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Förord 

Hur vi människor påverkas av våra olika kulturella bakgrunder har länge fascinerat mig. 

Genom denna uppsats ville jag försöka uppmärksamma de kulturella erfarenheter som delas 

av ett allt större antal människor i samhället men som enligt min mening i alltför liten 

utsträckning tas tillvara.  

 

Ett stort tack till alla de informanter som lät mig ta del av sina erfarenheter och funderingar, 

både för intervjuerna och för de intressanta diskussioner som i ett flertal fall följde på dessa. 

Att få ta del av era tankegångar har gjort ett annars bitvis mödosamt och stressigt 

uppsatsarbete mödan värt. Jag vill även tacka de personer som har hjälpt mig att komma i 

kontakt med lämpliga informanter utan er skulle denna uppsats inte ha varit möjlig att 

genomföra. 

 

Jag vill också ge ett stort tack till min handledare Anna-Maria Sarstrand för goda råd och 

tänkvärda kommentarer. Sist av allt vill jag tacka mina nära och kära för allt stöd och all 

uppmuntran när det som bäst behövdes. 

 

Anne Bryggare 

Örebro den 28 december 2006 
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Abstract 

Several studies have shown that the Swedish labour market for different reasons is 

characterized by ethnical discrimination and that people who have another cultural 

background than Swedish are being excluded. Most studies done within this area have been 

focused on why it is harder for immigrants to enter the labour market and identifying the 

contributing mechanisms for this phenomenon. Instead the aim of this study was to see how 

the immigrants view their own cultural identity and background and how they perceive that 

their cultural competences are being valued when they apply for a job. To examine this, the 

following problematic was used: How does a person who has been brought up with both the 

Swedish culture and another culture look at using this as a cultural competence when they 

apply for a job. Two different theories were then applied to analyze the problematic, Erving 

Goffman´s theory about Stigma and Norbert Elias theory about the Established and the 

Outsiders. To carry out the study, a qualitative method with interviews was used and 8 people 

from 6 different cultural backgrounds participated. The results show that if the knowledge that 

had emerged from a persons cultural background turned out to benefit that person in his or her 

work situation than that person was more likely to see cultural background as a competence. 

Although if the condition was the opposite then there was no need to see it or to use it as a 

competence. Therefore cultural competence seems to be useful in specific situations and in 

interaction with certain people or groups of people rather than being viewed as an overall, 

general competence. To accentuate cultural competence also proved to be difficult due to the 

stereotyped conceptions about immigrants that exist in society. The conclusion of this study is 

that emphasizing cultural competence can sometimes benefit a person although there is 

always a risk that it could lead to increased stigmatization.   

 

 

Keywords: Cultural competence, Immigrants, Labour market, Stigmatization, Established and 

Outsiders
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1. Inledning 

Enligt svensk invandrarpolitik skall det gälla valfrihet dvs. de invandrare som kommer till 

Sverige ska ha möjlighet att välja i vilken mån de vill uppgå i den svenska kulturella 

identiteten och i vilken grad de vill bibehålla och utveckla en egen kultur, seder och bruk så 

länge dessa inte strider mot landets lagar och grundläggande värderingar. Kulturell mångfald 

ses därmed som något positivt för samhället.(Brune, 1993: 9) Idag är en av 

grundförutsättningarna för att kunna integreras i ett samhälle att varje människa kan sköta sin 

egen försörjning genom eget arbete. Målet med den svenska integrationspolitiken är därför att 

det även ska råda jämlikhet på arbetsmarknaden. Denna jämlikhet i arbetslivet innebär att alla 

ska ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i fråga om arbete, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter. Ingen ska därmed diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av sitt 

ursprung, sin etniska tillhörighet eller sin trosbekännelse.(Arbetsmarknadens roll i 

invandrarnas integrationsprocess, 2002: 58) 

 

Ett flertal studier (Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001; Andersson, 1992; Arbetets etniska 

delning, 1994; Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson, 1996; Broomé & Bäcklund, 1998; 

Lange, 1999) har dock visat att så inte är fallet utan att det svenska arbetslivet av olika 

anledningar präglas av etnisk diskriminering och en systematisk utestängning av många av de 

människor som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. De flesta undersökningar 

som har genomförts inom detta område har dock varit fokuserade på varför invandrare har det 

svårare än svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden och vilka mekanismer som leder till att 

denna grupp av människor missgynnas. I denna studie vill jag i stället utgå från invandrarna 

själva och undersöka hur invandrare ser på sin egen kulturella identitet och bakgrund och hur 

de uppfattar att detta värderas när de söker arbete. Utgångspunkten var det faktum att 

arbetsgivare har angett att de svenskar som har studerat utomlands är en tillgång för företagen 

eftersom de bidrar med språkkunskaper, kulturell förståelse, internationell rörlighet och 

flexibilitet (Engström, 1999). Det jag ville undersöka var därför om invandrare som har vuxit 

upp med både den svenska kulturen och sin ursprungskultur skulle kunna dra nytta av sin 

kulturella bakgrund på samma sätt som svenskar som har studerat utomlands. För att ge en så 

tidsenlig bild som möjligt fokuserar studien på hur situationen ser ut just nu för de invandrare 

som precis har börjat eller ska påbörja sitt yrkesliv. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur invandrare ser på sin egen kulturella bakgrund 

och hur invandrarnas kulturella kompetens dvs. att de är tvåspråkiga och har erfarenhet av en 

annan kultur förutom den svenska har uppfattats på arbetsmarknaden av arbetsgivare när de 

har sökt jobb. Slutligen vill jag också undersöka om och i sådana fall hur informanterna själva 

har framhävt eller försökt dölja sin kulturella bakgrund i arbetssökandesituationer. Det som 

undersöks är konkreta exempel på hur en individs kulturella bakgrund innebär att denne på 

olika sätt måste förhålla sig till den rådande kulturella normen i samhället. Att undersöka detta 

är intressant ur en sociologisk synvinkel eftersom det visar på den eventuella maktbalans som 

råder mellan invandrare och den inhemska befolkningen. En maktbalans som bygger på 

kulturell tillhörighet och som tar sig uttryck exempelvis genom vad som studeras i denna 

uppsats, förhållandet på arbetsmarknaden.   

1.2 Frågeställning: 

Hur förhåller sig människor som har vuxit upp med både den svenska kulturen och en annan 

kultur till att använda detta som en kulturell kompetens när de söker arbete?  

 

För att kunna besvara frågeställningen utarbetades ett antal mer specifika delfrågeställningar.  

• Hur ser informanterna på sin kulturella bakgrund som kompetens? 

• Hur upplever informanterna att relationen mellan deras syn på den egna kulturella 

kompetensen ser ut jämfört med hur andra människor ser på deras kulturella 

kompetens? 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har informanterna av den svenska 

arbetsmarknaden?  

• Hur har kontakten med arbetsmarknaden påverkat informanternas syn på deras 

kulturella bakgrund som kompetens? 

 

För att undersöka hur invandrares kulturella kompetens påverkar dels dem själva men också 

deras förutsättningar i arbetslivet har åtta djupintervjuer genomförts. Denna uppsats kommer 

att behandla denna grupp av människor utifrån deras syn på deras egen kulturella bakgrund 

och kompetens samt vilka erfarenheter de har haft i kontakten med arbetsmarknaden. Det är 

dock viktigt att poängtera att studien inte handlar om enskilda individer utan informanternas 

erfarenheter ska ses som exempel på en social företeelse.  
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1.3 Definitioner 

1.3.1 Invandrare 

Invandrare är ingen homogen grupp utan utgörs av ett mycket stort antal individer med olika 

etnisk, kulturell och klassmässig bakgrund. Dessa har också haft olika skäl till att lämna sitt 

ursprungsland, olika invandringshistoria, olika individuella livsöden och mycket olika 

vistelsetid i Sverige. Gemensamt för dem är dock att när de väl kommer till Sverige tycks de 

trots sina inbördes skillnader drabbas av liknande svårigheter. Dessa svårigheter inkluderar 

arbetslöshet, bostadssegregering och utanförskap på grund av kulturell eller etnisk 

tillhörighet. Ibland räknas även andra och tredje generationen invandrare som invandrare dvs. 

människor som i praktiken inte har invandrat alls. Begreppet invandrare måste därför 

användas med största försiktighet. (Höglund, 1999: 54-55; Arnstberg & Ehn, 1976: 12) I 

denna studie studerades människor som har vuxit upp med två kulturer vilket innebar att de 

skulle ha invandrat till Sverige. Termen invandrare används därför endast för att särskilja 

personer som invandrat till Sverige från den infödda befolkningen. Inte för att betona någon 

Vi och Dom uppdelning mellan infödda och inflyttade svenskar.  

1.3.2 Kulturell kompetens 

Kompetensbegreppet är något som har kommit att användas allt flitigare på senare år 

samtidigt som dess innebörd fortfarande är tämligen oklart. Förr användes begreppet i 

betydelsen formell behörighet men numera används det i en betydligt bredare betydelse där 

kompetens ses som något som går utöver kunskaper och som förändras över tid. Att vara 

kompetent innebär att vara kompetent i förhållande till något, till ett minimikrav, till ett 

uppsatt mål eller i förhållande till de krav som en viss verksamhet har ställt upp. Kompetens 

reflekterar därmed en individs förmåga att klara av de olika krav som ställs i olika 

situationer.(Broomé m.fl., 1996: 26ff) Kulturell kompetens betraktas i denna uppsats som att 

genom sin uppväxt i två kulturer ha skaffat sig erfarenheter som sedan kan användas som en 

fördel både vid arbetssökande och i arbetslivet. De erfarenheter som detta bygger på är att 

kunna ett annat språk utöver det svenska samt att ha god insikt i och förståelse för flera 

kulturers sätt att tänka och vara, seder och värderingar. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag valde att begränsa urvalet till att endast inkludera personer som själva har invandrat till 

Sverige så pass unga att de har vuxit upp med dels den svenska kulturen och dels med sin 

ursprungliga kultur. Personerna skulle också ha en viss arbetslivserfarenhet. Anledningen till 

det var för att kunna studera om uppväxten i två kulturer kan leda till utvecklandet av kulturell 

kompetens och hur denna kulturella kompetens i sådana fall tar sig uttryck på 

arbetsmarknaden. Att personer vars föräldrar har invandrat till Sverige inte inkluderades i 

studien var eftersom det inte ansågs vara möjligt att bedöma i vilken utsträckning dessa hade 

vuxit upp med en annan kultur än den svenska. Det skulle då vara svårt att jämföra dessa 

grupper med varandra. Av det motsatta skälet exkluderades även de personer som alltför 

nyligen kommit till Sverige eftersom de inte ansågs ha levt tillräckligt länge med både den 

svenska kulturen och sin ursprungskultur. Dessa ansågs inte heller ha haft tillräckligt mycket 

erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden 

1.5 Disposition 

I studiens första kapitel ges en introduktion till uppsatsen och syftet, frågeställningar, 

begreppsdefinitioner samt avgränsningar läggs fram. Kapitel två innehåller en bakgrund om 

ämnet invandrare och arbetsmarknaden och därefter följer en redogörelse för det nuvarande 

forskningsläget. I kapitel tre presenteras de teoretiska utgångspunkter som senare kommer att 

användas vid analys av det material som framkommer. Kapitel fyra innehåller en beskrivning 

av de metoder som använts under genomförandet av studien. Resultaten av intervjuerna 

presenteras och analyseras i kapitel fem utifrån de teoretiska utgångspunkterna. I det 

avslutande kapitlet förs sedan en slutdiskussion och den övergripande frågeställningen 

besvaras.  

 

Efter att ha klargjort studiens syfte, frågeställningar, urval av intervjupersoner och uppsatsens 

disposition kommer nästa kapitel att sätta in uppsatsen i ett historiskt och socialt 

sammanhang. 
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2. Bakgrund 

För att ge en översiktlig bakgrund till studien kommer detta kapitel att sätta in den i en 

historisk och samhällelig kontext genom att ge en beskrivning av hur invandrares position på 

den svenska arbetsmarknaden har förändrats under 1900-talet. Dessutom kommer ett urval av 

tidigare studier inom området invandrare och arbetsmarknad att presenteras. 

2.1 Den svenska arbetsstyrkan – homogenisering istället för mångfald 

För närvarande präglas invandrares förhållanden på den svenska arbetsmarknaden av lågt 

arbetskraftsdeltagande, hög arbetslöshet och starkt socialbidragsberoende (Broomé, Carlson 

& Ohlsson, 2001: 16f, 25). Anställningen av invandrare inom den svenska industrin följer 

dock ett redan tidigare etablerat mönster. I bondesamhället utnyttjades torpare, 

backstugesittare och tattare som arbetskraftsreserv och i det tidiga industrisamhället användes 

den outbildade arbetskraften i konjunkturutjämnande syfte och som strejkbrytare. Meningen 

var att dessa grupper skulle ge sig iväg så snart arbetet var fullbordat. De skulle därmed aldrig 

få någon fast anknytning, rättigheter eller inflytande på arbetsmarknaden. I enlighet med 

denna tradition har många invandrare tvingats ta de arbeten som svenskar inte velat ha. Detta 

har inneburit att de i många fall blivit utnyttjade av samvetslösa arbetsgivare och därmed 

blivit utslitna i förtid. Det finns dock även en annan motsägande svensk tradition där 

fackföreningsrörelsen sedan länge har haft ståndpunkten att de utlänningar som tillåts bo och 

arbeta i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Både 

från arbetsmarknadens parter och i lagstiftningen finns det därför numera en uttalad 

inställning att det ska gälla samma villkor för svenskar och invandrare vad gäller 

anställningsvillkor, trygghet och inflytande. Detta innebär att det i praktiken finns två sätt att 

se på den roll som invandrare bör ha i arbetslivet. Antingen ska de acceptera sin ställning som 

underordnad arbetskraft men kunna förbättra sin situation genom hårt arbete och anpassning. 

