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Sammandrag 

I en globaliserad värld är invandring inte längre ett ovanligt fenomen men den nya 

sociokulturella omgivningen har emellertid en oundviklig påverkan på individers identiteter. 

Rumänernas invandring i Sverige är ett outforskat område och denna studie tar sig an denna 

grupp ur ett sociolingvistiskt perspektiv.  

Studiens konkreta syfte är att undersöka språkbruk och språkattityder hos rumänska 

invandrare i Sverige med avseende på deras integrationsprocess och identitetskonstruktion. 

Dessutom lyfter jag fram deltagarnas tvåspråkighet och deras inställning till språkkontakt, 

kodväxling och nästa generations tvåspråkighet. Materialet består av 150 svar på en 

enkätundersökning och korta utvalda utdrag ur två fokusgruppintervjuer med rumänska 

kvinnor med varierande bakgrund. 

Studiens resultat visar att det finns en stark koppling mellan språk och integration och 

ytterligare att rumänerna snarare tillhör invandrarsamhället än det svenska samhället i sin 

helhet. De är övertygade om att svenskan är ett omistligt krav för att man ska kunna delta 

aktivt i Sverige men samtidigt håller de tät kontakt med rumänskan och föräldrar engagerar 

sig i sina barns tvåspråkiga uppfostran. Individers individuella identitet är generellt inte 

påverkad av integrationsprocessen men däremot ifrågasätts tillhörighetskänslan – man hör 

hemma varken i Rumänien eller i Sverige.  

Nyckelord: rumänsk invandring, språkattityder, språkbruk, identitetskonstruktion 
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1. Inledning 

I april 2018 lyssnade jag på ett föredrag om invandring och ambivalent grupptillhörighet på 

landsbygden i Svenskfinland (jfr Östman & Ekberg 2016). I fokus hade författarna en grupp 

bosniska kvinnor som försökte anpassa sig till det finlandssvenska språksamhället i Närpes, 

och de undersökte både invandrarnas och lokalbefolkningens språkattityder med avseende 

på bosniernas integrationsprocess. Då väcktes i mig frågan om personer som har rumänsk 

bakgrund och som bor i Sverige har samma utmaningar som kvinnorna i den undersökningen 

upplevde.  

Efter kommunismens fall blev Rumänien präglat av ekonomiska ansträngningar. I 

övergången till demokrati utgjordes eliten av exkommunister, vilket ledde till att hela landet 

drabbades av korruption. Det fanns naturligtvis även korruption under diktaturens tid, men 

den var inte lika transparent på grund av de svårigheter som begränsade folkets kunskap och 

makt. Tyvärr hjälpte demokratin inte i en stat som redan var full av orättvisor, men som tur 

var öppnades gränserna och då kunde man åka utomlands och uppleva andra 

regeringssystem.  

Rumänerna började således flytta från hemlandet, speciellt till Europas mer utvecklade 

länder för att kunna förbättra sin livskvalitet (Popescu 2015). Arbetsmarknaden uppsöktes 

först av rumänerna, eftersom pengar skulle vara en snabb lösning för ett framgångsrikare liv, 

men de senare generationerna letade snarare efter bättre utbildningar som skulle vara 

nyckeln till drömmen om en karriär. Hand i hand med massmedias utveckling hördes 

tydligare rykten om det svenska samhället och svenskarnas livsstil som imponerade i hela 

Europa. Denna destination började då väcka intresse, men till skillnad från Italien, Spanien 

eller Portugal som har besläktade språk med rumänska och som tidigare låg i topp gällande 

rumänernas migration, fick rumänerna här flera språkliga utmaningar i och med att de måste 

lära sig svenska, behärska språket, omfamna den nya kulturen och få en tillhörighetskänsla. 

(Popescu 2015) 

Efter att Rumänien blev medlem i EU år 2007 ökade den rumänska invandringen till Sverige 

i ett sökande efter ett mer kvalitativt liv. Det är således av intresse att undersöka rumäners 

integrationsprocess ur ett språkligt perspektiv för att få en inblick i den ömsesidiga påverkan 

som språkkontakten mellan rumäner och svenskar kom att leda till (Lainio 2013 s.275). 

Ytterligare uppmärksammar jag i denna studie begreppet tvåspråkighet; i en värld där man 

konstant flyttar finns ett stort behov av att vara tvåspråkig och ännu mer att vara beredd att 

omfamna det språk som talas i (det nya) landet där man bosätter sig. Det är betydelsefullt att 

undersöka rumänernas språkattityder till användningen av andra språk än modersmålet, 

med svenskan i spetsen, och att följa förhållandet mellan tvåspråkighet, språkkontakt och 
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identitetskonstruktion i ett nytt sammanhang. Den här studien tar ett inifrånperspektiv på 

de utmaningar rumäner möter i och med att jag själv är rumän.  

1.1 Syfte, problemformulering och frågeställning  

Den rumänska invandringen i det svenska samhället är fortfarande ett outforskat område. 

Det saknas således en generell bild av hur rumänernas tillhörighetskänsla eventuellt har 

förändrats i det nya hemlandet och hur integrationssträvan påverkar deras identitet. 

Dessutom finns det ingen information om invandrarnas åsikter gällande tvåspråkighet och 

därmed inte heller om nästa generations förmåga att tala rumänska. Men för att få en 

övergripande förståelse av hela den rumänska invandringen och dess följder är det också 

nödvändigt att betrakta de orsaker som ligger bakom den och som ledde till de språkliga 

attityder som rumänerna tillägnat sig.  

Syftet med min studie är att undersöka språkbruk och språkattityder hos rumänska 

invandrare i Sverige med avseende på deras integrationsprocess och identitetskonstruktion. 

Jag vill också lyfta fram deltagarnas tvåspråkighet samt deras inställning till språkkontakt, 

kodväxling och nästa generations tvåspråkighet.  

Mitt främsta intresse är att upptäcka hur rumänska invandrare förhåller sig till och om det 

finns ett förhållande mellan språk och integration enligt deras utländska erfarenhet.  Dessa 

är således utgångspunkten för min frågeställning som besvaras senare i uppsatsen: 

• Har den rumänska invandrargruppen gemensamma språkattityder?  

• Hur ser rumänerna på behovet av att lära sig svenska? 

• Hur positionerar invandrarna sig själva i det svenska samhället? 

• Vad spelar tvåspråkigheten för roll när det gäller uppfostran av kommande 

generationer? 

1.2 Disposition 
 

I det andra kapitlet ges en bakgrund till de orsaker som ledde till den stora rumänska 

utvandringen. Kapitel 3 ger en presentation av de nyckelbegrepp som används i analysen: 

språkattityder, tvåspråkighet, språkkontakt, kodväxling och narrativ analys. Det fjärde 

kapitlet fokuserar på enkätundersökningens fördelar och brister och på hur 

materialinsamlingen har gått till. Kapitlen 5, 6 och 7 utgör min analys i förhållande till de 

teoretiska begreppen som diskuterats i kapitel 2. Kapitel 8 sammanfattar 

enkätundersökningens slutsatser. Kapitel 9 redogör för resultaten av några djupintervjuer 

med rumäner i fokusgrupper. Slutligen sammanfattar och diskuterar kapitlen 10 och 11 de 7 
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slutsatser som kan dras av analyserna i de föregående kapitlen i relation till 

frågeställningarna 
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2. Bakgrund  

Det fenomen jag undersöker skulle inte existera utan de explicita anledningarna som 

uppmuntrade rumänerna att flytta utomlands: korruption, och en skriande brist på jämlikhet 

i utbildningsystemet, som i sin tur berodde på ekonomiska utmaningar. Dessa motiv 

förekommer ofta i rumänernas explicit uttryckta språkattityder. För att fullständigt förstå 

dem och varför Sverige har blivit ett drömland, krävs en inblick i det rumänska 

sammanhanget och samhället.  

I dag är Rumänien ett lidande samhälle som kännetecknas av korruption, våld, oordning, 

konflikt och avsaknad av möjlighet för invånarna att uttrycka en fri vilja på alla sociala nivåer 

(Radulescu 2016, s.167). Kommunismens kollaps följdes inte av en jämlikhet inom nationen 

utan tvärtom blev det en polarisering bland folket: å ena sidan de fattiga som fortsatte att 

arbeta ödmjukt, å andra sidan de rika som byggde sina betydande rikedomar med hjälp av 

korruption. Man kan först och främst peka på politiker för det är de som har makten och 

deras mutsystem har existerat i flera år både före och under övergångsperioden till 

demokrati, även om man tog itu med problemet senare.  Vid slutet av 2015 upptäckte 

Nationella antikorruptionsbyrån 385 fall av ansenlig korruption som fördes till rättegång. De 

som befanns skyldiga var 95 politiker med viktiga funktioner i staten, bland annat ministrar, 

ex-ministrar och andra offentliga tjänstemän. De har således begått kriminella handlingar 

såsom otillåten påverkan, mutor, bedrägeri, förfalskning, skattebrott, penningtvätt, olaglig 

subventionering av valkampanjer osv. (Radulescu 2016, s.186) 

Det finns till exempel korruption i sjukvården så att man betalar läkaren, sjuksköterskan eller 

undersköterskan för extra uppmärksamhet. Samtidigt ligger de rumänska sjukhusen långt 

ifrån EU-normen och ytterligare har personalens löner varit extremt låga. Detsamma gäller 

det rumänska utbildningsystemet, där man kunde och fortfarande kan betala för sina diplom 

och avgångsbetyg. Ett av de mest belysande exemplen är studentexamen, som i Rumänien 

kallas för Bacalaureat, en ganska komplex examen som är ett måste om man vill vidareutbilda 

sig. Den har varit präglad av korruption under flera år. Det har gällt kollektiva mutor, som är 

pengar insamlade av elever före tentorna och som ges till övervakningskommittén för att 

dess medlemmar ska blunda för eller till och med hjälpa till med elevernas fusk. Men det 

kunde också vara individuella mutor som välbärgade elever kunde ge till 

examensutvärderingskommittén för att höja betyget eller för att ersätta ens egen tenta med 

en korrekt version (Borcan et al. 2017, s.185).  

Situationen har varit likadan i den högre utbildningen, då man var tvungen att betala ett visst 

pris för att kunna få godkänt i ett prov. Naturligtvis har man försökt hitta lösningar på alla 

dessa former av korruption. Exempelvis lanserades i Rumänien år 2007 The Coalition for 
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Clean Universities, som hade som mål att styrka den akademiska integriteten (Andrei et al. 

2010, s. 3420).  

Rumänien har således gjort framsteg – lönerna höjdes, det finns en kontinuerlig kamp mot 

korruption, man satsar på vikten av integritet i skolsystemet – men det räcker inte i 

jämförelse med de andra EU-länderna. Det har blivit en ond cirkel på grund av att just dessa 

elever som betalade för att kunna lyckas professionellt är eller kommer att sitta i regeringen. 

Det är de som karakteriserar eliten som implicit har makten idag. Janks lånar ett begrepp 

från Lodge (1997) som inbegriper hela maktaspekten, nämligen ”the access paradox” (2010 

s.140). Numera skapar eliten en illusion av att de möjliggör för alla att ha tillgång till deras 

bransch, att man ska kunna ändra någonting i systemet, men gränserna flyttas kontinuerligt 

och det gäller tyvärr inte utbildningen eller erfarenheten i deras arbetsfält för att man ska 

kunna vara befogad att delta där, utan det är kontakterna som man har inom eliten, pengarna 

som man betalade för att bli en av dem och viljan att göra stora etiska kompromisser som 

gäller.  

Det är förståeligt mot den här bakgrunden att det fanns ett skriande behov bland dem som 

kände sig oförrättade att söka sig till ett samhälle som inte byggde på korruption.  

2.1 Rumänernas utvandring 

Kommunismen blomstrade i Rumänien under 42 år och landet närmade sig en demokratisk 

ordning genom en stor revolution 1989. Efter en serie uppror blev den sista diktatorn, 

Nicolae Ceausescu, avrättad. Under kommunistperioden var migrationen kontrollerad av 

staten och det fanns få chanser att emigrera från Rumänien; det var främst personer med 

tyskt ursprung och judar som tilläts åka iväg efter andra världskriget (Deleanu 2018).  

Från och med 1990 mjukades statens kontroll över migrationen upp och då blev det möjligt 

för människor med sämre ekonomiska förutsättningar att flytta utomlands. De främsta 

orsakerna till flytten var den dåliga ekonomin som präglade Rumänien, folkets starka strävan 

efter att förbättra sin situation och efter de resurser som fanns i de välutvecklade länderna, 

speciellt i västra Europa (Anghel 2009 s.387).   

Efter 1994 stramade Europas länder åt sin inresepolitik och då minskades den allmänna 

migrationen, men arbetskraftsutvandringen från Rumänien ökade till skillnad från tidigare 

år. Den fortsatte efter 1997, men med en oregelbunden karaktär: säsongsarbeten som inte 

hade permanent bosättning som mål. Rumäniens integrationsprocess inom Europeiska 

unionen började 2002 och då blev det ännu lättare för folk att emigrera. Det fanns plötsligt 

flera länder till vilka det inte krävdes visum och följaktligen minskades kostnaden för en 
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emigration (Anghel 2009 s. 388). Då blev det även möjligt för den fattigare delen av 

befolkningen att arbeta eller studera bortom de rumänska gränserna.  

År 2007 valdes Rumänien in som medlemsland i EU, vilket underlättade utvandringen ännu 

mer med tanke på att man nu kunde få permanent uppehållstillstånd utan att behöva kämpa 

med byråkratin. Samtidigt öppnades Europa för rumänska studenter som ville ha en högre 

utbildning med en internationell prägel eftersom det fanns flera länder som hade kostnadsfri 

universitetsutbildning för EU-medlemmar.  

Mircea Kivu, en känd rumänsk sociolog, förklarar i en intervju att studenternas och elevernas 

val att studera utomlands med hänvisning till den kritiska ekonomiska situationen som 

genomsyrade Rumänien och till det begränsade utbildningssystemet som inte hade lika höga 

resurser för att stödja en framtida karriär som man kunde få tillgång till i mer välmående 

länder (Ghica 2018). Antalet rumäner som studerar utomlands har så småningom ökat, så att 

antalet utlandsstuderande numera uppgår till ca 40 000 (Timofti 2018). Sverige var en av 

destinationerna på grund av dess kostnadsfria utbildning och goda rykte. Enligt 

migrationsverkets statistik kom det 555 rumänska studenter med uppehållstillstånd och 614 

gäststudenter till Sverige mellan 1998 och 2016 (Migrationsverket 2018). 

Efter att Rumänien blev EU-medlem har mer än 3,4 miljoner rumäner utvandrat, det vill säga 

17 % av Rumäniens befolkning (Ghica 2018). De ekonomiska bekymren som rumänerna 

mötte efter revolutionen 1989 ledde till ett intresse för en snabb förbättring av livskvaliteten 

och det skedde inte genom vidareutbildning, utan genom arbete utomlands främst inom 

jordbruk för männen, eller inom vård för kvinnorna. Deras mål var att försörja sina barn, ha 

välbetalda yrken och bygga en bättre framtid som inte skulle kräva samma tunga arbete som 

de tidigare upplevt. Numera är det människor med universitetsutbildning som väljer att 

flytta utomlands på jakt efter jobb där man kan använda sig av sina förvärvade kunskaper, 

utveckla dem och belönas ordentligt för det (Ghica 2018). 

Skillnaden mellan Rumänien och Sverige sett till deras medelinkomst är stor: 2017 låg 

Sverige på fjärde plats i EU, med 2 465 euro, medan Rumänien låg på 27e plats, med 515 euro 

i månadsinkomst (Institutul Național de Statistiscă 2018). Det är således klart att ekonomin 

spelar en avgörande roll för de 27 234 rumäner som har flyttat till Sverige mellan 1998 och 

2016 (Migrationsverket 2018). 

