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Abstrakt 
 
Faktorer och egenskaper som begreppet svensk innefattar kan vara att vara född i Sverige, 

att vara svensk medborgare, att bo och arbeta i Sverige, att kunna tala, läsa och skriva 

svenska, att vara kristen och att ta del av svenska den kulturen och av svenska traditioner 

samt att ha ett svenskt utseende. Syftet med studien är ta reda på vilka faktorer och 

egenskaper som anses viktiga för att begreppet svensk ska kunna bli en del av identiteten hos 

den undersökta gruppen och om den undersökta gruppen anser att det är viktigt att känna sig 

svensk. Studien är genomförd vid en kommunal vuxenutbildning (Komvux) där en 

enkätundersökning utfördes bland elever i ämnet svenska som andraspråk. Totalt har 62 

informanter deltagit. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ studie i form av ett 

enkätformulär med 22 frågor. Resultatet visar att informanterna känner sig svenska genom 

att vara en del av det samhälle man lever i och ingår kollektivt i. Detta gör man genom att 

behärska språket, genom att erkännas av samhället genom erhållandet av ett medborgarskap 

och genom att bidragande delta i samhället genom att arbeta. 
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”Att älska och njuta det sköna ifrån andra tider och världstrakter 
upphäver alls icke svenskheten hos en person; om den nationella 
grundtonen ligger kvar i personens lynne under hela resan genom 
det där utländska. Men om en människa här i landet blott och bart 
aktar sig för allt utländskt, utan att likväl till must och lust vara vad 
det svenska är, så blev han visst icke svensk endast för det att han 
icke var utländsk”. 

 
C. J. L Almqvist Den svenska fattigdomens betydelse 1838 

 



Markus	  Thuresson	  Strömberg	  
Umeå	  universitet	  -‐	  Svenska	  som	  andraspråk	  C	  
Projektarbete	  15hp	  HT-‐12	  
Handledare:	  Bosse	  Thorén	  
	  

	   4	  

1. Inledning 

Dagens senmoderna samhälle är mångkulturellt och flerspråkigt genom den fortskridande 

globaliseringen där landsgränser tycks lösas upp och nationaliteter luckras upp. ”Idéer om 

svenskhet och vem som är svensk, och parallellt vem som inte är det, präglar idag på ett 

mycket konkret sätt de processer som på olika samhällsområden skapar ett segregerat 

samhälle” (Mattsson 1993). Världen är mindre och människor rör sig över landsgränser 

mer än någonsin i människans historia. Anledningen till detta kan vara antingen frivillig 

eller påtvingad, bland annat genom till exempel kärlek, brist på arbete eller flykt från krig. 

Under 1900-talets andra hälft har invandringen till Sverige ökat successivt (se figur A). 

Från att mängden utrikesfödda i början av 1960-talet legat under 5 % har den ökat till att år 

2011 passera 15 % (www.scb.se). Allt fler människor som lever i Sverige kategoriseras 

därmed som ”invandrare”1. 

 

  
Figur A. Figuren visar invandringen till Sverige mellan 1960 och 2010 2 

 

I Sverige pågår just nu (2012 - 2013) en intensiv debatt om stereotypiseringen av 

invandrare, bland annat med ”Tintin-gate”, ”pepparkaksgubbedebatten”, Disneys bortklipp 

av figurer som ansetts stereotypa i Kalle Ankas jul och Sveriges televisions (SVT) debatt 

vid namn ”Den svenska självbilden”. Debatten berör, inte minst inom sociala medier där 

människor är rasande, många känner sig anklagade för att vara främlingsfientliga eller till 

och med rasister trots att detta inte antytts.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Begreppet ”invandrare” används som beteckning på människor med ett annat etniskt ursprung än majoritetsbefolkningen med 
medvetenhet att negativa och diskriminerande associationer kommer med begreppet. 
2	  Källa:	  http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/	  
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I dag är ”Kalle Ankas julafton” en ”svensk tradition” men före år 1960 hade det inget 

med en svensk julafton att göra överhuvudtaget precis som Vasaloppet inte hade något 

att göra med svensk kultur och tradition innan år 1922. All kultur och alla traditioner är 

levande och förändras löpande med tiden. Genom kontakt med andra kulturer influeras 

ständigt kulturer och nya traditioner växer fram. Uttrycket ”så har det alltid varit” 

stämmer alltså inte på långa vägar.  

 

För att klargöra vad debatten berör kan vi se till exemplet där rektorn på en förskola 

förbjöd barnen att klä ut sig till pepparkaksgubbar då det kunde uppfattas som rasistiskt. 

Hergés Tintin i Kongo och Stina Wirséns ”Lilla hjärtat” har anmälts för att innehålla 

rasistiska formuleringar respektive hets mot folkgrupp. Samtidigt som detta, ansett av 

många som ”tassande på tå”, kallas mörkhyade fotbollsspelare för ”svartingar” i 

Sveriges Radio av en närmast legendarisk svensk sportkommentator och Pippi 

Långstrumps pappa Efraim är fortfarande ”negerkung”.  

 

Haglund förklarar att globaliseringens utveckling har medfört att motreaktioner kommit 

till, symboliska former av dominans och kontroll har utvecklats där den ekonomiskt, 

socialt och kulturellt priviligierade majoritetsgruppen vill behålla sin maktposition 

(Haglund 2004). 

 

Begreppet svensk och begreppet kultur tycks hänga ihop enligt många, bland annat 

enligt Sverigedemokraterna, och vissa svenskar anser att den svenska kulturen håller på 

att urholkas genom en växande kulturell mångfald. Många uttrycker sitt missnöje i 

sociala medier och vad dem kallar ”tassande på tå” kring vad som kan anses kränkande 

för invandrare. Sverigedemokraterna är väldigt måna om att bevara ”den svenska 

kulturen” och ”svenska traditioner” och har under 2010-talet vunnit många röster med 

sin politik.  

 

Att känna sig svensk är inte nödvändigtvis en självklarhet, inte ens om man är född i 

Sverige och har levt här i hela sitt liv. Kanske inte på grund av att man inte känner sig 

svensk utan snarare därför man sällan reflekterar över vad det egentligen betyder att 
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känna sig svensk. Ännu svårare blir det om man som utlandsfödd försöker finna 

”svenskheten”.  

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats kommer att fokusera på begreppet svensk. Faktorer och egenskaper som 

begreppet innefattar kommer att presenteras. Därefter undersöks vilka begrepp som är 

betydelsefulla för den undersökta gruppen i ett identitetsperspektiv3.  