Eller så ska alla tendenser till att invandrare blir andra klassens medborgare förebyggas 

genom att deras kapacitet tillvaratas på alla områden i samhället.(Brune, 1993: 9f)  

 

Under efterkrigsinvandringens första 25 år fanns det överhuvudtaget ingen form av 

invandrarpolitik i Sverige eftersom det ansågs att invandrarna antingen skulle återvända hem 

eller automatiskt bli svenskar. Jämlikhet blev en målsättning för den svenska 

invandringspolitiken först i slutet på 1960-talet samtidigt som invandrarverket inrättades. Då 

infördes också benämningen invandrare istället för utlänning.(Hammar, 1982: 97; Catomeris, 

2002: 70) Ända fram till 1930-talet var Sverige ett utvandringsland och från början var antalet 



 11 

invandrare få och bestod mest av hemvändande svenskar från Nordamerika. Det var först i 

slutet av andra världskriget som invandringen ökade och sedan dess har invandringen fortsatt 

öka med i genomsnitt har ca 40 000 människor per år. Invandringens sammansättning har 

dock förändrats kraftigt med åren. Från krigsslutet till början av 1970-talet var 

arbetskraftsinvandring det som dominerade. Därefter förändrades invandringens karaktär till 

att istället bli en flykting och anknytningsinvandring. På 1950- och 1960-talen kom 

arbetskraftsinvandrarna till största delen från de nordiska länderna och under denna period var 

invandrarnas sysselsättningsgrad mycket hög. Under 1950-talet kom dessutom arbetskraft 

från Tyskland, Österrike och Italien och under 1960-talet också från Jugoslavien, Grekland 

och Turkiet. Innan 1970-talet var invandringen i princip fri men sedan dess har den varit 

reglerad för utomnordiska invandrare. Genom att införa krav på arbetstillstånd innan 

ankomsten till Sverige ökade regeringen möjligheten att kontrollera invandringens storlek och 

sammansättning. Mot slutet av 1960-talet när invandringspolitiken förändrades upphörde 

mycket av den utomnordiska arbetskraftsinvandringen och även invandringen från de 

nordiska länderna minskade på grund av minskade skillnader i levnadsstandard. Från början 

av 1970-talet har istället invandringen av flyktingar mesta dels från tredje världen och 

Östeuropa ökat. Under 1980-talet utgjorde utomeuropéer från Mellan Östern, Somalia och 

Etiopien majoriteten av de nyanlända. Kriget på Balkan ledde emellertid till att andelen 

européer bland invandrarna ökade i början av 1990-talet.(Ekberg & Gustavsson, 1995: 9f, 34f; 

Arbetsmarknadens roll i invandrarnas integrationsprocess, 2002: 5; Broomé m.fl., 1996: 28f; 

Hammar, 1982: 97)  

 

Dessa förändringar i migrationsströmmarna har inneburit att kulturavståndet mellan 

invandrarna och det svenska samhället har ökat. De nya invandrargrupperna är mer etniskt 

och kulturellt avlägsna jämfört med tidigare invandrare. Även andelen invandrare som kan 

svenska eller andra närbesläktade språk har minskat. Dessa grupper besitter därför oftare ett 

humankapital som inte direkt efterfrågas av den svenska arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis har svårigheterna för invandrarna gradvis ökat sedan 1970-talet för att 

vara som högst under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Inte ens högkonjunkturen 

i slutet av 1980-talet och den minskade arbetslöshet som denna medförde ledde till att 

invandrarnas arbetsmarknadssituation förbättrades nämnvärt. Invandrarnas 

sysselsättningsgrad har minskat och arbetslösheten ökat över tid jämfört med den infödda 

befolkningens. Detta har lett till att arbetslösheten bland immigranter eller invandrare blivit 

betydligt högre än bland ursprungsbefolkningen. (Ekberg & Gustavsson, 1995: 9, 34; 
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Arbetsmarknadens roll i invandrarnas integrationsprocess, 2002: 5; Broomé m.fl., 1996: 13, 

29ff) 

2.2 Förändringen inom det svenska näringslivet 

Under de senaste 25 åren har det inom det svenska näringslivet istället för att ske en 

utveckling av ett mer mångfaldsbetonat näringsliv och arbetsmarknad skett en 

homogenisering av den svenska arbetsstyrkan. Svenskheten har därmed förstärkts. Under 

perioden 1958-1975 karakteriserades den ekonomiska utvecklingen i Sverige av produktions- 

och produktivitetsökning. Det som främst kännetecknade denna effektiviseringsprocess var 

ökad arbetsdelning, automatisering, löpande band och produktion av standardprodukter i stor 

skala. Under dessa förhållanden där det efterfrågades en tämligen okvalificerad arbetskraft var 

det relativt lätt att introducera invandrarna i arbetslivet. Dessa kunde därför oavsett bakgrund, 

kunskapsnivå eller språk hänvisas till det löpande bandet inom industrin eller till 

okvalificerade jobb inom hotell- och restaurangbranschen och sjukvården. Även om många av 

invandrarna hamnade i låginkomstyrken var deras sysselsättningsgrad och årsinkomster, 

under 1950- och 1960-talen och i början av 1970-talet, högre än den infödda befolkningens. 

Detta berodde på till stor del på deras långa arbetstider. Redan under 1970-talet och särskilt 

under 1980-talet började det dock ske en omvandling av näringslivet där informations-, 

kommunikations- och kunskapsintensiva processer blev alltmer dominerande. 

Massproduktionen kom att gradvis ersättas med kundanpassning och denna process innebar 

fundamentala organisatoriska förändringar inom arbetslivet. Okvalificerade arbetsuppgifter 

rationaliserade bort, servicearbetet professionaliserades, kraven på kommunikativ kompetens 

ökade och arbetsrekryteringen individualiserades.(Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001: 28ff; 

Ekberg & Gustavsson, 1995: 55) 

 

Dessa förändringar inom arbetsorganisationen gick särskilt under 1990-talet väldigt snabbt 

eftersom den intensiva internationella konkurrensen tvingade de svenska företagen till 

omfattande rationaliseringar för att öka produktiviteten. När sedan även den offentliga sektorn 

tvingades till drastiska besparingar och personalnedskärningar användes många av de 

organisationsförändringar som tidigare införts i det privata näringslivet. Dessa 

organisationsförändringar har inneburit att kraven på formell utbildning, kommunikation och 

socialkompetens hos de anställda har ökat. Även när det gäller nyanställningar ställs det allt 

högre krav. För att få anställning behöver individen allt högre utbildning också beroende på 

den tekniska utvecklingen. Personliga kvalifikationer, social kompetens, kommunikativ 
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förmåga och arbetslivserfarenhet har fått allt större betydelse vid anställningar i takt med att 

rekryteringen har individualiserats. Nyanställningar sker också alltmer selektivt och det läggs 

ner mer och mer resurser på att hitta rätt person för rätt arbete. Denna förändring av 

arbetslivet har lett till en gradvis homogenisering av arbetskraften. Inom många 

organisationer har det också bildats en grupp av fast anställda främst medelålders personer 

som utnyttjas mer intensivt än tidigare genom övertidsarbete. Vid tillfällig arbetskraftsbrist 

anställs numera ofta temporär arbetskraft genom projektanställningar eller andra 

tidsbegränsade arbetsformer.(Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001: 32f) 

 

Denna homogenisering av arbetskraften har haft en tydlig etnisk dimension eftersom det har 

inneburit att svenskheten har förstärkts medan det avvikande har sorterats bort. Svårigheterna 

att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden har främst gällt de invandrare som har 

kommit hit nyligen. Det har emellertid även inneburit att flera av de invandrare som har 

kommit tidigare har fått problem med att hålla sig kvar. Detta kan bero på att det numera i 

större utsträckning är arbetare med specialkunskaper inom de områden som kan leda till ny 

ekonomisk expansion som efterfrågas. Gemensamt för många av dessa nya arbetsuppgifter är 

att de kräver kulturspecifikkunskap, där språk, kommunikation och kunskap om det svenska 

samhället har fått allt större betydelse. Den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden 

motsvarar i allt mindre utsträckning den kompetens som särskilt de nyanlända 

invandrargrupperna står för. Denna homogenisering har också förmodligen förstärkts av 

statistisk diskriminering dvs. att arbetsgivarna inte kallar en arbetssökande invandrare till 

anställningsintervju eftersom de redan från början tillskrivit den arbetssökande vissa 

egenskaper som kännetecknar gruppen som helhet. Dessa kan vara att de inte behärskar det 

svenska språket tillräckligt bra och att de inte är tillräckligt väl insatt i svenska förhållanden 

etc. trots att det är mycket möjligt att den specifika individ som är arbetssökande inte har 

dessa egenskaper.(Broomé, Carlson & Ohlsson, 2001: 33f) 

2.3 Varför har invandrare svårare att få arbete? 

Inom forskningen förekommer flera förklaringar till varför många invandrare har svårare att 

få arbete. En vanligt förekommande förklaring är att invandrarna redan från det att de beviljas 

uppehållstillstånd hamnar i ett bidragsberoende som passiviserar och lägger hinder i vägen för 

en ekonomisk integration. Mot detta kan dock invändas att bidragssystemet inte har förändrats 

särskilt mycket sedan 1970-talet och att det dessutom i princip har varit detsamma för 

svenskar och invandrare. Att invandrare har haft svårare att knyta an till arbetsmarknaden än 
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svenskar och att denna situation har förvärrats med tiden bör därför bero på andra faktorer än 

bidragssystemets utformning. Till viss del kan detta förklaras genom arbetslivets struktur 

eftersom de traditionella okvalificerade jobben har minskat i antal och att nyankomna 

invandrarna inte kan eller inte förväntas kunna tillräckligt bra svenska för att kunna erbjudas 

de mer kvalificerade arbetena. En annan förklaring är brister i mottagningssystemet både vad 

gäller verksamheten och bristen på kompletterande utbildningar. Ett annat hinder är attityden 

hos svenska tjänstemän och arbetsgivare där högutbildade invandrare inte förväntas kunna 

etablera sig inom sitt forna yrkesområde utan istället rekommenderas utbildningar inom 

mindre kvalificerade områden.(Brune, 1993: 23ff, 37; Arbetsmarknadens roll i invandrarnas 

integrationsprocess, 2002: 10; Broomé m.fl., 1996: 15f) 

  

En annan förklaring är som tidigare nämnts rekryteringsprocessen och de bedömningsgrunder 

som tillämpas vid nyanställningar. Undersökningar har visat att det inte är genom annonser 

eller kontakt med arbetsförmedlingen som människor oftast får arbete utan genom informella 

söksätt. Det vanligaste sättet att rekrytera ny arbetskraft är genom antingen arbetsgivarens 

eller de anställdas kontaktnät. Denna rekrytering av arbetskraft genom informella sociala 

nätverk resulterar indirekt i att andra etniska grupper än den egna utesluts eftersom de flesta 

invandrare saknar nätverk och kontakter på arbetsmarknaden. Undersökningar har också visat 

att arbetsgivarna värdesätter personliga egenskaper hos den sökande såsom 

samarbetsförmåga, initiativförmåga och kontakt. Dessa egenskaper är dock inte etniskt eller 

kulturellt neutrala och på en monokulturell, svensk arbetsplats är det mycket troligt att 

bedömningen av vem som har den rätta kontakt- och samarbetsförmågan är präglad av den 

svenska kulturen. Det är också troligt att en arbetsgivare kan känna sig säkrare på sin förmåga 

att bedöma dessa egenskaper hos personer som liknar denna och andra i dennes närhet. Den 

ökade betydelsen av personliga egenskaper missgynnar etniska minoriteter eftersom 

bedömningen av dessa kvaliteter i allmänhet är subjektiv och etnocentrisk. Studier har också 

visat att kunskaper i invandrarspråk och invandrarkunskap inte utgör någon merit vid 

anställningar utan att sådana kunskaper istället bedöms vara till den arbetssökandes 

nackdel.(Brune, 1993: 23ff, 37; Arbetsmarknadens roll i invandrarnas integrationsprocess, 

2002: 10) 

 

Den sociala kompetensens ökade betydelse har för invandrarna inneburit att svårigheterna att 

etablera sig i arbetslivet ökar på grund av att den sociala kompetensen huvudsakligen är 

kulturspecifik. Detta gäller såväl värderingar (religion, ideologi, könsroller, kultur) som den 
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sociala förmågan (språket, kroppsspråket, umgängesformerna i arbetslivet). Även vad gäller 

den kompetens som kan härröras från skolutbildning, yrkesutbildning och yrkeserfarenhet har 

den samhällsekonomiska utvecklingen inneburit en nackdel för invandrarna. Den kompetens 

som invandrarna för med sig från sitt hemland blir i allt mindre utsträckning omedelbart 

applicerbar i Sverige. Verksamhet inom tjänstesektorn, där ca två tredjedelar av arbetskraften 

återfinns, kräver i stor utsträckning kulturspecifik kompetens. Den anställde måste numera 

kunna upprätthålla kundkontakter, samarbeta i arbetslag, skaffa och bearbeta information och 

kunna byta arbetsuppgifter. Även om en invandrare är högt utbildad i sitt hemland behöver 

detta därför inte betyda att hans kompetens efterfrågas på den svenska 

arbetsmarknaden.(Broomé m.fl., 1996: 38ff) 

 

Vad gäller arbetslivet är det tydligt att de etniska relationerna på arbetsmarknaden påverkas av 

antaganden om kultur och etnicitet. Det är dock viktigt att vara medveten om svårigheterna 

med begreppet invandrare. Vilka som menas med invandrarbefolkning är dock inte självklart 

eftersom begreppet invandrare inte är entydigt. Detta kan innefatta både personer med 

utländskt medborgarskap eller personer med svenskt medborgarskap och personer som fötts i 

Sverige med någon förälder som har eller har haft utländskt medborgarskap. I befolknings-

statistiken betyder invandrare utrikesfödd som har invandrat till Sverige och i allmänhet 

inkluderas också invandrarnas barn även om de är födda i Sverige. I vardagligt tal har dock 

begreppet invandrare ofta en annan mening och de grupper som uppfattas som invandrare är 

de som på olika sätt är segregerade dvs. bor eller arbetar på andra villkor än 

majoritetsbefolkningen, eller de som talar bristfällig eller sämre svenska och ibland avviker 

utseendemässigt eller kulturellt sett. Begreppet invandrare har innebörden de andra i 

betydelsen de är inte som vi. När människor däremot uppfattas som vi eller en del av oss så 

ses de inte längre som invandrare oavsett om de har invandrat eller inte.(Brune, 1993: 10; 

Ekberg & Gustavsson, 1995: 10) 

2.4 Tidigare studier 

Många studier har visat på invandrares och andra generationen invandrares upplevelser av 

inte bara diskriminering utan även utanförskap och känslan av att inte bli sedd som svensk 

(Brune, 1993; Hägerström, 2004; Åhlund, 1997; Berg, 1994; Rojas, 1995; Rojas, 1993). I 

dessa undersökningar framkom också att det sker en stadig ökning av klyftan mellan gamla 

och ny svenskar och att det främst är de utomnordiska invandrarna som tenderar att bilda en 

alltmer marginaliserad underklass. Den utveckling som kan urskönjas tydliggör både bristerna 
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med det som borde vara ett mångkulturellt samhälle och på Sveriges kulturella slutenhet vad 

gäller samtliga områden i samhället.  

 

En mängd olika studier har genomförts för att visa på att det förkommer en etnisk 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden (Andersson, 1992; Arbetets etniska delning, 

1994; Broomé & Bäcklund, 1998; Lange, 1999). Dessa studier har dels visat att arbetare med 

invandrarbakgrund marginaliseras på den svenska arbetsmarknaden och dels att det finns en 

arbetsdelning inom företag som präglas av etnisk uppdelning. Denna etniska arbetsdelning 

beror till stor del på att invandrade arbetares kvalifikationer inte ses eller inte erkänns vilket 

leder till diskriminering. Även rekrytering visade sig ha stor betydelse och när denna i allt 

större utsträckning sker genom personliga kontakter och sociala nätverk förstärks den etniska 

diskrimineringen. I samtliga av dessa studier framkom att skälet till att invandrare innehar 

okvalificerade arbeten är inte för att de är lågutbildade utan för att de behandlas som om de 

skulle vara lågutbildade. Språkproblem och generaliserande föreställningar om invandrare 

tenderar att fungera som hinder för att få anställning.  

 

Det är också tydligt att invandrares kompetens bedöms annorlunda än svenskars. I ”Det tar tid 

att bli svensk” framgår att den allt överskuggande faktorn som förklarar invandrarnas 

framgång på den svenska arbetsmarknaden är den tid som denne har vistats i Sverige. En 

tolkning av detta är att det är graden av svenskhet som avgör om någon blir anställd eller ej. 

Detta beror på att ju längre tid en invandrare har varit i Sverige desto större svensk kulturell 

kompetens besitter ju oftast denne.(Andersson, 1992) I ”S-märkt ”Företagets etniska vägval”” 

framkom att invandrare ofta hade svårt att redogöra för den sociala såväl som formella 

kompetens som denne besatte. Detta indikerar att invandrare saknar information om hur 

svenska arbetsgivare gör sitt urval, vilken kompetens som värdesätts och att invandrares 

kapacitet att framhäva sin kompetens inför potentiella arbetsgivare behöver 

förbättras.(Broomé & Bäcklund, 1998) 

 

I ”Varför sitter ”brassen” på bänken?” menar författarna att anledningen till att invandrarnas 

möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden har minskat är det svenska arbetslivets ökade 

kompetenskrav snarare än etnisk diskriminering. Det större kulturella avståndet mellan dagens 

invandrare och svenskar tenderar att missgynna invandrarna eftersom att dessa inte kan leva 

upp till de kvalifikationskrav som ställs.(Broomé m.fl., 1996) I Arbetsmarknadspolitiska 

kommitténs betänkande från 1996 framgår dock att det finns stora svårigheter med att urskilja 
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var gränsen går mellan kraven på social kompetens och etnisk diskriminering (Aktiv 

arbetsmarknadspolitik, 1996). De ökade och bredare kompetenskraven kan därmed ha som 

funktion att exkludera vissa typer av sökande eftersom det är oklart var gränsen går.  

