som i 

sin roll, kommer att påverka samt förändra individen i grunden. 

 

Jamila upplever att hon har ändrat sig markant, hon har blivit mer tyst som person. Hon 

identifierar sig inte med den nya förändringen. Hon tycker ändå att det är bra att hennes 

identitet är föränderlig och tystnadsegenskapen ger hennes identitet ”en annan färg”. 

Hon menar att det kanske är det tysta svenska samhället som påverkat henne: 

 

Tyst! svenskar är tysta… hemma (hemlandet) pratar man med sin granne på bussen 

även om vi inte har känt varandra länge. Här om jag frågar om vägen ingen svara. 

Tyst och pekar åt det hållet… nu har lärt oss det… förut trodde jag att de (svenskar) 

hade något problem. 

 

Sanna beskriver sig som nyfiken och hon har svårt för orättvisor. Hon tolkar sin 

identitet som en uppförsbacke. Tidigare identifierade hon sig genom att kämpa mot 

orättvisor. Hon betraktar sig som en problemlösande person. Hennes identitet gestaltar 

sig genom att vara nyttig för samhället och hon menar: “Jag vill bli politiker… jag mår bra 

när jag löser problem. Jag själv blev orättvis behandlad… därför jag vill vetta hur man handskas 

med att bekämpa orättvisor”.  
 

Alema tycker att hon har ändrat sig och att hon fått nya beteenden. Hon har blivit blyg 

och osäker. ”Tidigare var jag glad och pratade hela tiden… Nu jag allvarligare… Allt är 
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allvarligt här… Man inte så rolig”.  

 

Det mönster som man kan belysa i informanternas resonemang är att de är medvetna om 

ändringarna i sina identiteter och att de hänvisar det till de möjligheter kontra förhinder 

som det nya samhället erbjuder.  

 

Sofia är tveksam om hennes identitet har ändrat sig när hon kommit till Sverige. Hon 

menar att hennes identitet var i ständig förändring redan tidigare. Hon reflekterar över 

sin identitet och menar att det kanske är det svenska språket som har präglat hennes 

identitet nu. ”I och med att jag har lärt mig svenska… jag började kan jag uttrycka mitt jag… 

förklara det… jag behöver inte gömma mig bakom fasad av ursäkter”. Sofia identifierar sig 

också som kristen. Hon sjunger i kyrkan och deltar i svenska högtider och andra 

traditioner. 

 

Suad som har varit i Sverige fyra år menar:  

 

jag önskade att jag hade kommit till Sverige tidigare… jag skulle ha lärt sig svenska 

fortare och byggt min framtid här från början. Jag vill vara självständig 

Självständighet är viktigt för mig.  

Rahma beskriver sitt hem som styrt av hennes stränga pappa. Hon tillägger: ”pappa inte 

var elak men jag inte fick bestämma för sig själv. Pappa var beskyddande”. ”Här är frihet… 

man kan säga sin åsikt och vad man tycker”. 

Hadel tycker att hon har blivit mycket starkare nu. Det är tydligt för henne att familjen 

bestämde allt för henne i hemlandet.  ”Nu känner jag mig en fri människa… jag gift och har 

barn… men ändå känner jag mig fri.. Jag bestämmer med min man tillsammans”.  

 

Uttalanden som hänvisade till kopplingen mellan den personliga integriteten och 

identiteten kommer från Rahma. “När man behöver hjälp av tolk blir man tveksam, rädd… 

man blir otrygg… det stör mycket… man kan inte koncentrera sig… man är inte fri”. 

  

De olika uttalandena ovan är i linje med vad Lindberg Sandwall menar med att 

”identiteten är dynamisk, sammansatt, motsägelsefull och föränderliga över tid”. När 

individer byter språk, land och kultur betyder det att de ger upp delar av sina 

ursprungliga identiteter. Detta sker för att individerna ska få möjlighet att erövra och 

bygga nya identiteter. Det är som att ”återerövra sin mänsklighet” (Lindberg & 
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Sandwall. 2012:372). 

 

Zahra tycker att studierna blir allt mer viktiga för henne. Hon längtade länge för att 

börja med studierna på SFI och till slut fick hon chansen: ”Det är viktigt!... jag lär mig om 

livet om jag kan delta i långa diskussioner på svenska… Jag önskade om jag hittade den rätta 

vägen till språket från början… jag fick vänta länge… tappade lusten… det var bortkastade tid”. 

Alema tänker att studierna kan lösa hennes problem med framtiden. Hon vill hjälpa andra 

människor som behöver hjälp: 

 

Jag vill göra något för min framtid… jag vill bli barnmorska… i mitt land fanns inte 

hjälp för mammor och barn när de föds… jag vill anpassa mig och då språket är 

viktigt… i framtiden kan hjälpa människor som kommit till Sverige och behöver lära 

svenska.  

 

Kvinnorna i studien har uttalat sig olika vad gäller deras medvetenhet om sig själva som 

invandrad och som kvinna.  

 

Jag vill alltid vara stark och ge… universitet är mitt mål… Nu tänker jag på mig 

själv… jag vill inte bli mormor för tidigt… jag ger mycket, det sitter i min natur… jag 

väntar relationer som ger och tar jämlikt.. kontinuitet. Jag känner mig 50 % -50 % 

halvsvensk… jag nöjde med min identitet här i Sverige. (Sanna) 

 

I min kultur finns det fasta ramar för kvinnas identitet… särskilt kvinnor jag stred mot 

det… jag har ändrat mycket nu… min syn på människor har ändrat, särskilt kvinnor… 

jag mot diskriminering. (Sofia)  

 

Berättelserna ovan speglar kvinnornas självbilder. Ett övergripande mönster som 

belyser detta är att samtliga informanter är medvetna om de personliga förändringar 

som har skett i deras identiteter men omedvetna om orsakerna.  

