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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka språkliga, sociala och kulturella effekter 

ett tillägnande av ett andraspråk har på inläraren. Med hjälp av kvalitativ intervjumetod 

ska följande frågor besvaras: hur upplever tvåspråkiga sin språkliga sociala situation och 

hur ser sambandet mellan andraspråket och identiteten ut? Uppsatsens material består av 

intervjuer med sju informanter som tillägnade sig andraspråket i vuxen ålder. Första-

språken representeras av spanska, tyska, holländska, arabiska och somaliska och andra-

språket av svenska. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som ser 

identiteten som föränderlig och förhandlingsbar och något som skapas i en social kontext. 

Under teoridelen presenteras den intima sammankopplingen mellan språk och kultur och 

tre typer av identiteter; den dynamiska, den synkretiska och den tredje identiteten.  Resul-

taten visar att det är de kulturella skillnaderna i kommunikationen som lyfts fram som 

den största utmaningen när det kommer till den upplevda språkliga sociala situationen. 

Vidare har allas identiteter på ett eller annat sätt tagit influenser av andraspråket. En ny 

identitet – den motsägelsefulla identiteten – tycks ha vuxit fram. Det utkristalliseras två 

synsätt; ett som tycker att deras ursprungsidentitet inte har ändrats så mycket utan snarare 

att den har blivit utvidgad och ett vars ursprungsidentitet har påverkats avsevärt till att 

inbegripa något mer än bara en identitet, i stället en både-och-, en multipel, eller till och 

med en egen identitet.  

 

 

Engelsk titel:  

“I feel as if I am different”. A study of second langauge and identity 

 

Nyckelord: Abstract, tvåspråkighet, förstaspråk, andraspråk, andraspråksinlärning, 

andraspråksanvändning, identitet. 
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1 Inledning 

Sverige har på kort tid blivit ett flerspråkigt samhälle med runt 200 språk parallellt som sven-

skan också kommit att läras in och användas som ett andraspråk av ungefär två miljoner män-

niskor med andra modersmål än svenska (Lindberg 2004b).  

Att lära sig ett andraspråk är ofta förknippat med mer än att bara anamma en ny språk-

grammatik. Som vuxen andraspråksinlärare bär du med dig en redan färdig uppsättning tankar, 

värderingar och kulturella normer förankrade i det land där du lärt dig ditt förstaspråk. Därför 

förutsätter en inlärning av ett andraspråk även en inlärning av en helt ny kultur vilket kan liknas 

vid ett trauma, om man ska tro nobelpristagaren i litteratur, Elias Canetti (Lindberg 2004b:11).  

Jag väljer att fördjupa mig inom ämnet tvåspråkighet eftersom flerspråkigheten är en kon-

staterad tillgång inte enbart för individen utan också för samhället. I en alltmer globaliserad 

värld där internationella kontakter och förståelsen över språk- och kulturgränser ökar i betydelse 

spelar flerspråkighet en större roll (Lindberg 2004b). Den interaktionella kompetensen, som 

betyder att andraspråkskunskaper skapas gemensamt i en social interaktion är en förutsättning 

för att människor ska kunna integreras i ett nytt samhälle (Andersson 2010). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna studie vill jag undersöka vilka språkliga, sociala och kulturella effekter ett tillägnande 

av ett andraspråk har på inläraren och hur denna process påverkar hen. Det kan tänkas att två-

språkiga individer upplever sin språkliga situation som positiv, negativ, som en tillgång, ett 

maktredskap eller som ett hinder och en begränsning.   

Talar man om identitet har forskare undersökt om individens identitetskänsla kan påverka 

inlärningen av ett nytt språk, exempelvis säger Einarsson att en negativ inställning till den egna 

identiteten och gruppen kan leda till att andraspråket går om förstaspråket i behärskningsgrad 

och man talar om en subtraktiv tvåspråkighet (2009:98). Jag vill skifta fokus och i stället vända 

blicken mot vad som händer med individens upplevda identitet under andraspråksinlärnings-

processen och undersöka på vilket sätt den kan tänkas ha påverkats. 

För att kunna uppfylla mitt syfte ställer jag följande frågor: 

1. Hur upplever de tvåspråkiga informanterna sin språkliga sociala situation?  

2. Hur ser sambandet mellan andraspråket (inlärning och användning) och identiteten 

ut hos de tvåspråkiga informanterna?  
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För att besvara dessa två frågor kommer jag med hjälp av en kvalitativ intervjustudie utgå ifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som enligt Norrby och Håkansson ser en människas iden-

titet som föränderlig och förhandlingsbar och något som skapas i en social kontext (2010:33). 

Identiteten ses som ett dynamiskt begrepp. Väljer man att betrakta identitetsbegreppet ur ett 

sådant perspektiv ser man det som något som individen skapar med språkets hjälp i dialog med 

olika människor vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. 

 

1.2 Material och metod 

Mitt material består av 7 vuxna informanter där 4 är kvinnor och 3 är män. I mitt urval har jag 

försökt få bredd på nationaliteter och representativitet från både europeiska och utomeuropeiska 

länder. För att garantera variation har jag använt strategiskt urval (Trost 2010) där två av de 

utvalda variablerna är förstaspråket och tiden man talat svenska. Vidare har jag utgått från min 

perifera bekantskapskrets i den professionella sfären, vilket innebär att det inte är individer som 

ingår i min privata bekantskapskrets. Jag har i urvalet också tagit hänsyn till jämn köns-

fördelning och ålder. Initialt ingick ytterligare en man i mitt urval, med engelska som första-

språk, men han hoppade av i sista minuten och det fanns inte tidsutrymme att leta efter en ny. 

Informanterna har också valts ut utifrån variabeln primär tvåspråkighet, vilket innebär att man 

tillägnat sig sitt andraspråk genom att vistas i det land detta språk talas (Einarsson 2009:98–

99), i det här fallet Sverige. Gemensamt för alla kommer även att vara att de tillgodogjort sig 

andraspråket i vuxen ålder och att detta språk redan talats i minst fyra år. 

Om man ska intervjua tvåspråkiga personer bör man ha kännedom om ett antal faktorer, 

som hur länge man har varit tvåspråkig, hur gammal man var när man började lära sig ett 

andraspråk, hur gammal man är nu, vilka språk som utgör tvåspråkigheten, vilket yrke och vil-

ken utbildning man har (Lagerholm 2010). 

Med undantag för Christoffer, som är läkare, är alla lärare av olika slag. Det är 3 moders-

målslärare, 1 resurspedagog, 1 rektor och 1 lektor samtidigt som ingen av dessa har någon for-

mell teoretisk utbildning i just språk. De enda som har det och som kan vara påverkade av vad 

de vet om andraspråk är Ineke, som är rektor och Bertha, som är universitetslektor.  

I tabell 1 visar jag hur länge informanterna har talat svenska och vilket deras förstaspråk 

är. Därefter följer en mer utförlig presentation av var och en av dem där även deras språk- och 

yrkesbakgrund uppmärksammas.  
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Tabell 1. Informanternas ålder, år med S2 (svenska) och deras S1 (förstaspråk) 

 

 

 

Ineke, född i Nederländerna, bosatte sig i Sverige i 22-årsåldern. Svenska är det språk hon an-

vänder mest, i umgänget med jobbkollegor, maken som kommer från ett annat europeiskt land, 

och deras barn. Nederländska och en dialektal form av nederländska språket använder hon i 

kontakt med släktingar som föräldrar och bror och till viss del även barnen. Hon talar även bra 

engelska och hyfsad tyska och franska. Ineke jobbar som rektor för F–5 skola och har tidigare 

varit SFI-lärare. 

Augusto, född i Peru och med italienskt påbrå på ena förälderns sida, talar både svenska 

och spanska i vardagen, i umgänget med sin svenska fru och deras gemensamma barn och med 

kollegor och vänner där både svenskar och andra nationaliteter ingår. Han talar även italienska, 

portugisiska och engelska. Augusto jobbar som resurspedagog på gymnasiet och har tidigare 

varit lektor i historia på universitetet i Lima. 

Bertha, född i Tyskland, kom i kontakt med svenska redan när hon var 16 år. Som 19-

åring bodde hon i Sverige under ett år som au-pair och återvände till Sverige som Erasmus-

utbytesstudent som 23-åring. Bertha flyttade till Sverige permanent för 10 år sedan. Hon talar 

både svenska och tyska i vardagen i umgänget med sin svenska exman och deras barn samt 

arbetskollegor och vänner som tillhör båda kulturerna. Berthas andra språkkunskaper är engel-

ska, franska, isländska, spanska och latin. Hon jobbar som lektor i litteraturvetenskap vid sven-

skt universitet och har tidigare varit frilansjournalist inom svensk och tysk radio. 

Namn Ålder (år) Antal år med 
andraspråket 

Förstaspråket 
 

Ineke 53  31 Holländska 

 

Victoria 36 15 Spanska 

 

Bertha 42  12 Tyska 

 

Christoffer 39 12 Tyska 

 

Aida 39 10 Arabiska 

 

Augusto 53 10 Spanska 

 

Adan 30 4 Somaliska 
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Aida, som är född i Palestina, talar båda språken till vardags i umgänget med sin palestin-

ska man, barn och arbetskollegor. Aida kan även tala lite engelska. Hon har ingen högre ut-

bildning men jobbar som modersmålslärare i arabiska och har tidigare jobbat inom handel. 

Christoffer, som är född i Tyskland, talar båda språken till vardags i umgänget med sin 

tyska fru och deras barn och arbetskollegor. Han talar även engelska, spanska och lite franska. 

Christoffer jobbar som distriktsläkare. 