Korruptionen, ekonomin och utbildningen verkar vara de viktigaste orsakerna bakom den 

stora rumänska utvandringen. Genom att undersöka rumäners språkvanor och 

språkattityder vill jag se om samma anledningar ligger till grund för den rumänska 

invandringen i Sverige. Ytterligare lyfter denna studie fram hur denna invandringsprocess 

avspeglas i rumäners identitet och vad de har för undermedvetna attityder mot både den 

svenska och den rumänska kulturen. 
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3. Teoretisk ram 

I detta kapitel diskuteras de nyckelbegrepp jag använder i min undersökning: språkattityder, 

tvåspråkighet, språkkontakt och kodväxling. Dessutom ges en översikt av den teoretiska ram 

– narratologi och narrativ analys – som jag främst använt i min analys av intervjuerna. 

Kapitlet ger en teoretisk bakgrund till dessa och beskriver vilka definitioner jag omfattar i 

min studie.  

3.1 Attityder 

Sveriges bild av Rumänien präglas fortfarande av stereotypiska föreställningar. Just dessa 

fördomar är besläktade med attityderna, tillsammans med andra fenomen såsom rutiner, 

åsikter och värderingar. Kommunikation har inte som enda mål att förmedla det rätta 

budskapet, utan varje människas sätt att prata leder också till andras kategoriseringar av en 

själv. Människors identitet är onekligen bunden till hur man gör bruk av språk – det är 

framförallt språkbruket och språkhandlingar som skapar ens identitet – och därför är 

undersökningar av språkliga attityder relevanta för att man ska få en fullständig uppfattning 

om förhållandet mellan språk och samhälle.  

Ursprunget till attitydbegreppet ligger i socialpsykologin. Bijvoet (2013 s.123) lånar en 

övergripande förklaring från två kända psykologer, Martin Fishbein och Icek Ajzen, som 

definierar attityd som: ”a learned predisposition to respond in a consistently favorable and 

unfavorable manner with respect to a given object” (1975 s.6) Attitydbegreppets struktur 

består av tre komponenter som går hand i hand med dess funktioner:  

• Den kognitiva komponenten hänvisar till både sanna och osanna uppfattningar (på 

engelska beliefs) och knyter an till den kognitiva orienteringsfunktionen som 

inbegriper individens inre behov att förenkla världen genom kategorisering.  

• Den affektiva komponenten innebär känslomässiga värderingar (på engelska feelings) 

och går hand i hand med en funktion som inbegriper att man bygger en positiv 

självbild. Den blir således en psykisk sköld som är avsedd att skydda individen mot 

olustiga fakta om en själv. 

• Den konativa komponenten har att göra med att man har handlingsberedskap enligt 

de första två komponenterna (på engelska behavioural intention). Den kan kopplas till 

två funktioner, (1) den ego-defensiva funktionen som är en försvarsmekanism genom 

projicering; en process som innebär att man tillskriver någon annan ens egna 

obehagliga drag. Den andra funktionen, (2) den instrumentella, hjälper individen att 

skapa en bättre position i ett värdesystem (Bijvoet 2013 s. 124).   
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Man kan, av definitionerna ovan, dra slutsatsen att attityder inte är medfödda utan något man 

utvecklar. De är människornas inre sätt att organisera världen genom att konstruera egna 

bilder av det som finns runt omkring dem. Man lär sig skillnader mellan människor eller 

distinktionen mellan en god person och en som verkar vara en potentiell fara för samhället. 

Det är föräldrarna som först lär sina barn vilka attityder man bör ha gentemot människor och 

genom livet blir man påverkad av vänner, av lärare och av massmedia. 

Språkattityderna definieras som värderande inslag i människors reaktioner gentemot språk 

på olika nivåer: språkvårdande åtgärder, språkval, språkpolitiska beslut, språkliga varieteter, 

språkliga uttryck m.m. (Bijvoet 2013 s.128). 

Man har otvivelaktigt både medvetna och omedvetna attityder och således krävs det både 

kvantitativa och kvalitativa metoder för att kartlägga båda dessa i en målgrupp. Bijvoet delar 

in metoderna som finns inom attitydforskning i tre kategorier: analys av språkanvändning 

och språkbehandling på samhällsnivå, direkta mätningar och indirekta mätningar. Den första 

innebär noggranna observationer av språkbruk i olika domäner eller etnografiska studier för 

att kunna analysera ”social ställning, behandling och användning i samhället” (Bijvoet 2013 

s.132). Den andra är en av de direkta eliciteringsmetoderna som hjälper till att få fram 

informanternas medvetna åsikter genom enkäter eller intervjuer. Slutligen syftar den 

sistnämnda metoden till att lyfta fram de undermedvetna attityderna som döljs av flera 

anledningar såsom rädsla för diskriminering eller olika politiska uppfattningar.  

3.2 Tvåspråkighet 

Tvåspråkigheten existerar både på individnivå och på samhällsnivå. De flesta samhällen är 

numera tvåspråkiga eller flerspråkiga och det är inte ovanligt att det finns ett språk (en 

högvarietet) som ofta används i officiella sammanhang samt andra varieteter av samma 

språk (lågvarieteter). Om det används andra språk som i den privata sfären, avgränsade av 

geografi eller grupptillhörighet, kallas det diglossi eller pluriglossi om det gäller flera språk 

än två (Lainio 2013 s.275).  

Dagligen möter man situationer som anstränger ens språkanvändning, vilket beskrivs av 

begreppet domäner. 

En domän är en grupp samtalssituationer som ger upphov till språkbruk med 
gemensamma drag. Vilka dragen är kan man spalta upp genom att fråga sig vem som talar 
med vem om vad och var. (Börestam 2001 s.21)  

Detta begrepp används i min undersökning med avseende på att informanterna använder sig 

av rumänska hemma eller i vissa fall på jobbet (som till exempel modersmålslärare i 

rumänska), medan de är tvungna att göra bruk av svenska på de vanliga jobben, i 
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utbildningen eller i vardaglig interaktion med det svenska samhället. Det är alltså ett exempel 

på att språkbruket är situationsberoende.  

Många språkvetare har försökt definiera vad begreppet tvåspråkighet (och även implicit 

flerspråkighet då fler än två språk är inblandade) innebär. 1933 ställde Bloomfield stora 

kompetenskrav och definierar tvåspråkigheten som ”native-like control of two languages” 

(1933 s.56). Tjugo år senare definierade Uriel Weinreich tvåspråkigheten på följande sätt: 

”The practice of alternately using two languages will be called bilingualism, and the person 

involved, bilingual” (1953 s.1).  

Tove Skutnabb-Kangas (1981 s.94) delade in olika definitioner av tvåspråkighet i fyra 

kategorier: 

• Ursprungskriteriet – man är tvåspråkig om man har lärt sig två språk från första 

början.  

• Kompetenskriteriet – hit hör de som kommit i kontakt med ett annat språk hemma, 

de som kan båda språken fullständigt och de som befinner sig mittemellan på denna 

gradskala.  

• Funktionskriteriet – man kan använda sina språk i olika sammanhang.  

• Attitydkriteriet – antingen identifierar man sig själv eller så identifieras man av andra 

som tvåspråkig.  

I denna studie gör jag bruk av Weinreichs tvåspråkighetsdefinition som innebär att man 

använder två (eller flera) språk regelbundet, det vill säga jag ser en individ som tvåspråkig 

om hen åtminstone använder två språk oberoende av ursprungskriteriet och 

kompetenskriteriet.   

Ytterligare delas tvåspråkigheten in i två andra grupper med hänsyn till talarens utveckling, 

nämligen simultan tvåspråkighet, vilket innebär att man går igenom en inlärningsprocess av 

sina båda språk samtidigt, och successiv tvåspråkighet, då man lär sig sitt andra språk senare 

i livet, men i en snabbare takt (Lainio 2013 s.287). I tvåspråkighetskontexter använder 

språkvetarna sig av begreppen förstaspråk, gällande det språk som man först fick lära sig; 

och andraspråk, det språk som man lärde sig efter inlärningsperioden för förstaspråket. Båda 

dessa språk tillhör den naturliga inlärningen, dvs. att inlärning sker i språkets naturliga miljö, 

medan de främmande språken (som till exempel engelska som man brukar lära sig i skolan) 

hör hemma i den kulturella inlärningen (Einarsson 2009 s.92).  
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3.3 Språkkontakt och kodväxling 

Först och främst bör man lägga märke till att det inte är språken i sig som är i kontakt med 

varandra utan att det är språkbrukare som möts: å ena sidan finns det produktiva kontakter, 

nämligen talare och skrivare, å andra sidan finns de receptiva kontakterna det vill säga 

lyssnare respektive läsare (Lainio 2013 s.280).  

I interaktion är det många gånger svårt att skapa klara gränser mellan de språk som används 

eftersom kodväxling förekommer, det vill säga man tar in ord eller fraser från ett språk i en 

talsituation på ett annat språk. Till skillnad från diglossin är kodväxling ofta omedveten, 

spontan och helt naturlig för de tvåspråkiga som har tillgång till olika språkliga register 

(Lainio 2013 s.275). De tvåspråkiga är således en betydelsefull resurs eftersom deras 

kommunikation påverkar utvecklingen av alla språk som är inblandade i ett samtal. Den här 

tankegången finns även i bakgrunden för denna studie, som undersöker hur svenskan och 

rumänskan eventuellt kommer att förändras via språklig kontakt.  

Orsakerna som ligger bakom kodväxling varierar otroligt mycket – från ordförrådsbrist eller 

rutiner om att prata om vissa ämnen på ett visst språk, till att utesluta en individ från att 

förstå ett samtal (Gísladóttir 2003 s.18). De få fallen då man medvetet kodväxlar har med 

statusrelationer att göra – användning av ett minoritetsspråk kännetecknar solidaritet bland 

dess talare. Stress och trötthet är också anledningar till kodväxling: de aktualiserar det första 

språket i samtalet och talaren bemöter svårigheter i att hitta de rätta orden på de andra 

språken som man behärskar.  

3.4 Narratologi och berättelseanalys 

Bakgrunden till narratologi som ett vetenskapligt sätt att studera konsten att berätta, kan 

spåras till Tzvetan Todorovs verk Grammaire du Décaméron. Narratologin förde fram att det 

var viktigt att fokusera på det som diskursen representerar snarare än att ytligt analysera 

berättelser på en textstrukturell nivå. (Jfr Todorov 1969 s. 10.) Enligt Todorov (1977 s. 111) 

har detta sätt att närma sig texter två faser, en statisk del av händelseförloppet som beskriver 

ett tillstånd och en andra del som följer övergången från ett tillstånd till ett annat.  

Den narratologiska forskningen upptogs så småningom av socialvetenskaperna, med 

sociolingvistiken i spetsen. Speciellt bör här nämnas Labov och Waletzkys narratologiska 

analys som definierar berättelsen (narrative) som ”one verbal technique for recapitulating 

past experience, in particular a technique of constructing narrative units which match the 

temporal sequence of that experience” (1967 s. 13).  

Att studera muntliga berättelser ur ett narratologiskt perspektiv öppnar sig också för 

identitetsanalys. Bamberg (2005), De Fina (2003) och Georgakopoulou (2006) framhåller 
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förhållandet mellan berättelser och identitet och hur man avspeglar och konstruerar sin 

identitet genom att beskriva personliga upplevelser. Men då bör man inkludera andra typer 

av berättelser som inte är begränsade av den klassiska modellen med en klar tidslinje och en 

struktur att följa. Georgakopoulou exemplifierar andra typer av berättelser som är 

nödvändiga och användbara med avseende att belysa attityder och identiteter: ”under-

represented narrative activities, such as tellings of ongoing events, future or hypothetical 

events, shared (known) events, but also allusions to tellings, deferrals of tellings, and refusals 

to tell”(2006 s. 130).  

Dessa typer av berättelser artikuleras i vanliga samtal och de är kontextberoende. Denna syn 

på muntliga berättelser är känd under termen tal-i-interaktion (talk-in-interaction). Även om 

berättelserna förekommer spontant, är de fortfarande bundna av omgivningen, av den 

föregående diskussionen eller av publiken. De gestaltas just av dessa faktorer och det 

sistnämnda spelar naturligtvis en avgörande roll, med tanke på att åhörarna har möjlighet 

att modifiera berättelsens form – det kan t.ex. hända på grund av att en av de som lyssnar har 

varit delaktig av en av händelserna eller i en likadan händelse och talaren är medveten om 

det (De Fina 2008 s. 381). 

Tal-i-interaktion har således sociala funktioner i och med att folk omedvetet använder små 

berättelser (small stories) i vardagliga situationer som verktyg för att lyfta fram uppgifter om 

vem man är så att detta eventuellt skapar en kontext för identitetsförhandling. (Bamberg & 

Georgakopoulou 2008 s. 378) Men det är inte bara identitetsfrågor som kommer upp i 

analysen av berättelser, utan även begreppet positionering. Bamberg förklarar hur detta 

begrepp avspeglas i vardagliga samtal på ett dualistiskt sätt – hur man är positionerad (being 

positioned) eller med andra ord hur talaren vill bli uppfattad och då lyfter fram en viss version 

av sig själv i berättelsen, och hur man egentligen positionerar sig själv (positioning oneself) i 

det ögonblick man berättar eftersom den uppfattningen bestäms av åhörarna och är i själva 

verket beroende av själva interaktionen – eftersom denna inte kan vara förutbestämd (2005 

s. 224).  

Tal-i-interaktion kan analyseras ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i och med att 

denna samhällsvetenskap har samspelet mellan människor i fokus. Detta synsätt används för 

att kunna läsa diskursen med retoriska ögon och följaktligen upptäcka identiteter och 

attityder som ligger bakom orden. Man ger således upp det kognitiva synsättet och ser de 

vardagliga attityderna och identitetsskapandet som sociala produkter. Speciellt i tal-i-

interaktion kastar man ljus över hur talarna eller berättarna lyfter fram sina sociala 

identiteter och attityder i en pågående diskussion (Bamberg 2005 s. 222). 

I min undersökning följer jag berättelserna där berättaren själv deltar i händelseförloppet 

och då analyserar jag berättelser ur de två positioneringsvinklar som nämndes tidigare: 

berättarjaget (eller hur talaren vill vara förstådd) och talar-jaget (hur talaren egentligen 

är/blir förstådd i den kontext som hen befinner sig i). 
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 4. Metod och material 

För att få en tydlig uppfattning om den aktuella situationen gällande rumänernas verbala 

anpassning till det svenska samhället använde jag mig av en elektronisk enkätundersökning 

som skulle ge ett makroperspektiv på mina forskningsfrågor.  

Denna form av kvantitativ studie medför både fördelar och nackdelar. Först och främst 

samlar man in ett stort material inom en ganska kort tid, speciellt när det, som i detta fall, 

gäller elektroniska enkätformulär, och meningen med kartläggningen är att ge en allmän bild. 

Anonymiteten är ett annat stöd för enkäten som gör att deltagarna känner sig bekväma med 

att dela med sig av sina språkliga erfarenheter i samband med att de ger personlig 

information. 

