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The aim of this study was to examine how three focus groups of migrants in Sweden, with                 
Swedish as a second language, which are in long-term unemployment, experience the group's             
and the community's significance for linguistic and individual development. With a           
goal-oriented selection, we contacted the respondents through the Labor Market Department           
(Arbetsmarknadsavdelningen) in Malmö Stad. Three different focus group discussions were          
held, containing five individuals with a higher education from their home countries, and four              
individuals who lacked a university degree. In the focus group discussions, the respondents             
spoke about language as important in order to be able to integrate into society and to fight for                  
their cause in contact with Swedish authorities. Furthermore, the respondents believed that            
language is crucial for getting a job and for being able to work in Sweden, while the                 
respondents had different views on the importance of a large social network to establish              
themselves in the labor market. Respondents with a larger social network in Sweden said that               
this could help them get a job, while those with a smaller network did not see how their                  
network could help them in the labor market. This clarifies the importance of social capital               
and the need for support in building ones social network and capital in order to enter the                 
Swedish labor market. The study concludes that internships and work strengthen the sense of              
social networks and motivates language learning, and can therefore be used as a method to               
develop skills in the Swedish language.  
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Förord 

Vi vill inleda med att tacka alla respondenter som gjort vår studie möjlig genom att ställa upp                 

på gruppintervju och att dela med sig av sina erfarenheter, trots den rådande situationen med               

Covid-19.  

 

Vi vill också tacka vår handledare Hans Knutagård som har bidragit med stöd, reflektioner              

och värdefulla tankar under arbetets gång.  
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1. Problemformulering 

Arbetslöshet kan räknas som ett av de största samhällsproblemen i Sverige idag.            

Arbetsmöjligheter och sysselsättning är en central del i social jämlikhet och spelar en stor roll               

för individers möjligheter på både ett ekonomiskt och socialt plan, samtidigt som delaktighet             

i arbetslivet kan kopplas till individers fysiska och psykiska hälsa (Stauder 2019, s. 59;              

Brydsten et al. 2018, s. 2). Relationen mellan långtidsarbetslöshet och försämrat psykiskt            

mående kan förklaras utifrån en kombination av flera olika faktorer: ekonomiska möjligheter,            

social integration och status, tillfredsställelse med livet, psykisk hälsa och uppfattningar om            

sin egen förmåga (Pohlan 2019, s. 289). I denna studie fokuserar vi på de sociala problemen,                

där utanförskap, social isolering och brist på nätverk kan inverka på hur en person hanterar               

sin arbetslöshet och vilka förutsättningar hen har att komma ur arbetslösheten. En stor del av               

den forskning som hanterar ämnet arbetslöshet utgår från kvantitativ metod för att se             

sambanden mellan arbetslöshet och social isolering eller arbetslöshet och psykisk ohälsa. I            

denna forskning framgår att sambanden mellan dessa problem blir starkare i takt med den              

arbetslöses ålder. För arbetslösa över 50 år är det vanligt att förlora kontakten med sina               

anhöriga, att träffa dem mer sällan och uppleva ett minskat socialt stöd, och vid arbetslöshet               

under en längre tid - över 12 månader - upplever många att det sociala stödet är fortsatt                 

mindre än innan arbetslösheten (Rözer et al. 2020, s. 109). 

 

Långtidsarbetslöshet är i synnerhet en stor fråga för människor som invandrat till Sverige i              

vuxen ålder, då de allmänt har en svag ställning på arbetsmarknaden (Sjögren & Zenou 2007,               

s. 5). Bland utrikes födda är andelen arbetslösa mycket högre än för personer födda i Sverige                

(SCB 2020). Skillnaderna i etablering på arbetsmarknaden kan bland annat handla om            

diskriminering i rekryteringsprocessen, isolering som en följd av bostadssegregation, eller ett           

bristande kontaktnät (Sjögren & Zenou 2007, s. 5). Det har visat sig att även språket spelar en                 

betydande roll i möjligheterna att få ett arbete, då ett stigande antal arbetsgivare anger              

kunskaper i svenska som ett kriterium för att anställas på deras företag. I allt fler               

jobbannonser kan vi se “krav på svenska i tal och skrift”, vilket innebär att ett stort antal                 

jobbsökanden exkluderas från att söka vissa jobb även då de har fullständig kompetens för att               

klara arbetet (Martinsson 2018). Flera undersökningar har också visat att den som lär sig ett               
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språk har bättre förutsättningar för att öka sina språkkunskaper om hen har kontakt med andra               

som kan tala språket (Hyltenstam 1987, s. 12 ff). Samtidigt finns det ofta begränsade              

kontaktmöjligheter mellan de som vill lära sig ett nytt språk och de som talar språket flytande                

(ibid.). Att det sällan finns naturliga mötesplatser utanför skolmiljön för utrikes födda och             

den inhemska befolkningen är något som kan ha en negativ inverkan på språkinlärningen och              

kan, som tidigare konstaterat, medföra att människor som invandrat till Sverige har            

svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden.  

 

Då arbetslöshet ses som ett samhällsproblem är det en fråga som många aktörer i samhället               

arbetar med , inte minst socialtjänsten och socionomer. Utöver att lära nyanlända det svenska             

språket genom Svenska för nybörjare (SFI) för att främja integration, erbjuds även olika             

insatser i förhoppningen att detta ska leda till att arbetslösa får ett jobb. Däremot läggs               

mindre fokus på hur individers sociala nätverk kan främja, eller hindra, deras språkinlärning             

och hur upplevelsen av gemenskap kan vara betydande i processen i att bli självförsörjande. I               

vår studie vill vi därför undersöka språkkunskaper i förhållande till gemenskap, och vidare             

analysera utanförskap, socialt kapital och socialt nätverk med utgångspunkt i språket. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv , undersöka hur tre             1

fokusgrupper av långtidsarbetslösa som lär sig svenska ser på betydelsen av gemenskap för             

språklig och individuell utveckling. För att undersöka detta utgår vi från följande            

frågeställningar: 

 

1. Hur ser respondenterna på språkets betydelse i förhållande till arbete? 

2. Hur diskuterar respondenterna gemenskapens betydelse för sina möjligheter att         

utveckla sina svenska språkkunskaper? 

3. Hur talar respondenterna om gemenskapens betydelse för sina möjligheter att närma           

sig arbetsmarknaden? 

 

1 Se sociokulturellt perspektiv, 4.1 
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3. Kunskapsläget 

I detta kapitel går vi igenom tidigare forskning som har behandlat samma            

undersökningsområde. Forskningen vi tar upp utvecklar hur språkkunskaper och gemenskap          

kan underlätta människors etablering på arbetsmarknaden. Vidare redogör vi för forskning           

om språkinlärning och gemenskap. Eftersom en betydande del av sökresultatet bestod av            

kvantitativa studier som till stor del undersökte liknande problem, valde vi de artiklar som              

dels var mer övergripande och dels var mest kopplat till vårt syfte. Då vårt syfte var att                 

undersöka hur respondenterna ser på betydelsen av gemenskap i relation till språkutveckling            

och arbete sökte vi artiklar som undersökt främst detta, men även hur gemenskap,             

språkkunskaper och arbete relaterar till varandra när det rör människor som lär sig ett nytt               

språk i ett nytt land. 

 

För att hitta relevant forskning använde vi oss av LUBsearch och SwePub, och avgränsade              

sökningen till artiklar som gått igenom peer review.  

Sökord: community, language, social network, social capital, employment, second language          

acquisition 

3.1 Språkets betydelse i relation till att hitta arbete 

Flera faktorer kan ha effekt på möjligheterna till att hitta ett arbete. För utrikes födda är                

exempelvis integration, kulturell anpassning och språket framträdande orsaker till svårigheter          

på arbetsmarknaden. Olli Segendorf och Teljosuo (2011) skriver att “Kunskaper i svenska            

språket är viktiga för möjligheterna att få ett jobb i Sverige” då arbetsgivare ofta efterfrågar               

detta och omnämner undersökningar, bland annat Rooth och Åslund (2006), som visar på att              

arbetsgivare till stor del anser att människor som är födda i andra länder inte besitter               

tillräckliga färdigheter i svenska för att bli anställda på deras företag. Vidare refererar             

författarna till kvantitativ forskning som visar kopplingen mellan färdigheter i värdlandets           

språk och invandrares inkomster. Språket gör det både lättare att få ett jobb till att börja med                 

samt påverkar lönesättningen. Att kunna värdlandets språk förbättrar också möjligheterna till           

att få ett jobb som är i linje med utbildningen från hemlandet. Många med              
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universitetsutbildning från sitt hemland har svårt att få jobb inom yrket de utbildat sig till i                

det nya landet på grund av bristande språkkunskaper.  

 

Resultatet av en kvantitativ studie gjord av Bidría et. al. (2018) visar att sannolikheten för att                

invandrare i Spanien hittar ett arbete ökar med 15 till 22 procent om personen besitter mer                

kunskaper i det spanska språket. Det framkommer även att större kunskaper i språket ökar              

möjligheterna till fast anställning under en längre tid, medan individer med mindre            

språkkunskaper oftare har kortvariga anställningar. Att få någon form av språkutbildning vid            

ankomsten till ett nytt land kan därmed öka sannolikheten till anställning och självförsörjning             

för migranter.  

3.2 Gemenskapens betydelse i relation till att hitta arbete 

Tidigare forskning har visat att socialt kapital kan ge tillgång till arbetsmarknaden och även              

bidra till högre lön och yrkesställning (Lancee 2020, s.155). Kvantitativ forskning påvisar            

också ett samband mellan arbete eller arbetslöshet och socialt kapital, där arbetslösa har ett              

mindre socialt kapital (Bernabé Aguilera 2002). Bernabé Aguilera indikerar att arbetslösa kan            

använda sitt sociala kapital för att bredda sina kunskaper om arbetsmarknaden och genom sitt              

sociala nätverk få information om hur de kan öka sina chanser att hitta ett arbete. Vidare                

menar Aguilera att kommunerna kan erbjuda program för att tillgodose arbetslösa med sådan             

information men även program som kan hjälpa personer att öka sitt sociala kapital.  

 

Calvó-Armengol och Jackson (2004) skriver om hur individens sociala nätverk och kontakter            

fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare som annars hade haft ett större              

avstånd mellan sig. Med sitt sociala nätverk kommer den arbetssökanden alltså lite närmare             

arbetsmarknaden. Det är vanligt att arbetsgivare anställer någon utifrån rekommendationer          

från anställda eller vänner, eller att en arbetsgivare anställer någon de själv känner. Det har               

även visat sig att utrikesfödda i större utsträckning använder sig av sitt nätverk när de söker                

jobb än vad inrikes födda gör. Det kan bero på att det kan vara svårare för utrikesfödda att ta                   

sig in på arbetsmarknaden via andra jobbsökningsvägar, då det innebär en annan form av              

konkurrens (Olli Segendorf och Teljosuo 2011). Carlson et. al. (2018), som även i sin studie               

visar att personer med utländsk bakgrund använder sig av sina sociala kontaktnät i högre              
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utsträckning än inrikes födda vid jobbsökning, menar att detta kan beror på att utrikes födda               

förväntar sig att bli bemötta med diskriminering via alternativa jobbsökningsvägar. 

 

Forskning visar även på att det finnas ett samband i sysselsättningsgrad mellan människor             

som ingår i samma nätverkskrets eftersom personer inom nätverket delar med sig av jobbtips              

och jobbchanser till de arbetslösa i kretsen (Calvó-Armengols och Jacksons 2004). Sjögren            

och Zenou (2007) menar att detta resulterar i att invandrare, som ofta saknar sociala              

kontakter med personer som har anställning eller som är etablerade på arbetsmarknaden till             

följd av boendesegregationen, har ökade svårigheter att hitta jobb och få en anställning. Olli              

Segendorf och Teljosuo (2011) skriver även att utrikes föddas nätverk inte har samma             

verkningsgrad när det kommer till att hjälpa varandra att hitta arbete som utrikesföddas             

nätverk. En trolig orsak är segregation och att utrikesfödda i mindre grad är etablerade på               

arbetsmarknaden.  

 

I Lindströms (2004) studie framkommer att utrikes födda deltar i sociala aktiviteter i             

samhället i lägre grad än vad svenskfödda gör, främst vad gäller kvinnor med arabiskt              

ursprung. Detta medför att dessa grupper generellt har ett mindre socialt kapital. Studien             

visar också på att det finns ett tydligt samband mellan graden av socialt kapital, eller               

deltagande i sociala aktiviteter, och sysselsättningsgrad. Detta samband syns på respektive           

håll, vilket innebär att ett mindre deltagande i sociala aktiviteter minskar chansen till             

sysselsättning, och att arbetslösa i mindre grad deltar i sociala aktiviteter. Det blir en form av                

nedåtgående spiral där det ena påverkar det andra.  

3.3 Språkets betydelse för gemenskap 

Torres (2002) skriver om hur människor som invandrar senare i livet blir mer isolerade till               

följd av bland annat språket. Torres skriver även om hur äldre människor överlag har en               

tendens att förlora engagemang till att gå utanför sitt hem. Sambandet mellan att både              

invandra som vuxen och därmed ha svårare för att lära sig ett nytt språk, och att ha mindre                  

engagemang att delta i aktiviteter ute i samhället, gör det ännu svårare att hitta gemenskap               

och bygga upp sitt sociala nätverk. Vidare skriver Torres om vikten av att människor som               

invandrar senare i livet hittar en gemenskap hos andra med samma etniska bakgrund och inte               
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bara att integreras i det nya värdlandet. Detta för att känna tillhörighet och att interagera med                

människor som befinner sig i liknande situationer. Även J. Nawyn et. al (2012) nämner hur               

individer med hjälp av språket kan hitta gemenskap hos andra med samma språk. Även om               

det inte bidrar till integreringen i värdlandets samhälle, bidrar det till en känsla av              

samhörighet med människor som redan bor och är etablerade i det nya landet. Vidare menar               

J. Nawyn et. al. att en större kunskap i värdlandets språk underlättar att tillgodogöra sig               

information om samhället och kulturen, vilket i sin tur kan förbättra möjligheterna att bygga              

ett socialt nätverk som även innefattar inrikes födda.  