 

5:5 Motivation och framtidsvision 

Kvinnorna hade olika målsättning för sina studier, några av dem redovisade ambition att 

arbeta inom vård-och omsorg. De betonade i sina uttalanden sitt engagemang att arbeta 

med människor med särskilda behov och inom äldre-och barnomsorg. Några 

informanter har redovisat vilja att fortsätta studierna och delta i gymnasialutbildning 
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eller gå vidare till universitet. Till dessa kvinnor hör de yngre och de som har kommit 

långt i sina studier (SVA1,2,3). De framtida yrken som redovisades här är lärare, 

tandläkare och jurist. Även yrken som är kopplade till den offentliga sektorn där man 

arbetar nära människor som är i behov av hjälp och omsorg. Den empatiska och 

humanistiska inställningen genomsyrar kvinnornas ambitioner i deras framtida 

yrkesroll. De flesta av dem utryckte också att de vill betala tillbaka till det samhälle som 

har tagit emot och hand om dem när de kom som flyktingar.  

 

Yosra beskriver att hennes motivation och drivkraft till studierna är de mål hon satt upp 

för sig själv. Hon vill gå vidare snabbt. Hon har barn och tillägger (bestämt) att hon 

tycker mycket om sina studier. Yosra vill bli tandhygienist.  

Forskaren: Varför vill du bli tandhygienist?  

Yosra: Du är invandrare också. Du har bra jobb. Och du vill studera mer. Du vill bli 

doktor kanske. Jag vill också bli som du t.ex. Jag säger varför inte jag. Jag vill bli bra. 

Jag vill visa jag är invandrare och kvinna. Jag kan bli bättre.  
Forskaren: Vem vill du visa? 

Yosra: Jag vill visa samhället. Ta revansch. Vi invandrade kvinnor. Vi kan också, vi kan!! 

 

Maria siktar på att skaffa sig ett bra jobb. Det innebär enligt henne också att hon måste 

anpassa sig till kulturen. Hon saknar sociala aktiviteter i staden hon bor i och vill flytta 

till Stockholm efter studierna. Hon vill bli lastbilschaufför och hon tillägger. ”Gärna 

också långtradarchaufför eller bilmekaniker. Jag älskar bilar och kan mycket om bil mekanik. 

Jag har tagit reda på hur, vilka vägar det finns för att bli som jag har planerat”.      
 

Yosra beskriver sig som flerspråkig. Hon har med sig franska och arabiska. Hon lär sig 

svenska och tillägger också. ”Jag har börjat med engelska också denna termin”. 

 

 

Ett övergripande mönster i temat är att kvinnorna har redovisat att de är 

flerspråkanvändare. De språk som kvinnorna behärskar är arabiska, engelska, franska, 

somaliska, tigrinja, spanska, serbokroatiska, swahili, turkiska, albaniska, ryska, persiska 

kurdiska och svenska.  

Det framkom inte att någon vill eller har för avsikt att använda sina flerspråkiga färdigheter.  
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6. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att utifrån invandrade kvinnors utsagor förstå hur de upplever sitt 

deltagande i studier i ämnet svenska som andra språk. Att finna förståelse för 

kvinnornas synsätt och uppfattning om sina identiteter. I linje med uppsatsens syfte och 

frågeställning redovisade informanterna sitt synsätt och uppfattning på de förändringar 

som har skett i deras identiteter under studierna. De har också uttalat sig om hur deras 

framtidsvision börjat framträda. Berättelser om livet och det förflutna har förekommit. 

Berättelser vars innehåll är återkommande händelser som spelat en central roll i deras 

liv. Gustavsson, B (2013) beskriver berättandet om livshändelser som att det man 

berättar om sitt liv för att komma ihåg, förstå, tolka och omtolka. Han tillägger också att 

livsberättelserna om det förflutna kan få en annan betydelse med ålder. M.a.o. menar 

han att man gör nya erfarenheter när man berättar om det förflutna, med distans till 

händelsernas tid och rum. Han hävdar också att berättelserna skapar ett område för 

mening och meningsskapande som kan studeras vetenskaplig (Gustavsson, B. 2013:56).       

 

Samtliga kvinnor som ingår i studien saknar formell grundskoleutbildning från sina 

respektive hemländer. I resultatdelen valde jag korta utsagor från intervjumaterialet för 

att belysa kvinnornas situation där de reflekterar över deras förflutna och gör 

jämförelser med sin nuvarande situation och de nya förhållanden som de nu befinner sig 

i. Detta med allt vad det innebär med familj, skola och samhälle. Den nya situationen 

väcker tankar om de svåra upplevelser som de har gått genom under sin uppväxt. 

Tankeprocesser som man kan fånga utifrån utsagorna är att den invandrade kvinnan 

oavsett hennes skolbakgrund, är en rik samhällelig resurs, fylld av ambition att bemöta 

de aktualiserade nya utmaningarna vid sitt möte med sitt nya land och den nya kulturen.  

Kvinnornas berättelser som är presenterade i resultatet är i linje med det som Ålund och 

Alinia (2011) kallar en form av ”förbindelselänk mellan den förflutna, nuet och 

framtiden” (Ålund & Alinia, 2011:49). De berättelserna bör bemötas med öppenhet 

eftersom de speglar förhållandet mellan  

premigratoriska och postmigratoriska erfarenheter som enligt Ålund och Alinia kan 

uttrycks genom att kvinnornas kulturella identiteter ständigt omarbetas (a.a., 2011:49).  

 

6:1 Motivation och framtidsvision  

I studien redovisade kvinnorna att de siktar på yrken som kräver kortare studietid och 

som snabbt integrerar dem på arbetsmarknaden. Yrken som framkom i intervjuerna var 
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barnmorska, tandhygienist, undersköterska, barnskötare och chaufför. 

Kvinnorna uttryckte att de attraheras av yrken där ett empatiskt förhållningssätt 

genomsyrar deras engagemang.  I kvinnornas utsagor sätter de sina målsättningar och 

realiserar dem utifrån de förutsättningar som de själva anser att de känner sig hemma i. 