Samtidigt gör just den digitala möjligheten och anonymiteten att forskaren inte har kontroll 

över hur ifyllandet sker – under vilka villkor man fyller i formuläret, om ens deltagare är 

påverkade av andras åsikter och ännu viktigare om informanten verkligen tar sig tid att 

fundera tillräckligt över svaren och inte bara skummar igenom eller hoppar över krävande 

frågor (Gísladóttir 2003 s.40). Ytterligare finns det människor som inte är medvetna om sina 

verkliga språkliga beteenden, det vill säga att det finns en skillnad i hur man påstår att man 

beter sig och vad man egentligen gör (Romaine 1994 s. 291). Resultaten är således inte 

representativa för målgruppen, men de ger en fingervisning om vad det är som pågår.  

En ytterligare faktor som gör enkätundersökningen mindre pålitlig är att man måste uttrycka 

sin erfarenhet i en förutbestämd mall (Uhlmann 1991 s. 3). Jag har försökt minska denna 

nackdel genom att även skapa frågor där man kan svara fritt och enkäten har också en 

kommentarrubrik i slutet som skulle hjälpa deltagarna att förmedla ytterligare åsikter kring 

ämnet. Men en vidare nackdel är att enkäten bara kan fyllas i av dem som är intresserade av 

ämnet, det vill säga bara av dem som tillhör en viss kategori – ca 90 % av deltagarna som har 

hjälpt till vid insamling av material är kvinnor. I sådana fall kan man inte få en övergripande 

bild av målgruppen som kanske som helhet har en mer varierande syn. Dessutom kan vissa 

formuleringar i enkäten bli missförstådda och då minskas forskningens validitet med tanke 

på att man inte når fram till det som var avsikten. Ett exempel på detta är den del i slutet av 

enkäten som var avsedd för övriga kommentarer i min undersökning, men som av många 

deltagare kopplades ihop med den nästsista frågan som gällde nästa generations 

tvåspråkighet.  

Formuläret var tillgängligt i digital form för att underlätta deltagarnas arbete och det fylldes 

endast i online. I och med att det var digitalt kunde deltagarna fylla i det i sin egen lugna takt. 
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Det var en av de största fördelarna och jag lyckades samla in ett stort antal formulär inom en 

kort tid och med låga ekonomiska kostnader.  

Den allmänna delen av studien kompletteras utifrån ett mikroperspektiv med hjälp av flera 

fokusgruppintervjuer (jfr kap. 8). I slutet av enkäten fanns en fråga relaterad till vidare 

forskning av ämnet i en gruppintervju och då frågades informanterna om de är villiga att 

fortsätta bidra till undersökningen genom att delta i en gruppintervju.  

4.1 Enkätformuläret 

Enkätformuläret är tvåspråkigt, det vill säga det fanns både på svenska och på rumänska, 

eftersom undersökningens syfte är att kartlägga rumänernas språkbruk och språkattityder 

och den inte fokuserar på att begränsa studien till dem som har en god kunskapsnivå i 

svenska eller till dem som upplever språkliga utmaningar och som har begränsade kunskaper 

i svenska. Målet är att skapa en representativ bild av rumäner och deras språkliga 

erfarenheter oberoende av deras bakgrund, utbildning eller kunskapsnivå i svenska.  

Formuläret består av två delar: den första delen innehåller 13 frågor angående 

informanternas bakgrund där jag ville få reda på deltagarnas ålder, året de flyttade till 

Sverige, deras kön, den svenska orten de bor på, deras medborgarskap, utbildning, 

sysselsättning och föräldrarnas nationalitet. Samtidigt var det av intresse om de har en mer 

personlig kontakt med Sverige genom att ha en svensk partner och vilket språk de, i så fall, 

pratar med varandra. Ytterligare ville jag ta reda på hur man identifierar sig själv just nu – är 

man rumän, är man svensk, har man dubbel identitet eller passar ingen av dessa två 

identiteter längre. Slutligen ville jag studera deras fysiska kontakt med Rumänien, det vill 

säga hur ofta de reser dit, och få ett allmänt perspektiv över vilken plats de vill bo på i 

framtiden. 

Den andra delen bestod av 20 frågor som fokuserar deltagarnas språkbruk och deras 

språkattityder. Först och främst var jag intresserad av vilka svenskkunskaper man hade 

innan man flyttade till Sverige, av hur de lärde sig svenska och av den aktuella nivån som man 

befinner sig på gällande svenska. Följaktligen lyfter jag fram vilket språk informanterna 

behärskar bäst i tal och skift. Sedan gav jag exempel på några förutsättningar för att 

kontrollera språkanvändningen – på vilket språk man talar med sina svenska eller rumänska 

vänner, på vilket språk undertexterna är som de väljer när de ser på utländska filmer och på 

vilket språk böckerna som de läser oftast är. Jag undersökte också informanternas attityder 

kring svenska högtider och angelägenheter och slutligen deras åsikter kring den kommande 

generationens tvåspråkighet. 

Jag är ansvarig för både frågeformuleringarna och deras översättning till rumänska. 

Meningen var att skapa få, enkla, allmänna frågor som inte skulle kräva så mycket tid att svara 
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på och som skulle vara begripliga för att inte skrämma bort informanterna. Ytterligare skulle 

de leda till att det var möjligt att enkelt bearbeta svaren och följaktligen till en statistik över 

rumänernas språkliga beteende i det svenska samhället. Därför använde jag 

kryssmarkeringsformen av svaren för majoriteten av frågorna, även om det kan begränsa 

deltagarnas åsiktsval.  

Formuläret var tillgängligt i digital form för att underlätta deltagarnas arbete och det skulle 

fyllas i online. Ifyllandet skedde således under olika omständigheter som inte kunde 

kontrolleras – en aspekt som diskuterades i beskrivningen av metodens fördelar och 

nackdelar.  

4.2 Materialinsamlingen 

Enkätformuläret skickades digitalt till bekanta personer som passade kriterierna för denna 

studie, nämligen att vara rumänsk invandrare i Sverige. Vidare skickades formuläret till den 

präst som är ansvarig vid den rumänska ortodoxa kyrkan i Uppsala och som delade det vidare 

via mejl till andra rumäner över hela Sverige som hade någon anknytning till denna kyrka.    

För denna studie blev det 150 svar som samlades in under det sista kvartalet av året 2018. 

Tyvärr fanns det informanter som valde att hoppa över några frågor och därför varierar 

svarens antal på de olika frågorna. Följaktligen analyserar jag varje fråga enligt antalet 

personer som svarade på den och inte i relation till det totala antalet deltagare.  

4.3 Fokusgruppintervjuerna  

Jag gjorde således bruk av ett enkätformulär för att direkt mäta rumänernas medvetna 

språkattityder ur ett makroperspektiv. Denna metod kompletterades med två 

fokusgruppintervjuer som snarare tillhör de indirekta mätningarna (jfr kap. 3.1): 

Syftet med den fokuserade intervjun är att intervjupersonerna ska stimuleras till så 
många konkreta, specifika och personliga svar som möjligt som samtidigt avspeglar såväl 
kognitiva som affektiva och värderingsmässiga aspekter (Hylander 2001, p. 2). 

Målet var alltså att samla in kvalitativa data som avslöjar deltagarnas undermedvetna 

språkattityder genom att initiera och guida en diskussion utifrån uppsatsens frågeställning. 

Därför styrde jag som intervjuare diskussionen med några hjälpfrågor som till exempel 

behandlade integrationen och hur de rumänska kvinnorna upplevde den efter invandringen 

i Sverige, vad svenskan spelade för roll i anpassningsprocessen till det svenska samhället, 

vilken betydelse rumänskan har i detta utländska sammanhang samt hur man identifierar sig 

numera och vilken påverkan den svenska miljön har för ens identitet. 
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I och med att så få män svarade på enkäten påverkade det mitt beslut att kontakta endast 

kvinnor som svarade på formulärets sista fråga, vilken var en inbjudan till en 

gruppintervjuundersökning på samma tema. Resonemanget bakom detta val var att kunna 

jämföra svaren på enkäten och diskussionen i fokusgrupperna. 

Sju kvinnor deltog i intervjuerna och jag försökte åldersmässigt variera deras uppdelningen 

i två grupper. Därför blev det två 23-åriga informanter, en 32-årig respektive en 49-årig för 

den första intervjun som genomfördes vid slutet av mars 2019. För den andra intervjun som 

genomfördes i april 2019 blev det en 23-årig informant, en 26-årig och slutligen en 54-årig.  

I början av varje intervju fick deltagarna fylla i en samtyckesblankett där de godkänner att 

bli inspelade och att inspelningen ska användas till att bidra till denna undersökning. 

Samtidigt godkände de att utdragen av inspelningarna som citeras i uppsatsen har fingerade 

namn, det vill säga att alla personer som förekommer i min analys (jfr kap. 8) är 

anonymiserade. 
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5. Deltagarna och deras syn på utvandringen – en 
översikt 

De inledande frågorna i enkätformulärets första del fokuserar på informanternas bakgrund, 

med tanke på att dessa variabler kommer att vara till hjälp för att kartlägga och kategorisera 

språkattityderna som de har. Det som intresserade mig var: födelseår, kön, året när man 

flyttade till Sverige, medborgarskap, föräldrarnas nationalitet, utbildning, aktuell 

sysselsättning och orsakerna bakom invandringen till det svenska samhället. 

5.1 Födelseår och kön 

Det finns en bred spridning bland de testpersoner som valde att avslöja sin ålder – den äldsta 

deltagaren är 58 år medan den yngsta är 13 år. De flesta informanterna, det vill säga 49,3 %, 

är i 30-årsåldern, något som man kan tolka ur stapeldiagram nummer 1 och de följs av 1990-

talsgenerationen som utgör 24,3 %. I genomsnitt är deltagarnas ålder 32,6 år och det snittet 

gäller 147 personer av de 150 som valde att dela sitt födelseår i enkäten. 

Könsmässigt är det en stor skillnad bland informanterna precis som stapeldiagrammet visar: 

94 % av deltagarna är kvinnor.  

 

Figur 1. Deltagarnas ålder (N=147) och könsfördelning (N=149). 
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5.2 Ankomstår till Sverige 

Lika många personer uppgav vilket år de flyttade till Sverige och då kan man lägga märke till 

att rumänernas invandring till Sverige ökade efter Rumäniens inträde i Europeiska unionen, 

nämligen 2007 vilket illustreras i figur 2. Antalet invandrare ökade så småningom och 2014–

2015 nåddes klimax då över 27 % av deltagarna flyttade norrut till Sverige. De senaste åren, 

dvs. 2017 och 2018, präglas av personer som ville vidareutbilda sig med tanke på att 

majoriteten av informanterna som kom då anger att de är studenter. Vistelsetiden varierar 

ganska mycket men det går att visa att ungefär 13 % av deltagarna har bott i Sverige i mer än 

10 år och nästan hälften av dem har bott här i åtminstone 5 år.  

 

Figur 2. Informanternas ankomstår (N=147). 
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Figur 3. Informanternas medborgarskap (N=150). 

En annan fråga gällde informanternas svenska bostadsort; 146 informanter svarade på den 

frågan. 55 deltagare skrev en rumänsk ort även om frågan gällde områden i Sverige. 

Ytterligare var det tre personer som skrev både en svensk och en rumänsk ort och enbart en 

av dem påstod att hen identifierar sig både som svensk och som rumänsk.  

Här kunde man dra en slutsats relaterad till attitydernas affekt: visserligen kan de ha 

missförstått frågan, men samtidigt kan svaren tolkas som deras undermedvetna 

självpositionering som på detta sätt spelar en roll i identitetskonstruktionen. Närheten eller 

distansen till en geografisk plats går hand i hand med anpassningen eller motståndet till 

samhället man befinner sig i (Östman & Ekberg 2016 s.177). Det är således 37,7 % av 

informanterna som på basis av detta kan sägas inte fullständigt omfamnar det svenska 

samhället. Däremot skulle angivelsen av multipla platser tyda på multipla identiteter – även 

om det i detta fall inte riktigt verkar stämma med tanke på att två tredjedelar av deltagarna 

som skrev två platser enbart identifierar sig som rumäner.  

5.4 Utbildning och sysselsättning 

En ytterligare faktor som uppmärksammas i denna undersökning är deltagarnas 

utbildningsnivå som kan ha en stor betydelse eftersom den i vissa fall kan påverka 

anpassningsprocessen till det nya samhället (jfr kap. 9). Enkätens svarsalternativ gällande 

utbildningsfrågan formulerades så att de, på sätt och vis, motsvarar både det rumänska och 

det svenska utbildningssystemet. Den enda stora skillnaden är att man i Rumänien går i 

gymnasiet från årskurs 9 till årskurs 12 medan gymnasieutbildningen i Sverige oftast bara är 

3 år.  

57,2 % av deltagarna har universitetsutbildning, cirka en tredjedel har gymnasial utbildning 

och slutligen är det 6,1 % som enbart har gått i grundskola. Indelningen syns ännu tydligare 
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i figur 4. En del av informanterna utbildar sig fortfarande och de har således oavslutad 

universitetsexamen, men de inkluderas här i den utbildning som de räknade med att 

färdigställa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Deltagarnas utbildning (N=149). 

149 personer anger sin utbildningsnivå men endast 129 informanter av 150 delade med sig 

vad de har för sysselsättning. Sjuk- och hälsovården är områden där ett stort antal rumäner 

som deltog i enkäten arbetar, nämligen 21,7 %. Lika stor andel består av kvinnor som 

antingen är föräldralediga eller hushållerskor. 10,8 % av deltagarna utför pedagogiskt arbete, 

medan 9,3 % sysslar med renhållning. En tredjedel av gruppen jobbar med administration, 

ekonomi, juridik eller industriell tillverkning och slutligen är 8,5 % studenter.  

5.5 Anledningarna bakom utvandringen 

Formulärets första del avslutas med en öppen fråga som erbjuder deltagarna att uppge 

orsakerna bakom deras utvandring. Det ligger skiftande anledningar bakom rumänernas 

utvandring men alla tyder på en önskan om ett berikande liv med möjligheter att utvecklas. 

37,9 % av dem sa precis detta, att de vill ha en bättre framtid, medan 29,2 % flyttade för sin 

partners skull och för att samla familjen. 16 % prioriterade karriären – bland dessa fortsatte 

6 personer sina studier på högre nivå i Sverige, medan 16 personer hittade jobbmöjligheter 

här.  

10,2 % skrev explicit att det är korruptionen och den politiska situationen i Rumänien som 

ledde till utvandring eftersom dessa omständigheter begränsar folkets finansiella situation. 
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Dessutom är dessa förhållanden ett förhinder för att man ska kunna hitta det jobbet som man 

har utbildat sig för. 10 av de 14 informanterna som skrev detta har högre utbildning så de 

har också en ganska bred uppfattning om det rumänska utbildningsystemet. Slutligen var det 

6,5 % som kämpar för barnens skull och deras utbildning så att de inte behöver möta samma 

svårigheter och brister som de själva fick uppleva.  

5.6 Sammanfattning 

Majoriteten av deltagarna identifierar sig som kvinnor och ungefär hälften av dem är i 30-

årsåldern och har bott i Sverige i åtminstone 5 år. 93,3 % av dem föddes av rumänska 

föräldrar och 82 % har bara rumänskt medborgarskap. Mer än häften av deltagarna har 

universitetsutbildning och områden som de väljer att jobba inom domineras av sjukvård, 

hälsovård och pedagogiskt arbete.  

I den sista frågan reflekteras de fenomen som diskuterades i relation till attitydforskningens 

tre komponenter: den kognitiva i förhållande till generaliseringen att det postkommunistiska 

och korrupta Rumänien är hopplöst och att Sverige är drömlandet som ska hjälpa dem att 

bygga ett kvalitativt liv, den affektiva med tanke på att de är medvetna om sina värden, 

värderingar och möjliga bidrag till världen och slutligen den konativa som innebär just 

invandringsprocessen som resultat av de två första komponenterna.  
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6. Deltagarnas tvåspråkighet  

Den andra delen av enkäten fokuserade initialt på deltagarnas språkbruk: vilket språk 

behärskar de bäst i tal och skrift, vilket språk kommer de mest i kontakt med och vilket språk 

använder de sig av på sin fritid; hur har de uppnått sina svenskkunskaper och vilken är deras 

aktuella färdighetsnivå, samt vilka svårigheter de möter när de kodväxlar.  