 

Yi Cheung & Phillimore (2013) har gjort en longitudinell kvantitativ studie för att upptäcka              

vilka samband som finns mellan språkkunskaper, socialt nätverk och socialt kapital.           

Undersökningen utfördes på engelsktalande flyktingar under fem år för att se om språket             

hade någon betydelse för hur deras sociala nätverk såg ut. Studien visade att ju längre en                

person varit i landet och ju mer denne lärt sig språket, desto bredare var personens nätverk.                

Med mer kunskap i engelska kunde det sociala nätverket utökas och möjligheterna att skapa              

kontakter ökade, både med andra flyktingar och engelsmän. Språket har alltså en avgörande             

betydelse för att skapa sig ett större och bredare kontaktnät.  

3.4 Gemenskapens betydelse för att lära sig språket 

Flera olika faktorer påverkar hur lätt en person lär sig ett nytt språk, och därmed hur lång tid                  

det tar för en person att bli flytande i språket. En faktor som framkommer i forskningen är                 

läraren och kvaliteten på utbildningen. En annan faktor är ålder. Barnets möjligheter till att              

lära sig språket kommer ofta naturligt: genom interaktioner med familj, lärare, grannar och             

vänner. För att lära sig ett nytt språk i högre ålder krävs både ansträngning och beslutsamhet.                

Även andra individuella förutsättningar inverkar på språkinlärningen: utbildningsnivå        

(’humankapitalet’) och individens sociala kapital, vilket ger fler möjligheter för denne att            

exponeras för språket (Reichenberg & Berhanu 2019, s. 280 ff). Det sociala kapitalet har              

visat sig spela en stor roll i hur snabbt och lätt en person kan lära sig ett nytt språk (ibid.). En                     

individ som har lätt för att knyta kontakter och utveckla nya relationer utanför den egna               

gruppen har en stor fördel då de har större möjligheter att använda språket och för att lära sig                  

om landets kultur. Genom att kommunicera med grannar, arbetsgivare och kollegor ökar            
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kompetensen både i språket och kulturen. Att kunna kombinera mer informellt språk i             

vardagliga konversationer med en formell språkutbildning ger större möjligheter att delta i            

samhället till fullo (ibid.).  

 

Olli Segendorf och Teljosuo (2011) talar för praktik eller arbetsplatsförlagd aktivitet som            

framgångsrika komplement till en språkutbildning. På så vis kan språkstuderande genom           

kollegor underlätta sin språkinlärning, samtidigt som det bidrar till nätverksbyggande. Att           

behöva utveckla sitt språk för att kunna utföra det arbete som krävs på praktikplatsen, samt               

för att kunna kommunicera och nätverka med sina kollegor, skulle även medföra att             

motivationen till att lära sig språket ökar, då det finns ett tydligare syfte för att förbättra sin                 

svenska. Oavsett inom vilket område, är motivationen en förutsättning för att utveckling ska             

ske (Khasinah 2014). I artikeln lyfter Khasinah (2014) olika typer av motivation som är              

väsentliga för ett framgångsrikt språkförvärv. Han nämner vikten av att känna engagemang            

för de människor och den kultur som språket är kopplat till, och intresse för att kommunicera                

med människor som talar språket. Om personer som invandrat till Sverige inte upplever             

någon gemenskap med svenskar är det svårare att hitta motivation till att lära sig språket.  

 

Budianto (2010) skriver om de psykiska påfrestningar som lärandet av ett nytt språk kan              

medföra, och lyfter hur andraspråksstudenter hanterar stress och ångest kopplat till           

språkinlärningen. Ett sätt att hantera dessa känslor, enligt Budianto (2010), är att hitta andra i               

sin omgivning med liknande svårigheter, då gemensamma känslor av stress och ångest hos             

jämlikar kan verka för att lindra ångesten och öka motivationen. Detta visar på hur              

gemenskap kan underlätta språkinlärningen och hur det för nyligen invandrade kan finnas            

trygghet i att ta hjälp av andra i samma situation. På samma sätt framhäver Wang (2020)                

betydelsen av att hitta gemenskap hos andra nyanlända för sin språkinlärning, men menar             

också att det är viktigt att hitta lokala invånare för att lära sig språket och underlätta vägen in                  

till landets arbetsmarknad.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel utvecklar vi det sociokulturella perspektivet och redogör för           

proximalzonsteorin med syfte att utveckla tankar om hur upplevelsen av gemenskap kan            

gynna språkinlärning. Därefter går vi igenom teorier om socialt kapital för att visa på hur               

detta kan användas i förhållande till begreppet gemenskap.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det går att tala om tre större inriktningar av inlärningsteori: ett behavioristiskt perspektiv, ett              

kognitivt perspektiv eller ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe 2001, s. 32 ff). Dessa            

perspektiv skiljer sig åt i hur stor vikt de lägger vid omvärldens position i förhållande till                

individens inlärning. Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet, som vi utgår från, är            

att våra erfarenheter sker tillsammans med andra, och att dessa medaktörer avsiktligt eller             

oavsiktligt hjälper oss att förstå vår omvärld (Säljö 2014, s. 66 ff). Kunskap om omvärlden               

medieras , förmedlas, av individen genom samspel med personer i sin omgivning. I samspel             

med andra lär vi oss att agera på ett sätt som uppmuntras av omgivningen, och socialiseras                

därför in i vissa kulturella mönster som formar individens språk och sätt att kommunicera              

(ibid.). Teorier om inlärning används ofta för att förklara barns inlärningsprocesser, och är             

inte heller begränsade till språkinlärning. Eftersom vår studie behandlar vuxnas          

språkinlärning, med fokus på hur upplevelsen av gemenskap kan hjälpa inlärningen, har vi             

valt att applicera inlärningsteorierna på vuxna som lär sig ett nytt språk.  

 

Inom alla tre perspektiv lyfts motivation som en viktig del av inlärning, men det går att tala                 

om detta på olika sätt. Ett behavioristiskt perspektiv lägger stor vikt vid belöning och straff,  

där inlärning sker genom att förstärka eller försvaga samband med syfte att skapa motivation.              

Inom kognitivismen betraktas motivation som en naturlig, inre egenskap; och individen           

motiveras av att upptäcka nya, oväntade saker. I det sociokulturella perspektivet handlar            

motivationen om de förväntningar och möjligheter som samhället i stort och specifika platser             

har på individen som lär sig. Individens upplevelse av motivation kan variera beroende på              

miljön omkring dem: dels att det de lär sig känns meningsfullt för dem, men också att                
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läromiljön uppmuntrar till aktivt deltagande (Dysthe 2001, s. 38 ff). Läromiljön behöver både             

få individen att känna sig uppskattad som “någon som kan något och som någon som kan                

betyda något för andra” (ibid.). Inlärning kräver att den som lär sig är motiverad att lära sig                 

genom att hen upplever att inlärningen är meningsfull, men för att individen ska uppleva              

meningsfullhet måste kunskap och lärande också betraktas som viktigt inom gruppen, både i             

hemmiljön och i klassrummet (ibid.). Till skillnad från exempelvis en konstruktivistisk syn            

på lärande, så lägger det sociokulturella perspektivet störst vikt vid att “kunskap konstrueras             

genom samarbete i en kontext ”, och till mindre del genom individuella processer (ibid., s.              

41).  

4.2 Proximalzonsteorin 

En av de mer inflytelserika teoretikerna som utgår från ett sociokulturellt perspektiv inom             

pedagogik och inlärning är Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskijs teorier om inlärning           

bygger på att social samverkan är utgångspunkten för en individs inlärning, “inte bara ramen              

runt individuella processer” (Dysthe & Igland 2001, s. 75). Han understryker också att det är               

omvärlden som formar individen: att social interaktion och kulturella handlingsmönster          

“ligger till grund för bildandet av det individuella medvetandet” (ibid.). Utifrån detta har             

Vygotskij utvecklat teorin om proximalzonen.  

 

Proximalzonen (eller ‘ den närmaste utvecklingszonen’ ) handlar om relationen mellan         

utveckling och lärande. Vysotskijs utgångspunkt är att lärandet medför utveckling;          

utveckling och lärande är inte identiska processer, utan är komplext sammanvävda ända från             

födseln (Dysthe 2001, s. 80ff). En person har alltså en lång utvecklingshistoria om ett ämne               

även innan personen har börjat studera ämnet i skolan. Vygotskij försökte förklara            

förhållandet mellan utveckling och inlärning genom att utgå från en mätning av hur barn              

utvecklas mentalt. Istället för att mäta vad ett barn kan klara av utan hjälp, menade Vygotskij                

att det är mer relevant att mäta vad barnet kunde göra med hjälp och stöd av någon annan.                  

Han använder ett exempel med två barn i tioårsåldern, som båda har testats på ett traditionellt                

(individuellt) sätt och som fått liknande resultat, där de båda klarade av uppgifter på en               

åttaårsnivå. När samma barn istället testades tillsammans med en skickligare person,           

varierade resultatet mellan de två barnen. Det ena barnet kunde klara av uppgifter på en högre                
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utvecklingsnivå, på tioårsnivån, än det andra barnet, som låg på en nioårsnivå (ibid).             

Proximalzonen utgör området mellan vad barnet klarar på egen hand, och vad hen kan klara               

med hjälp av exempelvis en lärare eller en mer utvecklad klasskamrat. I proximalzonen ligger              

alltså möjligheterna till kommande utveckling, och vilka färdigheter som barnet kan lära sig             

att klara av på egen hand i nära framtid (ibid). Vygotskij menar därför att bedömningar av                

elevens förmåga bör fokusera på elevens utvecklingsmöjligheter snarare än på vad denne har             

uppnått tidigare (ibid.).  

 

Teorin om proximalzonen talar för att både lärare och andra elever spelar en viktig roll i                

elevens lärande, och att lärarens aktiva medverkan är betydelsefull för det pedagogiska            

arbetet (Dysthe 2001, s. 82). Lärandet är inte endast begränsat till undervisning och skola,              

utan sker i alla former av miljöer i samhället där individen tar med sig erfarenheter för att                 

kunna använda sig av i framtiden (Säljö 2014, s. 13). Lärandet är inte heller passivt; både den                 

som lär och de som lär ut är aktiva agenter i en social samverkan, vilket är en förutsättning                  

för att lärande och utveckling ska ske: “Människans lärande förutsätter en social natur och en               

process där barn växer in i det intellektuella liv som människorna omkring dem lever”              

(Dysthe 2001, s. 83).  

4.3 Socialt kapital 

I vardagligt tal används ordet gemenskap för att beskriva samhörighet mellan människor, och             

fokus ligger då oftast på känslan av tillhörighet som gemenskapen ger. Gemenskap som             

begrepp kan alltså förstås som den individuella upplevelsen av sin plats i omvärlden i              

förhållande till andra människor och samhället i stort. Inom begreppet gemenskap, som vi             

använt oss av i tidigare kapitel, ingår flera nivåer av socialt samspel. Det är därmed viktigt att                 

definiera de begrepp som ingår i en övergripande ’gemenskap’; socialt nätverk och socialt             

stöd, samt förtydliga hur dessa skiljer sig från socialt kapital .  
 

Ett socialt nätverk kan definieras som en samling av individer eller grupper som är              

sammanlänkade genom sin relation till varandra (Hawkins & Maurer 2012, s. 3 ff). Det              

sociala nätverkets egenskaper kan variera utifrån relationernas karaktär, hur de är           

strukturerade, samt utifrån antalet relationer inom nätverket. Hur stort nätverket är kan            

14 



kvantifieras och är därmed relativt objektivt (ibid.). Relationernas karaktär är mer subjektiva,            

och kan istället definieras utifrån begreppet socialt stöd. Det sociala stödet ingår i många fall               

i det sociala nätverket, och individen får tillgång till stöd genom sitt sociala nätverk. Det               

sociala stödet handlar om kvalitativa mått på socialt samspel, med hänsyn till individens             

tillgång till personer som kan ge känslomässigt stöd, hjälp och råd (ibid.). Detta är              

ömsesidiga utbyten som i forskning betraktas som något som minskar stress och ökar             

välbefinnandet hos individen (ibid.). Socialt kapital beskriver de resurser som är           

sammankopplade med individens tillgång till en varaktig social grupp, samt gemensamma           

bekantskaper och vänskapsrelationer inom gruppen (Bourdieu 1986, s. 248 ff). Varje grupp            

erbjuder ett gemensamt kapital som alla medlemmar inom gruppen får tillgång till, och             

genom att tillhöra en viss grupp - såsom en familj, en klass eller en skola - får individen ett                   

‘intyg’ på sin grupptillhörighet genom erkännande utanför gruppen. En individs sociala           

kapital beror dels på hur lätt hen har att knyta nya kontakter och hur stort socialt nätverk                 

individen kan skapa, dels på hur stort kapital (ekonomiskt, kulturellt) som personerna i             

individens sociala nätverk har (ibid.). Till skillnad från begreppen socialt nätverk och socialt             

stöd fångar det sociala kapitalet alltså in den strukturella betydelsen av sociala gemenskaper. 