 

1.2 Frågeställningar  

• Vilka faktorer och egenskaper i begreppet svensk betraktar den undersökta gruppen 

som viktiga? 

• Anser den undersökta gruppen att det är viktigt att känna sig svensk? 

 

2. Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten gällande begreppet ”svenskhet” och klassificeringen 

”svensk” baseras på Katarina Mattssons artikel ”Diskrimineringens andra ansikte” 

(1993) där hon sammanfattar fem olika återkommande principer. Hon beskriver hur 

forskare klassificerar och definierar människor i sina studier vilket ger en inblick i hur 

gränser kring svenskhet dras. De återkommande principerna är: 

• Svensk som en kategori baserad på kultur 

• Svensk som en kategori baserad på utseende  

• Svensk som en kategori baserad på att man är född i Sverige  

• Svensk som en kategori baserad på medborgarskap  

• Svensk som en kategori baserad på språk  

 

Dessa principer kommer att användas som utgångspunkt för att definiera begreppen svensk 

och svenskhet. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Med identitetsperspektiv menar jag, om den undersökta gruppen knyter an till begreppet svensk som en del i ”jaget”. På så vis 
kopplar jag begreppet svensk till individens identitet. 
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2.1 Svensk 

Begreppet svensk används ofta både till vardags och av media i Sverige. Brune (2004) 

visar i sin avhandling att media gång på gång avgränsande kategoriserar ”invandrare” 

genom ett grundläggande vi och dom- tänkande. Detta medför att det skapas ett direkt 

motsatsförhållande mellan ”svenskar” och ”invandrare” (Brune 2004). ”Att positionera sig 

som svensk kan innebära en diskursiv eller symbolisk positionering i form av uttalanden 

som ’vi svenskar… ‘ eller ’i Sverige anser vi att…” (Matsson 1993). Genom uttryck som 

exempelvis hon ser svensk ut, svensk kvalité, eller det är så typiskt svenskt så definierar vi 

allehanda personer, ting och företeelser. Ehn, Frykman och Löfgren (1993) beskriver att 

”idéer om det svenska och svenskhet […] tycks ha fått en förnyad sprängkraft i ljuset av 

framväxten av ett pluralt och mer heterogent samhälle […] där […] ’svensk kultur’ och 

svenska traditioner, om ’vårt sätt’ att göra saker, blandas med en oro över den nationella 

identitetens framtid på en rad områden” (Matsson 1993).  

 

De värderingar och den värdeladdning som begreppet innefattar är ofta underförstådda och 

kan antigen ha en positiv eller en negativ betydelse. Det är dock sällan vi reflekterar över 

vad vi egentligen menar. Nordstedts svenska ordbok definierar begreppet svensk ”som har 

att göra med Sverige” medan statliga Nationalencyklopedin inte definierar begreppet alls. 

Ett svenskt bilmärke, svenska traditioner eller en svensk sommar är relativt tydliga 

exempel men när människor kommer in i bilden är det genast inte fullt lika enkelt längre. 

Vad som är svenskt är relativt tydligt men vem som är svensk är det inte.  

 

2.2 Ett politiskt försök att förklara svenskhet 

Det är svårt att finna definitioner på svenskhet och vad som är typiskt svenskt, 

Sverigedemokraterna försöker dock att sätta fingret på vad det innebär, bland annat skriver 

de att det är sådant vi är som tystlåtna, reserverade, försiktiga och gästvänliga. Vidare radar 

de upp det som enligt dem är typiskt svenskt:  

 

”köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen, att ha med sig matlåda till 

jobbet, att betala tillbaka 5 kr till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att 

lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka 

snaps och äta sill på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgren, 
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Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Esaias Tegnér, Vasaloppet, 14 juli på Solliden, 

folkdans, folkmusik, bonader på väggarna, Carl Larsson, trasmattor, ljus 

inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig 

på” (www.sverigedemokraterna.se). 

 

2.3 Kristendomen 

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Sedan cirka 1000 år tillbaka har dock 

kristendomen dominerat som nationsreligion. Sedan år 2000 är kyrka och stat separerade. 

Den svenska lagboken tar dock upp kyrkan i lag 1998:1591, där kan man läsa om den 

svenska kyrkan som trossamfund, dess organisatoriska uppbyggnad och om kyrkoavgiften. 

Kyrkan och därmed kristendomen är alltså en av staten erkänd del av det svenska samhället 

och kan därmed knytas till ordboksdefinitionen av svensk ”som har att göra med Sverige”.  

 

2.4 Att se svensk ut 

Mattsson förklarar att ungdomar delas in i två grupper, dels de som ser ”svenska ut” och de 

med ”annat utseende”. Ibland talas det också om ”synliga minoriteter” vilket gör det tydligt 

att se svensk ut likställs med att ”vara vit” (Mattsson 1993). Så kallade ”vithetsstudier” 

eller ”Critical Whiteness Studies” visar att rasism och rasifieringsprocesser både påverkar 

minoriteters och västerländska vitas4 livsvillkor samt även deras perspektiv på 

omgivningen. ”Vita” har generellt strukturella fördelar i förhållande till minoriteter i 

exempelvis det politiska och ekonomiska systemet och även tolkningsföreträde. Vithet bör 

därför ses i relation till andra privilegierade system som till exempel kön, sexualitet, klass 

och generation (Frankenberg 1997). Genom sin position i samhället tillskrivs ”vita 

människor” en överordnad status vilket medför ett specifikt perspektiv (Matsson 2005). 

Vidare utgör vita människor en implicit norm inom en rad kulturella praktiker genom 

explicita uttryck som ”svart musik” eller ”svart konst” (Morrison 1993). ”Vit” och de 

närliggande begreppen västerländsk, europé, kristen och modern har en normerande 

verkningskraft. Detta har sitt ursprung i ”kolonialismens maktordning och de 

förutsättningar för vithet som en globalt närvarande norm” (Mattson 2005) som än idag är 

förknippad med globala fördelar och privilegier.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Med vita menas människor som placeras i positionen som vit 
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2.5 Medborgarskap, nationalitet och inkludering 

Mattsson berättar att ”svensk är man när man har svenskt medborgarskap, invandrare 

kallas då ofta ”naturaliserade svenskar (även uppdelningen svenskar – svenska 

medborgare tycks existera i en form av glidning där svenska medborgare då avser 

invandrade svenskar)” (Mattsson 1993). Alla människor inom Sveriges gränser lever i 

en och samma nation, i ”en föreställd politisk gemenskap […] som […] i sig […] är 

[…] både begränsad och suverän” (Rosvall 2005). I nationen förenar den kollektiva 

gemenskapen dess invånare som tillsammans utgör den dominerande homogena 

gruppen (Anderson 1992) vilka benämns medborgare. Historiskt sett har 

medborgarrollen sina rötter i tanken kring nationalstaten vilken baseras på kulturell 

specificitet med vilket menas; övertygelsen om att nationen som kulturell enhet skiljer 

sig från andra nationer (Castles 2000). Nationalstaten byggde på ”en uttalad intolerans 

gentemot pluralism och olikheter som slätade ut traditionella, språkliga och etniska 

skillnader […] och […] nationen […] som sådan associerades […] till en etnisk 

homogen gemenskap, sammanlänkad genom gemensamt språk, gemensam kultur, 

tradition och historia” (Olausson 2005).  