6.1 Språkkunskaper 

97,3 % av informanterna har rumänska som förstaspråk, resten anger att de har två 

modersmål vilket jag betraktar som en motsvarighet till simultan tvåspråkighet: 2 personer 

har svenska och rumänska som modersmål, en har rumänska och ungerska och slutligen 

finns det en person som har rumänska och serbiska.  

Ungefär 86 % av de 150 deltagarna som svarade i detalj på frågorna gällande deras 

språkkunskaper talar och skriver bäst på rumänska. 1,3 % talar bäst på svenska och 12 % 

talar rumänska och svenska lika bra. En person känner sig bekvämare med engelska i tal. 

Gällande de skriftliga kunskaperna kan man konstatera några små skillnader: 2 % av 

informanterna skriver bäst på svenska; samtidigt skriver 9,3 % av informanterna att de 

skriver lika bra på både svenska och rumänska och slutligen är det 1,4 % av dem som säger 

att de skriver bäst på engelska.  

6.1.1 Svenskkunskaper  

Enkäten erbjöd deltagarna att svara fritt på hur de har lärt sig svenska och på grund av detta 

blev det ibland oklart vad deras svar syftade på. Av 137 personer som svarade på denna fråga, 

har 32,7 % svarat kortfattat att de lärde sig svenska ”i skolan”, men denna term inbegriper 

flera aspekter på rumänska: man kan generalisera och inkludera SFI eller fristående kurser 

på universitetet i samma begrepp; samtidigt fanns det några personer under 18 år som deltog 

i undersökningen som egentligen lärde sig svenska i grundskolan. Termen ”skolan” kan 

således också ha den betydelsen. Samtidigt är det 35,7 % av deltagarna som gjort skillnad 

mellan dessa begrepp och som lärde sig svenska på det klassiska sättet för invandrare i 

Sverige – på Svenska för invandrare, Svenska som andraspråk, på Komvux eller på 

Folkuniversitet. En deltagare var mer specifik och delade med sig av att hen lärde sig svenska 

på dagis. 

8,2 % av deltagarna inhämtade sina svenskkunskaper på sina arbetsplatser, 5 % var mer 

autodidaktiska och lärde sig svenska på egen hand genom att se på tv, lyssna på radio eller 
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genom att konstant använda sig av språkinlärningsappar och 2 personer av dessa 5 % valde 

att ta online-kurser. 2 % hade släktningar som lärde dem och uppmuntrade dem att prata 

svenska, en person hade redan lärt sig norska innan hen flyttade till Sverige och det skapade 

grunden för hens process att studera svenska.  

Det fanns således en del av informanterna (8,2 %) som kunde svenska redan innan de 

utvandrade – de tog antingen privatlektioner eller så studerade de svenska som huvudämne 

eller biämne på Fakulteten för språk och litteraturer i Bukarest. Den sista tårtbiten av 

diagrammet nedan representerar de deltagare som ännu inte har lärt sig språket, nämligen 

8,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Deltagarnas sätt att lära sig svenska (N=137). 

150 deltagare delade i enkäten med sig av sin nivå på svenska och det visade sig att 34,7 % 

av dem ansåg sig tala flytande svenska, 32 % pratar bra svenska, 26,7 % är nybörjare och 

därutöver finns det 6,7 % som inte ens har börjat studera svenska.  

6.2 Språkbruk 

63,5 % av deltagarna använder sig av svenska på jobbet, på universitetet eller i skolan. I 

samma arbetsmiljöer brukar 16,9 % av informanterna i stället engelska. Samtidigt finns det 

också ett antal personer (17,6 %) som är tvungna att dagligen prata både svenska och 

engelska. Dessutom finns det en informant som lade rumänska till dessa två språk, vilket 

innebär en komplex diglossi. Däremot använder en person sig bara av rumänska och här 

antar man att det naturligtvis gäller ett arbete där hen kan samtala med andra rumäner.  
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149 personer svarade på frågan som berör samtal med svenskar – de flesta informanterna 

(63,8 %) brukar prata svenska, vilket visar på en bra anpassning i det nya samhället. 11,4 % 

gör bruk både av svenska och av engelska som naturligtvis beror på vilket sammanhang man 

befinner sig i. Därutöver behärskar vissa deltagare (17,4 %) inte svenska alls eller är 

nybörjare och således använder de endast engelska. Samtidigt väljer en del informanter att 

inte umgås med svenskar.  

Emellertid uppger majoriteten av deltagarna (98 %) att de talar rumänska med andra 

rumäner, men överraskande nog fanns en person som sa att hen inte gör det, en annan som 

påstod att de sällan pratar rumänska med rumäner och en förklarade att det beror på 

omständigheterna var man befinner sig: i Sverige pratar man inte så ofta rumänska, men 

däremot gör man det när man har ett samtal med rumänska släktingar.  

6.3 Kodväxling 

Enkäten fångade en ytterligare aspekt, nämligen kodväxlingen: en öppen fråga rörde detta 

ämne som erbjöd deltagarna att själva bedöma sin egen språkväxling men samtidigt innehöll 

frågan några eventuella svarsmöjligheter inom parentes som hänvisade till orsakerna bakom 

språkväxling: trötthet, stressiga situationer, begränsat ordförråd, kritik, för att visa respekt 

till en viss person. På denna fråga svarade 126 personer och mer än häften (59 %) angav att 

de inte blandar ihop språken men det finns en stor diskrepans bland orsakerna bakom det 

negativa svaret: det kan otvivelaktigt vara människor som pratar båda språken flytande och 

inte har svårigheter att växla mellan dem, men det kan även vara så att enspråkiga deltagare 

svarade nej eftersom är omöjligt för dem att växla språk. 13,8 % lade skulden på trötthet och 

5,1 % på stress. 17,8 % känner sig begränsade i ordförrådet på ett eller annat språk, men 

samtidigt kommer den naturliga ordströmmen på det språk som de är mest i kontakt med 

och det här blir en ytterligare aspekt som påverkar kodväxlingen.  

Slutligen svarade 4,3 % av deltagarna att samtalen också beror på vem man pratar med – om 

man till exempel är van att prata på rumänska med sina barn då känns det inte normalt att 

tala med dem på ett annat språk. 

6.4 Sammanfattning 

I den generella bilden av informanternas språkkunskaper kan man lägga märke till att 

majoriteten (97,3 %) har rumänska som förstaspråk och 86 % av dem behärskar detta språk 

bäst både i tal och i skrift. 12 % av dem talar både svenska och rumänska lika bra och 9,3 % 

skriver lika bra på båda språken. Angående Skutnabb-Kangas ursprungskriterium finns det 

4 personer som är tvåspråkiga, som således lärde sig språken simultant. Men det innebär att 

föräldrarna lärde dem de båda språken eftersom ingen av informanterna föddes i Sverige.  
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Språkinlärningen varierar mycket bland informanterna – från och med den grundläggande 

utbildningen i svenska som Sverige erbjuder (SFI, kurser på Komvux eller Folkuniversitet) 

till autodidakter som lärde sig språken genom inlärningsappar. Med avseende på 

kompetenskriteriet är det bara 6,7 % av informanterna som inte passar språkkriteriet på 

grund av att de inte behärskar svenska alls, medan majoriteten talar svenska på olika nivåer.  

Enligt 63,5 % av deltagarna kräver livet i Sverige rika språkkontakter med det svenska 

språket och dess talare, både produktiva och receptiva sådana. Rumänska däremot används 

inte i hög grad varje dag av deltagarna, men däremot kommer det till uttryck i samtal med 

andra rumäner. Sålunda uppfylls funktionskriteriet av majoriteten av deltagarna. Kodväxling 

sker inte lika frekvent med tanke på att 59 % påstod att de inte växlar språk i samma 

talsituation men att den existerar – en tredjedel av deltagarna växlar språk och de skyller det 

på trötthet, stress eller begränsat ordförråd medan 4,3 % av informanterna väljer att växla 

för att göra sig bättre förstådda.  
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7. Identitet, språkattityder och språkkontakt  

I enkäten fanns det frågor som berör deltagarnas identitet, språkattityder och språkkontakt. 

I den första delen var jag intresserad av att få reda på hur deltagarna identifierar sig, vilken 

fysisk kontakt de brukar ha med Rumänien och var de tänker bo i framtiden. Den andra delen 

undersökte närmare deltagarnas inställning till läsning av nyheter, böcker och filmtexter, 

samtidigt som den tog upp deras delaktighet i både rumänska och svenska högtider, men 

också i svenska angelägenheter. Slutligen följde frågor om deras attityder till deras barns 

eller eventuella barns tvåspråkighet med betoning på undervisning i svenska och rumänska.  

7.1 Identitet 

I tabellen nedan representeras grupptillhörigheten för 149 deltagare. De flesta (76,6 %) har 

en bestämd uppfattning om att de är rumäner, 18,7 % anser sig tillhöra båda grupperna och 

4 % identifierar sig varken som rumän eller som svensk. Ytterligare finns det ett undantag, 

nämligen en person som uppfattar sig själv som serb.  

Tabell 1. Deltagarnas identitet (N=149) 

Identitet Antal (%) 

Jag är rumän. 
 
114 (76,6 %) 

Jag är svensk. 
 
0 (0 %) 

Jag är både rumän och svensk. 
 
28 (18,7 %) 

Jag är varken rumän eller svensk. 
 
6 (4 %) 

Jag tillhör en annan grupp. 
 
1 (0,7 %) 

Totalt 
 
149 (100 %) 

7.2 Kontakten med Rumänien och framtidsplaner 

Majoriteten av rumänerna (76 %) reser sällan eller väldigt sällan hem till Rumänien så deras 

fysiska och språkliga kontakt med hemlandet har minskat. Endast 23,3 % reser ofta till 

Rumänien och bara en person gör det varje månad.  
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Dessutom planerar få av dem att återvända till Rumänien, endast 12,8 %, medan 75 % av de 

148 deltagarna som svarade på frågan gällande vilken plats man planerar leva på i framtiden 

tänker fortsätta bo i Sverige. De sistnämnda är kategoriska i sina val men samtidigt finns det 

5,5 % rumäner som står obeslutsamma inför framtiden, medan 2,7 % längtar efter sol och 

planerar att flytta till varmare länder och slutligen har 3,4 % begränsat möjligheterna till två 

länder: Rumänien och Sverige. 

Framtidsplanerna inkluderar oftast familjelivet och då är det användbart att se om 

informanterna har en svensk partner, det vill säga en större anknytning till den svenska 

kulturen och vidare till språken som de gör bruk av i sina samtal.  16 av deltagarna svarade 

att de har en svensk partner men språken på vilka de kommunicerar med varandra varierar: 

sex pratar bara svenska, fyra bara engelska, fyra pratar både engelska och svenska, en pratar 

rumänska och svenska och slutligen finns det en person som använder sig av alla dessa tre 

språk i samtalen med sina partner.  

7.3 Deltagarnas inställning till läsning av nyheter, böcker och 
filmtexter  

Nyhetsläsning varierar väldigt mycket bland de 150 informanterna: 42 % håller sig 

uppdaterade med både svenska och rumänska tidningar, 16,7 % läser bara rumänska 

tidningar och 12,7 % läser endast svenska. Resten av deltagarna är inte intresserade av att 

läsa dagstidningar. 

Angående litteraturläsning uppgav 146 informanter på vilka språk de numera brukar läsa 

böcker. Å ena sidan läser de flesta rumänerna (45,9 %) böcker på rumänska, vilket innebär 

en aktiv språkkontakt med modersmålet, men å andra sidan läser 38,4 % på svenska och 

visar att de är drivna att utveckla sina svenskkunskaper. Ytterligare säger 8,3 % av 

deltagarna att de läser på engelska vilket är helt rimligt vad gäller studenter, med tanke på 

att majoriteten av kursböckerna är tillgängliga på det språket. 4 % av deltagarna väljer att 

läsa på flera språk – hälften av dem läser böcker på rumänska och svenska, och den andra 

hälften läser på båda dessa språk och på engelska. 2,7 % underhåller sig inte med 

litteraturläsning på grund av tidsbrist. Undantaget utgörs av en deltagare som läser böcker 

på serbiska istället.  

Vad gäller undertexter på film tar rumänska över med 41,9 % (av 148 deltagare) när det 

gäller filmtexter, på andra plats finns svenska med 35,9 % och engelska på tredje plats med 

17,6 %. Tre informanter (2 %) växlar bland alla dessa språk, medan två deltagare (1,3 %) kan 

titta på utländska filmer utan text. Endast 1,3 % anger att de inte ser på film.  
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7.4 Deltagarnas attityder till högtider och svenska 
angelägenheter 

Det kom 144 svar på frågan som berör firandet av rumänska eller svenska högtider och 

majoriteten av informanterna (55,6 %) är balanserade och säger att de firar båda; 35,4 % 

firar bara rumänska högtider och endast 4,2 % firar bara svenska högtider. Dessutom håller 

sig 4,9 % borta från allt slags firande.  

Ungefär två tredjedelar av 150 deltagare deltar i svenska angelägenheter så man kan 

förmoda att de engagerar sig i det svenska samhället. 

7.5 Barnens tvåspråkighet 

128 deltagare har barn och alla besvarade frågan som rörde språk som deras barn behärskar. 

Målet med denna enkätfråga är således att lyfta fram om föräldrarna stödjer barnens 

flerspråkighet, med betoning på svenska och rumänska. 89 personer (69,5 %) uppgav att 

deras barn är tvåspråkiga, det vill säga de behärskar både svenska och rumänska och 

ytterligare finns det tretton bland dem som även talar andra språk såsom italienska, tyska 

och franska. 24,2 % av barnen är enspråkiga: 20,3 % talar bara rumänska, 3,2 % svenska och 

en person (0,7 %) talar spanska. Resten av barnen (6,3%) är nyfödda och behärskar således 

inget språk än.  

 

Figur 6. Språken som barnen behärskar (N=128). 

I enkäten fanns det två hypotetiska frågor som inkluderar deltagare som inte har barn och 

deras åsikter gällande eventuella barns framtida tvåspråkighet: den första berör situationen 

då man återvänder till Rumänien, skaffar barn där och lär dem svenska och den andra frågan 
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har en omvänd situation i fokus – man fortsätter leva i Sverige, skaffar barn här och lär 

barnen rumänska. 149 informanter besvarade den första frågan och de har tudelade 

attityder: 49 % skulle uppmuntra sina barn att lära sig svenska, medan 51 % inte skulle göra 

det. På den andra frågan svarade 150 deltagare och gav en tydligare indikation – 99,3 % 

skulle lära barnen rumänska. Det var bara en person som hade ett negativt synsätt gällande 

undervisning i rumänska till sina framtida barn. 

Vid slutet av formuläret fanns ett öppet fält för övriga kommentarer men de flesta deltagarna 

som valde att skriva ner sina tankar kopplade det till de föregående frågorna gällande 

barnens tvåspråkighet. 20 % av deltagarna har en allmänt positiv attityd till att barnen ska 

lära sig flera språk. En av dem fångar denna aspekt i en fin metafor: ”aici am inteles ca orice 

alta limba vorbita si cunoscuta devine o comoara in lada de zestre a copiilor nostri.” (’här 

förstod jag att varje nytt språk som man behärskar och talar blir en skatt i våra barns 

hemgift’). De är således medvetna av flerspråkighetens positiva betydelse.  