 

Bourdieu talar om socialt kapital och att detta kan omvandlas till andra former av kapital               

(1986, s. 243 ff). Han menar att det finns tre huvudsakliga former av kapital; ekonomiskt,               

kulturellt och socialt. Det ekonomiska kapitalet kan direkt omvandlas till pengar eller            

egendom, och det kulturella kapitalet kan omvandlas till ekonomiskt kapital under vissa            

förutsättningar, exempelvis genom att individen utbildar sig på högre nivå (ibid.). Det sociala             

kapitalet, som vi berör i vår studie, handlar om en individs sociala kontakter, vilket i vissa                

fall även kan omvandlas till ett ekonomiskt kapital (ibid.). Ett stort socialt kapital kan              

exempelvis gynna individen på arbetsmarknaden genom sociala kontakter.  

 

4.3.1 Former av socialt kapital 

Tre former av socialt kapital som återkommande lyfts i litteraturen är: sammanbindande            

(bonding), överbryggande (bridging) och länkande (linking) (Hawkins & Maurer 2012,          

Szreter & Woolcock 2004). Alla tre nivåer av socialt kapital har olika syften och kan leda till                 
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olika resultat, och därmed bör individer helst ha kontakter och skapa socialt kapital på              

samtliga nivåer (Hawkins & Maurer 2012, s. 359).  

 

Sammanbindande socialt kapital syftar till utbyten mellan personer i det sociala nätverket            

som betraktar sig själva som lika. Detta kan benämnas som ett homogent nätverk, där de               

utmärkande dragen är att personerna inom nätverket har starka band till varandra i form av               

tillit, skyldighet och ömsesidighet (Hawkins & Maurer 2012, s. 359). Samtidigt beror det             

sociala kapitalets värde på individernas och nätverkets socioekonomiska position; i en           

homogen grupp utan ekonomisk, social eller politisk makt kommer en handling för att öka              

sina resurser kräva liten insats men skapa sammanbindande socialt kapital med ett lågt värde.              

Om en person med liten arbetserfarenhet använder en person inom sitt nätverk på ungefär              

samma nivå som en referens, kommer detta troligen leda till ett mindre välbetalt jobb som               

kräver lite social, ekonomisk eller politisk status (ibid.).  

 

Överbryggande socialt kapital inträffar i relationen mellan människor som på något sätt är             

olika varande: exempelvis ålder, socioekonomisk status, etnicitet, utbildning etc (Hawkins &           

Maurer, s. 359). Överbryggande nätverk kan bestå av både formella och informella relationer,             

samt av både starka och svaga band, och har som funktion att ge individer och gemenskaper                

tillgång till resurser och möjligheter utanför sitt egna personliga nätverk (Healy &            

Hampshire 2008, s. 229). Särskilt svaga anknytningar som går utanför det egna nätverket, har              

visat sig spela en viktig roll för individer att få tillgång till långsiktiga och stabila               

arbetsmöjligheter (ibid.).  

 

Länkande socialt kapital skapas genom utbytet som sker mellan en individ eller gemenskap,             

och de institutioner eller personer som har någon form av makt över dem (exempelvis              

tillgång till arbete, tjänster eller andra resurser). Distinktionen mellan överbryggande och           

länkande socialt kapital har gjorts för att förtydliga maktdynamiken i relationerna i det             

länkande sociala kapitalet, då empirisk forskning har visat på en lägre tilltro till formella              

institutioner - såsom banker, poliser, socialarbetare och vårdpersonal - i fattigare eller mer             

utsatta områden, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på människors välfärd (Szreter &                

Woolcock 2004, s. 655).  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel redogör vi till att börja med för vår arbetsfördelning. Därefter resonerar vi               

kring vårt urval av respondenter och val av metod. Vi beskriver hur vi gått tillväga för att                 

analysera vårt material, diskuterar validitet och reliabilitet i studien, samt etiska frågor kring             

vår forskning. Slutligen resonerar vi kring att hålla fokusgruppsintervjuer under rådande           

pandemi och redogör för hur vi anpassat oss efter detta.  

5.1 Arbetsfördelning 

Större delen av vårt arbete har skrivits gemensamt, vilket har skett både genom fysiska träffar               

och digitalt genom Zoom och Google Docs. Vi valde gemensamt ut vilka artiklar vi ville               

använda i kunskapsläget och vilka böcker vi ville utgå från för att sammanfatta våra teorier.               

Däremot delade vi upp dessa kapitel mellan oss för att var för sig sammanfatta litteraturen i                

vår text. Därefter läste vi igenom varandras texter för att försäkra oss om att de var                

lättförståeliga och relevanta för vår studie. Vi höll i gruppintervjuerna tillsammans, och            

delade upp arbetet med att transkribera intervjuerna jämnt mellan oss. Metoden, resultat och             

analys samt diskussionen har vi skrivit tillsammans.  

5.2 Introduktion till metod 

I vår studie behandlar vi våra respondenters språkinlärning utifrån ett sociokulturellt           

perspektiv och utgår därmed från att lärandet är tätt sammankopplat med relationer: centrala             

och nödvändiga element i inlärningsprocessen är aktivt deltagande i lärandet genom           

interaktion och kommunikation mellan deltagarna (Dysthe 2001, s. 31). Som socionomer är            

vi intresserade av att utforska långtidsarbetslösas egna upplevelser av sin situation och hur de              

ser på språket och gemenskap i förhållande till möjligheterna att hitta ett arbete, vilket vi               

undersöker genom att göra en kvalitativ studie. I intervjufrågorna låter vi personerna själva             

definiera begrepp såsom gemenskap och socialt sammanhang och språkinlärning. Vi låter           

dem också själva beskriva sitt sociala nätverk, vilken betydelse nätverket har för dem, samt              

hur deras sociala sammanhang och språkförvärv förändras utifrån den situation de befinner            

sig i.  
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5.3 Urval 

Vi använde oss av ett målstyrt urval för att få kontakt med våra intervjupersoner och               

grundade urvalet på hur vi bäst skulle kunna besvara våra forskningsfrågor (Bryman 2018, s.              

498). Eftersom våra frågeställningar handlade om att ta reda på hur långtidsarbetslösa ser på              

gemenskap i förhållande till språkutveckling och möjligheterna att närma sig          

arbetsmarknaden, ville vi i första hand komma i kontakt med intervjupersoner som befann sig              

i långtidsarbetslöshet just nu. Vi tog därför kontakt med våra intervjupersoner genom            

Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad (AMA); en verksamhet som erbjuder         

arbetsmarknadsinsatser till personer som erhåller försörjningsstöd. Att kontakta        

intervjupersonerna via AMA begränsade vårt urval till viss del då endast arbetslösa i åldern              

29-65 år som beviljats ekonomiskt bistånd via socialtjänsten inkluderades. Vi minskade vårt            

urval ytterligare då vi sökte individer med begränsade svenskkunskaper och som har            

invandrat till Sverige. Vår ambition var till en början att försöka få en jämn fördelning av                

respondenterna avseende kön och utbildningsnivå, med syfte att få ett så representativt urval             

som möjligt. I det slutgiltiga urvalet var könsfördelningen 8-1 mellan kvinnor och män. I vår               

analys innebär det därmed att en av respondenterna sticker ut i egenskap av man då vi har                 

valt att benämna respondenten som han. I vår avvägning av detta har vi gjort bedömningen               

att den information vi lämnar ut om respondenten inte är personlig på ett sådant vis att                

respondenten går att känna igen, då AMA är en stor myndighet med många deltagare.Vi har               

däremot valt att inte göra några tolkningar av svaren utifrån kön då vi inte fått in tillräckligt                 

med material för att kunna göra jämförelser utifrån detta. Fördelningen mellan           

högutbildade-lågutbildade var 4-5, och då fördelningen mellan högutbildade och lågutbildade          

var relativt jämnt har vi valt att jämföra de två grupperna i vårt resultat.  

5.4 Procedur 

Då vi ville undersöka hur en specifik grupp människor talar om ett ämne såg vi               

fokusgruppsdiskussion som den bäst lämpade metoden för ändamålet. Vi valde att använda            

oss av en kvalitativ ansats i vår undersökning i syfte att undersöka respondenternas egna              

upplevelser och erfarenheter, samt för att få en djupare förståelse för deras uppfattning om              

sin situation (Ahrne & Svensson 2013, s. 10ff). På så sätt kunde vi få insyn i hur sociala                  
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samspel kan konstruera den sociala verkligheten, genom att ställa frågor om gemenskapens            

betydelse för respondenternas utveckling (Bryman 2018, s. 340 ff). Då vi inte inledde vår              

studie med en färdig hypotes hade vi större utrymme att förändra vårt tillvägagångssätt             

efterhand beroende på vad som framkom i intervjuerna och vilka mönster vi upptäckte i              

samtalen (Bryman 1984, s. 77 ff). Arbetslöshet kan kopplas till begrepp som marginalisering             

och stigmatisering, varav fokusgruppsintervjuer är en bra metod, då det kan ge utrymme för              

dessa individer att tala om sina upplevelser och erfarenheter, vilket de annars kanske inte får               

(Wibeck 2000, s. 21). Vi kunde i fokusgrupper även göra observationer under            

diskussionstillfällena av hur gruppdeltagarna interagerade och hjälpte varandra, samt få en           

uppfattning om hur en gruppgemenskap kan tas i uttryck och vad detta kan erbjuda              

individerna i gruppen (Wibeck 2000, s. 20). 

 

Enligt Ahrne och Svensson (3013, s. 76) bör forskaren sträva efter homogenitet i             

fokusgruppsintervjuer för att personerna i gruppen ska kunna relatera till varandra och kunna             

diskutera sina upplevelser av liknande erfarenheter. Homogenitet fick vi genom vårt urval,            

och genom att kategorisera intervjupersonerna och dela upp dem i olika grupper. Vi valde att               

ha tre diskussionstillfällen, då vi ville undvika att få ett alltför stort material som kunde bli                

svårt att hantera, samtidigt som vi ville ha ett tillräcklig stort material för att kunna se                

mönster (Wibeck 2000, s. 48). Fokusgrupperna delades upp utifrån utbildningsnivå för att            

möjliggöra jämförelser mellan de olika gruppernas diskussioner och interaktioner (Krueger &           

Casey 2015, s. 22). Våra diskussionsgrupper bestod av 2-4 personer. För få intervjupersoner             

per tillfälle kan försvåra diskussionens flöde, medan en för stor grupp kan bidra till en mindre                

avslappnad miljö där inte alla intervjupersoner vågar ta och få lika mycket utrymme (Ahrne              

& Svensson 2013, s. 28f). Det var viktigt att skapa en avslappnad och trygg miljö i                

fokusgrupperna för att försöka få alla att känna sig bekväma att dela med sig av sina                

erfarenheter.  

 

Fokusgruppsdiskussionerna inleddes med att informera om samtyckesblanketten (se bilaga 2)          

och underskrifter. Vi fick även samtycke till att spela in diskussionerna. Som gruppledare             

strävade vi efter att ha en mer passiv och inlyssnande roll under diskussionstillfällena, då              

syftet med fokusgruppsintervjuerna var att få respondenterna att diskutera med varandra i så             

stor utsträckning som möjligt, snarare än med oss gruppledare. Vi använde oss av             
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semistrukturerad intervju där vi förberedde teman att diskutera utifrån. Eftersom det kan vara             

obekvämt att prata om sina upplevelser och erfarenheter, försökte vi att hålla diskussionerna             

på ett mer allmänt plan till att börja med och startade fokusgruppen med mer generella frågor,                

för att senare kunna gå in djupare på mer specifika frågor (Ahrne & Svensson 2013, s. 79f).                 

När vi skapade vår intervjuguide var vårt mål att formulera frågorna på så sätt att de                

framkallade diskussion (Krueger & Casey 2015, s. 43). Även om vi inte hade en strukturerad               

intervju, tog vi hjälp av Wibecks (2000, s. 61 f) exempel på typer av frågor som kan                 

användas i grupp. Dessa är öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor,        

nyckelfrågor och avslutningsfrågor. Vi började med öppningsfrågor för att inleda intervjun           

med frågor om utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet för att ge alla möjlighet att prata, som              

vi också använde i analysen. Med detta hoppades vi att deltagarna skulle bli mer bekväma.               

Introduktionsfrågor använde vi för att introducera vad vi skulle komma att diskutera under             

intervjun. Därefter gick vi in på de djupare nyckelfrågorna som öppnade för större             

diskussioner deltagarna emellan. För att underlätta diskussion lät vi deltagarna illustrera sitt            

sociala nätverk för att sedan diskutera detta (Krueger & Casey 2015, s. 39 ff).  