Victoria, som är född i Chile, talar båda språken till vardags i umgänget med sin chilenska 

man och dotter, sin mamma och svenska styvpappa, sedan 15 år tillbaka. Hon talar även engel-

ska. Victoria jobbar som modersmålslärare i spanska samtidigt som hon studerar pedagogik på 

halvfart. Hon studerade till civilingenjör i bioteknik i sex år i Chile, från att hon var 24 år till 

att hon fyllde 30 år och hon drömmer om att jobba som civilingenjör i framtiden. 

Adan, som är född i Somalia, talar båda språken till vardags i umgänget med vänner, 

bekanta och arbetskollegor. Adans andra språkkunskaper är engelska, som han tycker att han 

bemästrar bättre än svenska, och amhariska, som talas i Etiopien. Adan jobbar som moders-

målslärare i somaliska och har tidigare, under två års tid i Etiopien, studerat psykologi. Adan 

drömmer om att fortsätta läsa psykologi eller studera till socionom i framtiden. 

Jag har använt kvalitativ intervjumetod med intervjumanual (bifogas) med utrymme för 

följdfrågor. Intervjumetoden lämpar sig särskilt bra inom ämnena sociolingvistik och tvåsprå-

kighet (Lagerholm, 2010), vilket mitt ämne handlar om. 

Utifrån vilket spelrum man ger intervjupersonen kan man utföra flera olika slags forsk-

ningsintervjuer, där jag valt den styrda eller strukturerade intervjun, så kallade kvalitativ inter-

vju, och som ligger närmast medieintervjun (Jacobsen Krag 1993:17f). Fördelarna med inter-

vjumetoden är att den ger en uppsättning intervjuer som är så pass strukturerade att det går att 

jämföra dem inbördes och att metoden möjliggör en viss improvisation under intervjuns gång, 

som att följdfrågor kan ställas utifrån nya och oväntade infallsvinklar. Jag har utformat frågorna 

så att de matchar mina frågeställningar (se bifogad intervjumanual). 

 

1.2.1 Metodkritik och etiska aspekter 

Att använda bandspelare är att föredra när man intervjuar, för att vara säker på att man får med 

all information. Samtidigt är det inget krav då det kan påverka de intervjuades spontana svar. 

”För att få människor att tala så naturligt som möjligt och våga vara ärliga borde de egentligen 

spelas in i smyg” (Lagerholm 2010:33). Eftersom jag är van vid att föra snabba anteckningar 

när jag intervjuar valde jag att inte använda bandspelare utan enbart förlita mig på mina skrift-

liga anteckningar. En fördel med att föra anteckningar är att man sparar in den tid det tar att 
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lyssna igenom allt material. Med tanke på att varje intervju tog mellan 1,5 och 2,5 timmar kan 

avlyssningen bli en tidskrävande historia. En nackdel är att man missar delar av intervjusvaren, 

språkliga nyanser som intonation och att det kan vara svårare att kontrollera de faktiska svaren, 

som en följd av att man inte spelat in. 

Intervjun genomförde jag med en informant i taget på avskild plats, som arbetsrum, 

samtalsrum eller i ett fall på ett kafé, där syftet var att den intervjuade skulle känna sig bekväm. 

Dessutom måste man vara medveten om att de svar jag fått är det informanterna uppger sig 

känna inför kontakten med svenskan, svenskarna och Sverige och inte vad de verkligen känner 

eller anser, något som man bör hålla i minnet när man läser och analyserar svaren. 

Informanternas namn är fingerade för att skydda deras personliga integritet. I enlighet 

med forskningsetiska principer har de intervjuade blivit informerade om syftet med intervjun, 

om deras uppgift i projektet, om att deltagandet är frivilligt och om att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan, om tystnadsplikt, om att alla uppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att de insamlade uppgifterna endast kommer användas för forskningsända-

mål (Vetenskapsrådet 2002:6ff; Trost 2010). 

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi och blir inte 

tillämpningsbara när det kommer till kvalitativa studier. ”Självfallet skall ändå intervjuer och 

annan datainsamling ske så att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta, etc.” (Trost 2010:133). 

Man kan fråga sig om resultatet verkligen fångar det som finns, om jag som forskare studerar 

eller mäter det som jag tror mig mäta. Vi kan aldrig uppleva verkligheten helt objektivt då den 

alltid blir tolkad genom de egna erfarenheterna. Likaså studerar man i den kvalitativa undersök-

ningen människors subjektiva konstruktion av verkligheten, hur de upplever verkligheten. Det 

som tycks vara eller upplevs vara sant blir då viktigare än det som faktiskt är sant. De berättelser 

från intervjupersonerna jag har tagit del av bildar därför inte en verklighet som gäller alla 

individer, utan just dessa sju individer.  
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2 Teori 

I detta kapitel kommer jag dels att definiera vissa nyckelbegrepp som förekommer i min uppsats 

dels redogöra för tidigare forskning som jag finner relevant för min studie.  

Denna studie utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt där identiteten inte ses som 

ett fast tillstånd utan som en social konstruktion, något dynamiskt, flexibelt, situationellt och 

utbytbart (Norrby & Håkansson 2010:33ff). Dessa socialt konstruerade identiteter, kan anta 

olika namn och tolkningar som den tredje identiteten (Borgström och Goldstein-Kyaga 2009), 

en dynamisk identitet (Norton 2000:4ff, Carlsson 2002:241–42) eller den synkretiska identite-

ten (Otterup 2005:211–13) och kommer att presenteras mer utförligt längre ner. Oavsett namn 

har forskarna bakom identitetstolkningarna det gemensamma betraktelsesättet att identiteten 

inte är statisk eller oföränderlig utan dynamisk, sammansatt, motsägelsefull och föränderlig 

över tid (Lindberg, 2004b:11ff). 

Med förstaspråk menas språk som man lär sig först, så kallat modersmål, och förkortas 

S1 på svenska och L1 på engelska (Einarsson, 2009). Andraspråk (förkortat S2 och L2) avser 

språk man lärt sig efter att det gått en tid sedan den tidiga inlärningen av förstaspråket. Termerna 

förstaspråk och andraspråk betecknar alltså ordningen en språkinlärare mött språken i sitt liv 

och säger inget om graden av behärskning eller vilket av dem som språkinläraren identifierar 

sig med mest (2009:91.). Båda dessa benämningar avser också språk som lärs in i språkets 

naturliga miljö, i det land de talas. Talar man om kulturellt inlärda språk handlar det om främ-

mande språk, exempelvis engelskan eller franskan man lärt sig i skolan (Einarsson, 2009:92).  

För att bättre förstå begreppet kultur ges definitionen som Ehn & Löfgren använder, 

nämligen att kultur handlar om koder, föreställningar och värden som människor delar, 

bearbetar och förmedlar i deras umgänge med varandra (2001).  

 

2.1 Andraspråksinlärningen – ett komplext, sociokulturellt projekt 

Andraspråksinlärning som eget forskningsområde har en ung historia då den etablerades först i 

slutet av 1960-talet (Otterup, 2005). Det är först under senare tid som man även lyft fram sociala 

aspekter på andraspråksinlärning och andraspråksanvändning, även om intresset för dessa 

aspekter fortfarande är relativt svagt (2005). En stor del av forskningen om andraspråksin-

lärning har tidigare varit inriktad på kvantitativa data där speciella språkliga fenomen valts ut 

som föremål för analyser (Andersson, 2010). ”Språkinlärning är inte enbart en individuell och 

privat angelägenhet utan inbegriper i allra högsta grad också samspelet mellan individen och 

den sociokulturella omgivningen” (Lindberg 2004:11). 
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Enligt en av Youngs sociolingvistiska teorier, den interaktionella kompetensen, är andra-

språkskunskaper något som skapas gemensamt i interaktionen, och detta leder till att man inte 

kan dra någon skarp gräns mellan språkinlärning och språkanvändning (Andersson 2010).  

 

2.1.1 Språk, kultur, makt och kommunikativ kompetens 

Språk och kultur är intimt sammankopplade (Lindberg & Sandwall 2012). Därför är språket i 

allra högsta grad också ett uttryck för kulturella synsätt och värderingar och en andraspråksin-

lärning blir ett tillägnande av kunskap om nya tanke- och levnadssätt.  

Sjögren vill påminna om komplexiteten i språkfrågan genom att belysa den kulturella 

bakgrundens betydelse i språkanvändningen, och därmed för all språkinlärning (Sjögren 1996). 

Sjögren återger hur det skapas en situation av vad hon kallar maktobalans i mötet och 

interaktionen mellan en första- och andraspråkstalare: ”Invandrarna som oftast befinner sig i en 

underordnad position möter en starkt organiserad institutionell värld som presenterar för dem 

vad som anses rätt och fel i det nya landet” (Sjögren 1996:30).  

Hymes myntade begreppet kommunikativ kompetens som är lika med en talares språkan-

vändning i olika situationer och beskriver såväl kunskaper som färdigheter (Hymes 1972). 

Hymes tog mer fokus på om ett yttrande är lämpligt i ett visst sammanhang. Denna kompetens 

hänger samman med de attityder och värderingar som finns i samhället (1972) och består av en 

språkgemenskaps hela språkliga repertoar. Denna repertoar relateras till talhändelsen i tid och 

rum och till de kulturella och sociala normer som gäller för den specifika situationen. 

Andersson refererar även till forskaren Saville-Troike som skriver om den kulturella 

kompetensen som är en del av den kommunikativa kompetensen som innefattar såväl språkliga 

och kulturella regler (Andersson 2010). De sistnämnda handlar om hur man agerar i olika 

situationer och vilket språkligt uttryck som är lämpligt i ett visst sammanhang. ”Exempel på 

områden där kulturkrockar kan uppstå är hälsningsfraser, tilltal, graden av formalitet eller 

informalitet och hierarkisystem i samhället eller på arbetsplatsen” (Andersson 2010:29). 