Habermas förklarar att medborgarskapet är en juridisk koppling mellan staten och 

individen och uppkommer antingen vid individens födsel eller efter en anmälan eller en 

ansökan. I och med ett svenskt medborgarskap har individen ovillkorlig rätt att vistas i 

Sverige och både medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Individen har även rätt att 

delta i en politisk och kulturell offentlighet. Medborgarskapet är vidare avgörande gällande 

individens identifikation, för vem samhällsmedlemmen är bland alla andra och vilken nytta 

denne förväntas kunna bidra med för den kollektiva gemenskapens bästa (Habermas 1995).  

       

”Exkludering från ett meningsfullt deltagande i det ekonomiska, sociala, politiska och 

kulturella samhällslivet är ett av de största problemen som individer i vårt samhälle idag 

ställs inför” (Unesco 2008). Förenta nationernas organ (Unesco) med ansvar för utbildning, 

kommunikation, vetenskap och kultur uppmärksammade 1994 behovet av internationella 

normer för inkluderande undervisning vilket resulterade i den så kallade 

Salamancadeklarationen. Inkludering är dock inte bara grundläggande i skolsammanhang 

utan även i samhället i övrigt. En nationell inkluderingspolitik är viktig för utvecklandet av 
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inkluderingstanken där mångfald betraktas som en positiv kraft. Migranter är en av de 

marginaliserade och således exkluderade grupper som Unesco uppmärksammar.  

 

Ser vi till Unesco:s figur över inkluderingsprocessen kan vi sätta den i ett 

samhällsperspektiv när det gäller den svenska invandringspolitiken. Trappstegen 

innehåller följande nivåer; förnekande, acceptans, förståelse samt slutligen kunskap och 

insikt.  

 

 
Figur B. Figuren visar inkluderingsprocessens steg från exkludering till inkludering. 

 

Motreaktioner från den ekonomiskt, socialt och kulturellt priviligierade majoritetsgruppen 

exkluderar invandrare i Sverige. Ett effektivt maktverktyg som används för att reproducera 

samhällsideologier och därmed försvårar minoritetsgruppers möjligheter att delta i 

samhället på ett fullvärdigt sätt är att inte låta.  

 

2.6 Svenska språket 

Genom språket kommunicerar vi med vår omgivning. Om en individ inte behärskar språket 

förklarar Hyltenstam att individen heller inte ” kan påverka andra människors tänkande 

eller handlande, […] inte […] delta i samarbete som kräver förhandling […] och inte heller 

[…] skapa sin sociala identitet i det nya sammanhanget […] för att kunna ingå […] i en 

social gemenskap på ett fullvärdigt, mänskligt sätt” (Hyltenstam 1993).   

 

För att kunna ett språk så måste man behärska språkets byggstenar, alltså språkets lexikon 

och grammatik. Wellros förklarar dock att språket innehåller mer än bara dessa byggstenar. 
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I olika sammanhang förekommer det olika uttryck och kommunikationsstrategier beroende 

på den roll man tilldelats på samhällsscenen. Individen är en aktör i vardagslivets pågående 

och ständigt föränderliga relationsdrama och beroende på hur väl dessa behärskas avgörs 

hur väl individen smälter in. Detta kallas för språkets pragmatik. För att kunna förstå det så 

krävs först en fördjupad förståelse i språkets semantik. Genom att förstå innebörden av 

exempelvis olika ord för olika samlevnadsformer, sambo, särbo, delsbo, mambo, 

plastpappa och så vidare blir individen medveten om de värderingar som ingår i 

modersmålet (Wellros 2004). 

 

Hellner förklarar att dominerande samhällsideologier reproduceras av majoritetsgrupper, 

till stor del med hjälp av språket. Detta underminerar minoritetsgruppers möjligheter till att 

utmana rådande strukturer i samhället. En språklig mångfald kan därmed uppfattas som ett 

hot bland majoritetsgruppens syn på det imaginärt homogena samhället vilket ofta 

resulterar i avfärdandet av mindre prestigefulla språk (Hellner 1999).  

 

Inom socialkonstruktivismen menar man att identitet är något som vi skapar tillsammans 

genom interaktion. Identiteten är växlande, tillfällig och föränderlig beroende på mellan 

vem eller vilka som interaktionen sker. Enligt detta synsätt skapas verkligheten genom 

interaktion som till stor del sker via språket. Individen är omgiven av och delaktig i social 

interaktion, där deltagarna ständigt förhandlar uppfattningar om både sig själva och sin 

omgivning.  

 

2.7 Identitet 

Identitet är ett komplext och mångtydigt begrepp och definieras på olika sätt inom den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen, skilda undersökningsområden med 

olika fokus har gett olika resultat som inspirerat till en rad teorier. Enligt Roth (2003) 

brukar forskningen kring begreppet vanligen göra distinktion mellan den självvalda 

identiteten och den tillskrivna identiteten. Den självvalda identiteten skapas inifrån 

individen utifrån dennes behov och preferenser. Den tillskrivna identiteten kommer utifrån 

och styrs av samspelet mellan individer. Denna kan ha en negativ karaktär i form av bland 

annat stereotypa och fördomsfulla uppfattningar. Mattsson berättar att: 
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”Diskurser som utgår från svenskhet som norm kan […] sägas påverkas av att 

de formuleras av människor som identifierar sig som svenskar eller ’det 

svenska’ […] vilket kommer att […] få effekter för hur människor i det 

konkreta vardagslivet ser på sig själva och andra människor […] vilket i sin 

tur […] får ideologiska, materiella och symboliska effekter; de bidrar till att 

producera, reproducera och transformera dominansrelationer” (Matsson 

1993).  