 

I boken ”Mångfaldens barn söker sin plats” undersöks hur möjligheterna på arbetsmarknaden 

ser ut för ungdomar med invandrarbakgrund. Där framkom att de möjligheter och hinder som 

dessa möter beror dels på deras egna ambitioner, erfarenheter och kvalifikationer och dels på 

de sociala föreställningar och fördomar som samhället har skapat om dem. De föreställningar 

som framkom genom intervjuer med förmedlingspersonal visade sig också ha en 

stigmatiserande effekt och speciellt en icke perfekt svenska och ett icke svenskt klingande 

namn var underlag för stigmatisering. Även om flerkulturell eller flerspråkigkompetens inte 

efterfrågades fanns det dock en generell bild av att mångfald ansågs vara något berikande hos 

den rekryteringspersonal som tillfrågades. Många av de invandrare som intervjuades i denna 

studie uttryckte åsikten att etnisk diskriminering var ett problem men även den motsatta 

uppfattningen framkom främst av dem som hade en bättre förankring till 

arbetsmarknaden.(Knocke & Hertzberg, 2000)  

 

De studier som redovisats här är bara ett fåtal exempel på alla de studier och den forskning 

som har ägnats åt att studera invandrares ställning på arbetsmarknaden. Det denna forskning 

främst har visat är att det finns en hierarkisk syn på invandrare på arbetsmarknaden som 

innebär att de grupper av invandrare som av majoritetssvenskarna uppfattas som mer 

kulturellt lika det svenska tenderar att diskrimineras mindre än de grupper som den inhemska 

befolkningen uppfattas vara mer olika. Det har därmed blivit allt viktigare att studera hur 

innebörden av de nya kompetenskraven såsom social, kommunikativ och kulturell kompetens 

påverkar invandrarnas nuvarande situation. Min uppfattning är därför att det fortfarande 

saknas forskning om hur situationen ser ut när det gäller synen på och tillvaratagandet av 

framförallt den kulturella kompetens som de invandrare som är uppvuxna både med den 

svenska kulturen och med sin ursprungskultur besitter.  

 

Detta kapitel har beskrivit hur invandrarnas position på arbetsmarknaden har förändrats över 

tid och vilka kunskaper som forskningen inom detta område har genererat. I nästa del av 

uppsatsen kommer de teorier som har använts för att analysera intervjumaterialet att 

beskrivas. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå de olika delarna av det vetenskapliga problem som studeras kommer följande 

två teorier att användas, Erving Goffmans teori om Stigma och Norbert Elias teori om 

Etablerade och Outsiders. Teorin om stigma kommer dels att användas för att analysera hur 

informanterna ser på sin kulturella bakgrund som kompetens och dels för att förklara de 

erfarenheter som informanterna har av kontakten med arbetsmarknaden. Norbert Elias teori 

används istället för att analysera likheter och skillnader mellan hur informanternas kulturella 

bakgrund och kompetens uppfattas och värderas av andra. Den används även för att 

tydliggöra hur relationen mellan svenskar och invandrare ser ut på arbetsmarknaden eftersom 

denna teori förklarar hur olika grupper förhåller sig till varandra beroende på hur 

maktstrukturen dem emellan är utformad. Elias menar att etablerade och outsiders uppstår 

genom social interaktion men utgår från att dessa grupper redan existerar. Hans teori är därför 

användbar i de situationer där dessa grupper redan har skapats. Hans teori ger därmed en ökad 

förståelse för uppdelningen av Vi och Dom. Den har däremot svårare att förklara skapandet 

eller förändringen av denna uppdelning. Elias teori tar heller inte hänsyn till de hierarkier som 

eventuellt uppstår inom olika grupper oavsett om det handlar om Etablerade eller Outsiders. 

Att båda dessa teorier används är för att de anses komplettera varandra och därigenom ge en 

mer fullständig bild av det område som undersöks. 

3.1 Erving Goffman – Stigma 

I varje samhälle delas människor in i olika kategorier utifrån de egenskaper som anses vara 

normala för medlemmarna inom respektive kategori. Den sociala miljön påverkar vilka 

kategorier av människor som befinner sig inom en viss miljö och de sociala spelreglerna 

avgör vilket beteende som är det rätta baserat på vilken kategori av människor som man 

förväntas komma i kontakt med. Termen stigma härstammar från grekiskan och användes där 

som benämning på kroppsliga tecken som var menade att visa på något ovanligt eller 

nedsättande gällande en persons moraliska status. Detta tecken användes därigenom för att 

visa på en social relation mellan olika typer av människor snarare än en specifik egenskap. 

För att kunna förstå identitetsbegreppet måste förhållandet mellan självbilden och de sociala 

bilder som andra har av oss kunna urskiljas. Det kanske mest effektiva sättet att få människor 

att känna sig annorlunda och avvikande är att hävda att de inte är som andra. Detta 

utanförskap blir också mer påtagligt om det är möjligt att få den andre att själv ta till sig 

denna bild.(Goffman, 1972: 11f)  
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Goffman använder begreppet stigma som olika sociala eller fysiska egenskaper som betraktas 

som avvikande från det normala enligt det omgivande samhället. De individer som avviker 

från den sociala normen betraktas som annorlunda utan att de själva kan påverka detta. 

Genom samhällets tryck tvingas de så småningom att acceptera den roll de har blivit tilldelade 

som stigmatiserade. De bidrar därmed själva till sin egen nedvärdering genom att anamma 

samhällets normer och förväntningar. En avvikaridentitet utgår därför från de normer som är 

specifika för varje samhälle och som fastslår vad som är normalt respektive avvikande. 

Stigmatisering blir därmed ett sätt att upprätthålla en önskvärd struktur och ett normsystem 

som leder till att de individer som avviker från normen stigmatiseras. Termen stigma används 

för att benämna en egenskap som är djupt misskrediterande. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att en egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer även kan utgöra 

grunden för grupptillhörighet för en annan typ av individ. Egenskapen i sig behöver därför 

vara varken positivt eller negativt värderad.(Goffman, 1972: 11ff) 

 

Beroende på vilket stigma en person besitter kan den stigmatiserade personen vara 

misskrediterad eller misskreditabel. I det förra fallet tar den stigmatiserade personen för givet 

att dennes sätt att skilja sig från omgivningen är uppenbart för andra. I det senare fallet antas 

det att omgivningen inte känner till och heller inte omedelbart lägger märke till stigmat. Detta 

är en betydelsefull distinktion även om många stigmatiserade personer har erfarenhet av båda 

situationerna. Goffman skiljer mellan tre olika typer av stigman: kroppsliga missbildningar, 

brister i den personliga karaktären såsom onaturliga böjelser eller bristande hederlighet och 

tribala stigman som ras nation och religion. Inom samtliga av dessa olika typer av stigman 

återfinns samma sociologiska drag. Personen ifråga har ett drag eller en egenskap som innebär 

att denne avviker från det som är normalt i det vanliga sociala samspelet. Denne avviker 

därmed på ett icke-önskvärt sett från andras förväntningar.(Goffman, 1972: 14) 

 

Den typ av stigmatisering som det handlar om i detta fall, dvs. av den som tillhör vissa 

religiösa eller etniska grupper, har enligt Goffman som syfte att förhindra att dessa minoriteter 

ska kunna konkurrera på lika villkor som de som anses vara normala. När normala och 

stigmatiserade kommer i kontakt med varandra och när stigmat är uppenbart innebär detta att 

båda parter måste ta hänsyn till detta. Den stigmatiserade personen kan då känna sig osäker 

både på hur denna kommer att identifieras och bemötas och kan även känna sig ifrågasatt av 

andra.(Goffman, 1972: 22, 144)  
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3.2 Norbert Elias - Etablerade och outsiders 

Norbert Elias teori om etablerade och outsiders bygger på en studie om skillnaden mellan två 

olika grupper i bostadsområdet Winston Parva. Den tes som Elias driver är att det som utgör 

grunden för en grupps maktställning är gruppens förmåga till social sammanhållning. Han 

diskuterar sedan utifrån de två grupperna i detta bostadsområde, de etablerade och 

outsidergruppen, hur olika gruppers sammanhållning etableras och fungerar. De etablerade 

var de väletablerade invånarna som hade bott där under en lång period medan outsidergruppen 

var de nyinflyttade nykomlingarna. Denna studie hade ursprungligen som syfte att undersöka 

tre olika områden för att förklara varför ett av dessa hade högre ungdomskriminalitet än de 

andra. Under de år som undersökningen pågick försvann dock skillnaden i brottsfrekvens men 

trots det kvarstod den negativa bilden av det brottsbelastade området. Både området och de 

människor som bodde där ansågs fortfarande vara sämre. För en utomstående skiljde sig 

områdena i Winston Parva inte från varandra vad gällde ordning, nedsmutsning, 

klassammansättning eller skillnad i etnisk bakgrund. Det fanns därför inga ”naturliga” 

olikheter som kunde förklara skillnaden i anseende mellan dessa områden. Det visade sig 

dock att skillnaden bestod i hur områden var internt organiserade och de olika gruppernas 

grad av social integration. De väletablerade invånarna hade bott i Winston Parva under en 

lång tid och hunnit bygga upp en stark social sammanhållning som blev en maktresurs 

gentemot de nyinflyttade. Dessa kunde inte hävda sig eftersom som de som grupp saknade 

både starka nätverk och stark integration.(Elias & Scotson, 1999) 

 

Den inre sammanhållningen hos de etablerade var skapad av gemensamma minnen, 

långvariga relationer och delade värderingar. Denna starka inre sammanhållning, integration 

och kollektiv kontroll hade en stor betydelse vad gällde maktrelationen mellan de två 

grupperna. Bland nykomlingarna i bostadsområdet fanns ingen inre sammanhållning vilket 

gjorde det möjligt för den etablerade gruppen att utestänga, nedvärdera, skamlägga och 

stigmatisera outsider gruppen. Den etablerade gruppen kunde också därigenom bevara sin 

egen identitet och hävda sin egen överlägsenhet. Sammanhållningen mellan de etablerade och 

bristen på sammanhållning inom outsider gruppen utgjorde den maktresurs som innebar att de 

etablerade kunde fortsätta att upprätthålla skillnaderna mellan grupperna. Sammanhållning 

eller integration är en källa till maktskillnader som är betydelsefulla i många sociala 

sammanhang men som ofta är dold på grund av andra mer utmärkande kännetecken som 

hudfärg eller klass. Stigmatiseringen och nedvärderingen av outsiders skiljer sig också åt 
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mellan olika typer av maktrelationer men grundar sig på maktrelationerna mellan grupper i 

samhället.(Elias & Scotson, 1999) 

 

Maktkampen mellan de etablerade och outsidergruppen handlade om vilka normer och vilket 

beteende som ansågs vara rätt. Genom skvaller och förtal kunde de etablerade definiera 

outsidergruppens medlemmar som underlägsna dem själva och därmed bekräfta sin egen 

identitet. Elias visar hur de uttryck för underlägsenhet som den makthavande, etablerade 

gruppen tenderar att uppfatta hos den underordnade outsidergruppen är ett beteende som har 

skapats genom det förtryck och det utanförskap som denna underordning har resulterat i. Att 

detta förtryck är så effektivt beror på att den etablerade gruppens omdöme formar den andra 

gruppens självbild och identitet vilket försvagar den. Genom att låta den minoritet av 

outsidergruppen som var just så stökig som de etablerade ville ge sken av representera 

samtliga nykomlingar kunde de etablerade moraliskt stigmatisera hela denna grupp. Samtidigt 

kunde de genom sin överlägsna ställning låta deras mest skötsamma minoritet få representera 

hela den etablerade gruppen. Den etablerade gruppens maktutövning leder därmed till att 

outsidergruppen tenderar att uppfylla alla de föreställningar som den etablerade gruppen har 

av dem. Detta i sin tur förstärker de etablerades bild av outsidergruppen vilket skapar en ond 

cirkel.(Elias & Scotson, 1999) 

 

Elias teori om etablerade och outsiders visar på hur ett ojämnt maktförhållande mellan två 

grupper som står i beroendeförhållande till varandra skapar en hierarki av moraliska 

värderingar av grupperna och deras medlemmar. När grupper, som är beroende av varandra 

och lever tillsammans, har olika stor makt så skapar denna maktskillnad bilder och 

föreställningar om gruppernas olika moraliska värde. De som har mer makt ser sig som bättre 

än de som har mindre makt. På grund av sin överlägsna ställning kan den etablerade gruppen 

tvinga på outsider gruppen både sin egen definition av sig själva, av outsidergruppen och av 

situationen och relationen dem emellan. Att tillskriva den underordnade gruppen ett lägre 

moraliskt värde är en central mekanism som den överordnade gruppen använder för att 

bibehålla sin egen överlägsenhet.(Elias & Scotson, 1999) 

 

Efter att ha presenterat de teoretiska utgångspunkterna för studien kommer nästa kapitel att 

beskriva och förklara dels det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien och 

dels de metoder som valts. 
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4. Metod 

I denna del av uppsatsen framgår vilka metoder som valdes och varför, samt hur intervjuerna 

genomfördes. Dessutom kommer urvalsprocessen och informanterna att diskuteras och 

redogöras för.  

4.1 Metodval för studien 

Vid genomförandet av studien användes en kvalitativ metod genom intervjuer. Kvalitativ 

forskning utgår från en kunskapsteoretisk ståndpunkt med betoning på förståelse av den 

sociala verkligheten utifrån hur aktörerna i en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 

2002: 77, 250). Anledningen till att denna metod valdes var eftersom detta synsätt 

överensstämmer med uppsatsens syfte att både undersöka hur informanterna själva uppfattade 

sin kulturella bakgrund och vilka erfarenheter de hade av bemötandet på arbetsmarknaden. 

Vid analysen av intervjuerna ansågs också en kvalitativ analysmetod metod ge en mer 

insiktsfull helhetsbild av det utvalda undersökningsområdet. Detta eftersom syftet inte var att 

fokusera på olika frekvenser utan att få en ökad förståelse för vad det var informanterna ville 

säga och hur deras svar skulle tolkas. Nackdelen med valet av en kvalitativ metod är dock att 

det gör det svårare att dra några generella slutsatser.(May, 2001; Rosengren & Arvidson 2002: 

369-370)  

 

Begrepp som reliabilitet och validitet är svårare att redogöra för när det gäller kvalitativ än 

kvantitativ forskning. Detta eftersom syftet inte är att forskaren ska vara utbytbar och det är 

heller inte förutbestämt exakt vad som ska mätas. Däremot måste den kvalitativa forskaren på 

samma sätt som den kvantitativa forskaren vara saklig och tillförlitlig.(Widerberg, 2002: 18) 

Att det i detta metodkapitel reflekteras över och tydligt redogörs för de val som har gjorts 

under uppsatsskrivandets gång är ett försök att uppnå detta. Meningen är också att underlätta 

för läsaren att bedöma och uppskatta värdet av det resultat som analysen av det empiriska 

materialet har gett upphov till.   

4.2 Val av intervjumetod 

Vid kvalitativa intervjuer används det direkta mötet mellan forskaren och intervjupersonen 

och det samtal som uppstår i detta sammanhang. Intervjuer innebär att forskaren genom 

samtal kan ta del av andra människors muntliga berättelser, information och förståelse. Det 

som kännetecknar en kvalitativ intervju är att de delar av intervjupersonens berättelse som kan 

förklara denna persons förståelse av undersökningsområdet ligger i fokus.(Widerberg, 2002: 
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16) Det bästa sättet att genomföra undersökningen på bedömdes vara genom semi-

strukturerade intervjuer. Anledningen till det var att denna intervjumetod tillät informanterna 

att uttrycka sig så fritt som möjligt utan att frångå studiens syfte och undersökningsområde. 