Genom vårt sätt att använda språket visar vi vår gruppidentitet, vem vi är, vad vi vill 

kommunicera och hur vi vet att vi ska göra just så. Allt detta är en del av den kommunikativa 

kompetensen (Andersson 2010). I dagens samhälle blir interkulturell kommunikation ett allt 

vanligare fenomen.  
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2.1.2 Kulturella skillnader och språklig identitet  

Vi använder språket i nästan alla mänskliga aktiviteter. Med språkets hjälp menar Nauclér att 

vi även markerar grupptillhörighet och identitet (Ahlsén & Allwood 2002). Därför spelar språ-

ket en avgörande roll för vår sociala, intellektuella och känslomässiga utveckling. När Day 

(Ahlsén & Alwood, 2002) ska förklara relationerna mellan samhälle och språk diskuterar han 

på fyra sociala företeelser – ideologi, institution, verksamhet och identitet som man antar finns 

i alla samhällen. Studerar man relationen mellan ideologi och språk kan det handla om värde-

ring av språk, till exempel att franskan är ett ”vackert” språk (Ahlsén & Alwood 2002).  

Språklig identitet är enligt Day, de identiteter vi har som talare av vissa institutionella 

språkvarieteter (2002). För många är den egna identiteten som talare av en viss språkvarietet 

viktig. En aspekt som spelar roll i en situation med språklig kommunikation, där både 

enspråkiga och tvåspråkiga kan delta är den om att det finns kommunikativa skillnader mellan 

olika kulturer, och detta kan föra med sig missförstånd (Norrby & Håkansson 2010). 

Vissa ämnen kan vara tabubelagda i en kultur men helt accepterade i en annan. Därför 

kan det uppstå kulturkrockar (Norrby & Håkansson 2010). Det finns också kulturella skillnader 

i hur vi språkligt går tillväga för att kommunicera språkhandlingar som att tilltala, be om hjälp 

eller om ursäkt (2010). Det handlar framför allt om hur direkt eller indirekt man tenderar att 

vara i kommunikationen eller vilken form av artighet man använder.  

Kommunikativa skillnader mellan kulturer exemplifieras av Norrby & Håkansson genom 

att hänvisa till en studie med brittiska och tyska deltagare gjord av Juliane House från 2005 

(Norrby & Håkansson 2010). Resultatet pekar på att tyskarna är fokuserade på innehållet och 

det egna jaget och föredrog ”direkta och explicita uttryckssätt som inte kan missuppfattas” 

medan britterna är fokuserade på mottagaren och de sociala relationerna och föredrog ”indirekta 

och implicita uttryck” (2010:325).  

 

2.2 Identitet 

Själva ordet identitet kommer från senlatinets identitas med betydelsen ”självbild”, ”medveten-

het” om sig själv som en unik individ (Nationalencyklopedin). Med andra ord handlar identitet 

om att ”höra hemma, både på ett personligt och individuellt plan och på ett kollektivt och grupp-

mässigt” (Otterup, 2005:27). 

Identiteter ses av många forskare (Norton 2000, Carlsson 2002, Hyltenstam 1993, Otterup 

2005, Borgström och Goldstein-Kyaga 2009), som sociala konstruktioner. Här nedan 
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presenteras olika studier där teorier om olika typer av identiteter kopplade till tvåspråkighet och 

andraspråk, står i centrum. 

 

2.2.1 Socialt konstruerade identiteter 

Otterup understryker betydelsen av olika aspekter av flerspråkighet och hur dessa manifesterar 

sig i flerspråkiga ungdomars identitetskonstruktioner i ett multietniskt förortsområde i Sverige. 

Han använder begreppet synkretiska identiteter (Otterup 2005:211–213) för att karaktärisera de 

identiteter som ungdomarna i hans intervjuundersökning konstruerar. Utmärkande för dessa är 

att de är mångfasetterade, gränsöverskridande, sammansatta och ständigt föränderliga i interak-

tion och ömsesidiga kulturella utbyten. 

Aneta Pavlenko och Adrian Backledge gör enligt Norrby & Håkansson (2010) en upp-

delning av identitetsbegreppet i tre delar: påtvingad identitet (imposed identity), förväntad 

identitet (assumed identity) och förhandlingsbar identitet (negotiable identity). Den sistnämnda 

kan enligt författarna vara sådant som etnicitet eller klass, kön och status. Dessa är förhandlings-

bara eftersom både grupper och individer både kan närma sig sådana kategorier eller ta avstånd 

från dem. I detta fall blir identitet en fråga om positionering, dels om hur individer och grupper 

framställer sig själva, som unga, kvinnor, invandrare, medelklass, dels hur andra etiketterar dem 

(2010:34–35).   

Andraspråksforskningen fokuserade länge på individuella faktorer för framgång i 

språkinlärningen. Men efterhand började alltfler forskare att se andraspråksinlärning som en del 

av en socialisationsprocess, där strävan efter att delta i nya sociala gemenskaper spelar en 

avgörande roll. En sådan process förutsätter utöver en språklig och kulturell omvandling även 

en personlig sådan – en omformning av identiteten som kan förändra individen på djupet 

(Norton 2000, Hyltenstam 1993, Lindberg 2004b). Detta synsätt utgår ifrån en identitet som är 

dynamisk, motsägelsefull och kan förändras över tid (Lindberg 2004b). 

Genom språket bygger individen upp sin identitet, säger Kenneth Hyltenstam (1993:109–

110). Människans mänsklighet ligger i språket. Detta sker genom de sätt individen uttrycker sig 

på och får gensvar på genom språket. En person som kommit till ett nytt land och ska lära sig 

ett nytt språk står inför en situation där hen inte kan uttrycka sig och få gensvar, inte ingå i en 

social gemenskap och därför inte heller kan skapa sin sociala identitet. Hyltenstam använder 

uttrycket intellektuell och emotionell isolering, där individen i denna nya situation förvisso kan 

använda sitt förstaspråk för att kommunicera med sig själv och organisera sitt tänkande men 

många nya intryck och kunskaper förmedlas på ett nytt språk som han eller hon initialt inte 

förstår. Genom att lära sig det nya språket, ett andraspråk, bygger man upp en ny identitet – 
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man återerövrar sin mänsklighet. Innan man lär sig behärska ett andraspråk upplever många en 

degradering av sin mänsklighet, skriver Hyltenstam. 

Norton, som intresserar sig för relationen mellan makt, identitet och andraspråksinlär-

ning, har studerat kvinnor som invandrat till Kanada. De kände sig obehagliga till mods när de 

använde engelska och upplevde sig som marginaliserade genom att de ofta fick etiketten 

invandrare, och därmed betraktades som outsiders och mindre värda (2000).  

Norton menade, med hänvisning till de kvinnor i Kanada som hon studerat, att en individs 

vilja och motivation att lära sig ett nytt språk hänger inte bara på individen själv utan det sker i 

ett samspel med den sociala omgivningen (Norton 2000:4ff). Norton använder begreppet inves-

tering när hon ska beskriva att individen förväntar sig få något i utdelning på de ansträngningar 

hen har gjort för att lära sig ett andraspråk. Föreställer sig individen en framtida utdelning som 

en ”multi-kompetent flerspråkig medlem” i en större social gemenskap bidrar andraspråks-

inlärningen till en positiv identitetskonstruktion. Norton använder begreppet identitet för att 

referera till hur en individ uppfattar sin relation till omgivningen, hur denna relation skapas 

över tid och rum och hur individen uppfattar sina framtidsutsikter och förväntad utdelning på 

den investering eller den ansträngning hon gör i samband med sin andraspråksinlärning (Norton 

2000:5). 

Hon menar att språket både utgörs av och skapar en språkinlärares identitet. Det är genom 

språket som individen omförhandlar sin självkänsla på olika platser vid olika tidpunkter och det 

är genom språket som individen får eller förnekas tillgång till sociala maktnätverk som ger 

språkinlärarna möjlighet att tala (jfr Hyltenstam 1993). I sin studie utvecklar Norton en teori 

som definierar identiteten i relation till andraspråksinlärningen som mångsidig, motsägelsefull, 

föränderlig över tid och ”en plats av kamp” (site of struggle) (2000:5). 

I likhet med Norton betraktar sociologen Carlsson identiteten som något som förhandlas 

och konstrueras i sociala möten med andra människor (Carlsson 2002) och önskar se under 

vilka förhållanden invandrare talar och vilka livsvillkor de hänvisar till, när de talar om sina 

språkstudier. I Carlssons studie handlar det om lågutbildade turkiska kvinnor och den syn de 

tror svenskarna har på dem. Flera av kvinnorna vittnar om att de upplever att människor tycks 

tro att de inte har några kunskaper alls eftersom de inte kan uttrycka sig fullt ut på svenska. En 

uppfattning är den att en identitet som icke språkkunnig och mindre vetande blir överordnad 

alla andra identiteter som de, som vuxna människor, är sammansatta av.  ”Det går inte att tala 

om enbart positiva eller negativa upplevelser – i stället har de intervjuade kvinnorna talat om 

en ganska sammansatt tillvaro fylld av tvetydigheter och mycket av det både-och vara som 

anses vara utmärkande för en så kallad modern eller senmodern tillvaro” (Carlsson 2002:242). 
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Hon hävdar också: ”Det är inga väl avrundade eller linjära berättelser som presenteras utan 

sådana som rymmer spänningar, motsägelser och ambivalenser”(Carlsson 2002:241). 