 

Identitetsskapande kan förekomma på både individ- och gruppnivå. Enskilda individer 

definierar exempelvis ofta sig själva till kollektiva sammanhang som religiösa och etniska 

grupptillhörigheter vilka leder vidare till identitetsfrågor gällande kulturer, traditioner, 

stater och nationer ”vilka har en stor betydelse för hur medlemmar av en viss grupp 

identifierar sig själva i förhållande till både det förflutna, framtiden och den faktiska 

omvärlden” (Roth 2003).  

 

Lundin och Karlsson (2006) finner att både den kanadensiske filosofen Charles Taylor och 

den franske filosofen Paul Ricoeur har haft ett stort inflytande inom 

socialkonstruktivismen. Taylor och Ricoeur anser att de kollektiva sammanhangens 

inflytande på självidentifikation är grundläggande och att identiteter formas och förändras 

genom samspel mellan individer. Deras teorier säger att identiteten är ett narrativ, där det 

finns en tydlig länk mellan individens identitet och de livshistorier denne berättar (Lundin 

& Karlsson 2006).  

 

Laitinen menar att en central del för identitetsskapandet är så kallade ” strong evaluations” 

vilka refererar till distinktioner gällande värdet av bland annat begär, känslor, handlingar 

och olika delar av det vardagliga livet. Vissa av dessa distinktioner har ett högre värde än 

andra där de mer betydelsefulla internaliseras och därmed blir en del av identiteten. Vidare 

förklarar Laitinen att både Taylor och Ricoeur anser att när individen refererar till sin egen 

identitet medieras kulturella och sociala aspekter in i identitetsskapandet (Laitinen 2002). 

Detta betyder att individen är både den som tolkar och den som tolkas.  
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I sin artikel ”Flerspråkighet och identitet” förklarar Haglund att senare modeller gällande 

synen på identitet visar, i linje med Taylors och Ricoeurs teorier, att individens identitet 

skapas genom socialisation och kultur samt genom mellanmänsklig dialog kring 

förväntningar och uppfattningar. Därmed utgör dessa ”en medierande länk mellan 

individen och den sociala omgivningen” (Haglund 2004).  

 

Goldstein-Kayga (2009) berättar att när tvåspråkiga i konversation med varandra växlar 

mellan sitt första- och andraspråk under samtalets gång sker det en så kallad kodväxling. 

Begreppet kodväxling går även att användas i en vidare betydelse där även tankesätt, 

värderingar och sätt att vara innefattas. Goldstein-Kayga förklarar att ”tillgången till flera 

språk innebär /…/ en /…/ tillgång till olika sätt att se på världen och till olika sociala regler 

för kommunikation. Därigenom kan individen lättare vara delaktig i olika kulturella 

sammanhang” (Goldstein-Kayga 2009). Kodväxling hjälper till att sätta eller att upphäva 

gränser mellan olika människor med olika språk eller kulturella koder och ger 

kommunikationen en ytterligare dimension. ”Kunskapen om och acceptansen av det 

annorlunda påverkar möjligheten att kodväxa och ju mer man behärskar koderna desto mer 

ökar säkerheten och känslan av att vara hemma” (Goldstein-Kayga 2009). Att behärska det 

svenska språket är viktigt då det ger möjligheten att kodväxla och därigenom ta del av det 

svenska samhället.  

 

Begreppen identitet och identitetsskapandet kommer att användas utifrån Goldstein-Kayga 

och Borgströms definition: 

 

 Tolkningen av det egna livet, en tolkning där man binder samman olika delar av 

sitt liv och sätter in det i ett sammanhang, där man reflekterar över sig själv, den 

gemenskap eller de gemenskaper man ingår i och den plats man har. Det är inte 

bara en fråga om den egna tolkningen utan också om att väva in andra 

människors tolkningar som man har en relation till. Sökandet efter identitet 

innebär att finna sig själv […] och […] bli klar över sin plats i ett tidsmässigt 

och socialt sammanhang. Identitetsskapandet blir att spinna en meningsfull röd 

tråd i livet […] och ett […] försök att urskilja en kontinuitet i en ofta 

diskontinuerlig tillvaro.  
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Goldstein-Kyaga, Borgström, Den tredje identiteten 2009  

 

3. Metod 

3.1 Informanter 

Studien är en enkätundersökning genomförd vid en kommunal vuxenutbildning (Komvux) 

i ämnet svenska som andraspråk (SVA). Kursen är godkänd av Svenskundervisning för 

invandrare (SFI) och deltagarna som medverkar i studien befinner sig på på både 

nybörjarnivå (SVA 1/A) och på fortsättningsnivå (SVA 2/B). Totalt har 62 informanter 

deltagit i åldrarna 20-46 år varav 38 är kvinnor och 24 är män. Deras vistelsetid i Sverige 

varierar mellan 2 och 8 år. Religionerna islam, kristendom och buddism finns 

representerade.  

 

3.2 Material 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ studie i form av ett 

enkätformulär innehållandes totalt 22 frågor varav 9 frågor rörde informantens förhållande 

till begreppet svensk och 12 frågor rörde informanten (se bilaga 4).  Frågorna i den första 

delen utformades på så vis att informanterna fick gradera hur viktiga de ansåg att vissa 

egenskaper var för att känna sig svensk som ansågs viktiga i förhållande till känslan av 

svenskhet. Graderingen såg ut på följande sätt: mycket viktigt, ganska viktigt, varken/eller, 

inte särskilt viktigt och inte alls viktigt. Den andra delen bestod av frågor kring 

informantens ålder, kön, år i Sverige och så vidare.  

 

3.3 Procedur 

Uppsatsens idé presenterades vid ett möte med samtliga lärare vid en kommunal 

vuxenutbildning i en svensk kommun. Uppsatsens syfte förklarades varpå enkätens 

upplägg bearbetades tillsammans med lärarna. Språkvalet anpassades till målgruppen, 

vissa korrigeringar utfördes och eventuella frågetecken gällande enkäten reddes ut. 

Eftersom alla lärarna hade lektion vid samma tidpunkt alla dagar erbjöd sig de att själva 

presentera och dela ut enkäten.  
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De forskningsetiska principerna har legat till grund för enkätens utformning. Eftersom 

enkäten är knuten till en uppsats på C-nivå krävdes inte tillstånd från 

etikprövningsnämnden trots att den innehåller frågor rörande etnicitet. De medverkande 

informerades muntligt i enighet med informations -, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Klasslärarna gick igenom enkäten med eleverna i respektive klassrum och 

förtydligade att medverkan var frivillig och att det insamlade materialet var anonymt. 

Klasslärarna stod till förfogande under genomförandet ifall eventuella ord var svåra att 

förstå.  