Förhoppningsvis framkom därigenom det som var betydelsefullt för informanterna istället för 

det som författaren fokuserade på utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Fördelen med den 

semi-strukturerade intervjun var att det också fanns möjlighet att ställa andra frågor än de som 

ingick i intervjuguiden, att ändra ordval och ordningsföljd på frågorna. I vissa fall kunde även 

de frågor som redan hade besvarats eller som inte var nödvändiga uteslutas. Informanterna 

gavs även chansen att fritt uttrycka tankar och känslor utan att de behövde känna sig bundna 

av frågorna. Denna intervjuform leder också till en högre grad av jämförbarhet än en 

ostrukturerad intervju vilket var en fördel vid analyserandet av intervjuerna.(May 2001: 151; 

Bryman 2002: 300f) 

 

Kvalitativ forskning betonar informantens egna uppfattningar och meningen är att få fram 

informantens ståndpunkt vid formulerandet av intervjufrågor. De områden som kom att 

fokuseras på under intervjun var därför följande: för att undersöka informanternas syn på 

deras egen identitet och kulturella kompetens ingick frågor om hur informanterna själva 

uppfattade sin identitet och kulturella kompetens och hur de trodde att andra såg på dem och 

värderade deras kulturella kompetens. För att undersöka informanternas egna erfarenheter och 

upplevelser ställdes även frågor om värdet av kulturell kompetens och möjligheter och hinder 

på den svenska arbetsmarknaden. Intervjuguiden kom därför att bestå av fyra olika teman 

såsom demografiska frågor (uppmjukningsfrågor), synen på den egna identiteten, kulturell 

kompetens och synen på den svenska arbetsmarknaden (se Bilaga 1). Under dessa teman 

utformades sedan mer specifika frågor vilka ringade in syftet och svaren på tidigare nämnda 

frågeställningar. Huvuddelen av frågorna var av öppen karaktär vilket innebar att 

informanterna gavs så stor frihet som möjligt när det gällde att formulera sina svar (May 

2001: 157).  

4.3 Utförandet av intervjuerna 

Av de åtta intervjuer som genomfördes skedde fem genom direkta intervjuer (det vill säga 

ansikte mot ansikte) medan tre var telefonintervjuer. Anledningen till att telefonintervjuer 

användes var för att få tillgång till ett ökat antal informanter med skilda kulturella bakgrunder 

och detta kriterium bedömdes vara tillräckligt viktigt för att rättfärdiga användandet av denna 

metod. Att genomföra telefonintervjuer har dock både fördelar och nackdelar. Fördelen med 
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detta är att intervjuaren inte är närvarande i fysisk bemärkelse. Därmed minskar risken för att 

informantens svar ska påverkas av intervjuarens kön, klass, etniska bakgrund eller blotta 

närvaro. Nackdelen är dock att den som intervjuar inte kan se informanten och kan därför inte 

reagera på respondenternas kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Intervjuaren kan inte heller 

uppfatta om informanterna ställer sig undrande eller oförstående till någon fråga. Vid direkta 

intervjuer kan intervjuaren relativt enkelt reagera på dessa tecken genom att upprepa eller 

försöka tydliggöra frågans innebörd.(Bryman, 2001: 128f) Det som visade sig vara svårast att 

avgöra under telefonintervjuerna var dock om personen ifråga ansåg sig ha svarat på frågan 

och därför slutat prata eller om anledningen till att personen var tyst var för att denne 

funderade.   

 

Innan varje intervju genomfördes presenterades syftet med uppsatsen för informanterna 

samtidigt som dessa fick reda på vad det är för typ av studie som de deltog i. Informanterna 

tillfrågades också om de gick med på att intervjun bandades. Intervjuerna varade i genomsnitt 

45 minuter oavsett om det var direkta intervjuer eller telefonintervjuer. Valet av intervjumetod 

tycktes därmed inte ha påverkat informanternas sätt att besvara frågorna nämnvärt. Alla 

intervjuer utom en bandades på grund av att den tekniska utrustningen inte fungerade. Vid 

denna intervju fördes istället noggranna anteckningar. Fördelarna med att spela in och 

transkribera intervjuerna i sin helhet var att de tolkningar som gjordes av informanternas svar 

kunde kontrolleras. Det var även fördelaktigt att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i 

efterhand för att kunna få exakta citat. Detta underlättade också en noggrannare analys av vad 

informanterna hade sagt eftersom det gjorde det möjligt att vid upprepade tillfällen gå igenom 

informanternas svar. Nackdelen var dock att transkriberandet av intervjuerna var en väldigt 

tidskrävande process och att det gav stora mängder material att gå igenom. Många människor 

känner sig hämmade när en bandspelare finns i närheten. Flera av informanterna reagerade 

också på bandspelaren i början av intervjun men tenderade att glömma bort den allteftersom 

intervjun fortgick.(Bryman, 2001: 310) Under den andra intervjun reagerade informanten på 

att inga anteckningar fördes vilket tycktes få denne att känns sig obekväm och därför fördes 

sedan anteckningar under de resterande intervjuerna. Dessa anteckningar var inte särskilt 

utförliga och fördes inte främst för författarens skull utan för att det tycktes få informanterna 

att slappna av. Under intervjuerna strävades det även efter att få samtalet mer avslappnat och 

konversationsbetonat för att få informanterna att känna sig trygga och därmed svara mer 

uppriktigt. 
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Av de fem direkta intervjuerna genomfördes två på en allmän plats som varken var knuten till 

intervjuaren eller till informanterna, en intervju genomfördes hemma hos författaren och de 

resterande två genomfördes hemma hos informanterna. Beslutet om var intervjun skulle äga 

rum överlämnades dock till informanterna för att de skulle kunna känna sig så bekväma som 

möjligt. Det upplevdes dock inte som att detta heller hade någon inverkan på intervjusvaren. 

4.4 Urvalsprocessen 

Eftersom meningen var att undersöka hur situationen ser ut just nu för de invandrare som 

precis har påbörjat eller ska börja sitt yrkesliv skulle informanterna uppfylla vissa specifika 

krav. De skulle vara ca. 20-30 år gamla, vara födda utanför Sverige men ändå kommit hit så 

pass unga att de har fått sin grundläggande utbildning i Sverige men samtidigt ha vuxit upp 

med en annan kultur i hemmet än den svenska. Informanterna skulle därför kunna sägas ha 

dubbel kulturell identitet och kompetens. De skulle också ha varit i kontakt med 

arbetsmarknaden och därmed fått en viss arbetslivserfarenhet. Utgångspunkten var även att 

försöka hitta informanter med skilda kulturella bakgrunder för att även kunna undersöka om 

personer med olika kulturella bakgrunder bemöttes olika på arbetsmarknaden. På grund av 

tidsbrist var dock inte detta möjligt att utföra i den utsträckning som hade varit önskvärd.  

 

Av de åtta intervjupersonerna kom tre från Bosnien och en person vardera från Montenegro, 

Chile, Sri Lanka, Vietnam och Iran. Den yngsta personen som intervjuades var 23 år gammal 

och den äldsta var 27. Medelålder var 25 år. Av informanterna var det två stycken som 

jobbade, två stycken som pluggade, tre stycken som både studerade och arbetade samtidigt 

och en som var arbetslös. De två som för närvarande studerade hade dock arbetat innan. Hur 

gamla informanterna hade varit när de kom till Sverige varierade från sex till tretton års ålder. 

Gemensamt för samtliga var dock att de hade invandrat till Sverige när de var yngre och att de 

därför fått sin senare utbildning här. Det som även togs hänsyn till vid urvalet av informanter 

var att det skulle vara en någorlunda jämn könsfördelning vilket uppnåddes eftersom fyra av 

informanterna var kvinnor respektive män. Anledningen till att urvalet begränsades till åtta 

personer var både på grund av tidsbegränsningen och för att det empiriska materialet inte 

skulle bli alltför omfattande. 

 

På grund av de specifika krav som ställdes på informanterna var det inte möjligt att göra något 

slumpmässigt urval. Intervjupersonerna kan därför inte sägas vara representativa för 

populationen och att de dessutom var så få minskar möjligheten att dra några generella 
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slutsatser.(May, 2001: 149) För att hitta informanter användes istället författarens personliga 

nätverk och genom att fråga personer i författarens närhet om de kände till någon som 

uppfyllde kriterierna och som kunde tänkas ställa upp på en intervju uppnåddes kontakt med 

de informanter som söktes. Urvalsmetoden skulle därför kunna ses som en typ av 

bekvämlighetsurval där de personer som passade in på ovannämnda kriterier och som gick att 

komma i kontakt med under tidsramen för uppsatsen fick utgöra urvalet (Bryman, 2002: 

114f).  

 

Analysen av intervjumaterialet var från början tänkt att utgå från de olika teman som 

intervjuerna var uppdelade i. Synen på den egna identiteten, kulturell kompetens och synen på 

den svenska arbetsmarknaden var tänkt att analyseras separat och därefter relateras till 

varandra. När materialet väl skulle analyseras visade det sig emellertid att det inte var möjligt 

att använda detta tillvägagångssätt. Informanternas svar kunde inte relateras till dessa teman 

eftersom samma svar återkom under de olika intervjuerna men på olika ställen. Analysen 

utgick därför istället från de frågeställningar som presenterades i inledningen. Denna metod 

ansågs vara det bästa sättet att undvika upprepningar men samtidigt ge en så utförlig bild som 

möjligt av vad det var som informanterna ville uttrycka. 

 

Efter att ha lagt fram och förklarat de metoder som har använts under genomförandet av 

uppsatsen kommer nu intervjuresultaten att presenteras. Parallellt med att dessa läggs fram 

analyseras materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  
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5. Resultat och analys 

I denna del redogörs för vad som framkom under intervjuerna samtidigt som det empiriska 

materialet analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Dessa används för att ge 

en ökad förståelse kring de frågeställningar som uppsatsen bygger på. Kapitlet är därför 

uppdelat i enlighet med de fyra delfrågeställningar som presenterades i inledningen. All 

information som framkom i intervjuerna har behandlats konfidentiellt genom att de 

personuppgifter som skulle kunna avslöja informanternas identitet har tagits bort. Vid citat 

framgår därför endast informanternas kön, ålder och födelseland.    

5.1 Synen på den egna kulturella bakgrunden och att använda denna som 

kompetens 

Samtliga informanter beskriver sig själva som en blandning eller ett mellanting mellan sin 

ursprungliga kultur och den svenska. Ingen av dem menar att de vill se sig själva som endast 

svenska eftersom de inte känner sig så. Detta beror både på att de själva inte enbart uppfattar 

sig själva som svenska men också för att de anser att andra inte heller betraktar dem så. 

Samtliga informanter uppger också att vilka delar av sin identitet som de väljer att framhäva 

beror på situationen och vem de umgås med. Vid umgänge med infödda svenskar kan de 

ibland känna sig mer som svenska eftersom de då enbart pratar svenska men också anpassar 

sitt beteende efter de andras. Tre av dem uppger dock att de upplever det motsatta dvs. att de 

känner sig mer som sin ursprungliga kultur eftersom de kulturella skillnaderna mellan dem 

och infödda svenskar blir mer påtagliga då. En av informanterna resonerar på följande vis 

vilket kan sägas känneteckna de flesta informanternas svar: 

 

… jag kommer nog aldrig att bli sedd som svensk i och med att jag inte ser ut som en svensk. Men 

inuti mitt huvud så är jag ju det… jag har ju ändå vuxit upp här. Så jag är inte helt någonting 

egentligen känner jag.  För när jag är i Chile så känner jag mig annorlunda i tankesättet. Jag passar 

ju in där utseendemässigt men när man väl börjar prata med folk så har man ju olika uppfattningar 

om saker och ting. Så på det sättet är jag mer svensk … jag är väl en blandning. Jag kommer nog 

aldrig att uppfattas som svensk tror jag. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Samtliga informanter menar att de har vuxit upp med två olika kulturer och att de uppfattar 

detta som någonting positivt och någonting som har berikat deras liv. Fyra av informanterna 

pratar även om svårigheterna med att ha två kulturer och att de kan känna sig splittrade i vissa 

frågor gällande värderingar och traditioner. En av dem som har upplevt problem med att knyta 

samman sina båda kulturer förklarar att det har varit ett större problem när hon var yngre och 
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mer beroende av andras synpunkter. Hälften av dem betonar att de numera själva kan välja 

vilka delar av respektive kultur som de ska ta till sig. Dessa informanter menar därför att 

fördelen med att ha två kulturer främst är att de därigenom har möjlighet att skapa sig en egen 

form av kultur.  

 

Jag har tagit till mig det av den svenska kulturen som jag anser är bra. Jag har tagit det bästa av 

den svenska kulturen och samtidigt har jag behållit det som jag hade när jag kom hit. Jag tycker 

inte att det är något negativt utan jag ser bara stora fördelar med det. (Man, 27 år, född i Bosnien)  

 

Bara det där med språket är otroligt berikande för det har man ju alltid nytta av om man kan fler än 

ett språk. Och sen just det där man hela tiden pratar om att man faktiskt kan ta det bästa utav båda 

kulturerna och sen plocka lite från den ena och lite från den andra. (Kvinna, 24 år, född i 

Montenegro) 

 

Informanterna menar att oavsett hur andra människor väljer att se dem så är inte det någonting 

som de har möjlighet att påverka. De anser därför att det inte spelar särskilt stor roll hur andra 

uppfattar dem. Informanterna uppger dessutom att detta inte påverkar deras syn på dem själva 

eller deras egen identitet. Goffman betonar att vad gäller stigma så handlar det i de flesta fall 

inte om den stigmatiserades önskan eller vilja att passa in eftersom personen ifråga för det 

mesta inte kan kontrollera i vilken utsträckning som denne kan leva upp till samhällets 

normer. Det handlar därmed om en persons livsomständigheter snarare än om föresats.(1972: 

132) Enligt min tolkning skulle detta kunna jämföras med informanternas upplevelse av att 

inte känna sig helt svenska. Genom sin kulturella bakgrund särskiljs informanterna från den 

infödda befolkningen på grund av egenskaper som de inte har någon möjlighet att kontrollera. 

En viktig skillnad är dock att informanterna inte har något behov av att uppfattas som mer 

svenska. Av intervjuerna framkommer att informanterna till en viss grad kan växla mellan 

båda sina kulturer för att anpassa sig efter omständigheterna vilket är en mer flexibel syn på 

identitet än vad Goffman diskuterar. Informanterna uppger också att oavsett om andra 

människor ser dem som svenskar eller som invandrare så är inte deras namn, utseende och i 

vissa fall deras brytning någonting som de varken kan eller vill dölja. Som jag tolkar det tyder 

detta på att oavsett vad informanterna väljer så är den eventuella stigmatiseringen något som 

de i slutändan inte kan kontrollera över precis som Goffman hävdar (1972).  

 

Av informanternas svar framkom även att deras kulturella bakgrund inte alls är av samma 

tydliga karaktär som många av de former av stigmatisering som Goffman tar upp. Detta skulle 
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enligt min mening kunna tyda på att det i Sverige inte innebär någon större stigmatisering att 

ha en annan kulturell bakgrund. Det skulle dock även kunna innebära att kulturell bakgrund är 

ett stigma som har osynliggjorts. Hälften av informanterna uttrycker att de inte märker av 

människors reaktioner eftersom de inte kan veta hur människor tänker när de säger sitt namn 

eller när de skickar in sin CV. Osynliggörande av ett visst stigma är inget som Goffman 

diskuterar men han menar att det som skiljer den stigmatiserade från de normala beror på 

samhället. Innan en viss typ av avvikelse kan få någon större betydelse måste denna förankras 

i samhället som helhet (Goffman, 1972: 129). Informanternas erfarenheter av att deras 

kulturella bakgrund nog är ett stigma utan att de själva har upplevt detta konkret skulle därför 

kunna tyda på att stigmatisering av människor med annan kulturell bakgrund existerar. Även 

om det inte är öppet sanktionerat av samhället.  

5.1.1 Kulturella erfarenheter som kompetens 

Samtliga informanter menar att det är en fördel att växa upp med två olika kulturer men de har 

svårt att ange exakt vad det är för positiva erfarenheter som de har tillägnat sig genom detta. 