 

2.2.2 Den tredje identiteten 

De begrepp som används i dag för att beskriva identiteten i den globaliserade världen på ett 

djupare plan räcker inte till, menar Borgström och Goldstein-Kyaga (2009), som ingått i forsk-

ningsprojektet ”Globalisering och identitet – ungdomar av invandrarursprung och deras famil-

jer i ett europeiskt jämförande perspektiv”. De introducerar ett nytt identitetsbegrepp – den 

tredje identiteten – en gränsöverskridande identitet som varken ska ses som nationell eller trans-

nationell. ”Den ska beskrivas som en identitet, som inte baserar sig på en känsla av vi och dom, 

eller ett antingen-eller utan av både-och” (2009:13). Medan många hävdar att den moderna 

världen ger upphov till ett upplösande av de traditionella nationella identiteterna vill dessa två 

forskare lyfta fram andra mångdimensionella, kontextuella, situationella och framför allt 

inkluderande identiteter. Konstruerandet av denna nya identitet sker som en dialektisk process, 

”där människor tolkar, samordnar och återskapar sin identitet i nya sammanhang, och det ger 

upphov till en känsla av kontinuitet” (Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:15).  

Det är inte ovanligt att människor som fått anpassa sig till olika kulturer utvecklar olika 

typer av kosmopolitiska identiteter som innebär ”känslor av att ingå i en världsomspännande 

gemenskap” (Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:15). Livsberättelser från ungdomar och 

deras familjer från städer som Stockholm, Rio de Janeiro eller Buenos Aires, menar att infor-

manterna utvecklar sin identitet på olika nivåer som inte behöver stå i motsättning till varandra. 

Dessa olika nivåer kan bestå i en kosmopolitisk identifikation men också en hemkänsla i en viss 

geografisk plats, som ett bostadsområde eller land, i en etnisk eller religiös grupp (Borgström 

och Goldstein-Kyaga 2009). 

Denna tredje identitet som människor i mångkulturella miljöer utvecklar är inte en enda 

typ av identitet, inte heller rör det sig om att människor har flera identiteter. Det handlar snarare 

om ett förhållningssätt och omfattar kombinationer av identifikationer och som är direkt kopplat 

till en daglig växling mellan språkliga, kulturella och sociala koder (Borgström och Goldstein-

Kyaga 2009). Borgström och Goldstein-Kyaga sammanfattar denna nya identitetstyp så här: 

 
Den tredje identiteten kan karaktäriseras både av negativa aspekter som rotlöshet men också av 

positiva aspekter som kosmopolitism, behov av att lära sig om de kulturella kontexter man ingår i, 

engagemang i andra delar av världen, en förmåga att se konflikter ur flera perspektiv och känslor av 

både frihet och kontroll. (Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:16) 
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Vad spelar språket för roll för den tredje identiteten? ”Med hjälp av språket överför vi vår 

världsbild och vår kultur till nästa generation samtidigt som denna världsbild är inbäddad i 

språket” (2009:100–101). Människan utvecklas och definieras genom språket i dialog med 

andra, antingen genom att identifiera sig själv med den andre eller ta avstånd från den andre. 

De menar att både språket och de kulturella koderna har betydelse för skapandet av en 

tredje identitet (2009:97). Att kunna majoritetsspråket är ett måste, antingen genom lagstiftning 

eller för att kunna kommunicera med omvärlden. Majoritetsgruppens kulturella värderingar – i 

det här fallet svenskarnas – tar överhanden i det offentliga livet och kommunikationen sker på 

majoritetskulturens villkor (Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:97). Men beroende på de 

tvåspråkigas historia har språket olika betydelse för identiteten. Latinamerikanare definierar sig 

ofta utifrån spanskan som markerar en tillhörighet dels med den egna nationen, exempelvis 

chilenska, dels med hela den latinska världen. För judiska familjer har språket en mer symbolisk 

och känslomässig betydelse, även om många inte ens talar det. Precis som ett nationellt språk 

kan utgöra en komponent i identiteten på samma sätt kan språket enbart ses ”som ett verktyg 

som man inte har något känslomässig anknytning till” (Borgström och Goldstein-Kyaga 

2009:98). Sammanfattningsvis har Borgström och Goldstein-Kyaga kommit fram till att språket 

spelar olika roll för identiteten. För en del har språket ingen större betydelse för identiteten. Det 

är något man kan byta. För andra är språket känsloladdat starkt knutet till individernas erfaren-

heter och identitet (2009:98). För att kunna utveckla en tredje identitet är flerspråkigheten och 

förmågan att växla mellan dessa språk en betydelsefull förutsättning. 
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3 Intervjustudien – analys och resultat 

Under det här kapitlet presenterar jag intervjustudiens resultat och tolkningar och besvarar de 

två frågeställningar jag ställt initialt. Avsnitt 3.1 Att leva med två språk tar upp hur 

informanterna upplever sin tvåspråkiga sociala situation och i 3.2 Sambandet mellan 

andraspråket och identiteten redovisas hur de tvåspråkiga informanterna upplever att deras 

identitet har påverkats av inlärningen och användningen av ett andraspråk. 

 

3.1 Att leva med två språk 

En frågeställning var att få reda på hur informanterna själva upplever sin tvåspråkighet. Med 

undantag från Adan, som bott i Sverige i 4 år, har alla informanter talat svenska i minst 10 år 

och känner sig i dagsläget ganska säkra och bekväma i sin användning av svenska till skillnad 

från de första åren av inlärning. Samtidigt skulle många vilja utvecklas och bli ännu bättre. 

Eftersom de flesta befinner sig mitt i livet med hemmaboende barn, är det mest livspusslet med 

jobb och familjeliv som sätter käppar i hjulet för den önskningen. Och eftersom de flesta är 

professionellt yrkesverksamma på svenska finns det inte heller något akut behov för ett sådant 

språkligt avancemang. 

Hälften av dem upplever till och med en viss stagnation eller tillbakagång i sin inlärning 

av svenska men är noga med att poängtera att denna upplevelse är subjektiv och oberoende den 

sociala omgivningens tyckande. En tänkvärd aspekt i sammanhanget är den att självförtroendet 

för användningen av svenska tenderar att svaja när det handlar om eventuella utsikter till att 

klättra i karriären. Både holländskan Ineke och tysken Christoffer befinner sig bland dem som 

talar med minst brytning och som jobbar inom den yrkesdomän de önskar, till skillnad från 

exempelvis Victoria och Adan som drömmer om att jobba med annat. Ändå spekulerar Ineke 

och Christoffer att de skulle få svårt att avancera i karriären just på grund av att de är 

andraspråkstalare. Christoffer säger exempelvis: ”Lednings- och chefsuppdrag är mycket mer 

invecklat där kommunikationsspråket skiljer sig mellan en tysk och en svensk.” I Inekes 

användning av svenska finns en sak, som dessutom utgör kärnan i hennes berättelse, som inte 

handlar om språkets behärskningsnivå utan om hur hon talar det, som hon själv tror skulle kunna 

sätta käppar i hjulet för en framtida yrkesavancering: ”Jag har ett direkt sätt i stället för att linda 

in det”, säger hon om sitt sätt att kommunicera och som hon kan vara orolig för att det ofrivilligt 

stöter ifrån människor som kan bli rädda för henne.  

Majoriteten av informanternas svar om vad de haft och fortfarande har svårt med i sin 

användning av svenska har varken med grammatik eller vokabulär att göra utan främst med de 
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kulturella skillnaderna i kommunikationen som det ges flest exempel på. Bertha förklarar denna 

svårighet så här:  

 
I och med att språken ligger nära varandra är det lätt att luras att man lärt sig språket snabbt och bra. 

Men nyanserna kan ställa till missuppfattningar. Som en sån sak som att en svensk säger ”gör gärna 

det!” (Bertha) 

 

Bertha menar att hennes tyska tolkning av denna uppmaning blir att det är en frivillig handling 

och upp till henne själv att göra det medan svensken, på sitt diplomatiska sätt, räknar med att 

hon ska göra det. ”Det är det där med att vara rak”, förklarar Bertha. 

Apropå att vara rak innehåller Inekes eget bidrag av hur det är att leva med två språk 

mestadels exempel på hur hon uttrycker sig och vad det får för konsekvenser i interaktionen 

med andra. På frågan om hon anser att språk är ett maktredskap svarar Ineke så här: 

 
Ja, språk är ett verktyg som kan öppna nya dörrar, men även stänga dörrar om man använder det på 

ett i sammanhanget olämpligt sätt. För egen del har det öppnat flera dörrar än stängt. Dock händer 

det att det nederländska kynnet gör sig påmint och att jag använder språket lite för direkt och då 

stängs dörrar och då kan det ta tid att öppna dessa igen. (Ineke) 

 

Ineke menar att språket är ett verktyg, inte bara för att kommunicera och vara social men 

även för att få makt och inflytande. Språket är nyckel till olika sociala och kulturella 

nätverk, menar hon.  

I flera av sina svar på frågorna om hans språkliga situation händer det ofta att Augusto 

utvecklar sina svar med att ofta ge en subjektiv beskrivning av svenskars sätt och beteende:  

 
Svenskarna undviker att kategorisera. I slutet av en mening lägger de ofta till: ”… tycker jag”. Det 

har jag svårt för. De är för modesta. Däremot gillar jag deras punktlighet och att säga sanningen. 

Men jag ogillar att de inte förlåter andras svaghet. (Augusto) 

 

Augusto har, som citatet visar, en dubbel inställning till sitt andraspråksland som han finner 

fyllt med motsägelser. 