 

3.4 Metodval 

Beslutet att utföra en kvantitativ undersökning togs främst för att få, om inte djupt 

ingående insikt i målgruppens förhållande till begreppet svensk, så ett mer applicerbart 

resultat på den intervjuade populationen i och med att studien omfattar en större mängd 

informanter.  

 

Eftersom informanterna inte har svenska som modersmål måste det tas i beaktning att det 

kan förekomma missförstånd i tolkningen av vissa frågeställningar som därmed påverkar 

undersökningsresultatens validitet och reliabilitet. I enkäten begränsas även informanternas 

valmöjligheter i och med att både frågeställningarna kring begreppet svensk är begränsade, 

trots att det finns utrymme för tillägg, och att även svarsalternativen i viss mån även de är 

begränsade.  

 

3.5 Databehandling 

Efter att enkäterna samlats in har informationen först lagrats i Microsoft Excel för att få en 

enkel överblick över resultatet. Därefter har det sammanställts i statistikprogrammet R där 

graferna skapats då det är lättare att automatisera produktionen av diagrammen. Olika 

variabler har korstabulerats med hjälp av ett statistiskt verktyg för att finna samband, vilket 

har genererat ett visst resultat som redovisas i en sammanfattande text. Även här användes 

statistikprogrammet R. Eftersom det bortfall som finns är begränsat till en fråga har den 

strukits från studien. 
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4. Resultatredovisning och analys 

Resultatet kommer att redovisas genom figurer. De figurer som visar ett tydligt resultat 

kommer att visas i texten medan de som inte gör det ligger som bilaga. För tydlighetens 

skull kommer resultatet från del två, alltså den del som beskriver informanternas bakgrund, 

först att redogöras och därefter resultatet från del ett som har med svenskheten att göra.  

 

Resultatet från del två i enkätundersökningen visar att över 65 %, och därmed majoriteten 

av informanterna, är mellan 25 år och 39 år gamla. Ålderspannet 18 år till 24 år utgör 

nästan 15 % och resterande 20 % är 40 år eller äldre. 

 

Av de intervjuade visar det sig att en övervägande del, utgörs av kvinnor, drygt 60 %, 

medan inte fullt 40 % är män. (Se figur 1). Av andelen kvinnor har 43 % medborgarskap 

medan endast 16 % av männen har medborgarskap.  

 

 
Figur	  1.	  Figuren	  visar	  andelen	  män	  och	  kvinnor	  (freq.	  anges	  i	  procent).	  	  

 

4.1 Svenskt medborgarskap 

En övervägande del, drygt 60 % av de intervjuade är inte svenska medborgare. Drygt 20 % 

är svenska medborgare men har ett annat födelseland. Ett fåtal av de intervjuade, närmare 

10 % har dubbelt medborgarskap medan under 5 % är födda i Sverige (se figur 2.) Ingen i 

den undersökta populationen har förälder med svenskt medborgarskap (se figur 3).  
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Figur 2. Figuren visar andelen informanter med svenskt medborgarskap angivet i procent.  

 

 

 
Figur 3. Figuren visar andelen informanter med föräldrar med svenskt medborgarskap, freq. anges i procent.  

 

På frågan om informanterna bott i andra länder än i Sverige svarade majoriteten ja. 40 % 

har bott mer än fem år i ett annat land, nästan 10 % i mindre än ett år medan drygt 5 % har 

bott i annat land än i Sverige mellan två till fem år. Drygt 40 % har inte bott i ett annat land 

än i Sverige (se figur 4). 
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Figur 4. Figuren visar andelen informanter som bott i andra länder än Sverige, freq. anges i procent.  

 

4.2 Ålder vid flytt till Sverige 

Drygt 60 % i den undersökta populationen visar sig ha flyttat till Sverige i åldern 20 år – 

35 år, cirka 10 % i åldern 13 år – 19 år och cirka 10 % i åldern 36 – 45 år. De resterande 

cirka 15 % flyttade till Sverige i åldern 36 år eller äldre (se figur 5).  

 

 
Figur 5. Figuren visar informanternas ålder vid deras flytt till Sverige angivet i procent. 

 

Följande folkgrupper eller etniska grupper finns representerade inom den undersökta 

populationen: kurder (20 %), araber (10 %), svenskar (7 %), indier (5 %), eritreaner, 

ryssar, ukrainare, afghaner (5 %), bangladeshier, azerbajdzjanier (5 %), rumäner, 

pakistanier, peruaner, ungrare, filippiner (5 %), somalier (5 %), thailändare, greker (5 %), 

etiopier och mongoler. De grupper som inte har en procentsats är enskilda individer och 
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preciseras därför inte procentuellt. Denna fråga hade även ett betydande internt bortfall5 

där 33 % av informanterna inte svarade.  

 

En övervägande del, drygt 65 % av de intervjuade, ansåg att det var mycket viktigt eller 

ganska viktigt att tillhöra respektive grupp medan de övriga ansåg att det var mindre viktigt 

(se figur 6). 

 
Figur 6. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att tillhöra den ursprungliga gruppen, freq. 

anges i procent. 

 

4.3 Känner sig svensk 

På frågan om informanterna känner sig svenska svarade 48 % nej. Cirka 17 % känner sig 

svenska men även att de tillhör en annan grupp, alltså en av de ovan presenterade 

folkgrupper eller etniska grupper i den undersökta populationen. Cirka 18 % svarade att de 

känner sig ”svenska”. Denna fråga hade ett internt bortfall på 17 % (se figur 7).  

 

 
Figur 7. Figuren visar andelen informanter som känner sig svenska, angivet i procent. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bortfall på enstaka frågor bland dem som för övrigt svarat på enkäten benämns som internt bortfall. 



Markus	  Thuresson	  Strömberg	  
Umeå	  universitet	  -‐	  Svenska	  som	  andraspråk	  C	  
Projektarbete	  15hp	  HT-‐12	  
Handledare:	  Bosse	  Thorén	  
	  

	   20	  

4.4 Vikten av att känna sig svensk 

På följdfrågan tycker du det är viktigt att känna dig svensk? Är svaren relativt jämnt 

spridda. 25 % tycker inte det är viktigt alls att känna sig svensk, strax under 15 % anser det 

inte vara särskilt viktigt, 25 % tycker att det är mycket viktigt och inte fullt 20 % svarar att 

det är ganska viktigt. Drygt 15 % tar neutral ställning i frågan (se figur 8).  

 
Figur 8. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att känna sig svensk, angivet i procent. 

 

Frågorna i del ett utgår från den inledande frågeställningen: vad anser du är viktigt för att 

känna dig svensk?  