5.5 Bearbetning och analys 

Till att börja med transkriberade vi våra inspelningar från fokusgruppsdiskussionerna. Med           

anledning av respondenternas språknivå använde de sig i många fall av kroppsspråk för att              

förtydliga vad de försökte säga, något som går förlorat genom endast ljudinspelning och             

transkribering av deras utsagor. Vissa delar av inspelningen var därför otydliga i samband             

med transkriberingen och vissa citat kan därför vara svåra att förstå. Vi valde att transkribera               

dessa citat så exakt vi kunde utifrån vad vi kunde uppfatta från inspelningarna, och gjorde en                

anteckning i dokumentet om hur vi tolkade innebörden av citatet utifrån vad vi kom ihåg från                

diskussionstillfället. Inga av de citat som var svåra att förstå användes i analysen. I vissa fall                

har vi förtydligat delar i de citat vi använt oss av, markerat [ ], och vi har också försökt att                    

förtydliga de citat vi använt genom att förklara dem med våra egna ord. Dock har vi valt att                  

behålla ursprungscitaten så ordagrant som möjligt för att ge läsaren möjligheten att göra sin              

egen tolkning. Då vårt material var rikligt lade vi mycket tid på att “lära känna” vårt material                 

genom att noga läsa igenom det flera gånger innan vi påbörjade en sortering (Ahrne &               

Svensson 2013, s. 196). För att kunna skapa en överblickbarhet av det stora materialet              
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började vi med att skriva kommentarer i texten, vilket gjorde det lättare för oss att se vilka                 

ämnen som hade diskuterats under diskussionstillfällena. När vi gjorde detta letade vi även             

efter mönster och återkommande teman i diskussionerna. Vi började alltså med en öppen             

kodning där vi hittade ämnen som uppkom flera gånger. Genom att börja med en öppen               

kodning minskade risken att vi reducerade materialet för tidigt och förhindrade att viktiga             

teman och diskussioner försvann innan analysen påbörjats (Ahrne & Svensson 2013, s. 198). 

 

Efter den initiala sorteringen av materialet konstruerade vi kategorier efter de återkommande            

teman som funnits i transkriberingen. Därefter gjorde vi en mer djupgående, selektiv kodning             

där vi kodade materialet utifrån våra kategorier (Ahrne & Svensson 2013, s. 200f). De              

kategorier vi hittade i vårt material som var relevanta för kodning var:  

- Gemenskap 

- Språk - arbete  

- Gemenskap - språk  

- Gemenskap - arbete  

- Interaktioner  

Vid den selektiva kodningen färgkodade vi materialet genom att markera de olika            

kategorierna med färger i texten. Exempelvis blev gemenskap-språk rosa, och vi kunde sedan             

markera i texten varje gång vi såg att man har diskuterat gemenskap i förhållande till språk i                 

fokusgruppen. Likadant gjorde vi med alla kategorier som vi hittade i transkriberingen, i             

olika färger. På så sätt blev materialet mer lättöverskådligt och skapade en tydlighet som blev               

grunden till en analys. Genom att färgkoda materialet kunde vi snabbt hitta erfarenheter och              

citat som sedan kunde användas i vår analys. 

5.6 Metodens tillförlitlighet 

I kvalitativa undersökningar är det svårt att använda sig av begrepp som validitet och              

reliabilitet, eftersom resultaten inte är mätbara på samma sätt som i en kvantitativ studie.              

Bryman (2018, s. 467 ff) menar att man istället kan använda sig av begreppet tillförlitlighet               

för att bedöma och värdera en kvalitativ studie. Om en studie ska anses var tillförlitlig måste                

den bedömas som “trovärdig” och “pålitlig”. Resultaten måste också vara “överförbara” till            

en annan kontext samt att forskaren ska ha “möjlighet att styrka och konfirmera” (ibid.). En               
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kvalitativ studie kan få ökad trovärdighet, menar Bryman, genom att forskarna följer de             

regler som finns för att utföra en undersökning och att forskarna exempelvis använder sig av               

respondentvalidering för att bekräfta att deras tolkning av det som sägs i intervjuerna             

stämmer med intervjupersonernas upplevelse (ibid.). Detta gjorde vi genom att vi utgick från             

de forskningsetiska principerna när vi fick kontakt med våra intervjupersoner, samt i            

intervjuerna genom att upprepa intervjupersonernas svar för att vara säkra på att vi hade              

förstått dem rätt. Efter att intervjuerna transkriberats gav vi även intervjupersonerna           

möjlighet att få ta del av det transkriberade materialet, vilket inte efterfrågades och därför              

inte skedde. 

 

För att undersökningen ska vara så pålitlig som möjligt är det viktigt att reflektera över hur                

olika faktorer kan påverka resultatet. En sådan faktor kan handla om vår egen position i               

förhållande till intervjupersonerna, då en av oss jobbar på myndigheten där vi gjorde vårt              

urval. Eftersom en av oss hade kontakt med en av grupperna via arbetet, vilket kunde påverka                

vårt resultat i intervjun, valde vi att den av oss som inte hade någon relation till                

respondenterna var mer aktiv under diskussionstillfället. Det var också av stor betydelse att             

vara tydliga i informationen till intervjupersonerna att intervjuerna inte var kopplade till            

myndighetens arbete. I övrigt gavs det insamlade materialet en ökad pålitlighet med hjälp av              

inspelning och transkribering av intervjuerna, vilket kunde granskas av handledare under           

arbetets gång. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är vilket språk             

diskussionsdeltagarna har som modersmål. Vi har valt att inte redogöra för vilket språk             

respondenterna talar eller varifrån de kommer ifrån, dels av anonymitetsskäl, dels för att             

begränsa vår analys. Skillnader och likheter i respondenternas språk jämfört med svenska,            

såsom alfabet och ordföljd, är ett intressant ämne i sig som vi inte hade utrymme för med                 

tanke på kandidatuppsatsens storlek och då vårt fokus var hur resultatet direkt kunde kopplas              

till socialt arbete.  

 

Överförbarhet, som Bryman lyfter, kan vara svårt i kvalitativa studier då fokus ligger på den               

enskildes upplevelser (2018, s. 468). För att göra resultaten överförbara till en annan kontext              

är det därför viktigt att fylligt beskriva materialet, för att utomstående personer ska kunna              

bedöma resultaten. Objektiviteten ökar också eftersom två personer höll intervjuerna, och           

därmed kom in i gruppintervjuerna med olika synsätt och tankar. Men då det inte finns någon                
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absolut sanning i samhällsforskning, är det viktigt att vi kan styrka och konfirmera vårt              

resultat utifrån “god tro” (Bryman 2018, s. 470). Detta uppnår vi genom att inte lägga               

värderingar i intervjufrågorna, låta intervjupersonerna tala fritt om sina upplevelser samt           

genom att presentera deras svar så fullständigt som möjligt i uppsatsen.  

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Innan vi påbörjade insamlingen av vårt material och höll i intervjuerna var det viktigt att göra                

etiska överväganden för vårt urval och vår metod för att se om våra frågeställningar var etiskt                

försvarbara. Detta var särskilt viktigt då vi valt att utgå från ett brukarperspektiv och därför               

kommer att intervjua brukare/klienter som befinner sig i en utsatt position. I övrigt kan det               

finnas ett stigma kring arbetslöshet och ensamhet i samhället, vilket gör att mer personliga              

intervjufrågor i vissa fall kunde upplevas som känsliga. Vi menar att det är viktigt att               

unders öka klienternas egna upplevelser av sin arbetslöshet, med fokus på social isolering, då             

det ger en insyn i hur vi som socionomer kan hantera denna typen av problem. Det gav också                  

intervjupersonerna en chans att diskutera den här typen av frågor tillsammans med andra i              

samma situation. Vi upplevde att ämnena vi tog upp i intervjuerna, arbetslöshet, gemenskap             

och språkutveckling, upplevdes som mindre känsliga då intervjupersonerna tillhörde samma          

målgrupp: långtidsarbetslösa i ungefär samma ålder som lärde sig svenska. I intervjun            

undvek vi att peka ut intervjupersonerna och var tydliga med att det inte fanns något tvång att                 

svara på de frågor vi ställde. När vi letade efter passande intervjupersoner var det också               

viktigt att förklara att vår undersökning inte var kopplad till myndigheten och att det var               

frivilligt att delta i studien.  

 

I övrigt använde vi oss av de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (u. å). Dessa              

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.      

Principerna följde vi genom att skriftligt och muntligt informera intervjupersonerna om att            

deltagandet i undersökningen var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta deltagandet när              

som helst under processen. Vi presenterade även vad undersökningen handlade om, vad dess             

syfte var och hur undersökningen gjordes. Vi klargjorde att materialet som samlades in inte              

skulle användas i annat syfte än forskning och att det skulle förstöras efter att uppsatsen var                

godkänd. Deltagarna fick även information om var studien skulle publiceras och hur de             
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kunde få tillgång till den om de skulle vilja. Vi samlade in skriftligt samtycke från samtliga                

intervjupersoner innan intervjun inleddes.  

 

5.7.1 Covid-19 

Eftersom vi har genomfört vår undersökning under en pandemi har det varit viktigt att ta               

hänsyn till omständigheterna och att vara noggranna med att vidta försiktighetsåtgärder. I och             

med att vi använt oss av fokusgrupper, var detta av yttersta vikt för oss. Under studiens gång                 

har restriktioner och allmänna råd förändrats och har till stor del varit stränga             

(Folkhälsomyndigheten 2020). Efter en riskanalys tog vi beslutet att genomföra          

fokusguppsdiskussionerna på plats, trots rådande omständigheter. Restriktionerna avrådde        

från att samlas fler än åtta personer och därför valde vi att sätta ett maxantal på fyra personer                  

så att vi även hade marginal. Alternativet var att ha digital fokusgrupp, vilket vi haft om                

restriktionerna förändrades. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer på plats var             

att flera av intervjupersonerna inte hade kunskaperna eller förutsättningarna för att ansluta till             

ett digitalt möte. Vi hade då ändå behövt träffa dem för att hjälpa dem installera programmet                

på deras telefoner. Innan intervjuerna frågade vi deltagarna hur de kände inför att ha fysiska               

möten och försäkrade oss om att alla var okej med det. De försiktighetsåtgärder vi vidtog vid                

fokusgruppsintervjuerna, med tanke på Covid-19, var att:  

- Hålla avstånd och möblera i rummet så att avstånd kunde hållas. 

- Torka av alla ytor före och efter intervjun. 

- Visa deltagarna direkt in i lokalen så att de inte skulle samlas utanför eller i               

receptionen. 

- Ha handsprit tillgängligt. 

- Informera om försiktighetsåtgärder innan vi träffades och innan intervjun. 

- Be alla berörda att göra en symtomkontroll på sig själv innan intervjun, och att vid               

minsta tecken på symptom stanna hemma.  

- Be samtliga att tvätta och sprita händerna före och efter besöket.  

- Inte lämna över papper, pennor eller andra föremål till varandra utan att först använda              

handsprit. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de personer som vi har intervjuat och deras kön,              

utbildningsnivå, arbetserfarenhet och nuvarande situation. Resultatet och analysen inleds med          

en redogörelse för hur och varför respondenterna lär sig svenska, där vi lyfter betydelsen av               

motivation för språkinlärning. Därefter diskuterar vi respondenternas språkinlärning utifrån         

socialt nätverk och socialt kapital. Slutligen lyfter vi betydelsen av sociala nätverk och socialt              

kapital för att hitta ett arbete, samt arbetets betydelse för att skapa socialt kapital.  

6.1 Presentation av respondenterna 

Våra respondenter är åtta kvinnor och en man som invandrat till Sverige samt är eller nyligen                

har varit arbetslösa under en längre tid. Vi har kommit i kontakt med samtliga respondenter               

genom AMA, där de ingår i någon form av arbetsmarknadsinsats. Respondenterna           

presenteras utifrån vilken fokusgruppsintervju de deltog i, uppdelat i tre grupper. Detta då             

varje fokusgrupp hade vissa saker gemensamt med varandra utifrån exempelvis lätthet för            

språket, utbildning eller tidigare arbetserfarenhet. Dessutom gör detta det möjligt för oss att             

diskutera respondenternas interaktioner med varandra, vilket vi gör i slutet av kapitel 6.4.  

 

Grupp 1: 

M... bott i Sverige i 6 år, har en universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet från            

hemlandet. Har läst klart SFI och har tidigare jobbat i Sverige. Har nyligen fått en extratjänst                

i Sverige. Kommunikativ svenska, relativt litet socialt nätverk (se bilaga, figur 1). 

H... bott i Sverige i 10 år, har en universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet från            

hemlandet. Har läst klart SFI, men har inte jobbat i Sverige tidigare. Har nyligen fått en                

extratjänst i Sverige. Kommunikativ svenska, stort socialt nätverk i Sverige och utomlands            

(se bilaga, figur 2). 

J...bott i Sverige i 2 år, har inte universitetsutbildning eller arbetslivserfarenhet från            

hemlandet. Läser fortfarande SFI och har nyligen fått en extratjänst i Sverige. Mer osäker på               

språket. Stort socialt nätverk i hemlandet, mindre i Sverige (se bilaga, figur 3).  
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Grupp 2: 

A...bott i Sverige i 3 år, har en universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet.             

Har läst klart SFI och har nyligen fått en extratjänst i Sverige. Kommunikativ svenska, stort               

socialt nätverk (se bilaga, figur 4).  

S...bott i Sverige i över 2 år, har en universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet från             

hemlandet. Har läst klart SFI och nyligen fått en extratjänst i Sverige. Kommunikativ             

svenska, stort socialt nätverk (se bilaga, figur 5).  

 

Grupp 3: 

So...bott i Sverige i 5 år, har arbetslivserfarenhet från hemlandet. Läser SFI. Mer osäker på               

språket, stort socialt nätverk (se bilaga, figur 6). 

Ma... bott i Sverige sedan hon var 4. Har ingen arbetslivserfarenhet. Mer osäker på språket,              

litet socialt nätverk (se bilaga, figur 7). 

Mo... bott i Sverige i 17 år, har arbetslivserfarenhet från hemlandet. Har läst SFI och påbörjat               

universitetsstudier i Sverige, men studerar inte just nu. Kommunikativ svenska, stort socialt            

nätverk (se bilaga, figur 8). 