Exempel på hur vissa ämnen kan vara tabu i en kultur men inte i en annan ger Aida bra 

exempel på: ”Till exempel ordet bajs. På arabiska säger man ursäkta, bajs”. Aida finner det 

alltså mindre tabu att använda ordet ”bajs” på svenska istället för på sitt modersmål när hon 

befinner sig bland arabiska vänner som förstår svenska. 

Aida känner sig för det mesta hemma i det svenska samhället men ibland känner hon sig 

främmande. Det har med kulturkrockar som enligt henne uppstår i kommunikationen mellan 

förstaspråks- och andraspråkstalarna. Aida berättar om en arabisk mamma som tar sitt sjuka 

skolbarn till skolsystern i stället för vårdcentralen och får höra svenskarna kritisera denna 
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händelse. ”Det är kulturkrock för små grejer, för jag förstår båda sidor men jag är inte hemma 

här när det händer sådana saker”, förklarar Aida. 

Victoria, som identifierar sig mer med den svenska mentaliteten än den chilenska har 

också mindre positiva saker att säga om den svenska kulturen, som känslan av diskriminering 

på grund av ett annorlunda namn eller av att svenska är ens andraspråk. 

 
De modersmålslärare som inte pratar så bra svenska blir inte behandlade lika bra av 

myndighetspersoner. Jag själv har aldrig haft något problem. Väldigt ofta får jag höra ”vad bra 

svenska du pratar”. Varför skulle jag inte det, tänker jag först. Men jag förstår dem [svenskarna] 

också, för där finns också många som inte pratar bra. De [svenskarna] diskriminerar, särskiljer. 

(Victoria) 

 

Augusto säger att han inte upplevt något diskriminerande bemötande för att hans förstaspråk är 

spanska, tvärtom har han känt sig ”uppskattad” samtidigt säger han att denna uppskattning lutar 

åt positiv diskriminering eller som han själv uttrycker det: ”paternalistisk, pittoresk diskrimine-

ring”. ”Folk säger: Augusto kommer från Peru, en ociviliserad värld, men han är otroligt väl 

kultiverad.” 

Ineke har känt sig ifrågasatt att hon inte är svensk på grund av sättet hon använder språket 

och hon säger att det har varit förenat med skamkänslor att hon inte talade helt felfritt. Hon 

säger så här: ”Jag personligen tycker inte att det är negativt att vara flerspråkig men andra 

reagerar negativt. Min brytning spelar roll”.  

Christoffer, som jobbar som distriktsläkare säger att det är relativt enkelt att använda sitt 

andraspråk förutom när han stöter på begränsningar, som han säger, och hänvisar till samtal i 

personalrummet: ”Det är snabba diskussioner där invecklade begrepp kan förekomma, att hänga 

med där… är svårt. Knepigt att hänga med i skämtet”. Samtidigt vill han förtydliga och nyan-

sera sitt svar med att det också är en personlighetsfråga och att han inte är någon som har lätt 

för att skoja på tyska heller. Däremot är fortsättningen på hans redogörelse relevant i samman-

hanget: ”Även om jag i sådana situationer [skämt i personalrummet] hade haft lättare att ge svar 

på tal på tyska.” 

Augusto upplever sin tvåspråkiga levnadssituation som en vardaglig kamp och en 

fantastisk utmaning där han har inget att förlora. Augusto citerar språkvetaren Noam Chomsky 

som enligt hans mening en gång sade att budskapet var viktigare än grammatiken. Det säger 

Augusto för att förklara det faktum att det inte bekommer honom särskilt mycket när han sätter 

fel preposition, det viktigaste är att göra sig förstådd. Samtidigt som Augusto medger att han i 

början av sin inlärning av andraspråket upplevde känslor av ”att inte ha tillräckligt med 

kompetens på grund av språkförbistring”. När han började prata kunde folk säga: ”ursäkta, en 
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gång till?” Detta är även något Ineke kan känna igen sig i enligt följande påstående: ”När de 

säger: vad sa du? har jag dragit slutsatsen att de inte vant sig vid min satsmelodi”, säger hon.  

För att få en större förståelse för Augusto och hans situation bör man ta del av hans 

levnadsmotto som går ut på att eftersträva kunskap där språket utgör redskapet. ”Jag kan börja 

om tusen gånger”, säger han om att lära sig ett nytt språk och ha ett annat jobb än i hemlandet. 

Att slippa högprestera, som han gjorde i hemlandet i sin roll som universitetslektor, är något 

Augusto välkomnar i sitt nya hemland och upplever därför sin nya språkliga situation som något 

”skönt och befriande” där han kan ”sluka böcker för deras egen skull”: ”Jag behöver inte 

prestera som en intellektuell i hemlandet. Här kan man vara en anonym varelse. Fantastiskt!” 

Augusto känner sig mer bekväm och avslappnad i Sverige och känner inte längre av hemlandets 

prestationskrav. 

Även Bertha, som jobbar som lektor här i Sverige, uttrycker en liknande upplevelse som 

Augusto om prestation på svenska respektive tyska. Hon tycker att den svenska akademiska 

världen exempelvis är mer tillåtande än den tyska som inte är lika ödmjuk mot dem som har 

tyska som andraspråk. 

 
Sällan har jag utsatts för nedlåtenhet för mitt språk i Sverige. I tyska akademiska sammanhang 

behärskar jag inte jämt det språket. Tyska manliga akademiker har en tendens att vilja sätta en på 

plats. Mer maktkamp inom tyska akademiska kretsar genom språket, här funkar det på annat sätt. 

[…] I Sverige finns en större inkludering av andra. (Bertha) 

 

Både Ineke, Bertha och Victoria framhåller det gynnsamma i inlärningen och användandet av 

svenska tack vare en personlig ingång till språket, genom en naturlig vardagssvenska i nära 

relationer, som att ha en svensk partner, som Bertha, eller en make från ett annat land där 

gemensamma språket i familjen är svenska, som Ineke, eller att ens styvfar är svensk, som 

Victoria.  

Alla informanter har upplevt svårigheter eller brister i olika former till följd av att de 

lämnat sitt land och sin kultur och börjat lära sig ett andraspråk och en ny kultur, särskilt i 

början. I dagsläget upplever dock ingen av dem längre en direkt försämrad livskvalitet kopplat 

till användandet av svenska med undantag för Augusto som tydligt uttrycker att han saknar 

kulturen och då inte i form av inhemska saker som fotboll, salsa eller äta peruansk gryta. I hans 

fall handlar det snarare om olika förhållningssätt till kultur- och konstyttringar som exempelvis 

teater och konserter och som enligt Augusto intar en mer begränsad plats i Sverige. 

För Adan som kommer från Somalia känns det numera bra att leva med två språk. Jämför 

man med övriga informanter var inlärningen av svenska dock den största stötestenen i hans fall. 

Han är också den ende informant som på frågan om han upplevde att hans bakgrund och 
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kulturella identitet var ett hinder eller en tillgång för hans inlärning av svenska svarar: ”Hinder. 

Kulturen är annorlunda, som vår skolkultur exempelvis”. På grund av detta upplevde Adan 

stora svårigheter att lära sig svenska språket och efter åtta månader på SFI (svenska för 

invandrare) kunde han fortfarande inte säga ett ord på svenska: ”Skolsystemet var svårt, exem-

pelvis att få en bok i handen och ha självständiga studier. Läraren i Somalia förberedde allt 

själv.” I dag, fyra år senare upplever han sin språkliga situation som betydligt bättre och Adan 

känner sig både trygg och fri, vilket är ”en stor sak” för honom. Han säger så här: ”Allt är bra, 

inga problem, inga bekymmer. Jag ser mer att jag är en person mer delaktig i samhället.” Adan 

har lärt sig språket, hur samhället och kulturen fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter 

han har i det nya hemlandet. Denna acklimatisering och nyvunna kunskap upplever han som en 

stor personlig frihet. 

  

3.2 Samband mellan andraspråket och identiteten 

Min andra frågeställning handlar om sambandet mellan ett andraspråk (inlärning och använd-

ning) och individens identitet.  

Augusto är gift med en svenska men till skillnad från andra informanter som exempelvis 

Ineke, Bertha och Victoria som säger sig kunna uttrycka känslor lika bra på svenska som på sitt 

förstaspråk, håller han spanskan högst. ”Starka känsloyttringar föredrar jag på mitt första-

språk.”, säger han till skillnad från Bertha som kopplade inlärningen av svenska med förälskel-

sen i en svensk man och säger så här:  

 
Jag byggde upp en ny identitet. […] Svenskan innebar ett nytt känslospråk. Jag tyckte helt enkelt att 

jag kunde uttrycka mina känslor på svenska för att jag inte gjort det på tyska. Sedan var svensk 

litteratur mycket roligare på svenska. Jag identifierade mig med svenskan. (Bertha) 

 

Under intervjun berättar Bertha att hon kommer från en traditionell och religiös familj där hon 

inte tilläts att prata om känslor särskilt mycket. I och med mötet med svenska språket och 

förälskelsen i en svensk man tillägnade hon sig ett första känslospråk parallellt med att hon 

lärde sig ett andraspråk. 

Trots att Bertha identifierar sig med svenska språket innebar det inte per automatik att 

hennes tyska identitet påverkats. Hon säger:  

 
Även om jag identifierade mig med svenska språket kände jag mig inte som svensk. Man har inte 

det kulturella bagaget, exempelvis sina lagom-komplex, inbundenheten. Jag hade mycket tyskt 

bagage. Vet inte om det är en fråga om ålder och mognad. (Bertha) 
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Victoria och Augusto känner båda en större identitet med sitt förstaspråk samtidigt som de 

identifierar sig mer med svenskarna som folk, totalt tvärtemot Bertha. För Victoria har mötet 

med svenska språket inneburit en vinst. 