Detta är i linje med vad Abbasian (2003) menar att invandrade kvinnor är kända för 

nämligen att använda sitt humankapital som en resurs i sitt arbete. Humankapitalet enlig 

Abbasian är en mångfald av resurser som omfattar formella kvalifikationer, allmänna 

kunskaper, flerspråkighet och andra kompetenser, men också den livserfarenheten av det 

obetalda arbetet som kvinnorna står för hemma och inom familjen (Abbasian, 2003:147).  

 

Från en annan infallsvinkel kan man förklara kvinnornas yrkesval med att de inte ser att 

de har något annat val än att acceptera de möjligheter de hänvisas till. Gustavsson 

(2006) hävdar att kvinnorna känner sig begränsade och passiviserade av samhälleliga 

strukturer och med det socialiseras de till en självbild som framställer dem som 

hjälpbehövande, utsatta och hotade av den underordnade ställning som de har fått på 

arbetsmarknaden (Gustavsson, 2006:19).  

 

En annan anledning till att kvinnorna väljer korta studievägar är att de finner ett socialt 

sammanhang i det och att kvinnorna utifrån sina språkliga förutsättningar accepterar att 

bli hänvisade till sådana yrkesval. M.a.o. befästs den stereotypa bilden som de 

samhälleliga strukturerna skapat och med det uppfattar de valet som det enda val som 

erbjuds.  

Detta är också i linje med Lindberg och Sandwalls (2012) resonemang om invandrade 

kvinnors motivation till studier och arbete. Författarna hävdar att kvinnorna har en tendens 

att acceptera arbeten med kortare utbildningsväg, vilket kvinnorna ser som den enda 

möjlighet som erbjuds. Med detta menar författarna att viljan och motivationen inte är ett 

individuellt fenomen utan att det är resultat av samspelet mellan individen och 

omgivningen.  (Lindberg & Sandwall, 2012:373).  

 

Den stereotypa bilden av den invandrade kvinnan, som redovisas i teoridelen, innefattar 

att hon är traditionellt uppfostrad och begränsad till en individ vars roll är att vara 

omhändertagande och vårdande. En motsägande reflektion till detta är att synen på kön 

och etnicitet är relaterade till den samhälleliga strukturen som reproducerar begränsade 

förutsättningar för den invandrade kvinnan. Skolan kan vara en av de samhälleliga 
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institutionerna som reproducerar sådana attityder.  Detta är i linje med vad Ålund och 

Alinia diskuterar utifrån en infallsvinkel där de menar att identiteter är socialt bundna 

och att identiteter, när de förknippas med etnicitet, framkallar en repertoarer av tidigare 

genusrelationer, tillhörighet i en etnisk grupp och kulturell status (Ålund & Alinia, 

2011:53). 

 

Utifrån en sådan slutsats har invandrade kvinnor inte ett fritt val utan blir 

stereotypiserade. Enligt författarna blir invandrade kvinnor individer tillhörande större 

stigmatiserade grupper i samhället. Med det blir de utsatta för ytterligare sammanhang 

av underordning (Ålund & Alinia, 2011:53).  

 

Informanterna i studien uttalade sig positivt om skolans roll till att 

motivera/studievägleda dem till vidare studier, men detta är begränsat när det gäller 

kvinnorna med ingen eller kortare tidigare utbildning. Skolan som en social arena har 

inte tillräcklig med resurser eller förmåga att påverka stereotypiseringen av invandrade 

kvinnor med låg eller ingen tidigare utbildning. Enligt Ålund och Alinia är det 

samhällsstrukturerna som producerar stereotypiseringen (a.a., 2011:53) Detta är också i 

linje med Gustavsson när hon hävdar att det är ett systemfel då man inte diskuterar 

samhälleliga strukturer som hindrar kvinnornas process och istället gör den invandrade 

kvinnan till ett problem (Gustavsson, 2006, s.19).  

 

I resultaten redovisade kvinnorna att de vid valet av kort studieväg med inriktning på 

sina kommande arbeten tar hänsyn till sina egna familjeförhållanden med ansvar för 

barn, hem och make. Långa studier kan påfresta familjerelationerna i en icke positiv 

riktning. Kvinnornas sociala situation förknippas ofta med att ta hand om barn och 

hemarbete. Detta till trots beskrev informanterna i resultaten sin motivation och vilja att 

klara av studierna och sikta mot ett yrke. Samtidigt hänvisade till den traditionella 

könsrollen som binder dem till de sociala relationerna i hemmet. Detta är i linje med 

resonemanget som Lindberg och Sandwall (2012) för om valet av korta studier där de 

menar att motivationen ibland inte täcker hela samspelet. Individens engagemang för att 

lära sig ett nytt språk blir en individuell investering, där ansträngningen i 

språkinlärningen förenas med en identitets investering för att ge individen utdelning 

som författarna uttrycker som att ”förhandla om bättre position i samhället eller 

uppfyllandet av andra personliga mål” (a.a., 2012:373). 
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En annan aspekt som påverkar kvinnornas val av kortare studieväg är att den öppnar till 

en kompromiss för att lämna plats, i tid och rum, till hemmet. En sådan kompromiss kan 

ha en hämmande effekt på deras motivation att fortsätta till vidare studier för att 

förstärka sin ställning på arbetsmarknaden. Valet av kort studieväg efterlystes i 

resultaten men där fanns också delade meningar. Några informanter kritiserade valet av 

kortare studie väg och det i linje med Gustavsson (2011) som menar att invandrade 

kvinnors kritik mot andra invandrade kvinnors yrkesval ofta handlar om en enklare väg 

till arbete och en snabbare väg till egen ”inkomst”. Kvinnor som kritiserar menar att det 

är ”fel väg” att gå och de önskar att fler kvinnor utnyttjade de möjligheter som finns. 