F... bott i Sverige i 19 år, har ingen arbetslivserfarenhet. Har läst SFI på nivå B, men studerar                 

inte just nu. Mer osäker på språket, litet socialt nätverk (se bilaga, figur 9). 

6.2 Introduktion till analys 

Som framgår ovan finns skillnader mellan grupperna gällande utbildning, arbetslivserfarenhet          

och socialt nätverk, men också hur länge respondenterna bott i Sverige och mängden svenska              

de lärt sig under den tiden. I grupp 1 och 2 har respondenterna fått arbete i Sverige via                  

arbetsmarknadsinsatser. Flertalet av dessa har också universitets- eller högskoleutbildning         

från sitt hemland, vilket kan ha påverkat både deras förutsättningar för att lära sig språket och                

deras möjligheter till att få ett arbete. I grupp 1 och 2 framgår också att respondenterna har ett                  

större socialt nätverk i Sverige än respondenterna i grupp 3 (Se bilaga 3, figur 1-9) vilket i                 

enlighet med Bourdieu (1986) kan förklaras med att de har haft fler möjligheter eller bättre               

förutsättningar för att skapa sitt sociala kapital, dels då de kunnat bygga ut sitt sociala nätverk                

genom arbete, dels då de har en högre språknivån svenska och därmed lättare kan knyta               

kontakter med människor som inte talar deras modersmål. Detta stöds även av Yi Chueng              

26 



och Phillimores (2013) som i sin studie visar att större språkkunskaper kan underlätta för              

individer att utöka sitt sociala nätverk i ett nytt land. Forskning pekar även på att individer                

med anställning ofta har lättare att knyta sociala kontakter genom andra aktiviteter, vilket kan              

förklara de två första gruppernas större nätverk. Då respondenterna har lärt sig språket har de               

bättre förutsättningar för att bygga sitt nätverk, vilket i sin tur kan bidra till att de integreras                 

snabbare eftersom det ena ökar möjligheterna till det andra. Vi kan även se att              

respondenterna i de två första grupperna, som har bott i Sverige betydligt kortare tid än               

respondenterna i den sista gruppen, har lärt sig mer avsevärt mycket mer svenska. Om detta               

beror på att det är lättare för dem att lära sig ett nytt språk eftersom de har erfarenhet av att                    

studera, att de har ett större socialt nätverk i Sverige eller att de har arbetat i Sverige kan vi                   

inte med säkerhet säga.  

6.3 Språkinlärning och motivation 

I detta kapitel beskriver vi vilka metoder respondenterna använt sig av för att lära sig svenska                

och tar upp olika skäl till varför respondenterna vill lära sig språket. Slutligen diskuterar vi               

betydelsen av motivation för språkinlärning.  

 

I samtliga diskussionsgrupper ansåg deltagarna att metoder såsom att titta på TV, att läsa              

tidningar eller böcker och att lyssna på radio eller musik fungerade bra för att lära sig                

svenska. Vi märkte däremot en skillnad mellan de två första grupperna och den tredje              

gruppen i vilka metoder deltagarna ansåg hade fungerat bäst för dem. I grupp 1 och 2 ansåg                 

diskussionsdeltagarna att SFI var en av de främsta metoderna för att lära sig svenska: 

 

M: Jobb! Nej, första hand SFI. Utan det kan man inte gå till jobb och lära för, till exempel, 

vad betyder Coop? Vad betyder disk? Vad betyder…? Det är svårt, jättesvårt. SFI, första 

hand. Andra hand, jobb! 

 

A: Första… på skolan. SFI. 

 

I de två första grupperna var deltagarna överens om att SFI var första steget till att lära sig 

språket. Vidare uttryckte de att nästa steg var att tala med människor ute i samhället, och 

menade därför att ett jobb eller en praktik kunde hjälpa dem att vidareutveckla språket efter 
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sin SFI-utbildning. Respondenterna i grupp 3 betraktade istället samtal som den främsta 

metoden för att lära sig svenska, och menade att de lärt sig mest av att tala med människor, 

exempelvis på språkcafé: 

 

S : Lära svenska, prata med människor svenska bra. 

 

M:Prata med barnen, med grannar, med människor, prata! 

 

Här syns en skillnad mellan de två första grupperna och den tredje gruppen, då grupp 1 och 2 

föredrar skolan och SFI som främsta inlärningsmetod, medan den sista gruppen värdesätter 

att tala på svenska med människor för att lära sig språket. En förklaring till denna skillnad 

kan handla om respondenternas utbildningsnivå. Möjligt är att de första grupperna har bättre 

studievana eftersom de har en utbildning, och därmed också har lärt sig att tillägna sig ny 

kunskap genom att studera i skola. Den tredje gruppen som i stort sett saknar utbildning, även 

grundskole- och gymnasieutbildning,  har troligtvis inte samma studievana och föredrar 

därför inte skola som inlärningsmetod. Dessa respondenter står alltså för en större utmaning 

vad gäller språkinlärning, då det i vuxen ålder kan vara svårt att inhämta kunskap i ett 

klassrum när det helt saknas tidigare erfarenhet av denna typ av inlärning. Detta kan alltså 

vara en sannolik förklaring till varför respondenterna i grupp 3 föredrog praktisk inlärning, i 

form av att tala med människor, framför teoretisk.  

 

I fokusgrupperna lyfte deltagarna olika anledningar till varför de ville lära sig svenska. Några              

återkommande teman kretsade kring vikten av integration; att intervjupersonerna ville kunna           

samtala med människor och bygga upp sitt sociala kontaktnät, kunna stå upp för sin rätt och                

för att öka möjligheterna till att få ett arbete. När grupperna diskuterade kring varför de har                

lärt sig och lär sig svenska nämndes flera anledningar som var gemensamma i de tre               

grupperna, bland annat för att kunna göra sig förstådda i samtal med människor i affärer eller                

på vårdcentralen, och med lärare till sina barn. I stort sett alla nämnde även integration och                

att lära sig kulturen som en viktig orsak till varför de lär sig språket. Här är två citat taget från                    

en av grupperna, som sammanfattar sådant som nämnts i samtliga grupper:  
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M: Alltså..när man flyttar till annan land och annorlunda kultur, annorlunda språk, måste 

man lära sig kulturen för att kunna leva, komma in i samhället för att hitta ett jobb, prata 

med grannar, få hjälp, hjälpa andra. 

 

A: Jag tror att man måste lära nya språk, och… vi måste lära svenska språk eftersom vi är, 

bor i Sverige. Och… för vet också, kulturen här. Så… vi… behöver lära språk här, för 

handla med andra. Och för, hitta bra jobbet. Nä, så jätteviktig lära språk.  

 

Gruppdeltagarna i samtliga fokusgrupper menade, i enlighet med Torres (2002) att det var             

viktigt att lära sig svenska för att integreras i samhället och för att bygga upp sitt sociala                 

kontaktnät, samt för att lära sig om den svenska kulturen. Citaten visar hur deltagarna i               

fokusgrupperna anser att språket är viktigt för att lära sig kulturen, något som styrks av J.                

Nawyn et. al. (2012) forskning som pekar på vikten av att lära sig värdlandets språk för att                 

kunna tillgodose sig kulturen. Respondenterna uttryckte också att de upplevde en utsatthet i             

att inte kunna språket, då de exempelvis inte kände till alla sina rättigheter, men också att                

andra människor dömde dem utifrån deras språkkunskaper. En respondent menade att hon            

upplevt diskrimination på grund av sina språkkunskaper och att hon känt att människor ljugit              

för henne då de trott att hon inte förstår: 

 

H: Ja ibland när människor ser att du pratar inte bra svenska, de ljuger för dig och vet att du 

är asyl. 

 

Detta kan också kopplas till hur flera av intervjupersonerna upplevde att arbetsgivare hellre             

valde svensktalande framför dem i en rekrytering. Carlson et. al. (2018) skriver om hur              

utrikes födda förväntar sig att bli bemötta med diskriminering av arbetsgivare, vilket även             

visade sig i diskussionerna med våra respondenter. De menar att språket är viktigt för att de                

ska ha en chans mot andra i en rekrytering och att arbetsgivare dömer ut dem när de märker                  

att de inte talar bra svenska. Några av respondenterna grundar dessa resonemang på             

erfarenheter och upplevelser av kontakten med arbetsmarknaden medan andra talar utifrån en            

föreställning av hur de tror att de kommer bli bemötta om de inte lär sig bättre svenska.                 

Samtliga deltagare lyfte att kunskaper i det svenska språket är en avgörande faktor för att få                

ett arbete: 
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M: Ja. Man måste tänka också att hitta ett jobb för att försörja sig. Så det är svårt att jobba                    

utan att språket. 

 

Respondenterna menar att språket är avgörande för att de ska få ett jobb eller för att de ska få                   

möjlighet till en praktik till att börja med, något som även forskning tyder på (Olli Segendorf                

& Teljosuo 2011). De menar också att språket är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina                 

arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt, vilket går i linje med Bidría et. al (2018) som                  

skriver att större kunskaper i språket ökar möjligheterna till en längre anställning.            

Deltagarnas resonemang kring hur språket gör det möjligt för dem att utföra sina             

arbetsuppgifter kan rimligtvis också kopplas till att de genom språket har bättre            

förutsättningar för att få en fast anställning. De två första grupperna vars deltagare hade              

universitets- eller högskoleutbildning från sina hemländer argumenterade även för att språket           

var viktigt för att de skulle få arbeta med det de utbildat sig till, något som också nämndes i                   

Olli Segendorf och Teljosuos studie. Respondenterna i fokusgrupperna menade att de därför            

ville ha praktik i samband med språkutbildningen, för att kunna lära sig svenska som är               

kopplat till det yrkesområde de utbildat sig till.  

 

Deltagarna i alla tre grupper talade, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, om att              

den egna motivationen är viktig för att lära sig ett nytt språk och lyfte vikten av att ha ett                   

tydligt syfte till varför de lär sig språket (Dysthe 2001). Respondenterna talade både om hur               

deras motivation kommer inifrån och hur motivation kan uppstå i samband med            

omgivningen. Som tidigare nämnt visade samtliga intervjudeltagare ett intresse för att lära sig             

om landets kultur och att integreras i samhället, vilket enligt Khasinah (2014) ska kunna              

motivera deltagarna ytterligare till att lära sig språket. När intervjudeltagarna i de olika             

grupperna resonerade kring motivation i relation till sin språkinlärning talade flera av            

respondenterna om att ha egna mål med varför de lär sig. I de två första grupperna, där                 

majoriteten av deltagarna utbildat sig i sitt hemland, talades det främst om att lära sig språket                

för att hitta ett arbete. Därtill talade respondenterna också mycket om språket i förhållande              

till sitt sociala nätverk och uttryckte en vilja att bygga ut sitt kontaktnät. Detta citat är taget                 

från en diskussion om respondenternas motivation till sin språkinlärning:  
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A: Mål. Vad har du för mål? Ja. På framtid. Vad vill du att bli här i Sverige och varför?                    

...Och få bra socialt nätverk här... 

 

I samtliga fokusgrupper framgick att respondenterna hade begränsade svenskfödda kontakter,          

vilket vi återkommer till i kommande kapitel, men i de första två grupperna uttryckte              

respondenterna att det kunde förändras om de blev säkrare i språket. I den tredje gruppen,               

med respondenter som saknade utbildning, talades det om ett behov av att lära sig svenska för                

att hjälpa sina barn eller för att underlätta kontakten med myndigheter:  

 

M: Och till exempel, behöver ringa till socialen, försäkringskassan eller …. måste prata bra.              

För att måste du förstå vad vill jag, eller vad menar jag.  

 

Utifrån Khasinahs (2014) studie kan detta vara en förklaring till varför de första grupperna              

har lärt sig mer svenska under kortare tid. Grupp 1 och 2 visar ett intresse för att lära känna                   

människor i Sverige, vilket kan öka motivationen och därmed underlätta inlärningen. En            

annan förklaring kan vara att de vill ha ett arbete som matchar deras utbildning, och därmed                

är mer benägna till att vilja lära sig språket flytande. Eftersom forskning har visat att               

språkkunskaper underlättar möjligheterna till ett arbete med högre status kan det vara en             

trolig motivationsfaktor för de högre utbildade (Olli Segendorf & Teljusou 2011). En            

ytterligare fundering till varför de två första grupperna har lärt sig språket snabbare kan vara               

att de känner en större motivation till att lära sig svenska eftersom de nu arbetar. Då de har ett                   

större nätverk kopplat till jobbet, där språket är viktigt, kan de känna att det finns ett syfte                 

med att lära sig språket. Arbetet kan ha ökat deras motivation till att bli bättre på svenska,                 

dels då samtliga deltagare i de två första grupperna ritade “kollegor” i sina sociala nätverk (se                

figur 1-5) och alltså betraktar dem som en del av deras sociala liv, dels då de under                 

intervjuerna nämnde en vilja att kunna tala med och förstå sina kollegor. Att de känner att de                 

har en gemenskap med svensktalande, kan också göra det lättare för dem att hitta              

motivationen till att lära sig språket (Khasinah 2014). Som tidigare nämnt uttryckte            

respondenterna även att de ville förbättra sina språkkunskaper för att kunna klara av sina              

arbetsuppgifter bättre, vilket i sig kan fungera som en motivationsfaktor för de två första              

grupperna (Olli Segendorf & Teljosuo 2011). Flera av diskussionsdeltagarna menade att de            

genom att lära sig bättre svenska kunde både hjälpa och förstå kunderna bättre och skapa               

31 



relationer till kollegorna. En av deltagarna uttryckte att han studerade språket på egen hand              

för att kunna kommunicera med sina kollegor på jobbet, varpå de andra gruppmedlemmarna             

instämde: 

 

M: Om man jobbar, studera också själv, man vill, man önska att studera för att veta mer och                  

prata med och hitta mer kompisar. Men bara att sitta och studera 3 år, 4 år utan att göra                   

någonting, eller 2 år, det är jättesvårt.  