12 av dessa 25 informanter stödjer undervisningen i rumänska så att modersmålet går i arv 

från föräldrar till barnen. Samtidigt säger 3 av dem att barnen har ett stort behov av att lära 

sig rumänska för att kunna kommunicera med sina släktningar från Rumänien och 3 andra 

informanter säger att de pratar bara rumänska med barnen hemma för att lära dem språket. 

Slutligen finns det 2 av enkätdeltagarna som betonar att de aldrig kommer att återvända till 

Rumänien och man kan således tolka det som en omfamning av det svenska språket och 

samhället som blev deras hem.  

7.6 Sammanfattning  

Invandringen förändrade inte deltagarnas identitet med hänsyn till att 76,6 % av dem 

fortfarande bara identifierar sig som rumäner, men ändå fanns det vissa fall (18,7 %) där 

identiteten multiplicerades, det vill säga informanterna identifierar sig både som svenskar 

och som rumäner, och samtidigt finns det andra fall (4 %) där den försvann, nämligen där 

informanterna inte tycker sig tillhöra någon av dessa grupper. Formulärens svar tyder på att 

den fysiska kontakten med Rumänien försämrats på grund av att majoriteten av rumänerna 

sällan eller mycket sällan reser dit och ytterligare för att de planerar att fortsätta leva i 

Sverige. Här reflekteras den konativa funktionen då informanterna försvarar sig själva från 

de obehagliga dragen av det rumänska systemet. 

Det finns en rik receptiv språkkontakt gentemot de båda språken, men mot rumänska i högre 

grad – 16,7 % av deltagarna läser bara rumänska nyheter medan 12,7 % läser svenska, 45,9 

% läser böcker på rumänska medan 38,4 % läser på svenska, 41,9 % ser på filmer med 

rumänsk text, medan 35,9 % använder svensk text. Över 40 % av deltagarna läser både 

svenska och rumänska nyheter och samtidigt kommer engelskan som populärt val när det 

gäller bokläsning eller filmtexter. Men fokus för denna studie riktar sig inte mot 
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användningen av engelskan utan mot informanternas kontakt med svenska och rumänska. 

Däremot kan man tilläga att det vore viktigt att mer i detalj undersöka engelskans roll som 

globalt språk för migranter.  

68 % av informanterna deltar i svenska angelägenheter och mer än hälften av dem firar både 

svenska och rumänska högtider, men det finns också en tredjedel som bara firar rumänska 

högtider och som inte bryr sig särskilt mycket om viktiga svenska evenemang. Den kognitiva 

funktionen prioriterar således aktiviteterna som man deltar i och det visar sig att den 

rumänska uppfostran påverkar valen oberoende av var man befinner sig.  

Majoriteten (69,5 %) av deltagarnas barn är tvåspråkiga – föräldrarna stödjer 

undervisningen i rumänska men däremot har de inte en särdeles positiv attityd till den 

eventuella situationen att lära barnen svenska utifall de återvänder till Rumänien och har 

barn där.  
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8. Resultat från enkätundersökningen 

Den kvantitativa delen av denna studie bestod av 150 svar på ett enkätformulär med några 

sociolingvistiska variabler i fokus såsom ålder, kön, ankomstår, medborgarskap, ursprung, 

sysselsättning och utbildning. De är betydelsefulla för att skapa en statistisk helhetsbild över 

målgruppen och över deras praktiska och aktiva deltagande i det svenska samhället. 

Utbildningen och sysselsättningen är två faktorer som hjälper till att bedöma, förstå och 

särskilja bland informanternas språkfärdigheter.  

Informantgruppen utgörs i stort sett av kvinnor som föddes av rumänska föräldrar och har 

rumänskt medborgarskap. Mer än hälften av dem har högre utbildning och de har varierande 

jobb, men sjukvård, hälsovård och pedagogiskt arbete är de vanligaste områden man väljer 

att jobba i. Sysselsättningens relevans framkommer av de uppfattningar informanterna har 

om behovet av att behärska svenska och om språkkontakterna som man har med den lokala 

befolkningen.  

Orsakerna bakom utvandringen från Rumänien var önskan om en berikande framtid för 

familjen, om en karriär och avståndstagande mot korruptionen som de kämpade mot i 

hemlandet. En ljusnande framtid i ett rättvist samhälle ligger således som grundläggande 

anledning bakom omfattningen av det svenska samhället både ur ett kulturellt och socialt 

perspektiv. 

För att kunna resonera kring informanternas språkfärdigheter fick de besvara vad de har för 

första språk, vilket språk de behärskar bäst, hur de fick lära sig svenska, vad de har för 

språkkontakter och om de kodväxlar. Majoriteten av deltagarna har rumänska som 

modersmål och det är det språk de behärskar bäst i både tal och skrift. Det finns bara fyra 

personer som bekräftar tvåspråkighetens ursprungskriterium men annars hade 

informanterna varierande sätt att lära sig svenska på – från och med autodidakter till kurser 

på akademisk nivå. Utifrån enkätens sista frågor framgår att deltagarna har tvåspråkiga barn 

och har en mycket positiv inställning till fortsatt inlärning av modersmålet rumänska.  

Mer än hälften av deltagarna bekräftar att deras sociala liv kräver rika språkkontakter med 

både svenskar och rumäner – rumänskan används mest i hemmasfären eller i samtal med 

andra rumäner. Informanterna anger att de inte kodväxlar, vilket visar att de har omfattande 

kunskaper i flera språk, men trots det existerar kodväxling bland några deltagare på grund 

av trötthet, stress eller begränsat ordförråd.  

Angående identitetskonstruktionen kan man lägga märke till att, förutom de individer som 

identifierar sig enbart som rumäner, identifierar sig 18,9% av informanterna som både 
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svenska och rumäner och att det även finns 4% som inte tillhör dessa kategorier. Man kan 

således dra slutsatsen att innebörden av ett liv i Sverige reflekteras i ens identitet.  

Det faktum att det finns en rik receptiv språkkontakt med både rumänska och svenska 

illustrerar att en övergripande del av informanterna är tvåspråkiga men att rumänska 

dominerar läsningen av böcker, nyheter eller filmtexter. Det här visar att man till stor dela 

fortfarande är bekväm och inte kämpar tillräckligt för att förbättra sina färdigheter i 

främmande språk. Men man kompenserar det genom att delta i svenska angelägenheter och 

firar svenska högtider vilket bekräftar att de söker integrera sig fullkomligt i det svenska 

samhället.  

 

 



36 
 

9. Analys av fokusgruppintervjuer 

Utifrån svaren på enkätformulären framgår mest statistisk information som avslöjar 

deltagarnas medvetna åsikter. Målgruppens språkattityder är dock inte därmed färdigt 

utredda och därför krävdes en kvalitativ komplettering av studien för att få en uppfattning 

över deras undermedvetna attityder och för att komma åt den centrala tendens som kan ses 

i integrationsprocessen. På grund av att deltagarna var mestadels kvinnor och flera av dem 

angav att en av anledningarna bakom invandringen var deras barns framtid, valde jag att 

kontakta endast kvinnor för fokusgruppintervjuerna. I det följande analyserar jag korta 

utdrag ur de två gruppintervjuerna som jag genomförde i mars och april 2018. De var öppna 

diskussioner som styrdes av hjälpfrågor av mig som intervjuare och deras grundläggande 

teman var integration, det svenska och det rumänska språket, diskriminering och 

tvåspråkighet. Utdragen är utvalda för att ge potentiella svar till den allmänna 

frågeställningen.  

9.1 Intervju I 

I den första intervjun deltog fyra utbildade informanter som hade varierande bakgrund: 

Andreea (23 år, student), Ioana (23 år, student), Lăcrămioara (32 år, socionom – 

mammaledig) och Viorica (49 år, historie- och modersmålslärare). Det är inte åldern som 

delar denna grupp i två kategorier utan snarare deras inlärning av svenska: både Andreea 

och Ioana har lärt sig svenska i Bukarest, innan de flyttade till Sverige, medan Lăcrămioara 

och Viorica lärde sig svenska efter invandringsprocessen genom att ta upp svenska som 

andraspråk på kurser eller liknande utbildningar för att förbättra sina kunskaper. Viorica 

beskriver noggrant sin inlärningprocess som innebar att hon studerade flera kurser i svenska 

i Sverige – från och med alfabetiseringsgruppen på SFI till en 30 högskolepoängskurs i 

svenska vid Uppsala universitet. Detta ledde till att hon pratar flytande svenska men ändå 

känner hon sig inte bekväm med att undervisa och diskutera historia i en klass med svenska 

studenter. 

Som fortsättning på Vioricas upplevelse berättar Lăcrămioara om sitt första möte med 

svenska som enligt min egen erfarenhet motsvarar en normal reaktion hos varje rumänsk 

invandrare: 

(1) 

1.Lăcrămioara: Nici eu nu cunoșteam limba suedeză când am venit și îmi aduc 
aminte că (.) după ce m-a luat soțul de la aeroport și mergeam acasă, ascultam la 
radio și se vorbea limba suedeză și nu reușeam să sesizem pauzele între cuvinte. 
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Și am zis: dom’le, limba asta este *un șir lung de litere* și eu nu cred că am să învăț 
niciodată. Asta a fost prima senzație.  

’Jag kunde inte heller svenska när jag kom och jag kommer ihåg att (.) efter att min 
make hämtade mig på flygplatsen och vi åkte hem, lyssnade vi på radio och man 
pratade svenska och jag lyckades inte märka pauserna mellan orden. Och då sa 
jag: Herregud, detta språk är *en lång rad av bokstäver* och jag tror inte att jag 
någonsin kommer att lära mig det. Det var min första känsla.’  

Denna språkattityd är inte överraskande och med tanke på att svenska och rumänska inte är 

närbesläktade språk är det helt förståeligt att man blir överväldigad. Genom att berätta med 

ett leende på läpparna positionerar informanten sig i en lyckad situation – det är 

underförstått att nu behärskar hon språket på en acceptabel nivå och detta tillåter henne att 

tala avslappnat om denna upplevelse. Samtidigt kan man lägga märke till att hon var 

medveten om behovet av att lära sig språket från första dagen som ett krav för att kunna 

stanna kvar i landet. Genom att redogöra för den inre monologen som hon hade när hon först 

lyssnade på svensk radio, engagerar hon sig i dialogen med de andra informanterna och med 

denna dynamik förstärker hon sin språkattityd till det svenska språket.  

Lăcrămioara är den enda som klart och explicit uttrycker sin attityd till svenska, medan 

Viorica mest fokuserar på hur svår inlärningsprocessen var och vilken stor betydelse språket 

hade i hennes liv, med tanke på att det är en oumbärlig nyckel till hennes karriär som lärare.  

Däremot fokuserade varken Andreea eller Ioana på svenska språket eller på 

inlärningsprocessen på samma sätt som de andra två gjorde. De nämnde kortfattat att de 

lärde sig svenska i Bukarest och att de således behärskade språket innan flytten till Sverige. 

Här ser vi en skillnad mellan dessa två grupper: å ena sidan rumäner som valde att invandra 

till följd av deras svenskkunskaper för att uppnå nästa steg i sin karriär. Å andra sidan 

rumäner som har invandrat av andra anledningar och som fick lära sig svenska för att det var 

ett viktigt krav för att kunna delta i samhället, för att helt enkelt kunna överleva i denna nya 

miljö.  

Två av hjälpfrågorna som förekom under intervjun gällde informanternas syn på 

integrationen i det svenska samhället och vilka svårigheter de upplevde i denna process. Då 

tenderade informanterna att knyta an mellan begreppen integration och språk och i det 

följande kommenterar jag ett annat utdrag ur intervjun som framhäver just detta samspel. 

(2) 

1.Andreea:  Acum după ce am locuit câțiva ani aici, nu foarte mult timp, 
dar pot să zic că, dacă mă întorc în România nu mă mai simt 
nici acolo integrată. Deci acuma oriunde m-aș duce asta cu 
integratul în societate nu mai e valabilă. DAR faptul că am 
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vorbit suedeză la început, faptul că m-am împrietenit cu 
suedezi de la început și că mă- mă rog, modul în care am fost 
tratată și modul în care am tratat – DA, am asimilat și am fost 
asimilată mult mai ușor decât în alte condiții. Contextul m-a 
ajutat enorm – sunt o studentă la o universitate de-a lor. Deci 
(.) sunt tratată totuși ca una de-a lor, mai ales că masterul meu 
e în suedeză (..) și am văzut asta și la colegi și la profesori. Nu 
există diferențe, nu există prejudecăți, a fost totul foarte ok. 
Deci din punctul ăsta de vedere, da, m-am simțit integrată. În 
același timp am nevoie și de chestii de româncă(rade) ca îți 
mai trebuie o nu știu *râs* murătură *râs* sunt niște chestii 
cu care vii și de care ai nevoie și aici nu ai cum să le ai – le ai 
la mama în beci. Știi? Dar ne cărăm cu murătura de acasă. 

[*râs*] 

2. Andreea:  Ne creăm, ne creăm micul nostru…  

3. Lăcrămioara: [*ohb. Exact.*] 

4. Andreea:  univers suedezo-român. Da, dar și când mă duc în România 
cumpăr pepparkakor pentru că îmi *trebuie de sărbători* sau 
alte chestii. Adicå am facut așa, o 

5. Lăcrămioara: [menaj] 

6. Andreea:  uniune cumva și de tradiții și de tot. Și mă simt bine în ambele 
societăți, dar mă simt (.) ieșită din ambele societăți în același 
timp.  

7. Lăcrămioara: [Aha] 

8. Viorica:  Da, așa este. 

 

1. Andreea:  ’Nu efter att jag har levt här i några år, inte för mycket tid men 
jag kan säga att om jag åker tillbaka till Rumänien, känner jag 
mig inte längre integrerad där. Så nu spelar det ingen roll vart 
jag ens åker för att det här med integrationen inte längre 
gäller. MEN det faktum att jag pratade svenska från början, 
det faktum att jag blev vän med svenskar från början och att 
i- i alla fall, hur jag har behandlat andra och jag har blivit 
behandlad – JA, jag assimilerade mig och jag blev assimilerad 
mycket lättare än under andra villkor. Omgivningen hjälpte 
otroligt mycket – jag är en student vid ett av deras universitet. 
Så (.) jag blir faktiskt behandlad som en av dem, särskilt för 
att mitt masterprogram är på svenska (..) och jag såg detta hos 
mina klasskamrater och hos lärarna. Det finns inga skillnader, 
det finns inga fördomar, allt var helt ok. Så ur denna synpunkt 
ja, jag kände mig integrerad. Samtidigt behöver jag sådana 



39 
 

grejer som *en rumänsk kvinna* för man måste ha *inte vet 
jag, inlagda grönsaker* *skratt*. Det finns saker som man 
kommer med och som man behöver och här går det inte att 
skaffa (.) man har dem hos mamma, i källaren, du vet?! Men vi 
bär hit inlagda grönsaker hemifrån. 

[*skratt*] 

2. Andreea:  Vi skapar(.) vi skapar vårt lilla  

3. Lăcrămioara: [*ohb. Exakt*] 

4. Andreea:  svensk-rumänska universum. Ja, men samtidigt när jag åker 
till Rumänien köper jag pepparkakor för att jag behöver vid 
högtider eller andra grejer. Jag menar, vi har gjort en, en 
sådan 

5. Viorica:  [hushållning] 

6. Andreea:  union på något sätt av traditioner och av allt möjligt. Och jag 
trivs i båda samhällen, men samtidigt känner jag mig (.) 
utanför i båda samhällen. 