 

På frågan om det är viktigt att ha bott i Sverige i hela sitt liv för att känna sig svensk 

svarade närmare 30 % att det inte alls är viktigt, närmare 20 % svarade att det inte är 

särskilt viktigt medan drygt 15 % respektive drygt 15 % ansåg det vara ganska viktigt samt 

mycket viktigt. 15 % tar en neutral ställning (se figur 9).  

 
Figur 9. Figuren visar andelen informanter som tycker att det är viktigt att ha bott i Sverige i hela sitt liv för 

att känna sig svensk, angivet i procent. 
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4.5 Vikten av att vara svensk medborgare 

En övervägande andel, närmare 50 % av den intervjuade populationen, ansåg det vara 

mycket viktigt att vara svensk medborgare, 25 % svarade att det är ganska viktigt. 10 % 

svarade att det inte är särskilt viktigt och 8 % tyckte att det inte är viktigt alls. 10 % tar en 

neutral ställning (se figur 10).  

 

 
Figur 10. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att vara svensk medborgare angivet i 

procent. 

 

Att bo i Sverige anser närmare 40 % vara mycket viktigt för att känna sig svensk medan 

drygt 20 % tycker att det är ganska viktigt. Cirka 8 % tycker inte att det är särskilt viktigt 

medan 20 % anser att det inte är viktigt alls. Drygt 10 % ar en neutral ställning (se bil. 2 

fig. 1). På följdfrågan om att ha bott i Sverige hela sitt liv är viktigt för att känna sig svensk 

svarade närmare 30 % att det inte är viktigt alls och 20 % att det inte är särskilt viktigt. 

Drygt 15 % anser att det är mycket viktigt och 15 % tycker att det är ganska viktigt. Här tar 

en ganska omfattande procentuell andel, närmare 20 % av den intervjuade populationen, en 

neutral ställning (se figur 11.). 

 
Figur 11. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att bo i Sverige för att känna sig svensk 

angivet i procent. 
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4.6 Att kunna tala, läsa och skriva svenska 

En överväldigande majoritet av den intervjuade populationen, drygt 80 %, anser det vara 

mycket viktigt att kunna tala, läsa och skriva svenska, cirka 10 % anser det vara ganska 

viktigt medan en försvinnande liten del, cirka 6 % anser det vara antingen inte särskilt 

viktigt eller inte viktigt alls (se figur 12).  

 

 
Figur 12. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att kunna tala, läsa och skriva svenska, 

angivet i procent. 

4.7 Arbeta i Sverige 

Även på frågan om det är viktigt att arbeta i Sverige för att känna sig svensk svarade 65 % 

och därmed majoriteten, om än inte lika överväldigande som i den tidigare frågan, att det 

är mycket viktigt medan närmare 20 % anser att det är ganska viktigt. Cirka 7 % anser att 

det inte är viktigt alls och lika många att det inte är särskilt viktigt. Drygt 5 % tar en neutral 

ställning i frågan (se figur 13).  

 
Figur 13. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att arbeta i Sverige, angivet i procent. 
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4.8 Att vara kristen 

På frågan om det är viktigt att vara kristen för att känna sig svensk svarar en majoritet, 

drygt 60 % av den intervjuade populationen att det inte är viktigt alls och nästan 15 % att 

det inte är särskilt viktigt. Inte fullt 10 % tycker att det är mycket viktigt medan under 5 % 

tycker att det är ganska viktigt. Cirka 10 % tar en neutral ställning i frågan (se figur 14).  

 
Figur 14. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att vara kristen, angivet i procent. 

 

4.9 Svensk kultur och svenska traditioner 

I frågan gällande att ta del av den svenska kulturen och av svenska traditioner väger 

resultatet över en aning till att det är viktigt, närmare 40 % anser det vara ganska viktigt 

medan drygt 15 % tycker det är mycket viktigt. Cirka 25 % tycker dock att det inte är 

viktigt alls och inte fullt 10 % att det inte är särskilt viktigt. I denna fråga var det även 

ovanligt många, cirka 15 % som är neutrala i frågan (se figur 15).  

 

 
Figur 15. Figuren visar andelen informanter som anser det viktigt att ta del av svensk kultur och svenska 

traditioner, angivet i procent. 
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4.10 Att se svensk ut 

Den sista frågan om det är viktigt att se svensk ut svarar drygt 40 % att det inte är viktigt 

alls medan närmare 20 % inte tycker det är särskilt viktigt. Drygt 15 % anser dock det vara 

ganska viktigt medan inte fullt 10 % anser det vara mycket viktigt. Även här är det 

ovanligt många, cirka 15 % som tar en neutral ställning i frågan (se figur 16). 

 
Figur 16. Figuren visar antalet informanter som anser det viktigt att ha ett svenskt utseende, angivet i procent. 

 

4.11 Elevkommentarer 

I enkäten gavs det även utrymme att komplettera vad begreppet svensk innebär i den öppna 

frågan: Finns det något annat som är viktigt för att känna sig svensk? Inte fullt 20 % av 

den intervjuade populationen valde att svara på frågan. Enkla grammatiska fel har 

korrigerats. Kommentarer som gavs var: ”Ja, måste respektera alla människor, måste 

förstå deras kultur och livet, deras ’mindset’, måste följa deras regler. Alltid komma i tid”. 

”Man måste umgås med svenskar, bland annat grannar och arbetskamrater”. ”Ja, 

kunskap och språket”. ”Ja, svenska föräldrar”. ”Ja, att människorna i Sverige accepterar 

dig”. ”Att tänka som en svensk och prata som en svensk, det är viktigt”.  