 
Jag känner mig inte som en chilenare, jag känner mig inte svensk heller. Jag känner mig som något 

eget. Lite mer svensk kanske, jag älskar samhället här hur det fungerar. När jag tänker på Chile… 

jag passar inte in där. Men jag tänker på samma sätt som här i Sverige, gillar samma saker; som att 

resa på sommaren, att lägga sig tidigt och jag gillar inte heller att umgås jättemycket med släktingar. 

Jag passar in i kulturen. (Victoria) 

 

Victoria berättar att hon känner sig närmare spanska enbart för att det är hennes modersmål. 

Som om hon kände en lojalitet gentemot sitt förstaspråk. Hade hon fått välja vilket språk hon 

helst skulle tala skulle hon ha valt svenska. ”Min mamma och andra behöver att jag pratar 

spanska, men inte jag”, säger hon. 

Även om Augusto själv säger att han har svårt att definiera identitet då hans livsmotto går 

ut på att fortsätta söka och inte att hitta sin identitet, har inlärningen av svenska inneburit en 

utveckling av ursprungsidentiteten. Precis som för Victoria har det för honom inneburit en vinst 

och han känner en större samhörighet med andraspråkskulturen. Augusto beskriver det så här:  

 
Jag känner mig mer bekväm i Sverige, har nog med personligheten än med språket. […] I Peru var 

det svårare att vara jag. Här har jag kommit närmare mig själv, där spelade jag mer social. Här kan 

jag spela mindre, och här behöver jag prestera lite mindre. (Augusto) 

 

Holländska Ineke berättar om att när hon var i 40-årsåldern hade hon en personlig kris då hon 

bara försökte vara svensk eller till och med ”svenskare än svensk”, men efter en sjukskrivning 

började hon studera interkulturell pedagogik parallellt med att hon följde holländska tv-pro-

gram. Detta ledde till att hon kände sig mer komplett. ”I dag säger jag helst att jag är både och, 

vilket berikar mig. Jag får tillgång till två domäner”. 

En följd av inlärningen av ett nytt språk och därmed en ny kultur kan bli att man anammar 

en mer tolerant inställning till sin omgivning, något både Ineke, Victoria och Aida ger uttryck 

för. Aida säger så här om erfarenheten från inlärningen av svenska och vilken tillgång denna 

ger: ”Jag har mer förståelse för att vi är olika men har ändå lika värde”. Medan Ineke tycker så 

här: ”Man är inte monokulturell, man blir medveten om att där finns mer. Att vara två- eller 

flerspråkig öppnar upp till att vara nyfiken på fler ingångar”. Och Victoria säger att hon tidigare 

var mer fördomsfull gentemot människor från andra kulturer. På frågan hur hon ser på språk i 

förhållande till social och kulturell identitet svarar Bertha så här: 
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Vad man märker när man har två språk är hur mycket språk hänger ihop med kultur och identitet. 

Att man kan prata ett språk för att inse att man kan göra eller vara på flera sätt. De som bara har ett 

språk, de blir inte medvetna om att det kan vara på ett annat sätt. (Bertha) 

 

Trots att allas identiteter påverkats av ett andraspråk, där man framför allt utvidgat sin ur-

sprungsidentitet, som Augusto, Christoffer, Aida, byggt ut till att bli multipel, som Bertha, 

omdefinierat till att vara något eget eller både-och, som Victoria och Ineke, har bytet av språk 

inte betytt lika omvälvande och omfattande identitetsomgörning som för somaliske Adan vars 

ursprungskultur kanske skiljer sig mest från den svenska. Hans möte med det svenska systemet, 

framför allt i undervisningen men även i det sociokulturella runt omkring innebar en chock för 

honom och han är den som mest ifrågasatt sin ursprungliga identitet.  

 
Om man är blyg, känner sig vilsen, förlorad, känner sig utanför gemenskapen ... Om man blir så kan 

man inte lära sig kunskap eller språk. I skolan var jag fysiskt närvarande men inte psykiskt. Hade 

låg motivation. Att skriva var inga problem men att tala! (Adan) 

 

Vändpunkten kom för Adan då han gick med i ett fotbollslag där de flesta var svenskar. Av 

dem fick han acceptans och uppmuntran att våga tala svenska.  

 
Om man ska lära sig ett språk… man behöver veta kultur. Kultur plus religion plus samhälle… dessa 

är grunderna för språket. Utan de sakerna … För att lära sig måste man veta vem vad man kan, hur 

man ska göra, ha självförtroende. För att få självförtroende måste jag fråga mig vem jag är. Ju mer 

självförtroende man har desto mer kan man lära sig. För mig var mycket främmande. Det gällde att 

gå uppför trappans steg och ta till sig sociala koder, språket. (Adan) 

 

Sakta men säkert kom självförtroendet tillbaka också med hjälp av ett första temporärt jobb 

som etableringslots, där han också mötte stöd och omtanke från en arbetskollega. Detta gav 

honom ny motivation och drivkraft.  

Aida, som talar arabiska, säger att svenskan inte påverkat hennes identitet samtidigt som 

jag tolkar utifrån hennes svar att den personliga förändringen och utvecklingen till följd av 

svenska kanske varit störst i hennes fall jämfört med de övriga informanter. Aida har till 

exempel både tagit körkort, lärt sig simma plus fått sin första anställning drygt 30 år gammal 

till följd av flytten till Sverige. Och precis som Adan säger hon sig ha upplevt identitetsförlust 

och ifrågasatt sin tidigare kulturella identitet i mötet med den nya kulturen. Aida säger också 

att hon under sin vistelse i Sverige har försvenskats och anammat svenska vanor. Exempelvis 

känner hon inte samma tvång att bjuda på mat och dryck så fort hon får oanmält besök utan 

upplever det lättare att låta bli. Hon säger att hon själv har svårt att se detta beteende kopplat 

till språk, utan snarare till seder som hon uttrycker det. Att fråga hur någon mår hör till den 

mest basala vardagskommunikationen och något som Aida, med sin kulturella bakgrund, ibland 
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haft svårt med. Exemplet hon ger är standardsvaret ”Bra, tack” när någon frågar hur man mår. 

”I mitt hemland säger vi ’jag tackar Gud.’ Då behöver jag inte ljuga” säger hon om att man utåt 

sett ska vara pigg och glad i Sverige, även i stunder när man inte känner sig uppåt. Dock medger 

hon att hon anammat det svenska sättet alltmer.  

Jag vill dra en parallell mellan Aidas upplevelse av att kulturella yttringar inte har med 

språk att göra utan med seder, och Christoffers upplevelse av att flera saker inte har med språk 

att göra utan med personligheten. Sakerna Christoffer syftar på är kommunikation, som att 

kunna skämta, visst beteendemönster, som att en svensk hantverkare kan bete sig ”osvenskt” 

och jobbar på helgerna, och även hans egen identitetsuppfattning. Gemensamt för Aida och 

Christoffer är alltså att de inte på ett medvetet sätt alltid kan tilldela språket den avgörande 

betydelsen i förståelsen av sig själva i detta nya sammanhang med användning av andraspråket. 

Christoffer svarar: ”Hur mycket jag kan vara mig själv är mer en personlighetsfråga än en 

språkfråga”, på frågan om hur han upplever sin bakgrund och gamla kulturella identitet för hans 

inlärning av svenska. Samtidigt svarar han så här på frågan om hur han ser på språk i förhållande 

till social- och kulturell identitet: ”Språk är enormt bidragande faktor till kultur och ömsesidig 

förståelse.” 

En annan gemensam nämnare Christoffer har inte bara med Aida men också med Adan, 

trots olika utgångslägen till svenskan, är ”trogenheten” till sin ursprungsidentitet. Trots att de 

anammat vissa nya beteenden säger dessa tre att de inte identifierar sig med att vara svensk. 

Christoffer säger så här: ”Nej, och det vill jag inte heller bli. Kanske att jag ändrat beteendet i 

trafiken men annars … nej. Jag är utlänning, kommer aldrig att förändras. De hör att jag är från 

Tyskland, och det vill jag inte förändra”. Han känner sig snarare som en ”långtidsgäst”. Aida 

säger så här: ”Jag brukar säga till mina barn att ni är de ni är. Man ska inte glömma sin bakgrund. 

Men plocka det man tycker är rätt från båda kulturerna”. Adan uttrycker det så här:  

 
Mitt mål är att hitta mig själv, lära mig språket. Jag kommer aldrig att bli svensk, vill det inte heller. 

Jag hittade mitt självförtroende som jag tappade. Visste inte vart jag var på väg, det vet jag nu. Som 

person är det viktigt, vart man är på väg. (Adan) 

 

I och med mötet med svenska samhället, språket och kulturen fick Adan en personlig kris där 

han tappade bort sig själv, vem han var och vad han ville i livet. Nu när han har lärt sig svenska 

och återfått tron på sig själv kan han återigen sätta upp framtidsmål och blicka framåt.  
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3.3 Sammanfattning av resultatet 

De sju informanterna i studien, som talat svenska 4–31 år, känner sig numera ganska säkra och 

bekväma i sin användning av sitt andraspråk till skillnad från de första åren av inlärning. De 

flesta skulle samtidigt önska ha mer tid och utrymme att utveckla sin svenska och hälften 

upplever en viss stagnation i sin andraspråksanvändning. 