Gustavsson tillägger också att det ofta är den familjära omgivningen som är den 

viktigaste när kvinnorna formulerar sina egna ambitioner och strävanden (Gustavsson, 

2011:35). 

 

De flesta informanter uttryckte sin frustration över att de inte är tillräckligt integrerade i 

det nya samhället. Enligt dem är det en kombination av både bristande språkkunskaper 

och osäkerhet inför den rådande jämställdhetsdiskursen i samhället. Detta skapar enligt 

dem en osäkerhet som leder till ett tillstånd som Ålund och Alinia (2011:55) beskriver 

som att kvinnorna bli uttömda på sina egna tidigare erfarenheter när de möter det nya 

samhället. Några av kvinnorna uttryckte en annan bild om detta. En ifrågasättande bild 

som framkallar en brytning med de traditioner som de växt upp med. Det är i linje med 

vad Ålund och Alinia beskriver som att nya kontakter, uppfattningar och nya kunskaper 

inspirerar särskild unga människor och påverkar deras sätt att tolka, omtolka och 

ifrågasätta de etablerade uppfattningar om traditionens fasta grepp (Ålund & Alinia, 

2011:55).  

M.a.o. menar författarna att ifrågasättandet av det gamla aktualiserar rätten hos unga 

kvinnor att höra hemma i olika världar. De beskriver också att det är som att uppleva 

förbindelse av tid och rum vilket medför s.k. multipla tillhörigheter (a.a., 2011:56). 

  

Kvinnornas uttalanden beskriver deras målmedvetenhet. Den målmedvetenhet som 

informanterna redovisar befäster uppfattningen att den har en central roll för att kunna 

påverka sina livsvillkor. De betonar också vikten av att vara aktivt medverkande i 

samhället genom att skaffa sig ett arbete. De har uttryckt sin längtan efter att delta i 

språkstudierna i första hand för att kunna känna sig som aktiva samhällsmedborgare. De 



39	
	

flesta upplever studierna som en chans i livet för att förverkliga sina drömmar om ett 

gott liv. En annan drivkraft, som redovisades i resultatet, är att de som invandrade 

kvinnor vill hävda sig och visa att man med sina förmågor kan stå på egna ben. 

Språkresan är inte lätt för dessa kvinnor med allt vad det innebär av olika 

kompromisser: i skolan, i samhället och i den egna familjen. Det är i linje med Abbasian 

(2003) som diskuterar invandrade kvinnors motivation till språkstudier och arbete som 

att den är av personlig karaktär(Abbasian, 2003:142).  Det är också i linje med det som 

informanter redovisade i sina uttalanden att motivationen hos dem motiveras av 

personliga värderingar och attityder, strävan efter personlig utveckling, karriär sökande, 

självständighet, självförverkligande och frihet.  

 

6:2 Förluster och vinster 

I resultatet visar kvinnorna en tydlig tendens till brytning med det gamla. En tolkning 

utifrån deras utsagor är att det första avstampet för att bryta med den gamla redan är 

taget. När kvinnorna påbörjat sina språkstudier betyder det att de har gjort uppoffringar 

genom att ställa sig mot den traditionella könsstrukturen för att istället ägna tid till 

studier. Det andra steget är att de genom sina interaktioner i skolans mångfald av 

kulturer och identiteter har fått nya visioner för livet vilket har utvidgat uppfattningen 

om dem själva, sina resurser, sin kapacitet, socialt och kunskapsmässigt. Detta i linje 

med Gustavsson (2006) som hävdar att invandringprocessen för invandrade kvinnor 

möjliggör att frigöra sig från efter hängande underordnande könsroller från 

ursprungslandet. Hon tillägger också att även i det nya landet stöter invandrade kvinnor 

på befästa och bevarade traditionella könsroller. M.a.o. möter den invandrade kvinnan 

nya former av underordning och diskriminering (a.a., 2011:21). 

  

Angående brytningsprocessen framträder olika bilder. För de äldre informanterna 

betyder de fasta traditionerna, ursprungskulturens normer och religionen mycket och de 

redovisade att de slår vakt om dessa aspekter. Samtidigt uttryckte de att de är på väg att 

förlora en hel del av detta. Förluster som informanterna uttryckte är ett resultat av en 

kompromiss mellan anpassning och ett medvetet val. Insikten om detta gör att de tar till 

sig nya färdigheter och kunskaper. Både om sig själva som invandrade men också om 

sig själva som kvinnor.  

Enligt kvinnorna är det de nya insikterna som har utvidgat avståndet mellan det gamla, 

fasta och bindande och den nya självklara bilden om sig själv som en produktiv, 
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framåtriktad kvinna, medveten om sina rättigheter och skyldigheter gentemot sig själv och 

samhället.  

De yngre informanterna har redan brutit upp med det gamla och skapat en klyfta mellan 

sig och allt som kan påminna om det gamla. De är fortfarande bundna till gamla 

traditioner hemma men skolan gör dem till mer fria individer. Skolmiljön ger dem 

möjligheten att yttra sig mot de gamla traditionerna och understryka sin strävan mot 

självständighet och frihet. Den äldre generationen är starkt bunden till sina traditioner, 

till de beteendemönster och normer som de växte med i respektive samhällen. Däremot 

vill de unga kvinnorna, som alla ungdomar, ha möjlighet att röra sig i samhället under 

friare former och förutsättningar. Deras öppenhet och nyfikenhet bidrar till att deras 

möjlighet att bryta med det gamla blir lättare än vad det är för de äldre.  