 

4.11 Korstabulering 

Efter utförandet av korstabuleringen så går det att hitta samband, tydligast i frågan ”känner 

du dig svensk”. Utav de 11 personer som svarat ”ja, jag känner mig svensk” är en 

övervägande del kvinnor, hela 80 %, medan männen utgör de resterande 20 %. I jämförelse 

ser man en jämnare fördelning mellan kvinnor och män som svarat ”nej, jag känner mig 

inte svensk”. Fördelningen är där cirka 50 % vardera. Samma majoritet hittar vi i svaren på 

frågan ”tycker du det är viktigt att känna sig svensk?”. Utav de 14 personer som svarade 
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”ja, mycket viktigt” var även här en övervägande del kvinnor, närmare 80 %. Vidare ser vi 

att de informanter som inte anser att det är viktigt att känna sig svensk inte heller känner 

sig svenska medan de informanter som svarat att det är viktigt att känna sig svensk visar på 

en större spridning i svaren om de känner sig svenska. Det går också att utläsa att 

informanterna utan svenskt medborgarskap inte heller tycker det är viktigt att känna sig 

svenska medan informanterna med svenskt medborgarskap även här visar på en större 

spridning i svaren gällande att känna sig svensk (se bilaga 1). 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Ett visst bortfall har ägt rum, så kallade interna bortfall där vissa frågor har lämnats 

tomma, troligen på grund av att frågeställningen varit oklar för informanten. I frågan 

gällande informanternas etnicitet (se bilaga 2 fråga 8) har det emellertid skett ett betydande 

internt bortfall där 33 % inte fyllt i ett svar. Här kan vi förmoda att begreppet som sådant 

antingen varit oklart eller att det funnits motvilja att kategorisera sig själv etniskt. Två 

enkäter lämnades in tomma vilket tolkas som att informanterna vägrat att delta. I enkäten 

finns få möjligheter för informanterna att delge sina egna uppfattningar i vad som ingår i 

begreppet svensk, då detta redan finns definierat i enkätens frågeställningar. Övergripande 

har valet av metod gett ett tydligt och intressant resultat. På frågan om informanterna bott i 

ett annat land än Sverige så har 40 % svarat att de inte har bott i andra länder än Sverige 

samtidigt som mindre än 5 % svarat att de är födda i Sverige. Svaren motsäger alltså sig 

själva. Informanterna har troligtvis tolkat in att det är underförstått att de även bott i sitt 

födelseland och antagit att frågan avsett om de bott i fler länder än i Sverige och sitt 

födelseland.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

Historiskt sett har nationalstaten varit synonymt med en befolkning med ett gemensamt 

språk, en gemensam kultur, tradition och historia samt en etnisk homogenitet (Olausson 

2005). Ehn, Frykman och Lövgren (1993) berättar att tanken om svenskheten växt i 

Sverige i och med att landet blivit mer pluralt och heterogent. Vikten av att upprätthålla 

svensk kultur och svenska traditioner tycks engagera fler och fler medborgare i Sverige, 

detta är tydligt, inte minst genom Sverigedemokraternas politiska frammarsch under 10-
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talet. Sverigedemokraterna talar i sitt politiska manifest om ”hur vi svenskar är” och det 

är svårt att låta bli att undra vem de skriver om när de beskriver oss. Majoritetssamhället 

värnar om det nationella språket vilket införlivas genom bland annat lagstiftning. 

Indirekt blir konsekvensen att minoritetsgruppers språk missgynnas och faller i skuggan 

av samhällets officiella språk och förvisas till hemmen eller till andra slutna homogena 

grupper. Att kunna tala, läsa och skriva på svenska är enligt den intervjuade 

populationen den absolut viktigaste faktorn som lyfts fram. Över 90 % anser att det är 

viktigt att behärska språket för att kunna känna sig svensk. Emellertid är båda språken 

av vikt i ett identitetsperspektiv. Goldstein-Kayga (2009) förklarar att kodväxling 

hjälper till att både sätta eller upphäva gränser mellan människor med olika språk och 

ökar säkerheten av att känna sig hemma. Man kan spekulera i att samtidigt som det 

svenska språket agerar gränssättande på samhällsnivå fungerar andraspråken på samma 

gång som gränsupphävande på individnivå. I resultatet kan vi också utläsa att 65 % av 

den intervjuade populationen anser att det är viktigt eller mycket viktigt att tillhöra den 

ursprungliga gruppen. Detta gör man bland annat genom att hålla modersmålet levande 

och genom att kodväxla. Kodväxling kan vidare vara en produkt av introduktionen av 

ett andraspråk i identiteten som hjälper individen att formas i det nya kulturella 

sammanhanget samtidigt som modersmålet behålls.    

 

För att aktivt ingå i den sociala omgivningen, för att kunna skapa sin sociala identitet 

och för att kunna delta i samarbete som kräver förhandling är förutsättningen ett 

behärskande av omgivningens språk. Resultatet visar att populationen – genom språket 

finner sin sociala identitet som svensk. Hyltenstam bekräftar att först när språket 

behärskas kan individen på ett fullvärdigt, mänskligt sätt ingå som en del i den sociala 

gemenskapen vilket utgör det svenska samhället (Hyltenstam 1993).  

 

Pedagoger inom andraspråksundervisningen utför ett viktigt arbete för att hjälpa 

invandrare in i det svenska samhället och ut på arbetsmarknaden. Jag anser att 

pedagoger i större utsträckning borde finnas inom fler instanser än skolan, exempelvis 

vid arbetsförmedlingen och dess kompletterande aktörer, yrkesutbildningar, och inom 

bestämmande organ (statliga och kommunala) för att stödja och underlätta. 
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Möjligheten till ett demokratiskt medborgardeltagande och de medborgerliga 

rättigheterna och skyldigheterna som ett medborgarskap bringar, skapar en känsla av 

samhällsgemenskap vilket resultatet av enkätundersökningen styrker. Totalt anser en 

klar majoritet, cirka 75 % av den intervjuade populationen, att medborgarskapet är en 

viktig respektive mycket viktig faktor för att kunna känna sig svensk. Utav den 

intervjuade populationen tycker de utan svenskt medborgarskap att det inte är viktigt att 

känna sig svensk i kontrast till de med svenskt medborgarskap som i högre grad tycker 

det är viktigare. Vi kan därför dra slutsatsen att ett medborgarskap stärker individens 

möjlighet till att göra begreppet svensk en del av den egna identiteten. Medborgarskapet 

verkar kunna få invandraren att känna sig erkänd av samhället och av staten och som en 

del av kollektivet.  

 

Undersökningen visar även att arbete är en faktor som verkar vara viktigt bland 

informanterna. Cirka 80 % anser att det är viktigt respektive mycket viktigt för att 

arbete ses, liksom medborgarskapet, som en form av samhällserkännande i 

informanternas ögon vilket leder till ett samhällsinkluderande. Att få känna sig som en 

nödvändig del i samhället med en roll och uppgift kan vara en viktig del för de flesta 

människor, inte minst för en individ som kommer till ett nytt land.  

 

Kvinnor verkar enligt resultatet generellt tycka det är viktigare att känna sig svenska än 

män och känner sig även generellt mer svenska än männen. Då kvinnorna i en större 

utsträckning har svenskt medborgarskap kan man spekulera i om det hänger ihop med 

deras känsla för vikten av svenskhet. Det är svårt att veta varför utan att vidare utforska 

detta, förslagsvis genom en kvalitativ studie genom intervjuer med mer ingående och 

utredande frågeställningar.  