7. Lăcrămioara: [Aha.]  

8. Viorica:  Ja, så är det.’  

Andreea tar upp en faktor som spelar en betydelsefull roll i integrationen i det svenska 

samhället, nämligen studentlivet. Att vara en del av det kosmopolitiska livet, av en 

internationell miljö, avdramatiserade övergången mellan den rumänska och den svenska 

kulturen.  

I detta utdrag reflekteras väl Bambergs begrepp positionering. Först och främst kan man lyfta 

fram hur Andreea är positionerad (av sig själv): sammanfattningsvis är hon framgångsrik på 

grund av att hon har på ett enkelt sätt integrerat sig för att hon pratade svenska och för att 

hon fortsatte sina studier på en högre nivå vid ett svenskt universitet. I början säger hon att 

utvandringen gjorde att hon inte längre kan känna sig integrerad någonstans. Den betonade 

användningen av konjunktionen men och av interjektionen ja visar att hon faktiskt befinner 

sig i den lyckliga situationen att vara en del av samhället efter en relativt kort period av 

anpassning.  

Å andra sidan positionerar hon sig (positioning oneself) lite annorlunda i det tal-i-

interaktionen som man hade under intervjun – hon tillhör inget samhälle längre och det 

faktum görs också explicit, men det ligger i kontrast till hennes integrationskänsla. Man kan 

tolka det som att hon fortfarande befinner sig någonstans på anpassningsprocesskalan och 

att hon satsar på att nå den absoluta integrationen som kanske egentligen inte existerar. 

Angående den här kontrasten kan man också se närmare på det ordval som används för att 
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förklara den dualism som man upplever som invandrare: inlagda grönsaker (‘murături’) 

kontra pepparkakor som även uttrycktes på svenska – man kommer med ett kulturellt bagage 

man har med sig och därför är det svårt (om inte omöjligt) att bli helt assimilerad. Ytterligare 

gör hon bruk av olika pronomen – deras, dem mot vi, vår (’lor’, ’lor’ mot ’ne’, ’nostru’) – som 

också tyder på att hon inte känner sig assimilerad alls i det nya samhället, trots att hon inte 

blir behandlad annorlunda av de infödda.  

Senare i samtalet resonerade informanterna om att det också är betydelsefullt att behärska 

svenska på en viss nivå.  

(3) 

1. Ioana:  Da (.) din punctul meu de vedere faptul că vorbeam limba a 
contribuit la integrarea mea aici (..) Clar (.) suedezii te privesc 
puțin diferit atunci când vorbești limba lor(.) 

2.Viorica: și depinde cum o vorbești (.) 

3. Ioana:  depinde cum o vorbești (..) Ei sunt foarte deschiși să 
vorbească limba engleză (.) le place să vorbească limba 
engleză (.) dar te apreciază dacă le poți vorbi în suedeză (.)  

4.Carmen:  și se apropie mult mai mult de tine(..)  

 

1. Ioana:  ’Ja (.) enligt min åsikt har det faktum att jag pratade språket 
bidragit till min integrering här(..) Självklart ser svenskarna 
dig lite annorlunda när du pratar deras språk (.) 

2. Viorica: och det beror på hur du pratar (.) 

3. Ioana: det beror på hur du pratar(..) De är väldigt öppna för att prata 
engelska (.) de gillar att prata engelska(.) men de uppskattar 
om du kan prata svenska (.) 

4. Andreea:  de närmar sig mycket mer(..)’ 

Adverbet clar (’självklart’) som i denna kontext är en pragmatisk partikel signalerar 

informantens attityd till vikten av att prata svenska och sedan betonas gemensamt att det 

finns en skillnad bland andraspråkstalare beroende på vilken nivå man behärskar språket. 

Som tidigare nämnts är det snarare svenskkunskaperna som man hade före invandringen 

som delar första intervjuns informanter i två grupper, men Viorica tydliggör det i samtalen 

efter att hon hör Andreeas och Ioanas bakgrund. 

(4) 

1. Viorica:  Acum, ascultându-le pe ele îmi dădeam seama (.) Doamne ce 
curaj am avut la 40 de ani (..) Vă dați seama?!(.) 20 de ani sau 
20 și un pic (.) suedeză aproape fluent (.)  
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2. Lăcrămioara: [* Așa e.*] 

3. Viorica:  engleza perfect și *noi (.) ca niște floricele tomnatice* 

4. Catalina: [neinteligibil *râs*] 

5. Viorica: *Dumnezeule* (.) Adică eu, mă iertați că zic despre 
dumneavoastră {Lăcrămioara} dar (..) 

[*skratt*] 

6. Lăcrămioara:  [Am a, Am a(.)] Nu (.) așa este (.) Noi am avut soții totuși care 
ne-au sprijinit și care (..)Ei au muncit și noi am mers la școală 
(.) Așa este (.) 

7. Viorica:  *Că nu am mers destul la școală în România* 

8. Catalina:  [*Da (.) exact*] 

9. Viorica:  *Aveam un dor (.) un (.) längtan* 

 

1.Viorica:  ’Nu(.) när jag lyssnade på dem fattade jag(.) HERREGUD vilket 
mod vi hade i 40-årsåldern(.) Fattar ni?! (.) 20 år eller runt 20 
år (.) nästan flytande svenska 

2. Lăcrămioara: [Så är det] 

3. Viorica:  perfekt engelska och *VI (.) som några små höstblommor {i 
betydelsen ’äldre kvinnor’}* 

4. Lăcrămioara: [Ohb *Skratt*] 

5. Viorica: *HERREGUD (.) Jag menar JAG (.) förlåt att jag inkluderar dig 
{Lăcrămioara} 

6. Lăcrămioara:  [Vi hade, Vi had (..)] Nej (.) så är det (.) Vi hade ändå våra 
makar som stödde oss och som (.) De arbetade och vi gick i 
skolan (.) Så är det(.)  

7. Viorica: *Som att vi inte har gått tillräckligt i Rumänien* 

8. Lăcrămioara:  *Ja (.) precis* 

9. Viorica: *Vi hade en längtan (.) en (.) LÄNGTAN*’ 

Här gör deltagarna bruk av pronomenen för att skilja på informanterna: ”dem” och även ett 

betonat VI. Viorica, som är den äldsta av deltagarna, positioneras i berättelsen som en modig 

kvinna som invandrade till Sverige även om hon hade brist på språkkunskaper både på 

svenska och engelska. Hon dramatiserar och överdriver detta faktum genom en dubbel 

användningen av den pragmatiska partikeln Herregud. Hon antar att Lăcrămioara delar 

hennes åsikt, men hon ursäktar sig i efterskott för att spontant inkludera henne i samma 

kategori.     
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Lăcrămioara är lika inkluderande och kommer med förklaringen bakom deras succé – de 

lyckades lära sig svenska och anpassa sig till samhället med hjälp av deras män som gav dem 

finansiellt stöd för att de skulle kunna studera. Viorica avslöjar sarkastiskt att de redan var 

välutbildade men inte med avseende på just det svenska språket, som blev ett krav när de 

flyttade. Hennes språkutveckling blir även mer explicit när hon använder samma ord 

(längtan) på både rumänska (dor) och svenska.  

Den implicita attityden tolkar jag lite annorlunda: Viorica positionerar sig i interaktionen 

som en arbetsam, utbildad kvinna som också befinner sig någonstans på integrationsskalan 

långt borta från att vara helt integrerad i samhället och ytterligare utan önskan att bli fullt 

assimilerad som en del av det svenska folket. Hon är medveten om det och tacksam för den 

plats som hon lyckades få i Sverige. Hon blir också överraskad av den stora skillnaden mellan 

henne och de två studenterna som behärskade svenska före invandringsprocessen – 

studenterna verkade ha en hel del verktyg för att bli assimilerade med det svenska folket med 

tanke på det akademiska livet, på språkkunskaperna, på åldern. Däremot hade hon och 

Lăcrămioara inga förberedda instrument som skulle underlätta anpassningsprocessen, utan 

de fick arbeta hårt för att få delta i samhället och de verkar vara stolta över det som de lyckats 

uppnå hittills, speciellt nu när de fick jämföra sig med de fördelar som en annan generation 

har.  

En annan hjälpfråga erbjöd informanterna att beskriva eventuella upplevelser då de kände 

sig behandlande annorlunda för att de pratade svenska med brytning eller för att de helt 

enkelt misstänktes vara utlänningar. Nästa alla kom ihåg flera tillfällen: Andreea berättade 

till exempel om den diskussion som hon hade med en teaterchef på gatan och på grund av att 

det var en högljudd stämningen kunde hon inte höra det första som teaterchefen sa. 

Följaktligen började teaterchefen tala otroligt sakta för att hon antog att Andreeas kunskaper 

i svenska var bristfälliga och hon ändrade inte sitt sätt att prata även när Andreea fortsatte 

samtalet i ett vanligt tempo och dessutom började hon rätta hennes ordval vilket skapade en 

pinsam anda. Lăcrămioara upplevde en likadan situation då en person frågade henne efter 

vägbeskrivningar och så fort hen la märkte till att hon inte är svensk då växlade hen språket 

till engelska.  

Alla bekräftade Andreeas och Lăcrămioaras tolkningar, nämligen att det blev onödiga 

reaktioner ur ett språkligt perspektiv som tydliggjorde skillnaden mellan dem, invandrare 

som befann sig i anpassningprocessen, och den lokala befolkningen. Emellertid gav Viorica 

uttryck för en mer tolerant allmän tolkning av alla dessa obekväma situationer.  

(5) 

Viorica:  dar nu suntem noi poate un pic cam sensibili?! (.) poate ei (.) 
de fapt (.) chiar nici nu ne înțeleg uneori (.) pentru că nu sunt 
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toți niște universitari (.) să schimbe limba (.) să schimbe 
suedeză-engleză (.) să vină altceva (.) să vină un curs în altă 
limbă (.) da? poate sunt oameni cu 10 (.) 12 clase și poate că 
nici nu ne înțeleg (.) dar exact așa cum ai spus tu  [Andreea] 
(.) joacă această carte a penibilului în care te simți atras și 
atuncea rămâi cu amintirile astea stupide. 

 

Viorica: ’men är vi inte lite för känsliga?! (.) kanske kan de (.) verkligen 
inte (.) förstå oss ibland (.) för att alla inte är akademiker (.) 
att växla språk (.) att växla mellan svenska och engelska (.) att 
förekomma någonting annat (.) att förekomma någon annan 
diskurs på ett annat språk (.) eller hur?! (.) kanske är det 
människor som har gått bara 10 (.) 12 år i skolan och kanske 
förstår de inte oss (.) men precis hur du {Andreea} sa (.) de 
spelar ett besvärligt spel som man blir fångad av och då blir 
man kvar med sådana fåniga minnen.’ 

Ekberg och Östman (2017) lyfter fram en viktig roll som vissa informanter i 

fokusgruppdiskussioner kan ta nämligen ”medlaren” (s. 86). I detta fall blir Viorica en 

”medlare” på grund av att hon tillhör denna invandrargrupp som upplever pinsamma 

situationer ur ett språkligt perspektiv men samtidigt hittar hon en förståelig ursäkt till den 

lokala befolkningen istället för att skylda dem för de känslor man får vid en olyckad dialog. 

Hon uttrycker sig som en ambassadör som konstruerar en toleransbro mellan dessa två 

grupper men i slutändan bekräftar hon klart den negativa framställningen av den lokala 

befolkningen.  

När det gäller identitetsfrågan har alla informanterna en gedigen åsikt: de identifierar sig 

otvivelaktigt som rumäner. Ytterligare anger Andreea att de upptäckte och fullständigt 

upplevde sin identitet bortom Rumäniens gränser där de blev tvungna för första gången att 

ifrågasätta den. Viorica ger ett utförligt svar där hon inbegriper en av de största 

anledningarna bakom rumänernas utvandring: 

(6) 

Viorica:  Sigur și eu mă simt 100% româncă (.)nu am să fiu niciodată 
suedeză sau altceva (..) însă aici m-am descoperit pe mine 
mult mai bine (.) și am înțeles mai bine poporul și istoria 
poporului meu aici (.) departe de casă (..) și am descoperit un 
lucru fantastic (..) românii aici luptă pentru niște lucruri 
foarte normale (.) foarte frumoase (.) foarte firești (..) acasă 
n-au făcut suficient asta și nu o fac (..) când ne este mai rău (.) 
scoatem tot ce e mai bun din noi (..) însă acolo (.) avem 
interesul să îngropăm tot ce este bun (..) sigur că nu m-aș mai 
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întoarce în țara acum(.) în momentul acesta (.) pentru că eu 
consider că acel stat ne fură (.) ne umilește (..) deci e un stat 
corupt până în măduvă (.) nu știu ce se va întâmpla cu 
România în următorii 50 – 100 de ani.  

 

Viorica:  ’Såklart är jag också 100 % rumänsk (.) jag ska aldrig vara 
svensk eller någonting annat (..) men här upptäckte jag mig 
själv mycket bättre (.) och här förstod jag bättre mitt folk och 
mitt folks historia (.) borta från hemma (..) och jag upptäckte 
något fantastiskt (..) här kämpar rumänerna för några 
jättevanliga grejer (.) jättevackra (.) jättenormala (..) hemma 
gjorde de inte det tillräckligt mycket och de gör inte (.) När vi 
har det tuffare (.) då lyfter vi fram den vackraste versionen av 
oss (..) men där (.) har vi ett intresse av att gräva ned allt gott 
som finns (..) Såklart skulle jag inte åter komma hem nu (.) i 
detta ögonblick för att jag tror att denna stat stjäl från oss (.) 
förnedrar oss (..) så den är en stat som är korrupt genom märg 
och ben (.) jag vet inte vad som kommer att hända med 
Rumänien om 50–100 år.’ 

Hon inkluderar alla rumänska invandrare i samma kategori och vid en spontan tolkning har 

alla dessa rumäner en binär personalitet: i en utländsk kontext är de idealmedborgare medan 

inom de rumänska gränserna uppför man sig nonchalant. Viorica använder sig av 

nationaliteten när hon beskriver rumänernas beteende i två olika omgivningar och inte 

pronomenet noi (’vi’). Här uppmärksammas attitydens konativa komponent då hon 

tillskriver obehagliga drag hos en grupp hon själv tillhör, men vid detta tillfälle distanserar 

hon sig från den – hon gav upp viljan att leva i Rumänien på grund av korruptionen som finns 

på flera nivåer (se kap. 2). Denna anledning spelar dock en stor roll med tanke på att den 

uppmuntrade informanterna att vilja anpassa sig till ett land som lovprisar värden som de 

tror på, till nya vanor och genom anpassningen till dessa vanor kommer den språkliga och 

den sociala integreringen.  

Lojaliteten mot modersmålet är oföränderlig – alla fyra informanter bor med rumäner och 

pratar endast rumänska hemma. Dessutom preciserade alla att det är oerhört nödvändigt att 

lära sina barn rumänska och Ioana utvecklar denna åsikt och förklarar att den är en del av 

rumänernas kulturarv och därför är man skyldig att ge den till nästa generation.  

Intervjun slutade med att föra på tal om den högre utbildningen är en viktig variabel som 

påverkar integrationsprocessen. Överraskande nog tyckte alla deltagare att det var mycket 

lättare för människor med lägre utbildning att flytta utomlands för att de har bara 

ekonomiska förväntningar från invandringsprocessen och ingenting annat. Då ifrågasätter 
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man inte sin identitet, sin integrering, sina sociala behov och plikter i den nya omgivningen. 

Alla dessa fyra informanter har universitetsutbildning och därför var det mycket svårare för 

dem att hitta jobb som skulle passa deras krav och skapa en social och kulturell livsstil här.  