När man ska redogöra för hur det är att vara tvåspråkig, vad man fortfarande kan ha svårt 

för i sin användning av svenska, är de dominerande svaren: kulturella skillnader i kommuni-

kationen. Bertha ger exempel på hur specifika uttryck och nyanser i språket kan leda till miss-

uppfattningar. Ineke är medveten om och till viss del obekväm med konsekvenserna hennes 

direkta uttryckssätt kan få. Augusto har mycket åsikter, positivt och negativt laddade, om sven-

skarnas sätt och beteenden. Victoria ger exempel på upplevelse av diskriminering. Christoffer 

medger sina begränsningar när det gäller att skämta på svenska i personalrummet, och Aida 

berättar hur ett tabubelagt ämne som bajs kan vara lättare att säga på andraspråket än på sitt 

förstaspråk. 

Augusto och Bertha har båda en akademisk utbildning och upplever en mer avslappnad 

och tillåtande attityd i Sverige jämfört med deras hemländer Tyskland och Peru när det kommer 

till prestationer. Det lyfter de fram som positivt i sin situation som andraspråksanvändare. 

Tre av informanterna framhåller det gynnsamma i inlärningen och användandet av 

svenska tack vare en mer personlig ingång till språket, genom nära relationer med svenskarna 

där språket används på ett mer naturligt sätt.  

Numera upplever ingen av informanterna med undantag av Augusto att kvaliteten på 

deras liv försämrats till följd av ett andraspråk. Adan, med en kulturbakgrund som kanske skiljer 

sig mest från andraspråkskulturen, är den ende som säger sig ha upplevt att hans bakgrund och 

kulturella identitet varit ett hinder för hans inlärning av svenska, medan de övriga informanterna 

upplevt sin gamla identitet som en tillgång. 

Medan Berthas språkliga identitet hör hemma i andraspråket samtidigt som hon identi-

fierar sig med sin tyska etnicitet, hör Augusto och Victorias språkliga identitet i förstaspråket 

samtidigt som de identifierar sig med den svenska mentaliteten. 

Samband mellan informanternas andraspråk och identitet visar att alla informanters 

identiteter på ett eller annat sätt influerats av ett andraspråk. Det utkristalliseras två synsätt; ett 

som tycker att deras ursprungsidentitet inte ändrats så mycket utan snarare att den har blivit 

utvidgad och ett vars ursprungsidentitet påverkats avsevärt till att inbegripa något mer än bara 

en identitet, i stället en både-och-, en multipel, eller till och med en egen identitet. Det första 
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synsättet företräds av Augusto, Christoffer och Aida medan det andra synsättet representeras 

av de övriga. Adan är den som ifrågasatt sin identitet mest och som i dag sällar sig till det andra 

synsättet då han uttrycker att man blir berikad med en ny identitet när man tar del av ett nytt 

samhälle.  

 
Varje kultur har sina tankar. För att hänga med det här samhället måste jag ha de tankar som de har. 

Jag har min somaliska kultur och religion. Jag har tappat viss del från gamla kulturen och tar emot 

viss av den nya. 

 

Adans resa från att inte veta något om det nya landet till att lära sig dess språk och kultur har 

inneburit en stor personlig förändring. Han har behållit sin starka känsla för och tro på sin 

ursprungskultur samtidigt som han också anammat en ny uppsättning tankar och värderingar 

från det nya landet och därmed berikats men en ny identitet kopplat till svenskt språk och 

svensk kultur. 
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4 Diskussion och slutord 

Studiens informanter har med sina olika språk, kulturer och förutsättningar, många spännande 

och komplexa levnadshistorier att bjuda på. En sak de har gemensamt oberoende av deras 

utgångsläge och språkliga utveckling, är den positiva dynamiken som genomsyrar deras berät-

telser och som består av en stark motivation, beslutsamhet och en positivt framåtsträvande atti-

tyd som under processens gång kommit att sätta en stark prägel på vars och ens individuella 

identitet.  

För den flerspråkige är det inte alltid det först inlärda språket som är det hen behärskar 

bäst (jfr Lindberg 2004b:7). Flera informanter vittnar om detta – Victoria, Ineke och Bertha – 

som alla jämfört med de övriga i studien också talat svenska under längst tid. 

Många av de tillfrågade informanterna upplever att de stagnerat i sin användning av 

svenska, en upplevelse som de uppger vara oberoende svenskarnas värdering. Detta motsäger 

Sjögrens teori om att andraspråkstalarna per automatik har en underordnad position eller att det 

råder maktobalans i interaktionen med förstaspråkstalarna (1996:19). Det kan bero på att de 

intervjuade har passerat den första, kritiska tröskeln och uppnått en position i samhället, främst 

genom anställning och ställning på arbetsmarknaden. De är inte längre lika beroende av 

förstaspråkstalarnas bekräftelse eller värdering av vad som är rätt och fel i det nya landet (jfr 

Sjögren 1996:30, Lindgren 2004b:7).  

Att Christoffer och Ineke ger uttryck för att andraspråksanvändningen kan sätta käppar i 

hjulet för eventuell karriärsavancemang kan vara ett tecken på en känsla av maktlöshet eller 

underlägsenhet gentemot förstaspråkstalarna, vilket till viss del motsäger det som nyss 

konstaterats. 

 Det finns en komplexitet i språkfrågan som kan ha sin grund i den kulturella bakgrundens 

betydelse i både användning och inlärning av ett språk, vilket merparten av mitt resultat visar 

(jfr Sjögren 1996). En stor del av mina informanters svar på vad de haft och fortfarande har 

svårt med i sin andraspråksanvändning har inte mycket med grammatik att göra utan främst 

med mentaliteten i språket, de kommunikativa skillnader eller den så kallade kulturella eller 

kommunikativa kompetensen som de ger otaliga exempel på (jfr Norrby & Håkansson 2010, 

Andersson, 2010). Exempel på hur vissa ämnen kan vara tabu i en kultur men inte i en annan 

ger Aida ett talande exempel på, då hon föredrar att säga ordet ”bajs” på andraspråket (jfr 

Norrby & Håkansson 2010).  
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Att Christoffer lyfter fram skämt på andraspråket som den största utmaningen i sin 

andraspråksanvändning och ger uttryck för att skämt och ironi som samtalsfenomen är svåra att 

bemästra på ett andraspråk, trots många års språkanvändning i Sverige (jfr Andersson 2010). 

På frågan om hon upplevt maktlöshet på grund av att svenska är hennes andraspråk säger 

Bertha så här:  

 
Nej. Eftersom jag kom från en högstatuskultur mottogs min dåliga svenska som positivt. Svenskarna 

är tillåtande men gör skillnad på kulturer, exempelvis är det mer spännande att komma från Italien 

eller Frankrike än från andra länder. (Bertha) 

 

Bertha har samtidigt också upplevt en negativ värdering av sitt förstaspråk: ”Jag drog mig från 

att prata tyska i den svenska offentligheten. Tyskan var förknippat med skam och på 90-talet 

fick man höra dåliga skämt om Nazityskland”. Berthas vittnesmål överensstämmer med de 

parallella relationerna samhälle – språk och ideologi – språk som många gånger kan handla om 

värdering av språk (jfr Ahlsén & Alwood 2002). 

Bertha säger att man lätt kan luras att man lärt sig språket snabbt, just för att svenska och 

tyska ligger nära varandra som språk, de är båda germanska språk. Men hon har erfarenhet av 

att de olika nyanserna i språken kan lätt leda till missuppfattningar. Språk kan likna varandra i 

vissa avseenden men skilja sig från varandra ifråga om andra aspekter (Lindberg, 2004b).  

Språket som kulturellt uttryck till skillnad från grammatiskt uttryck är svårare att få grepp 

om men icke desto mindre är språk och kultur intimt sammankopplade där språket speglar ett 

samhälles synsätt och värderingar men också seder och traditioner, något som mina informan-

ters berättelser ger många exempel på (jfr Lindberg & Sandvall, 2012). En fråga som ”Hur ser 

du själv på din andraspråksinlärning, vad är svårast och lättast?” har i informanternas svar 

många gånger handlat om kultur eller också har svaren relaterat till makt (jfr Sjögren 1996). 

Spansktalande Augusto svarar på den ovannämnda frågan så här: ”Sverige är ett byråkratiskt 

land, där man ska validera, komplettera och bevisa hela tiden. Jag tänker inte plugga fyra år till 

på universitetet för att undervisa i spanska ett på gymnasium”.   

Informanternas svar kan också handla om mattraditioner när kopplingen till andraspråks-

användningen ska diskuteras. Augusto säger: ”Integrationsprinciperna enligt svenskarna är att 

äta Kalles kaviar och knäckebröd. Jag kommer aldrig att äta blodpudding”!  

Studiens informanter har alla kommit till Sverige i vuxen ålder, viket innebär att de redan 

har en väl utvecklad kommunikativ kompetens som överensstämmer med normer och värde-

ringar från deras tidigare hemländer. Därför blir det, i likhet med informanterna i Anderssons 
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studie (2010), krock med det nya landets kultur långt efter att man lärt sig bemästra andra-

språket. 

Språket och dess bruk är alltså en produkt av gemensamma historiska och sociokulturella 

aspekter och erfarenheter som nykomlingar i gemenskapen inte delar. Även om användarna av 

svenska är avancerade i sin andraspråksanvändning kan kommunikationen med en förstaspråks-

användare störas av tolkningsproblem och missförstånd och leda till frustration och fördomar, 

vilket holländskan Ineke, som bott i Sverige i mer än 30 år, är ett bra exempel på. 

En flerspråkig person anses kunna förhålla sig mycket mer empatiskt och vara mer tole-

rant gentemot sin omgivnings synsätt och värderingar än många enspråkiga, något merparten 

av studiens informanter ger uttryck för (jfr Lindberg 2004b). 