 

Klyftan blir därför stor mellan generationerna särskilt där många kulturer och 

beteendemönster är involverade och interagerande med varandra. Här ligger ett stort 

ansvarsområde för skolan att överbrygga denna klyfta för att bemöta individens och 

kollektivets behov. Fridlund, (2011) menar att det svenska utbildningssystemet är byggt 

på antaganden ”så väl lagstadgade som organisatoriska lösningar och pedagogiska 

åtgärder vars syften är att på ett så bra sätt som möjligt bemöta elevens olikheter när det 

gäller deras förutsättningar och behov” (Fridlund, 2011:14). Utifrån citatet ovan och 

med anknytning till de unga kvinnornas uttalanden i intervjuerna bör vuxenskolan ta 

hänsyn till klyftan mellan generationerna och utarbeta en handlingsplan med ett syfte att 

bygga broar mellan generationerna, för både generationernas och samhällets nytta.  

 

Fridlund (2011) diskuterar vidare aspekten särbehandling/ annorlunda behandling av en 

särskild grupp elever som har svaga språkkunskaper i svenska (a.a., 2011:15). Klyftan 

mellan generationerna som redovisades ovan är också en spegelbild av situationen i 

många invandrade familjerna där mannens normer ofta råder och gamla traditionella 

uppfattningar om kvinnan, i synnerhet den unga kvinnan. Man talar om den tredubbla 

underordningen av den invandrade kvinnan men för de unga blir underordningen 

fyrfaldig när ålder blir en ytterligare faktor för underordningen. Det som av Ålund och 

Alinia (2011) beskrivs som att för invandrade kvinnor tränger sig världen utanför in i 

familjen och i deras situation med olika sorters krav och detta i relation till kvinnornas 

erfarenheter från utvandringslandet.  
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Det skapas nya kontakter och bildas nya uppfattningar och inhämtas nya kunskaper. Allt 

detta kan inspirera kvinnorna, särskilt de unga och prägla deras sätt att tolka, omtolka 

och ifrågasätta de förtrogna, traditionella och etablerade uppfattningarna om 

ursprungstraditionens sanna mening (Ålund & Alinia, 2011:55). Unga kvinnors 

frågasättande av gamla normer har en positiv effekt och den aktualiserar rätten hos unga 

kvinnor att höra hemma i olika världar. Som Ålund och Alinia beskriver som att 

uppleva förbindelse av tid och rum vilket medför s.k. multipla tillhörigheter (a.a., 

2011:56). 

 

6:3 Identiteter omformeras  

De identitetsförändringar som beskrivs av informanterna förknippade de med specifika 

personlighetsdrag i sina karaktärer så som glad, tyst, självständig, målmedveten, stark 

eller framåt inriktad person mm. De binder identitetsformeringen till för det första, att 

de befinner sig i ett nytt samhälle och för det andra till deras deltagande i 

språkstudierna, samt i synnerhet till den nya kulturen. Men Wigg (2008) hävdar att 

förändringar i personligheten inte räcker för identifiera identiteter. Informanterna hade 

svårt att sätta fingret på några förändringar i deras identiteter. De förändringar i deras 

personligheter som skett under praktiserandet av studierna.  

Detta är i linje med Wigg som hävdar att identiteternas formering också innefattar hur 

människan lever sin identitet i en praktik. Då identitet karaktäriserar sig av att den är 

”levd, förhandlad och social” (Wigg, 2008:17).  

 

En djupare tolkning av identitetsförändring redovisas av Wigg när hon menar att 

identiteter inte bara konstitueras genom våra erfarenheter om oss själva eller om de 

andra. Enligt henne är identiteter en samling berättelser om människan. Dessa 

berättelser formas i ett mönster som gör att människan kan uppfatta den som identitet. 

M.a.o. menar hon att identiteten designas och med det kommer att spela stor roll i 

människans handlande (a.a., 2008:19).  

 

Informanterna relaterade sin motivation till yttre faktorer som ekonomisk 

självständighet, förverkligande av studie-yrkesdrömmar de hade som barn och ungdom, 

karriär eller individuell delmålsättning. Detta innebär att mångtydigheten i deras 

motivation sätts i relation till något annat och att den inte har så mycket att göra med en 

biologisk karaktärsegenskap. Detta trots att några av informanterna i sitt uttalande 
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kopplade om sin drivkraft till ”kvinnor kan”. Denna koppling motiveras som att nu får 

kvinnorna under studierna möjlighet att hävda sin ordning i samhället som invandrade 

och som kvinnor.  

 

De demonstrerar åsiktsmässigt mot den underordning som tidigare fått fäste i deras 

identitet, från ursprungskulturen. De opponerar sig också mot den underordnade 

ställningen och den stigmatiserade synen på dem i det nya samhället. M.a.o. är 

informanternas uttalande om vad som motiverar dem till studier starkt kopplat till deras 

identiteter som är i ständig omformering. Det är i linje med vad Chaib, och Bengtsson-

Sandberg (2003) menar med att motivationen är djupt förenad med individens identitet. 

Individens tidigare erfarenheter formar människans utveckling genom en växelverkan 

med den grupp som omger henne. Individens medlemskap i en grupp formar hennes 

motivation. Enligt dem är motivationen en inre psykologisk process vilken genererar 

drivkrafter för individens inriktade handlingar, samt förstärker och upprätthålla dem 

(Chaib & Bengtsson-Sandberg, 2003, s.9).  

 

I informanternas utsagor om motivation och drivkrafter framträdde en aspekt som tyder 

på att deras drivkrafter är förenade med deras identiteter och i samspel med omvärlden 

runt om sig, särskilt när de i skolan möter olika kulturer och identiteter. Därför var det 

svårt att urskilja de faktorer som specifikt motiverar dem. Det innebär att det måste 

finnas förståelse för vad som är motiverande för olika individer särskilt i en situation 

där olika kulturer möts. Integrationsprocessen, skolan, språkinlärningen, praktikplats 

och arbete är några exempel på miljöer där olika identitetskulturer möts. Majoriteten av 

kvinnorna i studien uttryckte sin skepsis till interaktionen med majoritetskulturen och 

att det i praktiken är skolan som uppfyller den stora delen av deras interaktion. Till 

största delen sker det via lärarna.  