 

5.3. Avslutande tankar 

Vad jag kan utläsa av den forskning som finns är att begreppet svensk bara kan 

användas i bemärkelsen nationalitet. Det finns ingen tydlig definition av begreppet, lika 

lite som det finns en svenskhet. Samtidigt kan man känna sig svensk i den bemärkelsen 

att man känner sig som en del i det samhälle man lever i och ingår kollektivt i. Jag tror 
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att man bäst gör detta genom att behärska språket, genom att erkännas av samhället med 

ett medborgarskap och genom att bidragande delta i samhället genom att arbeta.  

 

Människan har en förmåga att klassificera och dela in i olika klasser, olika grupper, 

olika nivåer och systematiskt kategorisera. Detta gäller oavsett vad vi står inför och det 

hjälper oss att lättare förstå vår omvärld. Det som förenar oss levande i Sverige är svårt 

att specificera, genomgående är det dock det gemensamma som för oss samman.  
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8.	  Bilagor	  

Bilaga	  1.	  

	  

 

Figur 1. Figuren visar korstabuleringen i frågan om att känna sig svensk där en övervägande del som 
svarade ja visade sig vara kvinnor.  
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Bilaga	  2.	  

Enkät	  

	  

I	  och	  med	  ifyllandet	  av	  denna	  enkät	  samtycker	  du	  till	  att	  delta	  i	  denna	  undersökning.	  

	  

Kryssa	  i	  det	  alternativ	  du	  tycker	  passar	  in	  bäst	  i	  frågorna	  som	  följer	  nedan:	  

	  

Del	  1.	  Vad	  anser	  du	  är	  viktigt	  för	  att	  känna	  dig	  svensk?	  

	  

1.	   Att	  vara	  född	  i	  Sverige:	  

	   	   	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

2.	   Att	  vara	  svensk	  medborgare:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

3.	   Att	  bo	  i	  Sverige:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  
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4.	   Att	  ha	  bott	  i	  Sverige	  i	  hela	  sitt	  liv:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

5.	   Att	  kunna	  tala,	  läsa	  och	  skriva	  svenska:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

6.	   Att	  arbeta	  i	  Sverige:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

7.	   Att	  vara	  kristen:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

8.	   Att	  ta	  del	  av	  den	  svenska	  kulturen	  och	  av	  svenska	  traditioner:	  
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	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

9.	   Att	  se	  svensk	  ut:	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

Del	  2.	  Om	  dig	  själv.	  	  

	  

Kryssa	  i	  den	  punkt	  som	  passar	  dig.	  

	  

1.	   Studerar	  du	  på	  SFI/Komvux	  eller	  på	  universitetet?	  	  

	  

	   [	  	  ]	   Komvux	  

[	  	  ]	   Universitetet	  

	  

2.	   Hur	  gammal	  är	  du?	  

	  

[	  	  ]	   18-‐24	  år	  

[	  	  ]	   25-‐29	  år	  

[	  	  ]	   30-‐34	  år	  

[	  	  ]	   35-‐39	  år	  

[	  	  ]	   40-‐44	  år	  

[	  	  ]	   45-‐49	  år	  

[	  	  ]	   50+	  	  	  	  	  	  år	  
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3.	   Är	  du	  kvinna	  eller	  man?	  

	  

[	  	  ]	   Kvinna	  

[	  	  ]	   Man	  

	  

4.	   Är	  du	  svensk	  medborgare?	  

	  

[	  	  ]	   Ja,	  jag	  är	  född	  i	  Sverige.	  

[	  	  ]	   Ja,	  men	  jag	  är	  född	  i	  ett	  annat	  land.	  

[	  	  ]	   Ja,	  jag	  har	  även	  ett	  till	  medborgarskap	  (dubbelt).	  

[	  	  ]	   Nej.	  

	  

5.	   Är	  dina	  föräldrar	  svenska	  medborgare?	  

	  

[	  	  ]	   Ja,	  båda	  mina	  föräldrar	  har	  svenskt	  medborgarskap.	  

[	  	  ]	   Nej,	  bara	  en	  av	  mina	  föräldrar	  har	  svenskt	  medborgarskap.	  

[	  	  ]	   Nej,	  ingen	  av	  mina	  föräldrar	  har	  svenskt	  medborgarskap.	  

	  

6.	   Har	  du	  bott	  i	  andra	  länder	  än	  i	  Sverige?	  

	  

[	  	  ]	   Nej.	  

[	  	  ]	   Ja,	  ett	  år	  eller	  mindre.	  

[	  	  ]	   Ja,	  två	  till	  fem	  år.	  

[	  	  ]	   Ja,	  mer	  än	  fem	  år.	  

	  

7.	   Hur	  gammal	  var	  du	  när	  du	  flyttade	  till	  Sverige?	  

	  

[	  	  ]	   0-‐2	   år	  

[	  	  ]	   3-‐5	   år	  

[	  	  ]	   6-‐12	   år	  

[	  	  ]	   13-‐19	   år	  

[	  	  ]	   20-‐35	   år	  

[	  	  ]	   36-‐45	   år	  
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[	  	  ]	   46-‐	  	   år	  	  

	  

8.	   Vilken	  folkgrupp	  eller	  etnisk	  grupp	  anser	  du	  att	  du	  tillhör	  (t.ex.	  svensk,	  grek,	  kurd,	  arab)?	  

	  

Skriv	  gruppens	  namn:______________________________________________________	  

	  

9.	   Är	  det	  viktigt	  för	  dig	  att	  tillhöra	  denna	  grupp?	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

10.	   Tillhör	  du	  någon	  kyrka,	  moské	  eller	  annan	  religiös	  förening?	  

	  

[	  	  ]	   Nej.	  

[	  	  ]	   Ja.	  Fyll	  i	  vilken:__________________________________________________________________	  

11.	   Känner	  du	  svensk?	  

	  

[	  	  ]	   Ja,	  jag	  känner	  mig	  som	  svensk.	  

[	  	  ]	   ja,	  men	  jag	  känner	  även	  att	  jag	  tillhör	  en	  annan	  grupp.	  Fyll	  i	  vilken:_________________________	  

[	  	  ]	   Nej,	  jag	  känner	  mig	  inte	  svensk.	  

	  

12.	   Tycker	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  känna	  dig	  svensk?	  

	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  mycket	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Ja,	  ganska	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Varken/eller	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  särskilt	  viktigt	  

	   [	  	  ]	   Nej,	  inte	  alls	  viktigt	  	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  