Hälften av dem uttrycker att de inte har tänkt på sin kulturella bakgrund i de termerna förut 

utan att det är någonting som de har med sig oavsett om det är till nytta eller ej. Vid närmare 

eftertanke visar sig dock de erfarenheter som informanterna nämner vara väldigt likartade 

oberoende av kön, vilket land och vilken kultur de ursprungligen kommer ifrån. Det 

informanterna betonar som erfarenheter som de har fått genom att växa upp med mer än en 

kultur är en ökad förståelse för människor från andra kulturer, en öppenhet för det som är 

främmande och att de kan se på saker och ting från två olika perspektiv. På det sättet anser de 

sig, till skillnad från kanske andra människor, inte vara så fast i det egna kulturella tänkandet. 

De har därmed en ökad medvetenhet om att det egna tankesättet inte alltid behöver vara det 

enda rätta. Sex av informanterna uttrycker också en större öppenhet gentemot andra 

människor överlag.  

 

Jag kan säga att jag har ju mer förståelse för olika människor… Som om du exempelvis skulle 

träffa enbart svenskar och om du aldrig umgicks med några invandrare och aldrig fick veta något 

om deras kultur eller levnadssätt. Då skulle du bara veta om ett slags liv eller levnadssätt.  

(Kvinna, 24 år, född i Montenegro) 

 

Först och främst har man lättare att förstå människor med utländsk bakgrund. Sen så ser man saker 

och ting från två olika perspektiv. Både från det svenska och från det utländska. (Man, 27 år, född 

i Bosnien) 
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Det är väl att jag är öppen som person. Att kunna förstå folk bättre. Olika tankesätt. Saker och ting 

behöver inte vara så utan det kan vara på ett annat sätt också. (Kvinna, 23 år född i Chile) 

 

Informanterna menar att de, jämfört med människor som saknar erfarenhet av andra kulturer 

och som inte har umgåtts med människor från andra länder, besitter en större kulturell 

kompetens. Tre av dem påpekar dock att även infödda svenskar som har rest mycket och som 

på olika sätt har skaffat sig erfarenhet av andra kulturer kan inneha samma kulturella 

kompetens. Informanternas möjligheter att använda sig av sina språkkunskaper visar sig vara 

relativt begränsade. Fem av dem betonar att de inte har kommit i kontakt med så många 

människor som talar samma språk som de själva i arbetslivet. Istället framhäver de därför 

vikten av att tala ett större språk som engelska, spanska eller kinesiska. Dessa språkkunskaper 

anses vara viktigare och värderas högre på arbetsmarknaden och här nämns också att många 

svenskar besitter dessa. En av informanterna anser också att hennes egna kunskaper vad gäller 

hemspråket är alltför bristfälliga för att hon skulle kunna ha nytta av dem (Kvinna, 26 år, född 

i Iran). Att kunna prata flera språk än ett ses dock alltid som en tillgång trots att ingen av 

informanterna har haft nytta av sina språkkunskaper när de har sökt arbete. Detta 

överensstämmer med de tidigare studier som har visat att kunskaper i invandrarspråk inte 

utgör någon merit vid anställningar (Brune, 1993; Arbetsmarknadens roll i invandrarnas 

integrationsprocess, 2002). Till skillnad från dessa studier anser dock informanterna inte att 

sådana kunskaper är till deras nackdel. Deras språkkunskaper har istället inte haft någon större 

betydelse vid själva anställningssituationen. De två informanter som har haft användning för 

sina språkkunskaper i sitt arbete menar emellertid att detta har varit en fördel. Genom att 

kunna kommunicera med människor på deras hemspråk har de kunnat erbjuda dem bättre 

service. Att tilltala någon på dennes hemspråk kan enligt dem inte bara skapa samhörighet 

utan också bidra till att framkalla större trygghet hos personen ifråga.  

 

… du kan faktiskt lugna ner personer genom att säga att jag är också bosnier. Då skapar man helt 

andra förutsättningar för en diskussion eller ett samtal. Det handlar helt enkelt om att man kan 

driva ett samtal eller en diskussion på en annan nivå just för att dom känner en viss samhörighet. 

(Man, 25 år, född i Bosnien)  

 

… det finns ju en massa ärenden där vi har folk som kommer från Bosnien bland annat. Och då 

känns det ju bra att kunna svara … på deras hemspråk när dom ringer och frågar om saker och 

ting. För det är ju alltid lättare för en person som är lite äldre och inte kan så mycket svenska om 

någon förklarar det på deras språk och ett bra exempel är ju imorgon … då kommer min kollega 
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att ha ett besök av en kvinna som vill ansöka om sjukersättning. Och när dom två pratade i telefon 

så lät det som om att den här kvinnan förstår svenska och klarar sig men hon var lite osäker och 

ville ändå ha hjälp med att fylla i själva blanketten. Så då frågade min kollega om jag ville vara 

med under deras besök. … så då ska vi träffa henne klockan ett imorgon och fylla i den där 

ansökan tillsammans alla tre. (Kvinna, 26 år, född i Bosnien) 

 

Medan synen på den egna kulturella bakgrunden visar sig vara väldigt likartad bland 

informanterna är det som skiljer sig åt huruvida de ser på det som en kompetens eller inte. 

Fem av informanterna nämner att de i sin CV uppger vilken kulturell bakgrund de har och 

menar att detta är någonting som de är stolta över och därför inte vill dölja. Även om samtliga 

informanterna dessutom besvarar frågan om det har varit positivt att växa upp med två olika 

kulturer jakande så är det därmed inte någon självklarhet att se det som en kompetens eller 

merit. Istället tenderar fem av informanterna att se det mer som allmän bakgrundsfakta om sig 

själva. Trots att de själva upplever sin bakgrund som någonting positivt som har lett till ökad 

erfarenhet använder dessa informanter inte uttrycket kompetens. Hälften av informanterna 

betonar skillnaden mellan sin kulturella bakgrund och sina språkkunskaper och för dem 

verkar det vara lättare att se språket som en tillgång snarare än den kulturella bakgrunden. 

Varken språkkunskaper eller kulturell bakgrund ses emellertid uttryckligen som en kompetens 

även om erfarenheterna i sig uppfattas som positiva. En av informanterna uttrycker detta på 

följande sätt:  

 

IP - Om jag söker jobb så skriver jag att jag kan många språk. Det tycker jag är en merit. 

I - Ser du din bakgrund som en kompetens?  

IP - Nej. Det tycker jag inte. Det är bra att ha en annan kultur och språk. Men jag ser det inte som en 

kompetens. (Man, 26 år, född i Vietnam) 

 

Ytterligare en erfarenhet som har inneburit att informanterna besitter en ökad kulturell 

kompetens och som tre av informanterna nämner är att de i egenskap av invandrare tenderar 

att dras till andra invandrare. Det gäller då inte bara människor som kommer från samma 

ursprungsland utan även andra personer som har invandrat. Två av informanterna upplever 

därför att de besitter ytterligare kulturell kompetens förutom erfarenheterna av den egna 

kulturen. Genom sin kulturellt blandade umgängeskrets har de fått inblick i ett flertal 

främmande kulturer. Detta är dock ingenting som hade skett medvetet och ingen av dem har 

egentligen någon förklaring till hur det kommer sig. En av informanterna påpekar också att 
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denna erfarenhet är något som infödda svenskar ofta saknar eftersom de inte på samma sätt 

tenderar att umgås med människor från flera olika kulturer. 

 

… ett tag hade jag en väldigt bred umgängeskrets där vissa var från Somalia och andra från Iran. 

Ja, det var ju både från Europa, Asien och Afrika och det var ju inga problem att känna 

samhörighet. Det är det som är det konstiga att även om det är stora kulturskillnader så är det inte 

svårt att känna samhörighet. Det är som att man själv kopplar vi och dom över det hela. Jag vet 

inte om det är självvalt eller inte eller om det är båda delar.  (Man, 25 år, född i Bosnien) 

 

Ofta som invandrare så drar man sig till andra invandrare också inte bara till iranier. Så jag har ju 

många kompisar från olika delar av världen. Jag har ju vuxit upp med att mina bästa kompisar har 

varit allt från syrianer till chilenare och kompisar från Sydafrika. Man har ju haft lite inblick i 

olika kulturer … medan för många av mina svenska kompisar är jag kanske den enda invandraren 

som dom har pratat med i hela sitt liv. Jag är den enda invandrarkompisen som dom har haft. 

(Kvinna, 26 år, född i Iran) 

 

Två av informanterna pratar om en vi och dom känsla vad gäller svenskar gentemot 

invandrare och menar att det kunde vara därför som de kände en större samhörighet med 

andra invandrare. Enligt Goffmans teori skulle detta kunna bero på att de individer som delar 

ett visst stigma tenderar att även dela vissa gemensamma erfarenheter eftersom de genomgår 

liknande faser och ställs inför samma anpassningsproblem. Dessa gemensamma erfarenheter 

uppkommer medan de stigmatiserade individerna socialiseras in i sin roll. Därmed anpassar 

de sig till sin situation och blir medvetna om vilka krav och förväntningar från samhället som 

de inte har möjlighet att leva upp till.(Goffman, 1972: 40) Ingen av informanterna nämner 

uttalat att det möjligtvis kan bero på erfarenheten av att vara stigmatiserad som det 

uppkommer en större samhörighet mellan människor med en annan kulturell bakgrund än 

svensk. Det som tre av dem påpekar är endast en känsla av uppdelningen vi och dom dvs. 

mellan svenskar och invandrare. Som jag tolkar det visar sig kategoriseringen som invandrare 

här ha den positiva bieffekten att många av informanterna besitter en högre kulturell 

kompetens. Både på grund av gemenskapen med andra invandrare och den ökade insynen i ett 

flertal främmande kulturer. Goffman förklarar detta genom att när det gäller vissa egenskaper 

så kan de vara stigmatiserande på samma gång som de utgör grunden för grupptillhörighet. 

Egenskapen i sig behöver därför inte vara vare sig positiv eller negativ.(Goffman, 1972: 13) 
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5.1.2 Inställningen till att använda sig av sin kulturella bakgrund som kompetens 

Samtliga informanter uttrycker stolthet över sin bakgrund och några av dem menar att det rent 

av är något av det första som de nämner när de söker jobb. Hälften av informanterna har dock 

en ambivalent inställning till om de verkligen vill använda sig av sin bakgrund som en 

kompetens. De menar att en person inte bara är sin bakgrund och att de på grund av det inte 

enbart vill uppskattas och värdesättas för sin kulturella kompetens. Tre av informanterna 

betonar också att de istället för att framhäva sin kulturella kompetens vill bli sedda som 

individer. Dessa informanter uttrycker också en rädsla för att enbart bli betraktade som 

invandrare och inte som människor. Det framkommer även att det ibland kan finnas en 

tendens till att den kulturella bakgrunden tenderar att ta överhanden och att den då 

överskuggar den professionella kompetensen. Informanternas övriga kunskaper framkommer 

därigenom inte tillräckligt tydligt.  

 

Jag vet att när jag fick mitt första jobb efter högskoleutbildningen så fick jag reda på sen att just 

det här med att jag hade en annan kultur påverkade.  Att jag berättade om det, var jag kom ifrån 

och vad jag hade gått igenom. Att personalchefen som intervjuade, hon tyckte att det var ju helt 

suveränt. Där kan man ju säga att det var en tillgång. Hon såg det så. … när jag fick höra om just 

den här personalchefen att hon tyckte att det var så himla bra. Att ibland kan jag tycka att men 

varför? Var det för att det var krig där nere och då uppstår den där känslan att tyck inte synd om 

mig. (Kvinna, 24 år, född i Montenegro) 

 

Samtliga informanter menar dock att de definitivt skulle välja att framhäva sin kulturella 

bakgrund och kompetens om det innebär att deras möjligheter på arbetsmarknaden förbättras. 

 

… jag tänker inte så mycket på det om jag ska vara ärlig. Om det ska hjälpa mig eller inte. Det är 

ju inte min enda identitet att jag är invandrare. Jag är ju människa för fan. Men det är ju klart att 

allting som man har nytta av poängterar man ju. Så råkar det vara så att jag får förtur på ett jobb på 

grund av att jag är kvinna så säger jag att jag är kvinna. Och är det förtur att komma från Iran så 

säger jag att jag är från Iran. Skulle det vara till min nackdel så skulle jag inte säga det. Det gäller 

att vara smart. (Kvinna, 26 år, född i Iran) 

 

Om informanterna ser sin kulturella bakgrund som en kompetens när de söker arbete visar sig 

främst bero på huruvida de har kunnat använda de erfarenheter som de har fått genom sin 

bakgrund i sitt arbete. Under intervjuerna framkommer att möjligheter att utnyttja sin 

kulturella kompetens handlar mer om vilket område de är utbildad inom snarare än vilken 

kultur och vilket land informanterna kommer ifrån. Inte heller vilket kön informanterna tillhör 
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visar sig ha någon inverkan på denna inställning. Det går däremot att se en tydlig koppling 

mellan om informanter tror sig kunna ha nytta av sin kulturella bakgrund och om de uppfattar 

det som en kompetens. Fem av informanterna menar att det vad gäller många arbeten inte är 

relevant vilken bakgrund en person har och att det då inte kan ses som en kompetens. Det som 

framkommer tydligast är att informanternas kulturella kunskaper ses som en kompetens inom 

de yrken som på olika sätt innebär kontakt med människor från olika kulturer. Det kan dels 

handla om företag i Sverige som har mycket kundkontakt med människor från andra kulturer 

och dels företag som har anknytning till informanternas hemländer. I dessa fall anser sex av 

informanterna att de kan ha användning både för sin förståelse för andra kulturer och att de 

kan utnyttja sina språkkunskaper. Att de kan se hur deras kulturella kompetens direkt skulle 

kunna relateras till arbetsuppgifterna verkar därmed spela roll för om de kulturella 

kunskaperna ses som kompetens eller ej. Informanterna poängterar dock att den kulturella 

kompetens i dessa fall ska ses som någon form av extra kompetens. Det viktigaste är att vara 

rätt person för jobbet genom de professionella kunskaper man har.  

 

Om jag skulle söka jobb på ett företag i Vietnam, med min bakgrund, på det sättet skulle det 

kanske värderas mer. Det enda är om jag ska jobba på ett företag i mitt hemland men man måste 

också ha kunskap och kompetens … Om man jobbar i just det landet då kommer det här med 

bakgrunden kanske att värderas lika mycket. (Man, 26 år, född i Vietnam) 

 

… om det skulle vara så att ett företag söker en person som ska jobba i ett annat land, kanske det 

land jag kommer ifrån då skulle jag kanske framhäva min kulturella bakgrund. Att jag kanske kan 

ha bättre förståelse för de människorna än vad en svensk skulle ha. Men annars inte. (Man, 25 år, 

född i Bosnien) 

 

… men det känns ändå lite svårt att komma in på arbetsmarknaden med bara den biten. I och för 

sig beror det på vad man söker för jobb också … jag sökte ju jobb som … till exempel på 

arbetsförmedlingen eller till socialkontoret där man vet att det finns väldigt många människor som 

tillhör sådana grupper. För då känns det som att man själv har ju förstått lite om hur systemet här i 

Sverige fungerar och sådär. Man känner väl att man skulle kunna göra någon nytta där … just för 

att man har två kulturer i sig och kan två språk och kan både det ena och det andra systemet … 

(Kvinna, 26 år, född i Bosnien) 

 

Det beror på vad det är för slags jobb. I min bransch så ser jag det absolut som någonting som är 

till min fördel eftersom jag vill jobba med integreringsfrågor och sådant. Så det är självklart att jag 

kommer att ha nytta av att förstå andra kulturer. (Kvinna, 26 år, född i Iran) 
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Goffman menar att även de personer som inte kan dölja sitt stigma på olika sätt anstränger sig 

för att deras stigma inte ska bli onödigt påtagligt. Personen ifråga försöker därigenom 

underlätta både för sig själv och för andra genom att avleda att fokuseringen hamnar på 

stigmat. Detta sätt att agera benämner Goffman skylning och menar att många personer utan 

att försöka passera som normala ändå rutinmässigt försöker skyla. Denna form av skylning 

handlar inte uteslutande om att underlätta att passera som normal utan det handlar också om 

att genom att reducera ett visst karaktärsdrag undvika att dra till sig alltför mycket 

ovälkommen uppmärksamhet.(Goffman, 1972: 109f) Att informanterna var tveksamma till att 

framhäva sin kulturella kompetens kan som jag tolkar det ha berott på att det skulle kunna 

innebära ytterligare ett utpekande och särskiljande från den infödda befolkningen. Om 

informanterna hade valt att framhäva de erfarenheter som de själva värderade som positiva 

skulle det finnas en risk att detta fick negativa bieffekter dvs. att de riskerade att enbart ses 

som sin kulturella bakgrund. Att informanterna betonade vikten av att ha professionella 

kunskaper förutom de kulturella kan också vara ett sätt att förhindra att de enbart ses som 

invandrare.  