 

Här uttrycker M att jobbet motiverade honom till att studera och lära sig språket. När han inte                 

längre jobbade tappade han all motivation till att utveckla sin svenska, då han inte längre               

kände att han hade något tydligt syfte till det. Vidare diskuterade intervjupersonerna kring             

hur de tappade motivationen när de talade med människor som de inte förstod och som inte                

förstod dem. En deltagare menade att när hon kände att hon kunde ha ett samtal med någon                 

ökades hennes självkänsla, vilket i sin tur ökade hennes motivation: 

 

J: När jag sitter med andra och förstår vad de säger, jag känner att jag är bra, jag kan göra                    

någonting. Men ibland när jag sitter med, jag har min kollega… när han pratar, jag förstår                

ingenting…. jag känner att jag kan ingenting. Jag kan göra inte någonting, jag kan… Så det                

påverkas [av] människor.  

 

Även en annan deltagare talade om hur självförtroendet spelar stor roll för att hitta              

motivationen till att lära sig ett nytt språk: 

 

M: Det är viktigaste att man känner sig självförtroende, när man kan prata, förstå andra,               

förklara och … byta troende, kultur. Kunna kommunicera med andra, det är viktigaste. 

 

Detta kan kopplas till Dysthes (2001) resonemang kring inre belöning i förhållande till             

samhällets om omgivningens förväntningar. Genom att känna att kommunikationen med          

andra fungerar, får deras självförtroende ett lyft och verkar som en sorts inre belöning. För att                

hitta motivation som språkstuderande är det alltså viktigt att samtala med andra människor             

som har förståelse för den situation de befinner sig i. Det är också viktigt att samtalspartnern                

kan anpassa sitt språk efter den andres förmåga. Ett ökat självförtroende kan öka             

motivationen till att lära sig språket ytterligare. Därför är det viktigt att ofta samtala med               
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människor runt omkring sig när man lär sig språket, inte bara för att utveckla språket utan                

även för att hitta motivationen av att det går. Precis som Dysthe (2001) skriver kräver               

språkinlärning ett aktivt förhållningssätt då både läraren och studenten är agenter i            

språkinlärningen. Motivationen hos den som lär sig språket är därför ytterst viktig för att en               

utveckling ska ske.  

 

Det sociokulturella perspektivet visar även på hur den som lär sig behöver känna             

meningsfullhet i inlärningen för att hitta motivation (Dysthe 2001). Eftersom människor har            

olika bakgrund har de även olika preferenser när de gäller inlärning. Detta visar på vikten av                

att kombinera språkstudierna med att inte endast läsa och skriva, utan också att få öva på att                 

samtala med varandra. Eftersom språkstuderande som är mindre vana vid att studera inte har              

samma förutsättningar som de med studievana, kan det vara svårare för dem att lära sig               

språket på en högre nivå. Det är därför särskilt viktigt för dem att hitta människor runt                

omkring sig att tala svenska med (Torres 2002). Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv är              

det också viktigt att låta den senare språkinlärningsmetoden framträda, eftersom att lära och             

utvecklas tillsammans med andra är den bästa metoden (Dysthe 2001). 

6.4 Socialt nätverk och språkutveckling 

I detta kapitel utvecklar vi hur respondenternas sociala nätverk och sociala kapital kan             

möjliggöra deras språkutveckling. I slutet av kapitlet analyserar vi också hur respondenterna            

interagerade och kommunicerade med varandra i fokusgrupperna, för att kunna analysera hur            

detta kan inverka på deras språkutveckling.  

 

I fokusgrupperna ställde vi frågan om respondenterna tyckte att de lärde sig mer av att tala                

svenska med svensktalande än med människor som hade svenska som andraspråk. Samtliga            

respondenter menade att det var viktigt att tala svenska ofta med andra människor, men              

upplevde inte att den andre personens språkkunskaper inte hade särskilt stor betydelse för den              

egna inlärningen. Trots det kan vi utifrån nedanstående citat utläsa att en respondents             

språkinlärning utvecklades av att samtala med svensktalande:  
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M: När jag jobbade tidigare, jag våga att prata svenska, tvingad att prata svenska och lyssna                

svenska utan att jag förstår allt. Men när jag åkte tillbaka till hemma, letade efter de några ord                  

som komma ihåg, vill att vet vad betyder dem, studera några ord.  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi förstå att Ms kollegor, avsiktligt eller oavsiktligt,             

fungerade som medaktörer i hans språkutveckling (Säljö 2014). M fick nya erfarenheter            

genom att arbeta, och genom att lära sig språket i samtal med andra som talade på ett annat                  

sätt än han var van vid kunde han ta till sig dessa nya erfarenheter av omvärlden (ibid.).                 

Respondenten själv upplevde inte att det gjorde någon skillnad om samtalspartnern eller            

samtalspartnerna talade flytande svenska, men utifrån citatet kan vi ändå tänka oss att hans              

språkinlärning och ordförråd gynnades av att hans kollegor talade språket flytande. Detta kan             

vi anta då han med egna ord uttrycker att han ofta stötte på nya ord i samtal med svenskar                   

som han sedan försökte komma ihåg till nästa gång. Vi kan även tala om att M befinner sig i                   

proximalzonen i samtalet med svensktalande; genom samtalet får han tillgång till nya            

färdigheter, såsom ett utökat ordförråd, och därmed möjliggör han sin kommande           

språkutveckling (Dysthe 2001). Till skillnad från M, upplevde flera av respondenterna istället            

att det var mycket svårare att samtala med svensktalande. En av respondenterna som fick              

frågan uttryckte att det ofta kändes obehagligt att tala med någon som var flytande i språket,                

då hon var orolig för att hon inte skulle kunna förstå allt och svara på “rätt” sätt: 

 

J: Jag har problem med det när en person pratar som jag har… jag kanske pratar inte, ja, bra                   

kanske. Pratar fel. Jag… eh… då blir jag tyst.  

  

Flera av respondenterna instämde med J och uppgav att svenskar ofta talade för snabbt eller               

för svårt, och att resultatet blev att respondenten istället satt tyst i samtalet då hen upplevde                

sina svenskkunskaper som otillräckliga. I flera av fokusgrupperna bad respondenterna även           

om ursäkt för sin svenska. Utifrån proximalzonsteorin kan detta förstås med att            

respondenterna har en viss grundkunskap om det svenska språket, som möjliggör att de kan              

delta i samtalet; deras nuvarande “språkkompetens”. I samtal med svensktalande har M            

kanske inte tillräcklig kunskap för att förstå allt som sägs i samtalet men hör och lär sig nya                  

ord som används, och tar med sig dessa erfarenheter för att använda i framtiden (Säljö 2014).                

M uppger också att han deltar aktivt i sitt lärande och är en aktiv agent i den sociala                  
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samverkan (Dysthe 2001) då han frågar vad ett ord betyder när han stöter på det, lägger orden                 

på minnet och studerar dem i efterhand, och därmed möjliggör sin egen språkutveckling. Om              

proximalzonen är området mellan det som eleven redan kan och det som eleven har möjlighet               

att utveckla kunskap om inom en snar framtid (Dysthe 2001) är zonen också relativt liten. En                

person som redan upplever att hen har begränsade kunskaper i språket skulle kanske känna              

att det är en för stor utmaning att tala med någon som har språket som modersmål och kan                  

språket flytande.  

 

Att flera av respondenterna upplevde att det var mycket svårare att tala med svenskar kan               

kopplas till motivation. Som vi tidigare konstaterat menar Kashinah (2014) att motivation            

spelar en avgörande roll för inlärningen. Det är troligt att respondentens motivation för att              

lära sig och bli bättre på språket minskar om respondenten upplever att hen inte kan               

kommunicera med människor som talar språket flytande. För att möjliggöra inlärning krävs            

att eleven utmanas för att drivas framåt, men om utmaningen upplevs som för svår av eleven                

kanske det istället leder till att hen tappa motivationen till att lära sig. Även Budíanto (2010)                

lyfter vikten av motivation för språkinlärning, och skriver att det är viktigt för motivationen              

att hitta människor som befinner sig i samma situation som en själv, och som upplever               

samma stress och ångest över att lära sig det nya språket. Detta är något som personerna i                 

fokusgrupperna har diskuterat utifrån att de föredrar att tala med människor som också lär sig               

språket framför att tala med svenskfödda: 

 

H: Jag tänker att det är lättare när vi pratar med svenska som andraspråk, för att vi kan 

förstå varandra. 

 

H menar att hon hellre talar med människor i samma situation som hon själv, för att hon 

känner att de har en förståelse för varandra. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att de 

rent språkmässigt har lättare att förstå varandra när de talar. Det kan även vara så att de 

känner att de har en förståelse för varandras situation och därför kan anpassa språket till 

varandra. Samtliga grupper uttryckte att de kunde känna en ängslan för att tala med 

svensktalande, dels för att de är rädda att inte förstå vad personen de talar med säger, och dels 

för att de själv ska säga fel. Medan proxymalzonsteorin  menar att människan utvecklas med 

hjälp av andra och och framför allt tillsammans med någon som är skickligare än de själva 
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(Dysthe 2001), kan detta istället också skapa en ängslan för att göra bort sig. En av deltagarna 

menade att när hon pratade med en svensk var hon hela tiden rädd för att inte kunna svara på 

det personen sa. Detta kan medföra att personerna inte vågar prata med människor som kan 

bättre svenska eller att det bildas en spärr när de pratar vilket kan hämma utvecklingen. 

 

I intervjuerna lyfte flera av respondenterna vikten av att våga tala. De uttryckte också att det                

var viktigt att tala språket mycket och ofta för att kunna förbättras, samt för att förhindra att                 

de glömde bort det de lärt sig. En av respondenterna relaterade detta till sin erfarenhet av att                 

arbeta i Sverige:  

 

M: Efter SFI kan man utveckla sin språket med jobb eller praktik. Och det är jätte-jättestor                

skillnad, jättestor skillnad på den. Jag har redan studerat till C-nivå på SFI, sedan arbetade jag                

nio månader, jag blev nästan flytande språket. Efter nio månader jag blir arbetslös tre år, så                

jag försvann allt. 

 

Utifrån det M säger kan vi förstå att arbetet spelade en betydelsefull roll på hans väg till att                  

förbättra sina språkkunskaper. Detta styrker Segendorfs och Teljosuos (2011) resonemang          

om att en arbetsförlagd utbildning eller praktik som ett komplement till traditionell            

språkutbildning kan fungera framgångsrikt för att underlätta språkinlärning och för att           

möjliggöra nätverksbyggande. M pekar på att hans språkutveckling hindrades och att hans            

språkkunskaper till och med försämrades när han inte längre hade tillgång till det sociala              

nätverket som ett arbete erbjuder. Det överbryggande sociala kapitalet (Hawkins & Maurer            

2012, Szreter & Woolcock 2004) som skapas genom att bygga upp relationer med människor              

som skiljer sig från en själv, minskades när M inte längre hade ett jobb att gå till. När vi tittar                    

på hans nätverkskarta (figur 1) kan vi också se att gamla arbetskamrater befinner sig längst ut                

i hans sociala nätverk. Även om han fortfarande har kontakt med dem spelar de kanske inte                

en tillräckligt betydande roll i hans liv för att inverka positivt på hans språkinlärning. Det kan                

också kopplas till en minskad motivation till att lära sig språket när han inte längre upplevde                

att han hade något syfte med att tala språket flytande.  

 

Det sammanbindande sociala kapitalet, den närmsta gemenskapen, spelade för många av           

respondenterna en betydligt mindre del i deras språkinlärning: 
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H: Ibland jag frågar barn de ska prata svenska med mig, de säger “nej svenska är skola eller                  

dagis, och [respondentens språk] är hemma”. Och sen när jag pratar med dem lite svenska;               

“nej du vet inte, det är inte rätt, du måste säga den och den”.  

 

H talar om att hennes barn vill skilja mellan livet på skola eller dagis och livet med sin familj                   

i hemmet. Några av respondenterna lyfte också att det är viktigt att barnen inte förlorar sitt                

modersmål och att de därför aktivt väljer att tala modersmålet hemma. Det här är något som                

kan fungera för att skapa en ökad känslan av gemenskap och samhörighet till familjen (J.               

Nawyn et. al 2012) men som inte hjälper respondenterna att utveckla sina språkkunskaper i              

svenska. När vi bad deltagarna rita upp sina sociala nätverk kunde vi märka att den tredje                

gruppen, där respondenterna hade betydligt mindre kunskaper i svenska än de övriga            

fokusgrupperna, hade färre kontakter i sina nätverkskartor (se figur 6-9). Dessa respondenter            

hade då ett socialt nätverk som var koncentrerat till den närmaste familjen. Det kan vara så                

att de upplevde ett tillräckligt socialt sammanhang inom familjen och därmed inte hade något              

behov av att utöka sitt nätverk till personer utanför den närmaste nivån. I figur 9 kan vi                 

exempelvis se hur respondenten endast har ritat upp en cirkeln som består av hennes två barn                

och en nära vän. I intervjun berättade hon att det är alla hon känner och hon uttryckte att hon                   

är nöjd med det. Hon har därmed endast sammanhängande socialt kapital i sitt sociala              

nätverk, vilket vi tidigare konstaterat också kan hämma hennes språkinlärning. Om personen            

i fråga får ett tillräckligt socialt stöd av sina närmaste, är det en förklaring till att hennes                 

sociala kapital fortsätter vara litet, då hon inte känner något behov av att söka sig utanför den                 

närmsta kretsen (Hawkins & Maurer 2012).  