9.2 Intervju II 

Den andra intervjun var lite kortare, nämligen 48 minuter och den bestod av tre deltagare: 

Maria (65 år, pensionär), Anca (27 år, sjuksköterska) och Bianca (23 år, student). Bianca är 

den enda som pratade svenska innan hon flyttade till Sverige, Anca har lärt sig så småningom 

som en del av invandringsprocessen och Maria pratar fortfarande inte svenska. 

Denna gruppdiskussion skiljer sig från den andra först och främst genom inställningen till 

hur de tre kvinnorna upplever integrationen i det svenska samhället. I början av intervjun 

frågade jag dem om de känner sig integrerade i Sverige och alla angav att de är i stort sett 

integrerade, även informanten som inte pratade svenska alls. Men denna gemensamma åsikt 

var väldigt vacklande och de ändrade sitt svar vid slutet av vår gruppintervju, när jag frågade 

igen om de numera känner sig som en del av det svenska samhället.  

(7) 

Bianca: Nu (.) fac parte din societatea de imigranți în Suedia (..) mai 
trebuie probabil încă un deceniu ca să fiu parte din societatea 
suedeză (..) 

Bianca: ’Nej (.) jag är en del av invandrarsamhället i Sverige (..) jag 
behöver antagligen ett årtionde till för att bli en del av det 
svenska samhället (..)’ 

Excerpten ovan avslöjar attitydens kognitiva del då informanten konstruerar en kategori som 

bockar av sina aktuella villkor, och dessutom beskrivs en mer genomtänkt synvinkel på hur 

deltagarna upplever tillhörighetskänslan i ett nytt samhälle. Talarna känner sig integrerade 

i en ”enklavgrupp” i Sverige men inte i samhället i sin helhet. Däremot verkar den absoluta 

integrationen inte vara omöjlig ur Biancas perspektiv, utan den är tidsberoende och här kan 

man knyta an till studenterna från den första intervjun som har samma förväntningar på 

invandringsprocessen.  

Ett annat frågetecken som förekom under diskussionen var engelskan som verkar vara ett 

hot mot användningen av svenska. Bianca förklarar att hon umgås mycket i internationella 

kretsar och hemma pratar hon rumänska och därför får hon ingen chans att praktisera sin 

svenska. Maria delar samma åsikt men hon gör bruk av sin sons upplevelser i sin 

argumentation.: 
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(8) 

Maria: Și Mihai [fiul ei] la fel spune (.) zice ”unde mă duc e engleză (.) 
suedeză nu vorbesc cu nimeni și eu aș vrea să vorbesc ca să 
învăț” și (.) este atent (.) de exemplu când vine cu autobuzul 
este foarte atent ca să asculte (.) pe cei care vorbesc în 
suedeză și se chinuie și *să vorbească (.) să prindă mai repede 
(.)* 

Maria:  ’Och Mihai {hennes son} säger samma sak (.) han säger ”var 
jag än går så är det engelska (.) det är ingen som jag pratar 
svenska med och jag skulle vilja prata för att kunna lära mig” 
och (.) han är uppmärksam(.) till exempel när han åker buss 
då är han jätteuppmärksam för att lyssna (.) på dem som 
pratar svenska och han kämpar på * att prata (.) och att lära 
sig fortare (.)*’ 

Maria beskriver en ambitiös person som försöker lära sig svenska fast han inte är i kontakt 

med språket så ofta. Hon förhåller sig till detta instämmande mellan Biancas och hennes sons 

åsikter och hon är nöjd med att hennes son kom på ett tillvägagångssätt för att kunna lära sig 

språket. Men ur ett narratologiskt perspektiv kan man säga att informanten positionerar sig 

som en person som inte är engagerad språkmässigt. Hon pratar inte svenska själv och hon 

intar en road inställning till hur hennes son kämpar på för att lära sig. En spontan tolkning 

vore att hon inte tror på att språkinlärningen spelar en stor roll för att integrera sig, kanske 

på grund av att hon känner sig assimilerad i den rumänska gemenskapen i Sverige, vilken 

dock är en liten del av den ”enklavgrupp” som Bianca gestaltade. 

Däremot tillmätte Anca svenskan betydelse genom att framhäva vilken stor skillnad det blev 

efter att hon behärskade språket och plötsligt blev det flera utvecklingsmöjligheter för henne. 

Bianca tog språkets betydelse till en annan nivå och sa att hon inte hade flyttat om hon inte 

hade behärskat språket på förhand.  

Den andra intervjun avslutades på samma sätt som den första då informanterna tillfrågades 

vilken roll den högre utbildningen hade i anpassningsprocessen.  

(9) 

Bianca:  bineînțeles că venind aici cu studii superioare o să ai mai 
multe oportunități (.) adică mai ”atenuează” faptul ca ești 
immigrant (.) din punctul meu de vedere (.) 

Bianca:  ‘såklart har man flera möjligheter om man kommer hit med 
högre utbildning (.) jag menar att det ”dämpar” det faktum att 
man är invandrare (.) ur min synpunkt (.)’ 
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Denna informant argumenterar alltså att om man är utbildad har man flera chanser att hitta 

sin plats i det nya samhället och att uppfylla sin dröm. Samtidigt lyfts den negativa 

föreställningen som immigranterna har fram och Bianca positionerar sig själv här som en 

lyckad invandrare som hoppade över flera pinsamma anpassningssteg bara för att hon hade 

universitetsutbildning och hon fick umgås i akademiska kretsar som vanligtvis intar en 

positiv position i förhållandet till invandringen.  

9.3 Sammanfattning 

Även om diskussionsdeltagarnas första möte med svenskan skrämde dem var de motiverade 

att ta itu med språket, vilket är ett tecken på att deras undermedvetna inställning är att 

språket är första steget i integrationsprocessen. Samtidigt lyfter denna process ett stort 

frågetecken angående tillhörighetskänslan: man hör hemma varken i Sverige eller i 

Rumänien och det känns nödvändigt att delta i båda samhällena. Man blir således tvungen 

att skapa ett ambivalent universum som inkluderar egenskaper från båda kulturerna. De är 

lojala till modersmålet och de är övertygade om att det är oerhört viktigt att deras barn ska 

prata det.  

Informanterna kom överens om att det finns ett tätt förhållande mellan integration och språk 

och även hur bra man behärskar språket. Det finns en gemensam tendens bland deltagarna 

som fortfarande studerar att satsa på den absoluta integrationen medan de som redan har 

ett jobb och livsstabilitet inte oroar sig längre över hur välintegrerade de är i samhället. Men 

däremot beskriver de väldigt detaljerat sin strävan efter att nå det första steget i  

inkluderingsprocessen i samhället, det vill säga att lära sig svenska.  

Under flera samtal med den lokala befolkningen känner deltagarna sig mer som invandrare 

än vid ankomsten till Sverige trots att de behärskar språket nu. Ändå ursäktar en av 

informanterna svenskarna ur ett språkligt perspektiv genom att resonera kring deras och sin 

egen hörförståelse. De positionerar sig således som invandrare och detta faktum bli solklart 

i den andra fokusgruppintervjun då en av deltagarna anger att hen känner sig integrerad i 

invandrarsamhället men inte i det svenska samhället i sin helhet.  

Gällande identitetskonstruktionen betonar gruppdiskussionen att man reflekterar och 

förstärker sin rumänska identitet. Det finns också en kollektiv identitet som inkluderar de 

rumänska invandrarna som har ett ambivalent beteende beroende på den plats man befinner 

sig på.  

Under den andra intervjun framgår att engelskan och de internationella kretsarna där man 

umgås oftast kan vara ett hot mot språkkontakten med svenskan. Slutligen ifrågasattes den 

högre utbildningens roll i invandringsprocessen och här var attityderna isär: första 

intervjuns deltagare argumenterade att det är enklare för outbildade rumäner att invandra 
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och att oroa sig bara över sin ekonomiska förbättring medan andra intervjuns deltagare 

tycker att en akademisk bakgrund underlättar anpassningsprocessen.  



49 
 

10. Diskussion  

Utvandringen från Rumänien har drastiskt ökat under de senaste åren och orsakerna bakom 

den är betydelsefulla ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Beroende på anledningen till att 

man har valt att utvandra kan man inta en position i förhållande till inlärningen av svenska, 

behärskningen av språket på en viss nivå och utrymmet som modersmålet får i den nya 

omgivningen. För att få en övergripande uppfattning om detta fenomen erbjöd enkäten 

informanterna att dela med sig av deras orsaker bakom utvandringen. Störst var behovet av 

en bättre, säkrare och mer framgångsrik framtid för deltagarna och detta gällde i ännu högre 

grad för kommande generationers framtid. Ytterligare var familjen i fokus och slutligen var 

det vissa som gjorde det tydligt att de är utmattade av den korrupta rumänska politiken och 

av de finansiella hindren som skulle begränsa både deras ekonomiska situation och deras 

utvecklingsmöjligheter. 

Enligt både gruppintervjuerna och enkätundersökningen kan man konstatera att de som 

flyttade till Sverige för kärlekens eller familjens skull inte är lika engagerade i att behärska 

svenska flytande eller på en bra nivå – kanske för att de hade någon som redan hade 

invandrat och kunde stöda dem och därför var det inte nödvändigt att lära sig språket för att 

överleva.  Däremot har de som flyttade på grund av rumänsk korruption, ekonomiska besvär, 

utbildning eller jobb, en mer positiv inställning till inlärningen av svenska och de talar 

svenska väldigt bra. Fokusgruppintervjuerna bekräftar denna tolkning – informanterna som 

flyttade hit på grund av korruption, jobberbjudande eller studier som kräver svenska var mer 

måna om att lära sig tala felfri svenska för att detta matchar deras värderingar och 

förhoppningar. Deltagarna som flyttade för familjens skull har emellertid en annan attityd till 

sina svenskkunskaper: de är antingen nöjda med en viss nivå som tillåter dem att jobba och 

vara delaktiga i vardagskonversationer eller så är de inte personligt engagerade i att 

behärska svenska överhuvudtaget.  

I stort sett har målgruppen inte tappat den rumänska identiteten och de har fortfarande en 

stark anknytning till sitt första språk – rumänskan. Könsmässigt är studien ensidig med 

hänsyn till att 94 % av informanterna är kvinnor och medelvärdet på deras ålder är 30-

årsåldern. Samma procent, nämligen 94 % av deltagarna hade båda föräldrar som var 

rumäner. Nu har man en relativt bra bild av just denna grupp av rumänska invandrare: 

kvinnor i 30-årsåldern vars båda föräldrar är rumäner. 

Eftersom enkätstudien till 94 % bestod av kvinnor som informanter, valde jag att begränsa 

mina intervjuer till denna könsgrupp. I och med sitt deltagande i enkäten visade de ett stort 

intresse i ämnet och eftersom mer än hälften av de kvinnliga enkätdeltagarna engagerar sig 

i familjelivet påverkar de nästa generations språkfärdighet.   
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En annan viktig fråga i enkäten behandlar deltagarnas identitet och den fick större utrymme 

i fokusgruppintervjuerna på grund av att invandringprocessen är en utmaning för individens 

identitet – att lära sig ett nytt språk, att börja tänka på det nya språket, att interageras med 

den lokala befolkningen och att omfamna deras livsstil spelar en stor roll för att hitta sig själv 

i den nya omgivningen och konstruera sin identitet. I stort sett har målgruppen inte tappat 

den rumänska identiteten och de har fortfarande en stark anknytning till sitt första språk – 

rumänskan. I synnerhet har intervjudeltagarna uttryckt sig väldigt tydligt att de kan 

identifiera sig endast som rumäner men däremot erkände de att de importerade svenska 

drag i deras mentalitet och ordförråd.  

Denna undersökning hjälpte informanterna, genom enkätformulären, att uttrycka sina 

medvetna språkattityder till det svenska språket på varierande nivåer, tvåspråkighet, 

språkkontakt och kodväxling.  Enkäten avslöjar att mer än en tredjedel av deltagarna talar 

flytande svenska och en ytterligare tredjedel har goda svenskkunskaper. Detta bekräftas av 

fokusgruppintervjuerna där bara en av sju deltagare inte behärskade svenska alls. Ytterligare 

var det en språklig utmaning som de redan vid ankomsten var redo att ta itu med. 

Inlärningsprocessen är relevant för att det naturligtvis finns en skillnad mellan dem som 

lärde sig svenska på en inlärningsapp för att kunna upprätthålla en minimal konversation 

och dem som pluggade svenska på universitetsnivå för att lägga grunden för sin karriär. 

Majoriteten av enkätdeltagarna befinner sig mellan dessa två kategorier – de har gått svenska 

kurser för att kunna använda sig av språket på sina jobb. Rumänernas ser alltså på sina 

svenskkunskaper som ett omistligt instrument som är absolut nödvändigt och användbart 

för att delta i samhället, vilket de gör om man tar hänsyn till rumänernas närvaro i svenska 

angelägenheter. De rumänska invandrarna har rika produktiva och receptiva språkkontakter 

både på svenska och på rumänska, men det sistnämnda språket dominerar dock både enligt 

enkätsvaren och fokusgruppintervjuerna där alla informanter pratar rumänska hemma. 

Kodväxling dominerar inte i denna målgrupp men den finns ändå på grund av trötthet, stress 

eller begränsat ordförråd och samtidigt i vissa situationer då man vill göra sig bättre förstådd.  

Rumänskan får alltså en viktig plats i invandrarnas liv i och med att de fullständigt stödjer 

sina barn att de ska lära sig rumänska. Mer än hälften av deltagarnas barn är två- eller 

flerspråkiga och föräldrarna har en mycket positiv attityd till inlärning av rumänska, men 

däremot finns delade åsikter med avseende på möjligheten att lära ens barn svenska i en 

hypotetisk situation då man skulle återvända till Rumänien och leva där – bara 51 % av 

informanterna skulle lära sina framtida barn svenska i ett rumänskt sammanhang. Svenskan 

får således större betydelse i den svenska omgivningen och detta går hand i hand med den 

fysiska kontakten till Rumänien och till målgruppens framtidsplaner som innebär ett fortsatt 

liv i Sverige, drömlandet som gav dem utvecklingsmöjligheter och hopp om ett bättre liv. 
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Från denna allmänna bild av målgruppens svar kan man uppmärksamma att informanterna 

har gemensamma attityder som innehåller alla tre attitydskomponenterna – den affektiva, 

kognitiva och konativa. Attitydens kognitiva del reflekteras främst i informanternas 

tillhörighetskänsla då de skapar en ny kategori som de hör till, nämligen invandrarsamhället 

i Sverige. Den affektiva delen avspeglas mest i deltagarnas försök att ursäkta sig för att de 

inte har en tätare kontakt med svenskan på grund av att de umgås mest i internationella 

kretsar, vilket innebär ett konstant bruk av engelska. Ytterligare försöker man framföra en 

imponerande version av sig själv då man positionerar sig själv i gruppintervjuerna som 

framgångsrika människor medan den narratologiska analysen avslöjar att situationen är lite 

annorlunda och att de inte riktigt lyckats integrera sig i samhället. Slutligen uppmärksammas 

den konativa delen väldigt tydligt vid slutet av fokusgruppintervjuerna då man anger att det 

är lättare för ”de andra” att anpassa sig till ett nytt samhälle: den första gruppen som har hög 

utbildning anger att outbildade människor anpassar sig lättare, medan den andra gruppen 

som inte hade lika höger utbildning drar en motsvarande slutsats nämligen att de utbildade 

invandrarna lyckas integrera sig lättare. Det kan tolkas som att man försöker hitta en orsak 

till at man inte själv har integrerat sig tillräckligt bra.  