 

Ett sätt som den stigmatiserade kan hantera sin situation på är att, när denne interagerar med 

normala, uppträda som om det som skiljer denne från de andra är något irrelevant och 

omärkbart (Goffman, 1972: 50). Att då framhäva sin kulturella kompetens skulle kunna få 

motsatt effekt. Att vilja bli sedd som en individ skulle också kunna ha att göra med att många 

av informanterna på grund av sitt ursprung hade upplevt att de ofrivilligt hade blivit tilldelade 

medlemskap i gruppen invandrare. En form av skylning är att personen ifråga försöker värja 

sig emot de allmänna värderingar som är förknippade med ett visst stigma (Goffman, 1972: 

50). Enligt min tolkning blir det genom att använda sin kulturella kompetens tydligare att 

personen i fråga är invandrare och därmed finns det en risk att som några av informanterna 

uttryckte det att de skulle associeras med de negativa egenskaper som vissa människor 

tenderar att förknippa med invandrare. I de fall den kulturella kompetensen användes i arbetet 

kan det ha varit enklare att framhäva den eftersom det då inte i samma utsträckning handlade 

om deras kulturella bakgrund utan om kunskaper som faktiskt bidrog till att de kunde anses 

vara mer kvalificerade för ett visst arbete. Detta skulle kunna var anledningen till att det under 

dessa förhållanden därför var enklare för informanterna både att framhäva sin kulturella 

bakgrund och att övertyga både sig själva och andra om deras lämplighet för jobbet utan att 

riskera att enbart ses som invandrare. Detta behöver dock inte enbart vara förknippat med en 

rädsla för stigmatisering utan i de fall där informanterna inte hade upplevt att de kunde dra 
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nytta av de kunskaper de förvärvat genom sin kulturella bakgrund inte reflekterade över detta 

som en form av kompetens överhuvudtaget.  

5. 2 Synen på kulturell kompetens på arbetsmarknaden  

När det gäller huruvida andra människor ser på informanternas kulturella bakgrund och 

språkkunskaper som en kompetens är så många som sex av informanterna tveksamma till 

detta. Informanterna menar att de själva tycker att det är en merit men att de inte kallar det så 

när de söker arbete eftersom andra människor nog inte uppfattar det på samma sätt. En av 

informanterna uttrycker detta på följande sätt: ”att jag har den kompetensen skriver jag 

självklart om i min CV men om jag kallar det för en kompetens det gör jag nog inte för det ses 

inte som en kompetens av alla. För dom kanske inte har den tanken”.(Man, 25 år, född i 

Bosnien) Att nämna sin kulturella bakgrund i sin CV är inget problem för informanterna men 

att däremot kunna visa på hur denna skulle kunna ses som en kompetens är svårare för dem att 

uttrycka. Att se kulturell bakgrund som kompetens verkar vara en främmande tanke både för 

informanterna själva såväl som för de företag som de har varit i kontakt med. Samtliga 

informanter poängterar dock att arbetsgivarna oftast är intresserade och nyfikna på var de 

kommer ifrån och frågar om detta under anställningsintervjuer. Hälften av informanterna 

uttrycker också att de kan tillföra företaget vissa kunskaper och nya sätt att se på saker och 

ting genom det utanförperspektiv som de besitter på grund av att de inte själva enbart är 

uppväxta med den svenska kulturen. Tre av informanterna uttrycker dock att de är tveksamma 

till om arbetsgivarna förstår detta eftersom de flesta arbetsgivare inte verkar inse det eller inte 

vet hur de kan dra nytta av dessa erfarenheter. Samma informant fortsätter: ”dom ser det bara 

som ens bakgrund om man säger så, de försöker inte förstå sig på eller utnyttja den 

kompetensen” (Man, 25 år, född i Bosnien). 

 

Ingen av informanterna har själva upplevt att deras kulturella kompetens någonsin har 

efterfrågats när de har sökt jobb. Två av dem poängterar att det inte är accepterat från 

samhällets sida att betona och värdesätta kulturella kunskaper eftersom det skulle kunna 

uppröra majoritetsbefolkningen. Det som enda som uttrycks vara acceptabelt att efterfråga är 

språkkunskaper. Det kan ha berott på att precis som när det gällde synen på den egna 

kompetensen så är språkkunskaper något mera påtagligt och därför lättare att specificera än att 

ha kunskap om en annan kultur. Återigen framhäver fem av informanterna att det är bättre att 

se till individen och att alla ska behandlas lika. Det ska därför inte läggas någon vikt vid 
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vilken kulturell bakgrund en person har. Det nämns också att, att efterfråga kulturell 

kompetens skulle innebära att alla inte behandlas jämlikt. 

 

I - Vad tror du att det beror på att kulturell kompetens inte värdesätts? 

IP - Man vill väl ha jämställt, att alla ska vara lika värda. (Man, 24 år, född på Sri Lanka) 

 

… dom vill inte diskriminera svenskarna också. Dom vill inte skriva att vi vill ha någon 

mångkulturell då kommer ju svenskarna att bli jätteförbannade på dom. Jag tror inte att man som 

företag kan göra så … Jag tror inte att man kan skriva kulturen då blir det ännu mer uppdelning vi 

och dom i samhället. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Sex av informanterna är tveksamma till om andra människor ser deras kulturella bakgrund 

som en kompetens medan två av informanterna uttryckligen säger att kulturell kompetens 

enligt deras erfarenhet inte betraktas så av det omgivande samhället. Detta skulle som jag 

tolkar det kunna tyda på att det finns en ojämn maktbalans där det är majoritetskulturens sätt 

att både se på och förhålla sig till kulturell kompetens som är det som accepteras. Detta kan 

relateras till den tes som Elias driver att den etablerade gruppens maktställning utgår från att 

det finns en ojämn maktbalans mellan grupperna och utan denna skulle den etablerade 

gruppen inte ha möjlighet att stigmatisera outsidergruppen (Elias & Scotson, 1999: iii, xxiv). 

Att informanterna betonar att om kulturell kompetens värdesätts skulle kunna innebära att 

människor inte behandlas jämlikt kan även det tyda på att det är majoritetskulturen som har 

makten och som gynnas. Att det även framkommer att företagen inte anser sig ha nytta av 

kulturell kompetens kan tolkas som att det svenska om än outtalat och odefinierat är den 

måttstock som används både för att värdera den egna kulturella kompetensen och andras 

kulturella kompetens. Detta märks också genom att det svenska försvaras och rättfärdigas i 

jämställdhetens namn även om informanterna själva inte tillhör eller uppfattas tillhöra denna 

grupp. 

5. 2.1 Nyttja eller utnyttja kulturell kompetens? 

En av informanterna nämner också att även om ett företag uppmärksammar ens kulturella 

bakgrund så är det inte säkert att det gynnar den enskilde individen. Snarare kan det vara så 

att företaget använder detta för att stärka sin egen självbild som mångkulturellt företag. 

Därigenom utnyttjas en persons kulturella kompetens utan att den tas tillvara eller att 

individen i sig värdesätts mer. Informanten menar att det faktum att ett företag framstår som 

mångkulturellt därmed inte behöver betyda att människors kulturella kompetens värderas eller 

ens utnyttjas. 
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Man kanske bara utnyttjar den kompetensen … om man värdesätter den är en annan fråga. För det 

är en fin gräns mellan om man utnyttjar en person för dennes kulturella kompetens eller 

språkkompetens eller om man värdesätter den. (Man, 25 år, född i Bosnien) 

 

Tre av informanterna nämner också att företagen inte tror sig ha nytta av den arbetssökandes 

kulturella kunskaper och att de därför inte ser det som en kompetens.  

 
… Ikea har ju. De hade ju ett tag flaggor på sina namnbrickor på vilka språk man talade. Där 

kunde man ju välja dom flesta språk, det är ju också ett sätt… I själva verket tycker dom ju inte att 

det är viktigt, men det är för att visa sig på ett positivt sätt inför den stora massan. Det är väl därför 

dom utnyttjar det till sin fördel. Det är precis som jag säger, man utnyttjar det till sin fördel när 

man behöver det. När man tror sig kunna tjäna på det, annars gör man inte det. Det är alldeles för 

många företag som inte anser sig tjäna på att ha en bred kulturell bakgrund på företaget. (Man, 25 

år, född i Bosnien) 

 

Jag tror det uppskattas om … dom har någon nytta av det. Vad har vi för nytta av afrikansk, 

thailändsk eller spansk kultur? Dom överväger om det blir till mer nytta eller om det blir jobbigare 

för alla andra. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Om den etablerade gruppen inte längre kan behålla sin kontroll över de viktigaste 

maktresurserna i samhället genom att utestänga outsidergruppen från att få tillgång till dessa 

resurser kan det ske en försvagning eller ändring av makten att stigmatisera.(Elias & Scotson, 

1999: xxv) Min tolkning av detta är att ett erkännande av de stigmatiserades kompetens 

skulle kunna leda till att denna grupps inflytande och maktposition förstärks. Att företag 

väljer att utnyttja snarare än värdesätta kulturell kompetens skulle därför kunna vara ett sätt 

för den etablerade gruppen att bibehålla sin maktposition genom att kontrollera det som utgör 

grunden för deras makt dvs. att majoritetskulturen värderas högre än andra kulturer. På så sätt 

kan det rådande maktförhållandet upprätthållas och reproduceras. Att informanterna i vissa 

fall kunde dra nytta av sin kulturella kompetens skulle kunna tyda på att maktförhållandet 

mellan grupperna håller på att jämnas ut. Den etablerade gruppen besitter dock fortfarande 

större makt i och med att de stigmatiserades kompetens inte erkänns fullt ut. 

Befolkningsmässigt har Sverige blivit alltmer mångkulturellt och att utnyttja människors 

kulturella kompetens utan att värdesätta den skulle kunna ses som ett sätt för de etablerade att 

undvika att förlora sin överlägsna ställning samtidigt som de anpassar sig till de rådande 

samhällsförhållandena.  



 39 

5. 2. 2 Den kulturella kompetensens ökade betydelse i framtiden 

Trots att ingen har efterfrågat informanternas kulturella kompetens när de har sökt arbete så 

uttrycker tre av informanterna en förhoppning om att de ska få mer nytta av sin kulturella 

kompetens i framtiden. Anledningen till varför detta inte efterfrågas uppges vara att det är 

svårt för företagen att förstå vad informanterna skulle kunna bidra med. Hälften av dem menar 

också att arbetsmarknaden inte har hunnit i kapp resten av samhället när det gäller 

mångkulturalismen och att detta kommer att förändras med tiden. Det nämns också att det 

kanske skulle vara svårt för informanterna att bidra med sin kulturella kompetens om andra 

människor inte är öppna för att kunna se möjligheterna. Tre av informanterna pratar också om 

gammalmodiga människor som är fast i ett ålderdomligt tänkande jämfört med yngre 

människor som är mer öppna för förändringar. Informanterna menar därför att företagen först 

efter att de har arbetat där en längre period skulle inse fördelarna med och därigenom börja 

dra nytta av deras kulturella kompetens.   

 
… jag tror att många behöver tid och förståelse på ett annat sätt för att kunna inse det. Jag tror, när 

man börjar jobba på ett ställe, att det kanske är först efter ett tag som medarbetarna ser att det 

faktiskt är en tillgång att ha någon som klarar två språk. (Kvinna, 26 år, född i Bosnien) 

 

Det är mer plus, det måste det ju vara … Det är klart att man kan tillföra företaget, det måste man 

ju kunna göra … Om det är bara jag som är utländsk så är det kanske svårt att föra in det här med 

olika kulturer … Men dom kanske inte förstår det när dom rekryterar mig att jag kommer att vara 

nåt bra. (Kvinna, 23 år, född i Chile)    

 
Att informanterna anser att de kommer att ha mer nytta av sin kulturella kompetens i 

framtiden skulle som jag tolkar det kunna tyda på att maktrelationen mellan de som tillhör den 

infödda majoritetskulturen och de som tillhör andra kulturer håller på att förändras. Elias 

menar att den självbild som den etablerade gruppen utvecklar när den har som mest makt är 

svår att förändra och att den etablerade gruppen därför kan bibehålla sin tro på sin 

gruppkarisma även om de inser att det har skett vissa förändringar. Detta innebär att det tar tid 

för de etablerade att anpassa sig till de villkor som gäller när den egna gruppens självbild har 

förändrats.(Elias & Scotson, 1999: xlviii) Detta skulle kunna förklara varför det tar sådan tid 

att förändra majoritetskulturens syn på de former av kulturell kompetens som skiljer sig från 

den egna gruppens. Elias menar också på att de sociala fördomarna och de emotionella 

spärrarna som uppkommer genom känslan av överlägsenhet inte förändras i samma takt som 

exempelvis lagar och regleringar. Stigmatiseringen kan ha en sådan förlamande effekt att de 
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underlägsna gruppernas förmåga att slå tillbaka och att mobilisera de maktresurser som de 

trots allt har tillgång till inte utnyttjas. Detta kan leda till att den överlägsna statusen som de 

etablerade har haft upprätthålls även efter att deras makt har minskat eller försvunnit.(Elias & 

Scotson, 1999: xxvii, xxix) Detta skulle kunna förklara varför informanterna fortfarande har 

svårt att utnyttja sin kulturella kompetens trots att de uppfattar att detta håller på att förändras. 

Att informanterna många gånger själva uttrycker tveksamhet vad gäller hur denna kompetens 

ska definieras och framhävas gör det naturligtvis svårare för företag att uppmärksamma och 

bedöma värdet den erfarenhet som kulturell bakgrund ger upphov till. Detta förklarar dock 

inte varför infödda svenskars kulturella kompetens dels verkar både enklare att bedöma och 

dels bedöms som betydligt mer positiv än när det gäller människor med andra kulturella 

bakgrunder. Det tyder snarare på att det handlar om vilken grupp som har makten att definiera 

begreppet kompetens men också om att ens ha makt att avgöra vad som behövs definieras 

överhuvudtaget. 

 

Att informanterna menar att det så småningom kommer att ske en förändring motsäger den 

forskning som menar på att avståndet mellan infödda svenskar och invandrare håller på att 

öka (Brune, 1993; Hägerström, 2004; Ålund, 1997; Berg, 1994; Rojas, 1995; Rojas, 1993). 

Detta skulle dock kunna bero på att informanterna är uppväxta med både den svenska 

kulturen och sin ursprungliga kultur och att det är de invandrare som nyligen har anlänt till 

Sverige eller som kommer hit i vuxen ålder som i allt högre utsträckning tenderar att hamna 

utanför det svenska samhället. Det skulle också kunna vara så att det endast är vissa grupper 

av invandrare från vissa specifika länder eller kulturer som lättare blir marginaliserade och att 

dessa inte är representerade i detta urval. 