 

Det uppstår en växande icke självklar känsla av att tillhöra ett större sammanhang och 

den reflekterar sig ibland i form av självvald segregation och ibland i en systematisk 

segregation som kommer utifrån. I linje Wigg som menar att när upplevelsen av en icke 

självklar känsla av tillhörighet växer fram, bryter de upp med det gamla och siktar mot 

nya självklarheter i en aktiv process, i jakten på en ny identitet, men hon hävdar också 

att detta inte är unikt bara för dessa individer, utan att det är referenspunkterna och de 

egna erfarenheterna som är annorlunda för dem (a.a., 2008:143).  



43	
	

Även i skolan väcks ibland denna icke tillhörighetskänsla upp i 

undervisningssituationer. Särskilt, när den invandrade inte har haft tillräckliga 

kunskaper och uppfattningar om de kulturella skillnaderna. Det uppstår ”vi” och ”dom” 

situation. Det som Wellros (2004) beskriver som att många upplever att deras sociala 

identitet innan flykten, som inte var baserad på etnicitet, i Sverige förvandlas till en och 

man tillskrivs i Sverige som ”iranier”, ”turk”, ”chilenare” mm och personens beteenden 

observeras och tolkas utifrån en etnisk referensram (Wellros, 2004:657). Hon tillägger 

också att när beteenden blir inritade i en etnisk referensram, som en aktuell 

situationsnorm, kommer den invandrades beteenden och handlingar att tolkas och 

befästas som stereotyper och fördomar och man själv som invandrare känner sig 

misslyckad i sin kommunikation (a.a., 2004:661).   

 

6:4 Social identitet och genusperspektiv 

Informanterna i studien är invandrade kvinnor med låg eller ingen tidigare utbildning, 

majoriteten av dem har barn och familjerelationer. De har varit i Sverige mellan 5-10 år 

och de flesta har inte tidigare deltagit i studier i svenska. Orsaken till det var 

familjeomständigheter. Utifrån mångas uttalanden i resultatet kan man uppfatta starka 

band till familjen. De deklarerade medvetenheten om sin könsroll utifrån traditionella 

könsstrukturer förknippade till kultur, tradition, religion och etnicitetstillhörighet. Det är 

som Hirdman (2001) menar ett genuskontrakt, en inbyggd självklarhet eller ett slags 

grundkontrakt (Hirdman, 2001:84).  

 

Några av informanterna i studien har uttalat sig om den uppmuntran och hjälp de får av 

sina män under studierna men de flesta har undvikit att nämna något om sina 

familjeförhållanden. Kvinnorna uttryckte en medvetenhet och beslutsamhet om att klara 

av språkstudierna och såg det som nyckeln till arbetsmarknaden, till självförverkligande 

och som en förutsättning till en ekonomisk självständighet och oberoende.  

Två av kvinnorna hänvisade till att religionen kan underlätta för integrationen men de 

flesta hänvisade till olikheter i vanor, traditioner och mat mm. Om jag söker svar som 

sammanfattar svårigheter för invandrade kvinnors integration hittar jag den hos 

Gustavssons (2006) som hävdar att den gamla stereotypiserade bilden av den 

invandrade kvinnan i det offentliga rummet framställer henne som förtryckt, isolerad 

och osjälvständig. Det är som Gustavsson (2006) beskriver att denna bild ännu lever 

kvar. Hon tillägger också att kvinnas situation har blivit allt mer stigmatiserad i dagens 
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samhällsdebatt. Etniciteter och kulturer har blivit metaforer som för knippas med 

utanförskap och marginalisering (Gustavsson, 2006, s.18).  

 

Det framgick också i Gustavsson (2006) rapport att synen på invandrade kvinnor i 

samhället är baserad på andras föreställningar och antagande om dem.  Kvinnors 

”misslyckande” särskilt med att ta sig på arbetsmarknaden hänvisas till etnicitet, 

könstillhörighet och kultur. Detta innebär att den stereotypa bilden om dem 

problematiseras utifrån kvinnorna själva (a.a., 2006, s.19). Studiens resultat visar på 

tendenser till att sociala ojämlikheter, social underordning, kön, ras, klass och 

etniciteten är till nackdel för kvinnorna då.  

 

Abbasian (2003) menar att situationen för kvinnor, i allmänhet, i Sverige också är 

ifrågasatt trots att kvinnorna har en hög sysselsättningsgrad och trots den svenska 

jämställdhetspolitiken. Invandrade kvinnor har hamnat i ett sekundärt läge på 

arbetsmarknaden, jämfört med svenska infödda kvinnor, med ännu sämre arbetsmiljöer, 

sämre löner och sämre karriärmöjligheter på grund av den dubbla diskrimineringen, 

som kvinnor och som invandrare (Abbasian, 2003:78).  

 

Enligt Abbasian (2003) kan invandrade kvinnor också vara också underordnade 

”hemma”, där kvinnan gör ett stort obetalt arbete vilket kan innebära ett hinder för dem 

att göra karriär i arbetslivet. Han hävdar också att icke- västländska invandrade kvinnor 

är ”trefaldigt missgynnade”, hemma råder strukturer som tillhörande traditionella och 

strukturerade könsroller bestämmer, i samhället i stort som en kvinna och missgynnade 

på grund av sin etniska tillhörighet (a.a., 2003:79).  

 

Kvinnorna i resultatet redovisade sin frustration över att dagen inte räcker till för att 

klara sina läxor eller förbereda sig inför nästa skoldag. Aspekten på det dubbla arbetet, 

hemmet och skolan, lyste igenom i kvinnornas uttalande. Kvinnas roll i hemmet är en 

social företeelse som dominerar i många kulturer där patriarkala normer råder. 