Man bör dock notera att dessa tre delar flätas samman och det tydligaste exemplet på det 

förekom under första gruppintervjun då en av informanterna generaliserar och anger att den 

rumänska invandrargruppen har ett ambivalent beteende som beror på den plats man 

befinner sig på men samtidigt distanserade informanten sig från denna grupp. Dessutom sa 

hon att hon inte tänker återvända till Rumänien på grund av korruptionen vilket innebär att 

hon ska fortsätta leva i det samhälle där man uppför sig som en ideal medborgare. Hon 

kategoriserar, tillskriver en grupp problematiska egenskaper och sedan skapar hon en 

positiv självbild genom att distansera sig från både denna grupp och den plats som påverkar 

invandrarna på ett dåligt sätt. 

Genom att helt enkelt svara på enkätformulären och delta i fokusgruppintervjun har de 

positionerat sig själva i det svenska samhället som rumänska invandrare som bosatte sig i 

Sverige. De lever upp till sin ursprungliga identitet genom att lovprisa det rumänska språket, 

ha bra kontakt med det och vara medvetna om betydelsen av att deras barn också ska lära 

sig rumänska. Däremot ser de vikten av att lära sig svenska som en möjlig nyckel för att 

anpassa sig till samhället – i och med att vissa av dem arbetar inom hälsovården använder de 

sig av sina svenskkunskaper och bidrar till Sveriges välmående. Föräldrarna är öppna mot 

tvåspråkigheten vilket tyder på att nästa generation kommer att vara flerspråkiga när man 

även räknar in de främmande språken som man lär sig i skolan.  
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11. Avslutning  

Världen vi lever i kräver numera både språklig och kulturell flexibilitet – utvandring och 

invandring är inte längre överraskande fenomen sedan en allmän globalisering tagit över. 

Alla deltar i sökandet efter ett bättre liv, ett bättre organiserat land som erbjuder möjligheter 

som man hittills saknat. Rumänerna är en grupp som har det lättare att anpassa sig på grund 

av att de förstått behovet av språkinlärning som en nyckel för att nå sina mål. Även om deras 

identiteter inte visar stora förändringar, är de öppna för de språkliga och kulturella 

utmaningar som Sverige erbjuder.  

Min studie bidrar till en bättre förståelse av denna invandrargrupp både ur ett 

sociolingvistiskt och ur ett kulturellt perspektiv. Studien ger en klar bild av orsakerna bakom 

rumänernas utvandring och om deras önskan att anpassa sig i alla avseenden till det svenska 

samhället. Samtidigt upprätthåller de ett tätt förhållande till modersmålet och sin kultur både 

genom att ha rika språkkontakter med rumänskan och genom att prioritera det språket för 

nästa generations invandrare. Den narratologiska analysen av fokusgruppintervjuerna 

framhäver den inre frustrationen hos invandrarna när de upplever pinsamma sociala 

interaktioner med den lokala befolkningen då de behandlas som okunniga invandrare. Men 

samtidigt är de nöjda att de befinner sig i denna integrationsprocess och det faktum att de 

har lyckats delta i samhället är en succé.  

Ändå finns det ett ansenligt utrymme för vidare forskning – en av bristerna i min studie är 

att den är mest inriktad på kvinnor, vilket inbjuder till att undersöka språkbruket och 

språkattityderna hos de rumänska invandrare som identifierar sig som någonting annat än 

kvinnor. En ytterligare komplettering till studien vore att undersöka nästa generations 

invandrare och deras språkvanor, språkkontakter och språkattityder och jämföra dem med 

denna generations invandrare.   

Det finns inte sociolingvistiska studier specifikt om rumänsk invandring till Sverige men 

däremot finns det flera studier om rumänsk invandringen i förhållande till 

identitetskonstruktion i andra samhälle som till exempel det spanska eller det italienska 

(Șerban 2011, Olariu 2010, Buzilă 2016). I min perspektivering vill jag föreslå en ytterligare 

idé för vidareforskning nämligen en jämförande undersökning med vad som sker med 

rumänernas integrationsprocesser ur ett språkligt perspektiv i olika samhällen.  

Å ena sidan visade enkäten och fokusgruppintervjuerna sig vara relevanta arbetsredskap för 

att ta flera inkörsportar till att mäta individernas språkattityder.  Å andra sidan var den 

teoretiska ramen viktig för att analysera materialet och för att få en djupare förståelse av 

denna målgrupps synpunkter. Men denna teoretiska modell kan lika väl tillämpas på andra 

sociolingvistiska studier med varierande målgrupper.  
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Varför är det då viktigt att man genomför så många sociolingvistiska undersökningar? Varför 

bör man ta hänsyn till invandrarnas perspektiv? Sverige har blivit ett mångkulturellt 

samhälle och alla medborgare har olika (språkliga) bakgrunder som påverkar samhällets 

välfärd på något sätt. Varje studie om invandring ger således möjlighet att förbättra den bro 

som är nödvändig att byggas mellan den lokala befolkningen och faktiska invandrargrupper. 

Endast på det här sättet kan vi förbättra våra kunskaper om den transnationella och 

transspråkande resa som invandrarna gör. Det är även en möjlighet för invandrarna själva 

att få en bättra uppfattning av hur de borde ta itu med det nya samhällets utmaningar.  
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12. Transkriptionsnyckel 

(.) – kort paus 

(..) – längre paus 

*skratt* – anger skratt 

*xxx* – tal med skratt i rösten 

XXX – ord som betonas 

[xxx] – överlappning 

{xxx} – mina förklaringar 

ohb – ohörbart  

’xxx’ – översättning 
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Bilaga 1: Enkäten (på rumänska) 

Bună ziua! 

Numele meu este Diana-Petronela Adomnicăi și anul acesta îmi scriu lucrarea de disertație 

care are ca scop studiul limbajului și atitudinilor verbale ale imigranților români din Suedia 

cu privire la procesul lor de integrare în societatea suedeză și la eventuala construire a unei 

noi identități. Totodată, se urmărește și studiul populației bilingve din acest grup, contactul 

lingvistic, comutarea de cod (”code-switching”) și dacă generația următoare va fi bilingvă.  

Acest chestionar este așadar primul pas în obținerea materialului necesar lucrării, iar ulterior 

va fi urmat de un interviu de grup pentru aprofundare. Atât chestionarul cât și interviul sunt 

anonime, așa că dacă sunteți un imigrant român stabilit in Suedia, vă invit să răspundeți la 

următoarele întrebări, să contribuiți la cercetarea acestui grup și la îmbunătățirea adaptării 

sale.  

Mi-ar fi de mare ajutor dacă ați completa întreg chestionarul, fără a sări peste întrebări!  

Vă mulțumesc! 

I. Date personale: 

1. Anul nașterii: ........................ 

2. Anul în care v-ați mutat în Suedia: ......................... 

3. Sex:       

□ masculin                     □ feminin 

4. Reședința în Suedia: ................................................................................. (doar județul) 

5. Cetățenie:    

□ română          □ suedeză           □ ambele                 □ altceva: ................................... 

6. Nivel de studii:   

□ gimnaziu          □liceu        □ licență      □ master      □ doctorat 

7. Ocupație: ............................................................................................................................. ....... 



59 
 

8. Sunt ambii părinți români? 

□ da           □ nu 

9. Aveți partener/ă suedez/ă? 

□ da           □ nu           

10. Dacă ați răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, în ce limbă comunicați? 

□ română          □ suedeză          □ engleză        □ altă limbă: ………………………………… 

11. Cum vă identificați în momentul de față: 

□ sunt român  

□ sunt suedez  

□ sunt și roman, și suedez 

□ nu sunt nici român, nici suedez. 

12. Cât de des călătoriți spre România? 

□ lunar            □ des             □ rar            □ foarte rar 

13. Unde doriți să locuiți în viitor? 

□ Suedia               □ România                  □altundeva: ……………….......................... 

14. De ce v-ați mutat în Suedia?  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

II. Limbaj și atitudini verbale 

1. Limba maternă: 

□ română          □ suedeză        □ ambele        □ altceva: ............................................ 

2. Limba pe care o vorbiți cel mai bine 

□ română          □ suedeză        □ ambele        □ altceva: ............................................ 

3. Limba în care scrieți cel mai bine: 

□ română          □ suedeză        □ ambele        □ altceva: ............................................ 
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4. Limba în care vorbiți la serviciu/școală/facultate? 

□ română          □ suedeză        □ ambele        □ altceva: ............................................ 

5. Limba în care vorbiți cu prietenii suedezi: 

□ suedeză             □ engleză           □ ambele         □ nu îmi petrec timpul cu suedezi. 

6. Vorbiți în limba română cu alți români? 

□ da             □ nu           □ altceva: ………………………….. 

7. Se întâmplă să amestecați limba suedeză cu limba română atât în conversație cât și în 

scris? Dacă răspunsul este afirmativ, care este cauza? (de exemplu: oboseală, situații 

stresante, vocabular limitat, pentru a arăta respect față de o anumită persoana etc) 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................... 

8. Vorbeați suedeză ănainte să vă mutați în Suedia? 

□ da             □ nu 

9. Cum ați învățat suedeză? 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

10. Cât de bine vorbiți suedeza acum? 

□ fluent          □ bine              □ sunt începător            □ nu am început să învăț limba suedeză 

11. Citiți știrile suedeze sau cele românești? 

□ suedeze        □ românești        □ambele       □ nu citesc știrile 

12. Majoritatea filmelor străine pe care le urmăriți sunt cu subtitrare în: 

□ suedeză        □ română        □ engleză          □ altceva: ……………………………………. 

13. Majoritatea cărților pe care le citiți în momentul de față sunt în: 

□ suedeză        □ română        □ engleză          □ altceva: ……………………………………. 

14. Țineți sărbătorile suedeze sau cele românești? 
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□ suedeze  

□ românești   

□ ambele 

□ nu sărbătoresc. 

15. Participați la activități ce țin de cultură și politică suedeză? (de exemplu alegeri) 

□ da               □ nu 

16. Aveți copii? 

□ da               □ nu 

17. Dacă ați răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, ce limbă/limbi vorbesc copiii? 

□ română      □ suedeză      □ ambele 

18. Dacă v-ați muta înapoi în România și ați avea copii acolo, i-ați învăța limba suedeză? 

□ da            □ nu 

19. Dacă veți continua să locuiți în Suedia și veți avea copii aici, i-ați învăța limba română? 

□ da            □ nu 

Comentarii: 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................ 

Ați dori să participați într-un interviu de grup pe aceeași temă? 

□ ja  

□ nej 

Dacă ați răspuns afirmativ, vă rog să lăsați un număr de telefon sau o adresă de email pentru 

a vă putea contacta. Mulțumesc! 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Enkäten (på svenska) 

Hej! 

Jag heter Diana-Petronela Adomnicai och i år skriver jag min masteruppsats som ämnar till 

att undersöka språkbruket och språkattityderna hos de rumänska invandrarna i Sverige med 

avseende på deras integrationsprocess och identitetskonstruktion. Dessutom lyfter jag fram 

deltagarnas tvåspråkighet och deras inställning till språkkontakt, kodväxling och nästa 

generations tvåspråkighet.  

Denna enkät är första steget i min undersökning för att samla materialet som behövs och den 

kommer att kompletteras av en gruppintervju för en fördjupning i detta ämne. Både enkäten 

och intervjun kommer att vara anonyma så om du har rumänska som ett av dina modersmål 

och bor i Sverige, svara gärna på dessa frågor, delta i undersökningen av denna målgrupp och 

förbättra sin anpassning till samhället. Det skulle vara av stor hjälp om du fyller i hela 

enkäten, utan att hoppa över frågor.  

Tack så mycket! 

I. Bakgrund: 

1. Födelseår: ........................ 

2. Året när du flyttade till Sverige: ......................... 

3. Du är       

□ man                     □ kvinna 

4. Var bor du i Sverige: ................................................................................. (bara ort) 

5. Medborgarskap:    

□ rumänskt          □ svenskt         □ både-och         □ annat: ..................................................... 

6. Utbildning:   

□ grundskola     □gymnasium     □ kandidatexamen     □ masterexamen     □ doktorsexamen 

7. Sysselsättning: .................................................................................................................................... 
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8. Är båda dina föräldrar rumäner? 

□ ja           □ nej 

9. Har du en partner som är svensk? 

□ ja           □ nej            

10. Om du svarade ja, på vilket språk pratar ni? 

□ rumänska          □ svenska          □ engelska        □ annat: ………………………………… 

11. Hur identifierar du dig nu: 

□ jag är rumän  

□ jag är svensk 

□ jag är både svensk och rumän 

□ jag är varken svensk eller rumän 

12. Hur ofta reser du till Rumänien? 

□ varje månad            □ ofta              □ sällan            □ aldrig 

13. Var vill du bo i framtiden? 

□ Sverige               □ Rumänien                  □annat: ……………..................….......................... 

14. Varför flyttade du till Sverige?  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

II. Språkbruk och attityder 

1. Modersmål: 

    □ rumänska          □ svenska         □ båda        □ annat: ............................................ 

2. Vilket språk talar du bäst? 

□ rumänska          □ svenska         □ båda        □ annat: .............................................................. 

3. På vilket språk skriver du bäst? 

□ rumänska         □ svenska         □ båda          □ annat: ............................................................. 
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4. Vilket språk pratar du på jobbet/skolan/universitetet? 

□ svenska            □ engelska          □ båda        □ annat: ........................................... 

5. Vilket språk pratar du med dina svenska vänner? 

□ svenska             □ engelska           □ båda           □ jag umgås inte med svenskar. 

6. Pratar du rumänska med andra rumäner? 

□ ja             □ nej           □ annat: ………………………………………………. 

7. Kan det hända att du blandar svenska med rumänska när du skriver eller när du 

pratar? Om svaret är ja, vad beror det på? (t.ex. trötthet, stressiga situationer, 

begränsat ordförråd, kritik, för att visa respekt till en viss person osv): 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................... 

8. Pratade du svenska innan du flyttade till Sverige? 

□ ja             □ nej 

9. Hur har du lärt dig svenska? 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................... 

10. Hur bra pratar du svenska nu? 

□ flytande          □ bra              □ nybörjare nivå            □ jag har inte lärt mig än 

11. Läser du svenska eller rumänska nyheter? 

□ svenska        □ rumänska        □både        □ jag läser inga nyheter 

12. De flesta utländska filmerna som du tittar på är med text på: 

□ svenska        □ rumänska        □ engelska □ annat: ……………………………. 

13. De flesta böckerna som du läser numera är på: 

□ svenska        □ rumänska        □ engelska □ annat: ……………………………. 

14. Firar du svenska eller rumänska högtider? 
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□ svenska  

□ rumänska   

□både   

□ jag firar varken svenska eller rumänska högtider 

15. Deltar du i svenska angelägenheter (till exempel valet)? 

□ ja               □ nej 

16. Har du barn? 

□ ja                □nej 

17. Om du svarade ja, vad pratar ditt/dina barn för språk? 

□ rumänska       □ svenska      □ både rumänska och svenska 

18. Om du skulle flytta tillbaka till Rumänien och skaffa barn där, skulle du lära dem 

svenska? 

□ ja            □ nej 

19. Om du skulle skaffa barn i Sverige och fortsätta bo här, skulle du lära dem rumänska? 

□ ja            □ nej 

Övriga kommentarer: 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

............................................................ 

Skulle du vilja delta i en gruppintervjuundersökning gällande samma ämne? 

□ ja  

□ nej 

Om du svarade ja, kan du lämna här ditt telefonnummer eller din e-post, tack! 

……………………………………………………………………………………………………… 

 