Både Augusto och Victoria berättar om erfarenheten av så kallad positiv diskriminering 

som jag menar är en form av särskiljande, även om det är ett fördelaktigt sådant. Ett exempel 

är svenskarnas bedömning av Victorias språkliga nivå när de säger: ”Vad bra svenska du talar!” 

eller av Augustos bildningsnivå när de säger att han är kultiverad, trots att han kommer från 

Peru. Detta är enligt mig en form av positionering där individen framställs på ett visst sätt 

genom att andra etiketterar honom eller henne (jfr Norrby & Håkansson 2010). Även om 

Victoria tycks besväras av detta särskiljande, kan det dock samtidigt också bidra till en positiv 

förstärkning av identiteten, vilket hennes upplevelse av att hon lärt sig svenska snabbt visar på. 

Likaså verkar Augusto ganska trygg i sin andraspråksanvändning trots att han inte använder 

”rätt preposition” (jfr Norton 2000) 

I och med att Adan lärt sig tala svenska har han återerövrat tron på sig själv som han hade 

tappat i det tidiga mötet med en ny kultur och ett nytt språk (jfr Hyltenstam 1993). Adan var 

tvungen att börja om på ruta ett och klättra uppför socialisationens alla steg, där de allra första 

stegen bestod i att lära sig ett andraspråk men också de nya sociala och kulturella koderna. 

Att både Christoffer och Bertha har haft en relativt positiv och smärtfri process i 

identitetskonstruktionen på andraspråket kan också direkt kopplas till att båda skaffat sig högt 

uppsatta professioner i det nya landet (jfr Norton 2000:5).  

En identitet med ett språk visar att det inte behöver betyda identifikation med själva 

etniciteten eller kulturen bakom detta språk och vice versa vilket framför allt Victoria, Augusto 

och Bertha är rena exempel på. Språket har också olika betydelser för identiteten. Det kan utgöra 

en känsloladdad komponent för identiteten, men det kan också enbart ses som ett verktyg befriat 

från känslomässiga kopplingar och något man kan byta (jfr Goldstein-Kyaga och Borgström, 

2009:97). Till skillnad från Augusto, som tycker att spanskan har stor betydelse och är det språk 
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som han bäst kan uttrycka känslor på, tilldelar Ineke språket ganska liten betydelse för att 

koppla till sin identitet. Hon säger så här: 

 
Jag har liksom fått flera perspektiv på livet. Kan dock inte påstå att själva andraspråksinlärningen 

innebär något för min identitet. Jag är jag och har olika roller beroende på såväl språk, umgänge, 

plats och så vidare. Kanske jag skulle vilja påstå att bytet av land har gjort mig starkare som 

människa. (Ineke) 

 

Ineke menar att andraspråksinlärningen har berikat hennes liv och gett flera ingångar till bland 

annat kompetensutveckling och nya sociala bekantskaper. 

Augustos och Victorias förhållningssätt, en kombination av identiteter kopplad till en 

växling mellan språkliga, kulturella och sociala koder, påvisar likhet med den tredje identiteten 

men också med den mångfacetterade, gränsöverskridande, sammansatta synkretiska identiteten 

(Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:11ff, Otterup 2005:211–13). Victoria personifierar 

enligt min mening den så kallade tredje identiteten. Det är ”en multipel identitet såtillvida att 

den utgör en kombination av olika tillhörigheter, men det är också något därutöver” (jfr 

Borgström och Goldstein-Kyaga 2009:107). 

Flerspråkigheten och andraspråksanvändningen är en naturlig del i informanternas identi-

tetskonstruktion, som upplevs ganska oproblematisk, något som man numera inte längre reflek-

terar särskilt mycket över (Otterup 2005). Informanterna framstår som komplexa, sammansatta 

och ingen av dem säger sig vara helt och hållet det ena eller det andra. De är alltså inte antingen 

– eller när de ska definiera sina identiteter. I likhet med den dynamiska, synkretiska, eller också 

den tredje identiteten förhandlar informanterna fram nya, sammansatta identiteter i det spän-

ningsfält som ett nytt land med ett nytt språk och kulturella koder innebär (jfr Goldstein-Kyaga 

2009, Norton, Carlsson, Otterup). 

I min analys av materialet kan jag också se en annan identitet, som är en kombination av 

alla tidigare nämnda identiteter, som för personerna själva kan kännas paradoxal. Denna vill 

jag kalla för den motsägelsefulla identiteten. Motsägelsefullheten verkar nämligen vara ett 

starkt kännetecken i informanternas identitetskonstruktioner. Å ena sidan säger Augusto sig ha 

fått en utvidgad identitet, och inte en ny eller ytterligare en. Å andra sidan säger han att han 

känner sig mer hemma i Sverige. Adan säger att han fått en ny identitet men säger samtidigt att 

han inte känner sig som en svensk. Det gör däremot både Augusto och Victoria men samtidigt 

som dessa säger att de inte har fått någon ny identitet. Victoria vill helst inte identifiera sig med 

någon av kulturerna, utan känner sig som ”något eget”. Aida som har arabiska som sitt 

förstaspråk, är den som jag upplever som mest motsägelsefull eftersom hon å ena sidan säger 

att hennes identitet inte förändrats av att använda svenska som sitt andraspråk samtidigt som 
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hon enligt min mening genomgått en av de största personliga utvecklingarna. Aida medger 

också att hon i några avseenden gällande svenska vanor faktiskt har blivit försvenskad. 

Informanternas beskrivningar av sina identiteter är unika och universella på samma gång, 

och dessa identiteter har det gemensamt att det är ingen av dem som har legat i ett konstant läge 

utan fått vara med i en ständig utvecklingsprocess. Avslutningsvis vill jag ge ytterligare 

exempel på dessa identitetsbeskrivningar som kommer sig att sagesmännen har ett andraspråk:  

 
Jag känner mig som något eget (Victoria).  

Jag har kommit närmare mig själv här (Augusto).  

Jag har ifrågasatt vem jag är (Aida).  

Jag har fått en vidgad identitet (Christoffer).  

Helst säger jag att jag är både-och, vilket berikar mig (Ineke).  

Jag hittade mitt självförtroende som jag tappade i början (Adan).  

Andraspråksinlärningen har inte inneburit ett identitetsbyte utan en dubbel identitet (Bertha). 

 

 

Studien har varit berikande med intervjuer med dessa informanter och en spännande utmaning 

att analyserna deras svar.  Att jag själv har två språk med mig i bagaget har troligen underlättat, 

inte minst vid intervjutillfället. Tillägnandet av andraspråket skedde för mig dock som barn och 

inte som vuxen. Min förförståelse för informanternas situation har också bidragit till att jag känt 

ett större engagemang och motivation att fördjupa mig i dessa frågor. 

När det kommer till framtida forskning har jag funnit att den intima sammankopplingen 

mellan språk och kultur, där språket speglar ett samhälles synsätt och värderingar men också 

seder och traditioner, är definitivt något man kan gå vidare med och fördjupa sig i. Detta baserar 

jag främst på mina informanters otaliga exempel på området.  
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Bilagor 

Intervjuns frågeformulär 

Namn:  

Ålder:  Åder när man lärde sig andraspråket: 

Bakgrund (Jobb + utbildning):  

Språkbakgrund: Hur många språk talar/behärskar du? Rangordna utifrån behärskning! 

 

 

1. Hur upplever du att det är att leva med två språk?  

2. Hur ser du själv på din andraspråksinlärning? Är du nöjd med din kompetens eller 

skulle du vilja bli bättre (avancera)? (vad är svårt/lätt?) 

3. Hur har din andraspråksinlärning påverkat din identitet? Har du fått en ny/förändrad 

identitet på grund av svenskan, eller förändrad? Ny kulturell/social identitet? Har du 

exempelvis blivit ”försvenskad”? Hur upplever du denna nya identitet i såfall? 

(positiv/negativ). En andraspråksinlärning – en identitetsförlust, en identitetsvinst, 

försvagning, begränsning av identiteten? 

4. Hur upplever du din bakgrund och gamla kulturella identitet för din 

andraspråksinlärning? (Som en brist/belastning eller en tillgång) 

5. Är det några från följande lista som stämmer in på dig och som är kopplade till din 

erfarenhet från andraspråksinlärningen? A-f: negativa erfarenheter/upplevelser av 

andraspråksinlärningen. G-i: positiva erfarenheter. (Du får gärna lägga till egna både 

positiva och negativa upplevelser förknippade med andraspråksinlärningen) 

a. Social isolering, ensamhet, exkludering 

b. känsla av att inte ha tillräckligt med kunskap/kompetens pga 

språkförbistring vilket skulle vara lika med ”tömd på tidigare erfarenheter”. 

c. Maktlöshet,  

d. identitetsförlust/vilsenhet,  

(e. alienering) 

f. allmänt försämrad livskvalitet 

g. ny kulturell identitet 

h. personlig utveckling,  

i. ny chans i livet 

6. Hur ser du på dig själv i det samhälle där andraspråket talas (Sverige)? Känner du 

dig hemma i svenska språket? Hur upplever du att andra ser på dig, hur tycker du att 

du blir behandlad av omgivningen och i samhället utifrån din språkliga kompetens 

och att svenskan är ditt andraspråk?  

7. Hur ser du på språk i förhållande till social- och kulturell identitet? 

8. Upplever du att språk är ett maktredskap? Hur då? I ditt eget fall? 

9. Under din andraspråksinlärningsprocess: har du någonsin upplevt känslor av 

maktlöshet, direkt kopplat till din andraspråksinlärning och att svenskan är ditt 

andraspråk? (Har den ev. känslan av maktlöshet avtagit i takt med att du kommit att 

bemästra andraspråket?) 

10. Motsatt: har du upplevt dig ha eller erhålla större makt /maktposition pga. att du 

talar fler språk? 

 