Kvinnornas uppfattning och den självbild som de reflekterar kan i viss mån vara en 

spegelbild av de traditionella könsroller som genomsyrar kvinnornas vardag. Det är med 

linje till Hirdmans (2001) diskussion om genuskontraktet där hon menar att 

kontraktstänkandet reproducerar en naturlig ordning med en skenbar harmoni, inte bara 
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i familjen, utan också gentemot det nya samhällets stereotypiseringen av den invandrade 

kvinnan (Hirdman, 2001:86).  

 

Detta är i linje med kvinnornas uttalande om sin sociala roll i familjen. De kopplade sin 

sociala roll direkt till sina identiteter. De flesta hänvisar till att det är de som ansvariga 

för barnens omsorg och välmående vilket kan tolkas som att de ser på sin sociala roll i 

familjen förknippade till den biologiska könsrollen. I uttalanden om familjeansvaret 

ligger ändå en antydan om en önskan till förändring. Det är i linje med Knocke (1991) 

som menar att den invandrade kvinnan ställs i ett ojämlikt maktförhållande med 

majoritetskulturen som har en förställning om henne som bärare av problemegenskaper, 

traditioner och en könsroll som hindrar henne till förändring. Enligt Knocke är det 

majoritetssamhället som ställer krav på den invandrade kvinnans förändring samt 

betonar hennes oförmåga till förändring (Knocke, 1991:6).  

 

De krav som Knocke redovisar kan i studien, utifrån informanternas utsagor, tolkas som 

att ett hinder till förändring ligger i osäkerhet, rädsla och skepsis inför 

majoritetskulturen. M.a.o. och som Knocke menar är det när den egna kulturen 

uppfattas som avvikande och specifika beteenden uppmärksammas, tillskrivs stereotypa 

kulturella egenskaper och flyttas skulden för underordningen till offret självt (a.a., 

1991:6).  

 

Informanterna redovisar att skolan och den nya kulturen har utvidgat nya vyer för deras 

uppfattning om sin sociala identitet och sin ordning/underordning i de sociala 

relationerna, hemma och i samhället. Kvinnorna har uttalat sig om att t.ex. engagera sig 

politiskt i kvinnofrågor eller skapa förutsättningar hemma till ett mer jämlikt 

förhållningssätt i familjen. Olikheter i uppfattningarna kan också redovisas i de unga 

kvinnornas uttalanden som tyder på att generationsklyftor kan uppstå då inte bara 

männen hämmar unga kvinnors motstånd till den s.k. hemmahörande aspekten. Det 

framkom i resultatet att det kan vara mammor och äldre systrar som medverkar i 

befästandet av gamla traditionella patriarkala normer i familjen. Det är i linje med det 

som Ålund och Alinia uttrycker som att det är svårt att skilja genusrelationerna åt när de 

bli invävda med uppfostran, utbildningsnivån och livssituationer (Ålund & Alinia, 2011, 

s.55).  
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De yngre informanterna i min studie uttryckte en känsla av dubbelhet särskilt när de 

jämför sitt sätt att tänka med äldre invandrade kvinnor. Det kan tolkas som att de unga 

kvinnorna börjar känna av de slitningar som sker i deras identitet och att det luckras upp 

känsla som Wigg beskriver som oproblematisk eftersom att identiteter ses som en 

meningsskapande process och att kulturens attribut har framträdande roll. Det utesluter 

inte uppkomsten av ”slitningar” och att slitningarnas uppkomst förknippas med åldern 

och har stort betydelse i detta sammanhang.  

De yngre som inte har upplevt att flykten hade en traumatisk effekt på dem har tendens 

att inte reflektera eller reflektera mindre över den, däremot slits de äldre mer mellan 

majoritetskulturen och egen kultur. Det som är gemensamt är, enligt Wigg, är 

acceptansen av svensk kultur som standard, båda för yngre och äldre invandrade (a.a., 

2008:144) 

 

6:5 Konklusion och fortsatt forskning 

Studien har visat att kvinnorna inte är omedvetna om sin underordnade roll.  De 

uttryckte att de ser sig som diskriminerade utifrån sin roll som kvinnor, lågutbildade och 

invandrade. Deras upplevelse av osynliggörandet i samhället fördjupar känslan av 

underordning. Kvinnorna i studien med familj ser sin roll, utifrån sin traditionella 

könsroll, som självklar. Icke desto mindre uttrycker de att deltagandet i studierna och 

den form av socialisation som de interagerar med i skolmiljön öppnar nya vyer för dem. 

Studierna är för dem ett avstamp mot en friare social roll, både hemma och i samhället. 

De är tydliga med att studierna gör dem alltmer rörliga i samhället t.ex. kontakter med 

offentliga institutioner.   

Trots tveksamhet till studierna initialt framhäver informanterna nu att deras verkliga 

drivkrafter, det som motiverar dem, är en framtidsvision. Studierna är den nyckel som 

öppnar dörrar till de yrken de önskar arbeta inom. För några kvinnor öppnar studierna 

också vyer till att ta steget fullt ut mot vidare studier. För andra utgör den sociala rollen 

hemma att de kompromissar och väljer att ta en kortare studieväg till ett yrke.  

De delade meningarna mellan generationerna avseende identiteter kan tolkas positivt. 

Den yngre generationens uttalanden tydliggjorde ett avståndstagande från könsrollerna 

som styrs av traditioner, seder, normer. De identifierar sig tydligt med det nya 

samhällets normer om jämlikhet och jämställdhet samt bevarar de delar som de 

identifierar sig med i sina egna kulturer. Den generation som har bildat familj håller 

tillbaka sin sociala roll och förhandlar fram nya möjligheter för brytning med det gamla 
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mot en början på en ny identitetformering.  För bägge generationerna är studierna ett 

stort steg mot större medvetenhet om sin aktiva roll i samhället. Det steg som kvinnorna 

tar genom att delta i studier är det avgörande avstampet mot medvetenhet och 

deltagande i samhället.  