 

Enligt Torres (2002) kan det även vara så att respondenterna i grupp 3 har färre kontakter i                 

sitt sociala nätverk på grund av sina kunskaper i svenska. Med andra ord att deras kunskaper i                 

svenska försvårar deras möjligheter till att bygga sitt nätverk i Sverige. Att de, på grund av                

språket, har både svårare för att hitta en gemenskap och för att få ett arbete kan medföra att                  

deras språkmässiga utveckling avstannar och därmed fastnar i en ond spiral som är svår att               

komma ur. Några av respondenterna i fokusgrupperna lyfte att de hade utlandsfödda vänner,             

bekanta, grannar eller studiekamrater som de talade svenska med eftersom de inte hade             

samma modersmål. Däremot var det väldigt få av respondenterna som uppgav att de hade              
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svenskfödda i sina sociala nätverk. Av de som uppgav att de hade svenskfödda i sina sociala                

nätverk var relationerna främst kopplade till arbete eller praktik, och tillhörde inte den             

närmsta kretsen av deras nätverk.  

 

Något som märktes tydligt i samtliga intervjuer var att respondenterna vid fler olika tillfällen              

hjälpte varandra med exempelvis ett specifikt ord. Om den som talade stannade upp i en               

mening och försökte hitta rätt ord, var de andra deltagarna snabba att hjälpa personen med               

förslag på vilket ord hen kunde mena: 

 

H: [...] Jag går till ABF och folkuniversitet för studera som ny eh….kommer till sverige... 

M: ...Nyanländ… 

 

Det här är ett av många exempel på hur respondenterna hjälpte varandra. Om en av               

respondenterna var osäker på ett visst ord eller hur hen skulle uttrycka sig kunde en annan                

respondent som var mer bekväm i språket hjälpa till och lära den andra genom att exempelvis                

föreslå ett ord hen kunde använda i sammanhanget. Detta visar på hur proximalzonsteorin             

kan fungera i praktiken. Eftersom lärandet inte är begränsat till endast skolan, utan sker i alla                

sorters interaktion, så är en viktig del av lärandet att aktivt medverka (Säljö 2014) genom att                

våga rätta andra och att själv bli rättad. Utifrån fokusgrupperna var det dock sällan tydligt               

vilken av respondenterna som mer säker i språket. Istället var det i samtalen tydligt att alla                

hjälpte alla och att de på så sätt både lärde ut och lärde sig något själva. Förmågan att kunna                   

lära någon något kan även ha varit positiv för den egna inlärningen och öka motivationen, då                

respondenten kan känna att hen kan något samtidigt som hen kan betyda något för andra               

(Dysthe 2001). Genom att respondenterna kan lära ut det de själv lärt sig till andra, ökar deras                 

självförtroende och därmed också deras motivation. I sammanhanget av våra fokusgrupperna           

fanns det alltså inte en ‘lärare’ och en ‘elev’, utan deltagarna kunde lära av varandra när det                 

gällde språket. Det kan vara så att kommunikationen hade sett olika ut om en av               

respondenterna var infödd i Sverige och talade språket helt flytande. Det kanske då inte hade               

känts lika självklart att personen som var säkrare i språket skulle rätta de andra eller hjälpa                

dem att hitta rätt ord eftersom deras förutsättningar gällande språket skilde sig åt för mycket.               

Utifrån Torres (2002) kan vi förstå att människor med samma etniska bakgrund kan ha lättare               

för att känna tillhörighet till varandra då de befinner sig i en liknande situation. Vi kan också                 
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tänka oss att respondenterna, även då de kom från vitt skilda hemland, kunde känna en viss                

samhörighet till varandra i och med att de delade erfarenheter av att ha kommit till ett nytt                 

land och att försöka anpassa sig till en ny kultur och ett nytt språk.  

 

Under fokusgrupperna kunde observeras att diskussionsdeltagarna vågade tala mer och mer           

öppet längre in i diskussionen. En förklaring till detta kan vara att de kände sig trygga med                 

varandra eftersom de märkte att de övriga gruppdeltagarna befann sig i samma situation som              

de själva. Flera av deltagarna nämnde hur obekväma de var när de talade svenska och               

ursäktade sig för att de inte talade språket så bra, vilket övriga i gruppen kunde relatera till: 

 

J: Förlåt mig jag, jag kan inte prata bra svenska. Jag kanske pratar fel.  

 

Enligt Budianto (2010) kan en känsla av gemenskap i språkinlärningen lindra ångest, vilket i              

fokusgrupperna kan ha visat sig genom att deltagarna vågade öppna sig mer och tala mer. Ett                

annat exempel på hur deltagarna relaterade till varandra och på så sätt byggde känslan av en                

gemenskap i gruppen var hur de ofta höll med varandra. Detta skedde i samtliga grupper och                

vi kunde observera hur medhåll från andra i gruppen motiverade dem att tala mer om detta                

ämne. Detta kopplas naturligt till det sociokulturella perspektivet, då en individ lär sig             

tillsammans med andra och agerar på ett sätt som uppmuntras av omgivningen. Att samla en               

grupp där individerna kan relatera till varandra och uppmuntra varandra kan alltså underlätta             

språkinlärningen genom att det skapas en trygghet i och med att gruppmedlemmarna hjälper             

varandra, både genom att tillsammans utveckla språket och genom att öka motivationen hos             

varandra.  

6.5 Vägen till arbete 

I detta kapitel sammanfattar vi hur arbete och praktik kan underlätta språkutveckling. Vi             

redogör också för respondenternas bild av sitt sociala nätverk i relation till deras möjligheter              

för att få ett jobb och för gemenskap. 

 

Som vi nämnt i föregående kapitel ansåg ett flertal av respondenterna att arbete eller praktik               

kunde fungera som bra metoder för att snabbt lära sig svenska. Eftersom respondenterna i de               
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två första grupperna arbetade genom en arbetsmarknadsåtgärd diskuterade de skillnaden i sin            

språkinlärning före och efter att de hade ett jobb. De menade att arbetet har hjälpt dem i                 

språkutvecklingen och att deras svenska hade förbättrats sedan de började arbeta: 

 
Sh: kanske på jobbet. Man kan prata med andra. Här, till exempel, nu har jag en svensk                 

kollega och jag pratar med honom och det finns faktiskt många ord som jag förstår inte vad                 

det betyder, och jag frågade honom: vad menar du med den här ord? Och jag skrivit, eller,                 

jag använder det nästa gång. 

 

Respondenterna i grupp 3 hade inte arbetat i Sverige och kunde därför inte jämföra hur               

arbetet hade hjälpt dem att lära sig språket. Däremot nämnde samtliga i gruppen att de trodde                

att praktik eller arbete skulle hjälpa dem att lära sig mer svenska, genom att de då skulle få                  

möjlighet att talar mer svenska, vilket hade kunna hjälpa dem att utvecklas:  

 

Mo: Jag tror finns många människor lära sig svenska om jobb, med andra människor. När               

tar praktik tar praktik, när jobba på dagis, finns många barn prata svenska, jag sitta med                

barn, lyssna. Kanske. Eller andra jobb. Apotek också prata med människor. 

 

Här beskriver personen hur praktik är en bra metod för att lära sig språket då det skulle                 

möjliggöra att hon oftare träffar människor som talar svenska. Detta visar på hur             

respondenterna tror att de kan utvecklas av att tala med andra människor och framför allt               

människor som ligger på en högre nivå i svenska (Dysthe 2001). Detta visar på att det inte                 

räcker med att erbjuda SFI för nyanlända eller för människor som vill lära sig svenska, utan                

att det kompletteras med någon form av praktik. Intervjupersonerna beskrev även att det de              

lärde sig på SFI inte var detsamma som den svenska de lärt sig på praktik eller på en                  

arbetsplats: 

 

A: Också… språk vi pratar på jobbet och på vägen, olika från språk på skolan. Inte                

samma.…. för lära språket för jobbet, för varför studera.  

  

I detta finns en tydlig koppling till Vygotskijs proxymalzonsteori (Dysthe 2001) som            

förklarar hur progression inom språk kan främjas när individer lär sig tillsammans med någon              

med mer utvecklade kunskaper. De uttryckte även en vilja att kombinera språkutbildning och             
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praktik för att kunna lära sig yrkessvenska som lämpar sig för det yrkesområde de är               

intresserade av att arbeta inom. Precis som Olli Segendorf och Teljosuo (2011) skriver hade              

en alltså en insats i form av arbetsplatsförlagd språkutbildning kunnat vara framgångsrik,            

vilket även är något våra fokusgrupper är enade om.  

 

På frågan om vilken roll det sociala nätverket spelade i relation till arbetssökande menade              

grupp 1 och grupp 2 att det sociala nätverket var mycket viktigt, medan grupp 3 istället lyfte                 

vikten av att kunna klara sig själv. Respondenterna i grupp 2 upplevde att de kunde använda                

sitt sociala nätverk för att hitta arbete, i likhet med den forskning som Lancee (2020)               

presenterar, som visar att en persons sociala kapital och sociala nätverk kan hjälpa personen              

att få tillgång till arbetsmarknaden. I grupp 2 menade båda intervjupersoner att de kunde be               

bekanta i sitt nätverk om hjälp i sitt arbetssökande:  

 

A: Ja absolut! Jag kan få ett jobb här från andra och från socialt nätverk. 

 

S: De rekommenderar oss till andra, till exempel “åh jag känner min vän, hon är jätteduktig                

på till exempel dator, hon kan svenska” och så. 

 

Intervjupersonerna kan sägas ha ett stort socialt kapital, då de har kunnat knyta nya kontakter               

med personer som de känner att de kan be om hjälp i arbetssökandet. Utifrån              

intervjupersonernas nätverkskartor (figur 4-5) kan vi se att de båda ritade upp flera relationer              

i form av vänner eller grannar som stod nära dem och som de troligtvis kan få hjälp från.                  

Enligt respondenterna kan vännerna eller grannarna hjälpa till exempelvis genom att           

rekommendera dem till arbetsgivare eller rekryterare. Om respondenternas vänner eller          

grannar har ett stort kapital: socialt, ekonomisk eller kulturellt, kan det möjliggöra att             

respondenterna kommer i kontakt med rekryterare för ‘bättre’ jobb med säkrare och mer             

välbetalda anställningar. Intervjupersonernas sociala kapital omvandlas därmed till ett         

ekonomiskt kapital genom att de får tillgång till arbeten som de annars inte hade haft               

möjlighet att söka.  

 

Förutom att intervjupersonernas sociala nätverk kunde hjälpa dem att hitta arbete, ledde            

arbetet också till att de kunde utöka sina sociala nätverk, vilket framgår av respondenternas              

41 



nätverkskartor i grupp 1 och 2 (figur 1-5). Vi kan utgå från att deras möjligheter till att hitta                  

jobb nästa gång ökar i takt med att de skapar nya relationer på jobbet och bygger ut sitt                  

sociala nätverk. Även i grupp 1 såg intervjupersonerna betydelsen av att ha ett stort socialt               

nätverk för att hitta arbete, men de talade om detta på ett mer allmänt plan: 

 

M: Du har kontakt människa, stor kontakt människa. Du får ett jobb. Annars, det funkar inte                

bara, skicka annonser och leta efter ett jobb. Så det är en väg för dig att hitta ett jobb direkt.  

 

Ovan diskuterar M hur han upplevt sin situation som arbetssökande i Sverige. Han talar om               

det sociala nätverket som något som kan användas för att undvika den vanliga             

rekryteringsprocessen. Detta stämmer med Segendorfs och Teljosuos (2011) påståenden om          

att utrikesfödda, jämfört med inrikesfödda, oftare använder sig av sitt nätverk för att hitta              

arbete. M menar också att de personer som söker arbete genom att skicka in annonser inte                

kommer att få någon anställning och att de därför både behöver ha ett socialt nätverk och                

kunna använda sig av det i jobbsökandet. Eftersom många arbetsgivare anställer utifrån            

rekommendationer eller efter egna sociala kontakter (Calvó-Armengol & Jackson 2004)          

verkar det som att arbetslösa, och särskilt utlandsfödda arbetslösa, behöver bygga ett socialt             

nätverk med relationer som ger dem både ett överbryggande och ett länkande socialt kapital.              

Deras sociala nätverk kan fungera för att ge information om arbetsmöjligheter, samt minska             

avståndet mellan de själva och arbetsgivare eller chefer (Calvó-Armengol & Jackson 2004)            

och på så sätt kan de använda sitt överbryggande sociala kapital för att få tillgång till ett                 

länkande socialt kapital. I grupp 1 talade respondenterna också om behovet av att knyta              

kontakt med andra människor i samma fält som de själva för att kunna hitta arbeten som                

stämde med den utbildning de fått i hemlandet:  

 

H: Där [i en förening] kan man hitta praktik i samma som han studerar, det är perfekt för                  

studera, för lära sig svenska. Och ordet som man använder i samma jobbet, och det kan öppna                 

[...] väg till jobbet också. De kan känna varandra, du kan rekommendera någon. Så vi hoppas                

att vi fått… jobbet i samma som vi studerar.  

 

Vi kan tänka oss att respondenterna i grupp 1, till skillnad från grupp 2, inte upplevde att de                  

kunde använda sitt sociala nätverk i sitt arbetssökande eftersom de ville hitta ett arbete inom               
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sitt specifika fält. Respondenterna uttryckte att de inte hade någon riktig möjlighet att träffa              

andra människor med samma utbildning som de själva via exempelvis SFI, och därmed inte              

hade förutsättningarna för att knyta sociala kontakter som kunde hjälpa dem på            

arbetsmarknaden. Gemensamt för respondenterna i alla tre fokusgrupper var att de inte talade             

om de närmaste i sitt sociala nätverk (föräldrar, partner, barn) som någon de vände sig till för                 

hjälp när de sökte arbete. Det bekräftar att det sammanbindande sociala kapitalet, till skillnad              

från det överbryggande sociala kapitalet, i regel inte fungerar för att möjliggöra skapandet av              

nya sociala kontakter eller för att etablera någon på arbetsmarknaden. I grupp 3 menade              

respondenterna att de inte alls ville använda sitt sociala nätverk i sitt arbetssökande: 

 

So: När finns släkt eller min man eller min son, hjälper mig varje dag eller varje gång [...] och                   

jag pratar inte svenska. När vill hjälp, om min man hjälper mig. Jag måste själv. 

 

I citatet ovan visar respondenten på att hon inte vill förlita sig för mycket på sin familj och                  

istället visa att hon kan klara sig själv. De andra intervjupersonerna i fokusgruppen höll med               

henne om detta. Det kan tilläggas att intervjupersonerna i grupp 3 också hade relativt små               

sociala nätverk och ingen arbetserfarenhet i Sverige. Vi kan tänka oss att ett litet socialt               

kapital kan innebära att den arbetslöse har mindre kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar             

(Aguilera 2002) vilket i sin tur kan leda till färre arbetsmöjligheter. En annan respondent              

uttryckte också att hon inte hade många sociala kontakter att tillgå för att hitta ett jobb: 

 

Mo: Frurs, min brors... svägerska. Jag prata med hon, hur man ska få jobba. Hon sa “jag vet                  

inte. Jag vill jobba också”. Hon svenska. Och det konstigt. Jag hjälpa henne.  
 

Utifrån Aguilera (2002) och respondenternas utsagor kan vi anta att det skulle gynna             

långtidsarbetslösa att erbjuda fler program utöver språkutbildning, såsom program som          

förklarar hur den svenska arbetsmarknaden ser ut eller stöd och hjälp för långtidsarbetslösa             

att öka sitt sociala kapital. Ett annat exempel på hur arbetslösa kan öka sitt sociala kapital,                

vilket lyftes i grupp 1, kan vara att gå med i en förening. I gruppen talade de om behovet av                    

föreningar för att få möjlighet att träffa likasinnade med samma intressen som de själva. I               

intervjun framgick att de önskade tillgång till fler föreningar där fokus i mötena inte låg på                

språkinlärning, utan på gemensamma intressen:  
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M: Till exempel, jag har… jag har studerat som sociologi. Om det finns förening, alla som                

har utbildning till exempel, och pratar om olika problemet i samhället. Och jag, till exempel,               

går med, de... lyssna och berätta lite. Det funkar jättebra för mig, till exempel.   

 

M uttrycker ett behov av någon form av sammanhang som inte är direkt knuten till hans                

språkinlärning eller utbildning. Det framgår av hans redogörelse att en förening kan erbjuda             

samhörighet mellan personer med gemensamma intressen, en plats där de kan lära känna             

varandra och känna gemenskap. Även en respondent i grupp 2 formulerade var hon kunde              

finna gemenskap, och talade om att utöka sitt sociala nätverk med människor födda i Sverige: 

 

S: De [svenskarna] är jättesnälla faktiskt men jag tror de kanske, accepterar de andra              

svenskar, inte vi som invandrare och ni vet. Ja, och de pratar med oss och de hjälper oss men                   

de...Jag har ingen svenska vänner så [...] Jag vet inte varför kanske, kanske alla mina               

kompisar på skolan var invandrare på SFI, så de alla nyanlända [...] Men kanske på               

universitet kan det bli lättare.  

 

S menar att en utbildning på universitet skulle kunna fungera som en stadig plats där hon får                 

möjlighet att träffa svenskfödda och lära känna dem, något hon inte har haft möjlighet till               

tidigare. Både föreningsliv och en universitetsutbildning hade kunnat hjälpa respondenterna          

att utöka sina sociala nätverk utifrån deras intressen, och utifrån deras utsagor låter det som               

att detta är något de skulle vilja. Gruppen har ett tydligt syfte som grundar sig i något som                  

gruppmedlemmarna bryr sig om, och på så vis upplever de mötena och relationerna som              

meningsfulla. Föreningslivet verkar inte endast för att öka individens sociala kapital genom            

att möjliggöra att nya överbryggande relationer skapas, som i sin tur kan hjälpa individen i               

sitt arbetssökande. Föreningslivet kan också ha ett värde i sig för individens känsla av              

gemenskap och sammanhang. Att känslan av meningsfullhet och gemenskap är viktig blev            

tydligt när respondenterna i första gruppen diskuterade pensionen:  

 

M: I mitt land, 60. Du kan inte jobba mer. En dag, du kan inte. 60, hej då. 

H: Och de vill jobba [...] De vill jobba längre. Men de känner att när de är 60 och slutar                    

jobbet, de känner att de är döda. Då, det finns någonting att göra… varje dag. De brukar att                  

vakna varje dag och gå till jobbet. 
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Respondenterna kom fram till att livet tappade sin mening för många när de inte längre               

arbetade. Vi kan konstatera att gemenskapen som respondenterna känner till de närmaste,            

som utgörs av exempelvis familj och vänner, kanske inte är tillräcklig för att individen ska               

känna betydelsefullhet. Gemenskapen genom ett arbete eller en förening, med tydliga syften            

och mål, spelar en viktig roll för att känna samhörighet till samhället som individen bor i och                 

människorna som befinner sig där.  

7. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur långtidsarbetslösa som lär sig svenska ser på               

betydelsen av gemenskap för sin språkliga och individuella utveckling. Utifrån detta           

formulerade vi frågeställningar som behandlade respondenternas syn på betydelsen av          

gemenskap och språk i relation till arbete, samt hur gemenskap kunde hjälpa dem i sin               

språkinlärning. I vår avslutande diskussion kommer vi att kort resonera kring studiens            

resultat och relatera detta till våra frågeställningar. Slutligen argumenterar vi för hur            

resultatet är relevant för socialt arbete. 

 

Vår studie bygger på utsagor från 9 intervjupersoner med erfarenhet av att invandra till ett               

nytt land. Till följd av detta har de alla upplevelser av att försöka hitta sitt sammanhang i                 

landet, att förhålla sig till en ny kultur och att skapa nya, varaktiga relationer, i vilket språket                 

spelar en viktig roll. I intervjuerna talade respondenterna om språket som betydelsefullt bland             

annat för att kunna integreras i samhället och för att kämpa för sin sak i kontakten med                 

svenska myndigheter. Kopplat till vår frågeställning om hur respondenterna ser på språkets            

betydelse i förhållande till arbete, lyftes språket som avgörande för att få arbeta i Sverige.               

Likt den forskning vi har tagit del av talar intervjupersonerna om goda språkkunskaper som              

något som kunde öka deras chanser att snabbare komma in på arbetsmarknaden och bli              

självförsörjande. Som svar på hur respondenterna talar om gemenskapens betydelse för att            

närma sig arbetsmarknaden, menade intervjupersonerna med ett större socialt nätverk i           

Sverige att detta kunde hjälpa dem att få arbete, medan de med ett mindre nätverk inte såg                 

hur deras nätverk kunde hjälpa dem på arbetsmarknaden. Detta tydliggör betydelsen av  
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målgruppens behov av stöd i att bygga upp sitt sociala nätverk och kapital. Det blev tydligt                

att praktik eller arbete kan användas som en metod för att både bygga ut sitt sociala nätverk                 

och för att utveckla sina färdigheter i det svenska språket, vilket bemöter frågeställningen om              

hur respondenterna diskuterar gemenskapens betydelse för sina möjligheter att utveckla sina           

svenskakunskaper. De intervjupersoner som hade fått ett arbete genom en          

arbetsmarknadsinsats upplevde allihop att deras språk hade förbättrats sedan de började           

jobba. Detta går bland annat att förstå utifrån respondenternas sociala nätverk; de            

intervjupersoner som börjat arbeta fick tillgång till ett större socialt nätverk, utanför den             

närmaste kretsen, vilket i enlighet med proximalzonsteorin kunde fungera för att öka deras             

språkinlärning. Det går också att förstå utifrån känslan av motivation; kanske upplevdes            

språkinlärningen som mer meningsfull för respondenterna när de hade ett tydligt mål med sitt              

lärande? Viljan att lära känna kollegorna, uppleva gemenskap på jobbet och att kunna hänga              

med i samtalen kan i sig fungera som en drivkraft för att förbättra sina språkkunskaper. Flera                

av respondenterna uttryckte också att deras självkänsla ökade när de upplevde att de kunde              

samtala på svenska med andra. Detta kan medföra att det känns mindre skrämmande att tala               

språket, och göra att respondenterna kan känna sig mer bekväma med att ta kontakt med               

människorna omkring dem. 

 

Studiens resultat visar på hur gruppen och gemenskapen kan underlätta, förbättra och            

förkorta tiden för nyanlända att lära sig svenska. Att i språkundervisning, såsom exempelvis i              

SFI, använda sig av metoder som bygger på sociokulturellt lärande och som främjar             

gemenskap borde därmed eftersträvas. Att låta människor lära sig tillsammans bidrar både till             

ökad motivation och möjligheten att ta hjälp av och att hjälpa varandra. Samtidigt kan vi               

utläsa att språkutbildningen inte bör begränsas till klassrummet. Utifrån respondenternas          

erfarenheter kan vi förstå att arbetet har spelat en betydande roll i deras språkinlärning, och               

detta är något som fler utbildningar skulle kunna dra fördel av. Att kombinera nyanländas              

språkutbildning med någon form av praktik eller arbete skulle kunna fungera för att öka              

elevernas motivation och ge dem ett syfte för att vilja lära sig språket. Samtidigt skulle en                

praktik eller ett arbete ge nyanlända fler möjligheter till att knyta kontakter och utöka sitt               

sociala nätverk, vilket inte endast kan gynna deras språkinlärning och framtida möjligheter            

till arbete, utan också kan hjälpa dem att skapa nya, starka relationer och ge en ökad känsla                 

av gemenskap. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Gruppdiskussion 

Öppningsfrågor 
- Vad heter du? När kom du till Sverige? 

 
Introduktion 

- Har du jobbat tidigare? Med vad? 
- Har du någon utbildning? Svensk/utländsk.  
- Har du läst SFI? 

 
Övergångsfrågor 

1. Varför lär du dig svenska?  
2. Hur gör du för att lära dig svenska?  
3. Vad är det som är svårt med att lära sig ett nytt språk? 
4. Vad skulle hjälpa dig för att lära dig svenska? 

 
Nyckelfrågor 

5. Rita “socialt nätverk”-träd. Nu och tidigare.  
a. Har du några svenskfödda i ditt sociala nätverk? 
b. Påverkar ditt sociala nätverk din språkutveckling? 
c. Hur hjälper ditt sociala nätverk dig att hitta jobb? 

6. Vad är gemenskap?  
a. Var känner du gemenskap? 
b. Är det svårt att komma in i svensk gemenskap? Varför/varför inte? 

7. Tycker du att det ger dig något att ses i grupp? 
8. Är det lättare att lära sig språket tillsammans med andra?  

a. Har ni märkt någon skillnad på språkinlärningen nu när ni börjat jobba? 
 
Avslutande frågor 

- Några råd till socionomer?  
- Finns det någon insats som du saknar?  
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Bilaga 2. Samtycke för deltagande i fokusgruppsintervju 

Amanda Ganslandt och Anona Klemedsson  

Lunds Universitet 

 

Syftet med vår studie är att utifrån det sociokulturella perspektivet undersöka hur            

utrikesfödda svenskar med begränsade svenskkunskaper, som befinner sig i         

långtidsarbetslöshet, upplever gruppens och gemenskapens betydelse för språklig och         

individuell utveckling. Vidare är syftet att få en tydligare bild av kopplingen mellan             

gemenskap och målgruppens möjligheter att utveckla sina färdigheter i det svenska språket            

samt deras ökade möjligheter att blir självförsörjande. 

 

❏  Jag har fått information om projektet och vad min medverkan innebär och fått tillfälle 

att ställa frågor.  

❏ Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt, och att jag kan avstå från att 

delta eller när som helst avbryta mitt deltagande utan att ange några skäl.  

❏ Jag är medveten om att alla uppgifter om alla enskilda personer kommer att 

anonymiseras. 

❏ Jag har fått information om att uppgifterna som framkommer under intervjun kommer 

endast användas i forskningssyfte. 

❏ Jag har fått information om att uppgifterna som framkommer under intervjun kommer 

förstöras när uppsatsen är klar. 

❏ Jag samtycker till att delta i undersökningen.  

 

 

Underskrift ________________________________ Datum ____________________ 
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Bilaga 3. Ritningar: Socialt nätverk 

Figur 1 
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Figur 2 
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Figur 3 
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Figur 4 
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Figur 5 
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Figur 6 
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Figur 7 
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Figur 8 
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Figur 9 
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