Skolans roll, som inte framhävs mycket i uppsatsen, kan ha en avgörande roll för 

bemöta och synliggöra kvinnornas situation. I detta ligger ett ansvar och en utmaning 

för skolan som samhällelig institution.  

 

Studien har öppnat för nya områden att söka kunskap om.  

Hur ser skolan på kvinnornas studier och identitetsutveckling utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärandet?  

Vilka förutsättningar till integration ger skolan för invandrade kvinnor med låg eller ingen 

tidigare skolgång? 

 

6:6 Kritisk diskussion kring studien 

Arbetet med texten var både mödosam och givande. Empiri som framkom vid 

intervjuerna överraskade och startade en tankeprocess mot att ändra riktning på syfte 

och frågeställning. Först var tanken att använda fokusgrupper för att kunna jämföra 

empiri. Metoden med fokusgrupp kräver goda språkkunskaper hos respondenterna 

dessutom kan grupptrycket hindra respondenterna att uttrycka sig fritt. Mest relevant 

var därför att använda semistrukturerade intervjufrågor vilka gav möjlighet till öppnare 

samtal.  

Informanternas uttalanden överraskade med sitt rika och känslosamma innehåll. 

Intervjuerna var mycket omtumlande och varierade i upplevelser och livsberättelser som 

innefattade en rikedom om hur människors livsöde kan vara och bli. Detta gav mig 

motivation till att omforma uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Kritik jag kan rikta till uppsatsens diskussion är att min förförståelse kan ha präglat 

slutsatserna men jag upplever också att min förförståelse vid tolkningen gav en vidare 

dimension till informanternas uttalanden. Det är som Larsson (2005) menar att 

förförståelsen bör falla tillbaka när man relaterar delarna till helheten, men han tillägger 

också att även om man har en förställning om det som ska tolkas, en förförståelse, kan 

denna förändras under tolkningsprocessen (Larsson, 2005:4).  



48	
	

Ytterligare en kritisk aspekt kan jag rikta till intervjuguiden. Den borde ha haft frågor 

som innehöll könsrolls- och genusaspekten för att berika genusperspektivet som jag 

hänvisar till i teoridelen. Att framhäva ett genusperspektiv i intervjuguiden uppfattade 

jag som en känslig aspekt vilket negativt kunde påverka informanternas uttalande om 

sig själva och omvärlden. Detta till trots framkom ett antal uttalanden av informanterna 

som inbegrep könsroller och genus. Genusperspektivet har genomsyrat denna text och 

tagit plats i den avgörande delen av tolkningen men är inte deklarerad i intervjuguiden. 

Resonemanget kan vara i linje med vad Larsson (2005) menar att teoretiska perspektiv 

bör deklareras och ta en viktig roll vid tolkningen av resultatet (a.a., 2005:4). Uppsatsen 

saknar en utförlig redovisning om de hämmande eller främjande faktorer som studierna 

bidrar till för kvinnornas uppfattning om sin identitetsformering.  
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8. Bilaga 1  

Intervjuguide	

	

1. Beskriv hur ditt liv såg ut i hemlandet: familj, språk, skola/utbildning.	

2. Om du tänker på en vanlig dag för dig, hur ser den ut? Vad läser du nu?	

3. Berätta om när du använder svenska språket och när du använder modersmålet. 	

4. Kan du beskriva vad det innebär för dig att kunna svenska? Varför?	

5. Om du tänker på ditt deltagande i vuxenstudierna. Vad förväntade du dig av studierna?	

6. Beskriv vad som motiverar dig till studierna. Vilka är dina drivkrafter? 	

7. Vad upplever du som tillräckliga kunskaper i svenska (tala/läsa/skriva) för att studera 

vidare eller söka arbete.	

8. I vilken utsträckning tar du del av svenska traditioner (jul, midsommar, mat?)	

9. I vilken utsträckning tar du del av svensk kultur (musik, film, teater?)	

10. Berätta om vilka personer utanför skolan som du talar svenska med?	

11. Om du fick önska; skulle något vara annorlunda jämfört med idag, när det gäller ditt 

liv i Sverige? Hur tänker du att du ska uppnå det? 	

12. Finns det något särskilt du vill peka på som du inte kan göra/uppnå i ditt liv på grund 

av ev. bristande kunskaper i svenska? 	

13. Hur tycker du att studierna har påverkat dina tankar om dig själv?	

14. Om du tänker dig fem år framåt, hur ser ditt liv ut då?	

15. Har du något mer som du vill att berätta.	
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9. Bilaga 2 

 

Hej!  

 

Jag heter Thaer Mohsen och arbetar på vuxenutbildning/Komvux – Rektorsområde 1,2 och 3. 

Jag skriver magister/master uppsats i ett pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. 

 

Min uppsats har fokus på invandrade vuxna kvinnors deltagande i svenska som andra språk. I 

min uppsats är jag intresserad av att undersöka vilka drivkrafter, motivation som driver vuxna 

invandrade kvinnor till studier i svenska som andra språk, samt undersöka hur kvinnornas 

identiteter påverkas över tid av studierna.  

 

Jag kommer att intervjua ca tio kvinnor som bor och studerar i kommunen. Alla 

intervjupersoner kommer att vara anonyma. Namn eller andra personuppgifter som kan röja 

identitet kommer inte att tas med i intervjun eller undersökningen. Endast kön och ålder 

kommer att anges. Ni kan när som helst avbryta om ni inte vill delta i undersökningen. Vad ni 

säger i intervjun kommer inte att påverka era studier på något sätt.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att hindra minnesfel hos mig som författare av 

uppsatsen. Banden kommer att förstöras efter undersökningens slutförande. Om ni inte 

accepterar bandinspelning kommer jag att föra anteckningar under intervjun. Vid behov kan 

vi använda tolk. 

 

Örebro 2016-01-12 

Med vänliga hälsningar 

Thaer Mohsen 

	