5.3 Informanternas erfarenhet av arbetsmarknaden  

Det som är mest framträdande är att informanterna inte upplever att deras kulturella bakgrund 

har varit varken till fördel eller till nackdel när de hade sökt arbete. Under intervjuerna 

framkommer det ändå att sex av informanterna funderar på hur deras utländsk klingande 

namn påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Tre av dem uppger bland annat att de 

har funderat på att lämna in anonyma ansökningar eller att förändra sitt namn. Att ha ett 

utländskt namn innebär att informanterna trots att de flesta av dem talar svenska utan brytning 

ändå upplever att andra klassar dem som invandrare. Återigen handlar det inte om att 

informanterna motsätter sig termen invandrare utan att de därmed automatiskt förknippas med 

de negativa egenskaper som följer med begreppet invandrare. Fem av dem uppger också att de 
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tror att detta påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden negativt även om de inte har 

några direkta erfarenheter som kan styrka detta antagande. En av informanterna som har ett 

förnamn som består av ett förnamn som kan uppfattas som svenskt och ett förnamn som 

tydligt är utländskt uttrycker följande tankegång.  

 

Mitt namn, jag heter ju (två förnamn) och det kan man ju med en gång höra, utlänning liksom. Så 

det är väldigt krångligt och många tror att det är mitt för- och efternamn och sen tror dom att det är 

förnamn alltihopa och det komplicerar det hela. Så då var jag väldigt bestämd: jag heter 

(förnamnen), jag heter (förnamnen), jag heter (förnamnen). Ni kan kalla mig för (det ena 

förnamnet) men inte (det andra förnamnet). För i Chile är (det ena förnamnet) ett efternamn och 

(båda förnamnen) är ett annat namn. … Men sen när … man träffar folk man inte känner och så. 

Då blir det jobbigt och man orkar inte vara den där jobbiga som håller på med sitt namn hit och 

dit. Även om man tycker att vore självklart att jag blir kallad som jag heter. Men jag har börjat 

säga (det ena förnamnet) nu, det blir lite mer försvenskat så att alla förstår. Det är ändå mitt namn 

så jag gör inte om det men ändå … jag inbillar mig också att jag blir sedd som mer svensk kanske. 

Jag inbillar mig till och med att kan det vara bättre om jag skriver (ena förnamnet) och sen 

efternamnet bara. När jag ska söka jobb. Det kanske blir lättare då tänker jag. För man hör ju så 

mycket. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Ovanstående informants berättelse är en av de mer detaljerade men samtliga informanter 

uttrycker funderingar angående hur stor påverkan deras namn har för den bild som 

arbetsgivaren får av dem. En av informanterna nämner att han har fått sparken från ett arbete 

på grund av att arbetsgivaren ansåg att hans kunskaper i svenska var för dåliga. Informanten 

menar dock att det är lätt för en arbetsgivare att ange språket som en orsak, även om det 

egentligen handlar om något annat, när det gäller en person som det utifrån namnet går att 

avgöra om denne har utländsk bakgrund.(Man, 24 år, född på Sri Lanka) Enligt Goffman 

skiljer sig de tecken som förmedlar social information åt vad gäller om de är medfödda eller 

ej. Icke-permanenta tecken som enbart används för att förmedla social information kan 

användas både med eller emot en persons vilja och det är när de fungerar mot en 

vederbörandes vilja som de tenderar att bli symboler för ett visst stigma.(Goffman, 1972: 54) 

Enligt min tolkning är informanternas namn ett sådant tecken dvs. ett ofrivilligt utpekande 

som invandrare när de skickar in sin CV. Ett sätt för den stigmatiserade att reagera på sin 

situation är enligt Goffman att försöka rätta till det som denne tror är den objektiva orsaken 

till varför han inte kan leva upp till andras förväntningar (Goffman, 1972: 18). För 

informanterna är det enda sättet att försöka förändra den negativa effekt, som deras utländska 

namn eventuellt kan ha, att visa att deras kulturella bakgrund inte innebär någonting negativt 
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för arbetsgivare. Detta kan även vara anledningen till att tre av informanterna nämner vikten 

av att få komma på intervju. För informanterna kan intervjun innebära att de då har möjlighet 

att särskilja sig från den grupp som de förväntas tillhöra. Deras chanser att få ett jobb ökar 

därmed eftersom som de då kan bli betraktade som individer och inte som invandrare. På 

samma sätt är det möjligt att, att undvika att framhäva sin kulturella bakgrund även kan 

fungera som en motvikt till de eventuella negativa effekter som det innebär att bli placerad i 

gruppen invandrare. Detta skulle också som jag ser det kunna förklara informanternas 

ambivalenta inställning till att utnyttja sin kulturella bakgrund som kompetens.  

 

Förutom funderingar kring namnet är den erfarenhet som tre av informanterna nämner 

kännetecknar deras situation att de i jämförelse med andra svenskar tvingas arbeta hårdare. 

Det framkommer att de uppfattar det som att de för att kunna ses som jämbördig med infödda 

svenskar både måste bevisa och överbevisa andra människor om sin kapacitet. Detta innebär 

dels att informanterna känner sig orättvist behandlade och dels att de är oroliga för att inte 

kunna få arbete i framtiden. Det försämrar också deras möjligheter eftersom de inte bara är 

tvungna att konkurrera ut svenskarna utan de måste även vara bland de bästa av invandrarna 

för att kunna ha en chans på arbetsmarknaden.  

 

… man vill ju visa att man kan bara för att man måste hävda sig mer eller för att man tror att man 

måste hävda sig mer än svenskar på arbetsplatsen. Jag tror att många känner en viss osäkerhet. 

(Kvinna, 24 år, född i Montenegro) 

 

Jag måste överbevisa min kompetens hela tiden. Till skillnad från en svensk. Jag måste visa att jag 

är värdig om man säger så … man måste bevisa att man är svensk nog för ett jobb … som grund 

har man ju alltid det att man är utlänning och sen ska man bygga uppåt. Jag har en trappa längre än 

vad svenskarna kanske har. (Man, 25 år, född i Bosnien) 

 

… jag oroar mig … man måste alltid vara så mycket smartare än alla andra om man är utländsk. 

Det är bara då man kan få jobbet. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Precis som informanterna gör gällande menar Goffman att stigmatisering av personer som 

tillhör vissa religiösa eller etniska grupper används för att förhindra dessa minoriteter från att 

kunna konkurrera med de övriga inom olika områden (1972: 144). Att informanterna känner 

att de måste prestera bättre än infödda svenskar på grund av sin bakgrund skulle enligt min 

tolkning kunna relateras till att personer som betraktas som stigmatiserade inte kan undgå att 
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känna att andra oavsett vad de säger inte fullständigt accepterar dem. Andra människor är 

heller inte beredda att betrakta dem som jämlikar. Goffman menar att den osäkerhet som den 

stigmatiserade upplever på grund av sitt stigma beror både på osäkerhet vad gäller vilken 

kategori som andra kommer att placera denne i och på insikten att andra ständigt kommer att 

klassificera denne utifrån hans stigma. Vid kontakter med normala personer kan den 

stigmatiserade därmed få en känsla av att denne på något sätt är ifrågasatt och att denne hela 

tiden måste vara medveten om vilket intryck han eller hon gör.(Goffman, 1972: 16ff) 

5. 3. 1 Kulturens påverkan på ens möjligheter 

Av informanternas egna erfarenheter av arbetsmarknaden framkommer det inga specifika 

skillnader beroende på vilken kultur de har och vilket land de kommer ifrån. På frågan om det 

spelar någon roll vilken kulturell bakgrund en person har uttrycker dock informanterna tydliga 

åsikter. Hälften av dem anser att ju mindre ens ursprungliga kultur skiljer sig från den svenska 

desto lättare är det att passa in vilket är en fördel på arbetsmarknaden. Det handlar dock inte 

bara om att lättare kunna anpassa sig till det svenska samhället utan också om hur andra 

människor ser på en. Dessa informanter menar att människor som har en liknande kulturell 

bakgrund som den svenska ses som mindre annorlunda och uppfattas därmed inte lika mycket 

som avvikande. Av de personer som istället anses vara mest olika nämner informanterna 

främst invandrare som är muslimer eller som kommer ifrån Afrika eller Mellanöstern. Det 

som skiljer sig är därmed inte bara vilket land människor kommer ifrån utan vilken kultur och 

religion de tillhör.  

 

… om jag kanske hade varit muslim, det är ändå jätteskillnad och då blir det mycket svårare att 

anpassa sig för då tänker man helt annorlunda … Har man en annan religion så blir det mycket, 

mycket svårare … För det är så svårt att ändra på kulturen. För chilenare kanske det tar två 

generationer, för dom kanske det tar fyra generationer. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

… det känns nästan som att vi, jag menar vi som är från Europa och Balkan och ja Bosnien säger 

vi. Det känns ändå som att man har det lite lättare. Alltså när det gäller att komma in i det svenska 

samhället, med utbildningar och jobbet och hela köret. Om vi jämför oss med någon som kommer 

från något afrikanskt land. Det känns ju som att vi är mer lika, vi är ju européer om man jämför på 

det viset. Alltså vad gäller tradition, utseende, vanor, allt. (Kvinna, 26 år född i Bosnien) 

 

… här i Väst så accepterar man väl västerlänningar mer än vad man accepterar folk från 

Mellanöstern eller Afrika. Ju mer lik kulturen är sin egen kultur så accepterar man den mer tror 

jag. Som till exempel norrmän, danskar, finnar dom ses ju inte lika mycket som invandrare eller 
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utlänningar i Sverige än vad en från Mellanöstern eller Afrika gör. Man har ju en sådan rädsla nu 

för hela Mellanöstern. Efter 11 september så har man ju stämplat hela Mellanöstern som 

terrorister. (Kvinna, 26 år, född i Iran) 

 

Fem av informanterna nämner också hur de på grund av sitt namn, sitt utseende och sin 

eventuella brytning placeras i kategorin invandrare. Detta menar de innebär att de anses 

tillhöra en specifik grupp där alla förväntas tala dålig svenska och ha svårt att samarbeta med 

svenskar på grund av alltför stora kulturella skillnader. Tre av dem nämner dessutom att de 

har fått förvånade kommentarer och frågor angående varför de pratar så bra svenska. Dessa 

informanter menar också att om de ses som tillhörande gruppen invandraren så kan det 

innebära att deras möjligheter på arbetsmarknaden försämras. Detta överensstämmer med 

tidigare forskning där det har framkommit att möjligheterna på arbetsmarknaden påverkas av 

de sociala föreställningar och fördomar som samhället har skapat om invandrare (Andersson, 

1992; Arbetets etniska delning, 1994; Broomé & Bäcklund, 1998; Lange, 1999). Studien 

”Mångfaldens barn söker sin plats” visade också på att särskilt en icke perfekt svenska och ett 

icke- svenskt klingande namn har visat sig vara underlag för stigmatisering (Knocke & 

Hertzberg, 2000). En annan orsak till att informanterna inte vill ses som invandrare i den 

bemärkelsen är att de inte anser sig ha något gemensamt med de människor som de trots allt 

anser lever upp till den bild som infödda svenskar har av invandrare. Enligt denna bild anses 

invandrare ställa till problem, inte kunna språket, inte vara insatt i kulturen, leva på bidrag och 

vara potentiella terrorister. 

 

… jag är inte den typiska invandraren. Alltså man kanske inte ska säga typiska men som precis har 

kommit hit och inte pratar så bra och så. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

… men då kommer ju det här upp att hur länge har du varit här. Men gud du kan ju prata svenska 

så bra. Som att dom förväntar sig att man ska komma med världens brytning bara för att man inte 

är född i Sverige. (Kvinna, 24 år, född i Montenegro) 

 

Enligt Goffman är det som utmärker den stigmatiserades situation att samhället tilldelar denne 

en plats i en större grupp (Goffman, 1972). Denna erfarenhet är det tre av informanterna som 

delar och som uttryckligen vänder sig mot. Detta menar Goffman kan bero på att många 

personer upplever en viss ambivalens när de inser vilka personer som de tvingas acceptera 

som tillhörande den egna gruppen. Att en individ har svårigheter med att acceptera detta kan 

bero på att de andra personerna är uppenbart stigmatiserade och därför inte stämmer överens 
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med den bild som individen har av att vara normal. De som tillhör denna grupp kan också ha 

vissa egenskaper som individen ifråga har svårt att förena med den egna självbilden t.ex. som 

i många av informanternas fall att inte kunna prata svenska utan kraftig brytning.(Goffman, 

1972: 45) 

5. 4. Förändringar vad gäller synen på kulturell kompetens  

Ingen av informanterna menar att kontakten med arbetsmarknaden har påverkat hur de ser på 

sin kulturella kompetens. De uttrycker dock en medvetenhet om att kulturell kompetens inte 

värderas särskilt högt på arbetsmarknaden inom vissa områden. Även åsikten att det i princip 

alltid är svårare för invandrare att få jobb än för infödda svenskar uttrycks. Fem av 

informanterna menar att det är svårt att säga om deras syn på den egna kulturella kompetensen 

har påverkats av det bemötande som de har fått. Detta eftersom det är svårt att avgöra om 

människor inte reagerar eller om de i själva verket döljer sin reaktion. Som jag tolkar det kan 

det faktum att informanternas kulturella kompetens i många fall inte verkar spela någon roll 

alls också ha varit en anledning till att den kulturella kompetensen inte anses vara något att 

framhäva. Två av informanterna poängterar emellertid att infödda svenskar aldrig behöver 

ifrågasätta om de behandlas på ett visst sätt på grund av sin kulturella bakgrund eller på grund 

av sin personlighet. För infödda svenskar är det en självklarhet att deras kulturella bakgrund 

inte spelar någon roll. 

 

En sak som jag tror svenskar eller sådana som är födda svenskar och ser svenska ut till utseendet 

aldrig behöver ifrågasätta är om dom blir behandlade på ett visst sätt på grund av att dom kommer 

från ett annat land. Det är det som är skillnaden … jag kan aldrig nånsin veta hundra procent om 

det handlar om min personlighet eller om det handlar om min nationalitet. Om jag nu skulle bli 

diskriminerad någon gång så då skulle inte en svensk koppla det till att ja det beror på att jag 

kommer från ett annat land. Utan dom ja dom tar det som att den här personen är dum i huvudet 

liksom. (Skratt) Men jag vet ju inte, det kan ju ha att göra med det. (Kvinna, 26 år, född i Iran) 

 

Man har alltid frågat sig vilken vikt det har att jag kommer från Bosnien i svenskarnas ögon. Ser 

dom på mig på ett annat sätt eller ser dom mig som vilken svensk som helst och det är väl det man 

har erfarenhet av att de inte gör. Man ses inte som vilken svensk som helst, det gör man inte … 

Och jag vet inte hur andra människor tänker, om dom verkligen bedömer min kompetens eller min 

kulturella bakgrund. Det vet jag liksom inte, det är jättesvårt. (Man, 25 år, född i Bosnien)  
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En anledning som hälften av informanterna menar är orsaken till att deras syn på deras 

kulturella kompetens inte har påverkats är att de alltid har haft arbete. Detta faktum och att de 

aldrig har upplevt någon direkt negativ reaktion från andra gällande deras kulturella bakgrund.  

 

Jag har alltid tyckt och tänkt att när jag är klar med skolan och har genomgått en svensk utbildning 

och jag har mina betyg och mitt diplom då ska ju inte namnet spela någon roll. Det gör det säkert 

ibland men … jag blundar nog lite för sanningen ibland. Men när man tänker lite djupare så måste 

man ju vara realistisk ju. Men jag har alltid haft det bra, jag har ju alltid haft jobb. Jag har ju aldrig 

haft problem med att hitta ett. Jag tror att det är det som gör att jag inte tror att det beror på mig, på 

mitt namn att jag inte får något jobb. (Kvinna, 26 år, född i Bosnien) 

 

… jag har inte haft problem på det sättet, jag har aldrig gått arbetslös när jag har velat ha jobb. 

Men man har ju ändå hört alla som säger att många arbetsgivare bara plockar bort efternamn. 

(Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

Av informanterna är det endast en som uppger att det bemötande som han har fått i arbetslivet 

har påverkat honom. Han menar att han har märkt att det i vissa situationer är nödvändigt att i 

viss mån försöka dölja sin kulturella bakgrund. Detta för att en potentiell arbetsgivare ska 

förstå att han besitter de kunskaper som efterfrågas oberoende av varifrån han kommer.(Man, 

25 år, född i Bosnien) Hälften av informanterna uttrycker dock samma tanke att de behöver 

anpassa sig och sitt beteende för att passa in även om de inte ser detta som en direkt påverkan 

på synen på deras kulturella kompetens. Att informanterna inte tycker sig ha märkt någon 

skillnad vad gäller synen på sin kulturella kompetens kan enligt min tolkning ha berott på att 

de utan att märka det ändå har påverkats både av det bemötande som de har fått och av den 

allmänna samhällssynen. Det kan även ha att göra med att informanterna har vuxit upp i två 

olika kulturer och att de därför inte märker att de anpassar sig till den ena eller den andra när 

det lönar sig eftersom båda kulturerna ses som en del av deras identitet. När det gäller att 

anpassa sitt beteende för att passa in är det däremot tydligt att det är svenskhet som framställs 

som det naturliga och det som informanterna förhåller sig till. Att informanterna är osäkra på 

vilket bemötande de egentligen får men att detta är något som infödda svenskar aldrig 

behöver ta ställning till anknyter återigen till Elias teori att det finns en ojämn maktbalans 

mellan grupperna. Detta överensstämmer också med att den etablerade gruppen har möjlighet 

att stigmatisera outsidergruppen och påverka deras syn på både de etablerade och dem själva 

men att förhållandet aldrig är det motsatta.(Elias & Scotson, 1999: iii, xxiv) Som infödd 
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svensk är framhävandet av kulturell kompetens aldrig förknippat med risken att hamna i en av 

samhället stigmatiserad grupp som man själv varken vill eller anser sig tillhöra. 

 

Tre av informanterna menar att om det är två personer som söker ett jobb, en som är född i 

Sverige och en som är invandrare så är det den som är född i Sverige som främst anställs. När 

informanterna tillfrågas om de har påverkats av hur andra bemötte dem menar de att de själva 

inte har haft några problem. Hälften av dem uttrycker ändå oro över sådant som de har hört 

om från media eller vänner och bekant. Detta påverkar i sin tur hur de själva ser på sin 

kulturella bakgrund och de begränsningar som detta innebär. Ingen av de intervjuade kan 

dock koppla detta direkt till deras egna erfarenheter utan det uttrycks mer som en allmän 

uppfattning om samhället.  

 

Det påverkar ju en ändå negativt, man blir lite ju lite rädd att komma ut i arbetslivet. När man hör 

att dom sållar bort alla som har ett utländskt namn bara för att dom har ett utländskt namn … 

Ibland tänker man så här, det har man också hört, att alla företag vill ju ha invandrare men att dom 

har vissa platser bara. Och då börjar man tänka okej, det är jättebra att ett företag anställer just den 

som var utländsk men då kanske dom inte anställer mig för det kanske blir för många invandrare. 

Då har man fyllt den utländska kvoten. (Kvinna, 23 år, född i Chile) 

 

När två personer söker jobb på ett företag och en är invandrare och den andra är svensk, då väljer 

man alltid en svensk tror jag. Jag har haft kompisar som har sökt jobb som berättat om 

diskriminering och sådär. Dom har berättat för mig hur det ligger till … är man en invandrare, 

vilket land spelar ingen roll, så ses man som det. (Man, 26 år, född i Vietnam) 

 

Två av informanterna påpekar också vikten av att förhålla sig realistisk till möjligheterna på 

arbetsmarknaden. De menar att de utifrån sin bakgrund måste ta hänsyn till hur 

arbetsmarknaden ser ut och anpassa sina förväntningar efter detta. Det är då möjligt att ens 

kulturella kompetens kan användas men samtidigt menar de att det inte går att bortse från hur 

samhället ser ut. Informanterna betonar både specifika egenskaper men menar att det också, 

precis som Elias hävdar, kan handla om att medlemmarna i den ena gruppen sätter en stämpel 

på de medlemmar som tillhör en annan grupp. Detta handlar inte om dessa informanternas 

egenskaper som enskilda individer utan det sker på grund av att de som är outsiders tillhör en 

grupp som anses vara både annorlunda och underlägsen den egna gruppen.(Elias & Scotson, 

1999: xxiv) 
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… det gäller att se det från den här sidan också, du kommer från ett annat land så man får fundera 

lite grann, man får tänka efter. Det gäller att vara realistisk man kanske inte ska satsa på att bli 

statminister om man inte kan så bra svenska … Samtidigt om du bryter på svenska så kanske du 

inte ska söka jobb … som telefonförsäljare. Jag menar det gäller att vara realistisk så att säga. 

(Man, 27 år, född i Bosnien) 

 

… det gäller ju att vara realistisk och sanningen är ju att diskriminering existerar. I större eller 
mindre grad. (Kvinna, 26 år född i Bosnien) 

 

I dessa fall handlar det inte främst om informanternas egna upplevelser utan främst om 

andrahands erfarenheter som de inhämtat från andra. Att informanterna uttrycker oro över 

sina möjligheter och att de menar att de måste förhålla sig realistiska till sina chanser på 

arbetsmarknaden skulle som jag tolkar det kunna betyda att det finns en maktskillnad i 

samhället. I enlighet med Elias teori tar denna maktskillnad sig uttryck på arbetsmarknaden i 

form av föreställningar om gruppernas olika moraliska värde och moraliska status (Elias & 

Scotson, 1999: iv). Det framkommer dock att informanterna har lättare att relatera detta till 

hur det påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden än till att det påverkar synen på deras 

kulturella kompetens. Att informanterna inte tidigare har tänkt på sin kulturella bakgrund som 

en kompetens kan också innebära att de har svårt att ta ställning till om det har skett någon 

förändring vad gäller deras uppfattning. Enligt min tolkning säger detta dock återigen något 

om maktförhållandet mellan dessa grupper och vem som har makten att definiera och 

värdesätta både vad som ska anses vara kompetens och vem som besitter den.  

 

Att informanterna ändå ger uttryck för sin oro över att de diskrimineras på arbetsmarknaden 

gör den bild som tidigare framkommit, att anledningen till att invandrarnas möjligheter att ta 

sig in på arbetsmarknaden har minskat är det svenska arbetslivets ökade kompetenskrav 

snarare än etnisk diskriminering, betydligt mer komplicerad (Broomé m.fl., 1996). Eftersom 

samtliga informanter har fått sin utbildning i Sverige motsvarar deras kunskaper mycket väl 

de ökade kompetenskraven. Att informanterna ändå känner sig utsatta för diskriminering 

innebär enligt min tolkning att diskrimineringen på arbetsmarknaden inte enbart har med 

kompetenskrav att göra utan att det även handlar om grupptillhörighet. Sammantaget tyder 

detta på att diskrimineringen på arbetsmarknaden såväl som problematiken gällande 

kompetenskrav är betydligt mer komplex och mångfacetterad än vad som hittills har 

framkommit.  
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Efter att ha presenterat det empiriska materialet och analyserat det utifrån Goffman och Elias 

teorier kommer det avslutande kapitlet att sammanfatta studien i sin helhet samt inkludera en 

slutdiskussion. I denna diskussion besvaras den övergripande frågeställningen och 

tankegångar rörande framtida studier läggs fram. 
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6. Slutdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att hur informanterna förhöll sig till att använda sin 

kulturella bakgrund som kompetens vara komplext och beroende av en mängd olika faktorer. 

Det fanns dock en tydlig skillnad mellan om informanterna såg på sin kulturella bakgrund 

som en fördel och om de ville använda detta som en kompetens när de sökte arbete. Oviljan 

att betrakta kulturell bakgrund som en kompetens handlade dels om att informanterna inte 

ansåg att andra människor betraktade det så och dels om en rädsla för att enbart bli sedda som 

invandrare. När det gällde deras kulturella kompetens menade informanterna att även andra 

människor genom olika erfarenheter kunde ha samma kulturella kompetens. De skulle därmed 

kunna sägas jämförda sig med det som togs upp i inledningen dvs. svenskar som studerar 

utomlands och deras möjlighet att använda detta som kompetens när de söker arbete. Det 

framkom dock att de flesta av informanterna inte hade så stora möjligheter att utnyttja sin 

kulturella bakgrund som kompetens. Detta skulle kunna tyda på att det finns en skillnad 

mellan förvärvad kompetens och medfödd kompetens och att förvärvad kulturell kompetens 

värdesätts mer. Att det ses som en fördel för vissa att ha anammat kulturella kunskaper genom 

att studera utomlands medan det för andra ses som en nackdel att ha växt upp med en annan 

kultur utöver den svenska visar på att människors kulturella kompetens värderas olika 

beroende på vem som besitter den. Kulturell kompetens värdesätts också högre eller lägre 

enbart för att en människa tillhör en viss grupp. Utifrån Elias teori skulle detta, att inte tillåta 

att andra gruppers kulturella kompetens värdesätts på lika villkor, kunna vara ett sätt för den 

grupp som innehar makten att upprätthålla de rådande maktrelationerna.  

 

De flesta av informanterna hävdade att det bemötande de hade fått på arbetsmarknaden inte 

hade påverkat synen på deras bakgrund som kulturell kompetens. Det framkom emellertid att 

de hade påverkats åtminstone vad gällde hur deras bakgrund inverkade på deras möjligheter 

på arbetsmarknaden. Att kulturell kompetens inte värderas särskilt högt inom vissa områden 

och risken för diskriminering var samtliga informanter medvetna om. Detta kan ha påverkat 

dem i betydligt större utsträckning än vad de var medvetna om. Det skulle också kunna 

innebära att de trots allt hade anpassat sitt beteende och sitt tankesätt både utifrån egna 

erfarenheter men också i enlighet med den information som de fått från andra. Att många av 

informanterna uttryckte att de inte hade tänkt i de banorna tidigare dvs. att de inte hade tänkt 

på sin kulturella bakgrund som kulturell kompetens skulle också kunna ses som att den grupp 

som innehar makten kan påverka hur den andra gruppen ska se på sina kunskaper och sin 
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kompetens. Det handlar då inte bara om att ha makt att definiera vilka kunskaper som ska 

värderas högst utan att ha makt att bestämma att vissa erfarenheter inte ska ses som kunskaper 

överhuvudtaget. Detta skulle kunna jämföras med andra grupper som inte besitter lika stora 

maktresurser i förhållande till den etablerade gruppen. Ett exempel på detta skulle kunna vara 

kvinnor som har svårt att få sina erfarenheter, som till exempel att ha varit mammaledig eller 

att ha utfört obetalt arbete i hemmet, att ses som en tillgång eftersom detta inte värderas så 

utifrån den rådande patriarkala samhällsstrukturen.  

 

I denna studie framkom även att kulturell kompetens för invandrare endast ses som en fördel 

och tillgång inom de yrken där informanterna kom i kontakt med de grupper av invandrare 

som hade samma bakgrund som de själva. Det som föreföll vara mest väsentligt var om de 

kunskaper som ens bakgrund hade genererat visade sig vara användbara i ens yrkesroll. I 

dessa fall tenderade informanterna att framhäva sin kulturella bakgrund som kompetens. Om 

förhållandet dock var det motsatta såg de inget behov att överhuvudtaget använda detta eller 

att se det som en kompetens. Den kulturella kompetensen visade sig därmed ses som en 

situationsbunden kompetens snarare än en form av allmän kunskap. Detta visade även på att 

kulturell kompetens är något som kan användas och som redan används på arbetsmarknaden. 

Att det däremot sällan värdesätts skulle därför kunna ses som ett sätt av den överlägsna 

gruppen att utnyttja och exploatera den underlägsna gruppens kunskaper. Oviljan att 

värdesätta kunskaper som faktiskt används skulle emellertid kunna vara en ren tillfällighet. 

Det är dock utifrån Elias teori mer troligt att det har att göra med att ett värdesättande av den 

kulturella kompetensen skulle kunna leda till att majoritetskulturens företrädesrätt ifrågasätts. 

Att värdesätta den kulturella kompetensen skulle då kunna innebära att maktbalansen på 

arbetsmarknaden mellan dessa grupper som till stor del bygger på majoritetskulturens 

överlägsenhet förändras.  

 

Att framhäva sin kulturella kompetens visade sig heller inte vara helt enkelt på grund av de 

generaliserade föreställningar som råder i samhället när det gäller invandrare. Att 

informanternas känsla av att utan egen förskyllan bli placerad i ett fack påverkade deras syn 

på och möjlighet att framhäva sina eventuella kulturella kompetenser var tydligt. Detta var 

särskilt märkbart när de pratade om hur bilden av invandrare ser ut i det svenska samhället 

och hur de själva påtagligt skiljde sig ifrån denna uppfattning. Att betona den kulturella 

kompetensen kunde därmed vara riskabelt eftersom det fanns en risk att detta ledde till ökad 

stigmatisering. Det krävs dock självfallet ytterligare forskning angående kulturell kompetens 
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och dess påverkan på maktstrukturer mellan grupper. En intressant tendens framkom dock i 

denna studie. För infödda svenskar innebär ökad kulturell kompetens om inte en fördel så 

heller inte en nackdel. De kan därför använda sig av den utan att riskera att drabbas av 

biverkningar och nackdelar i form av ökat utanförskap och diskriminering. Att ha erfarenhet 

av en annan kultur än majoritetsbefolkningen behöver naturligtvis inte automatiskt betyda att 

en individ besitter vissa kunskaper. Om denna individ däremot anser sig genom sin bakgrund 

ha förvärvat en viss kompetens och kan uttrycka denna så ska möjligheterna och 

förutsättningarna för att använda sig av denna kompetens vara de samma för alla. Det är dock 

tydligt att när det kommer till kulturell kompetens så handlar det inte bara om en individs 

förmåga att kunna uttrycka sin kompetens utan på grund av de maktförhållanden som råder i 

samhället så har olika grupper olika möjligheter. 

 

En annan intressant synvinkel som framkom var att informanterna menade att värdesätta 

kulturell kompetens skulle innebära att människor behandlas ojämlikt och att detta därmed 

motsäger tanken att alla ska behandlas jämlikt. Naturligtvis vore det bäst som en av 

informanterna uttryckte det om alla bara ses som människor men då förbises det faktum att 

det för närvarande sker ett framhävande av svenska kulturella kompetenser. Den svenska 

arbetsmarknaden är inte kulturellt neutral och frågan är då varför vissa kulturella kunskaper 

värdesätts medan andra inte gör det. Enligt Goffmans teori bidrar den stigmatiserade själv till 

sin egen nedvärdering eftersom individen ifråga anammat samhällets normer och 

förväntningar. För att synen på kulturell kompetens ska förändras krävs det därför både att 

arbetstagare lär sig att framhäva och uttrycka fördelarna med sin kulturella bakgrund och att 

arbetsgivare lär sig att bedöma och värdera de former av kulturell kompetens som skiljer sig 

från den egna.  

 

Samtliga informanter menade att de skulle välja att framhäva sin kulturella bakgrund om det 

innebar att deras möjligheter på arbetsmarknaden förbättrades. Detta skulle kunna tyda på att 

informanterna påverkas av det bemötande som de har fått i arbetslivet i större utsträckning än 

vad de är medvetna om. Det är möjligt att om andra parter på arbetsmarknaden 

uppmärksammade kulturell kompetens att även de arbetssökandes syn på och sätt att 

framhäva sin egen kulturella bakgrund skulle förändras. Huruvida ett erkännande och 

tillvaratagande av kulturell kompetens skulle förändra sättet att se på kulturella erfarenheter 

kräver emellertid mycket mera utredning. Viktigt att ha i åtanke är dock att framhävandet av 

kulturell kompetens kan få både negativa och positiva följder och vad som i teorin framstår 
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som ett sätt att främja jämlikhet kan få det motsatta resultatet i praktiken. En ytterst intressant 

frågeställning som denna studie väckt och som skulle behöva utredas närmare är om 

framhävandet av kulturell kompetens leder till ökad jämlikhet mellan grupper. Skulle detta då 

jämna ut maktskillnader eller skulle detta tvärtom leda till en ökad uppdelning mellan Vi och 

Dom.  

 

Självklart påverkas synen på kulturell kompetens även av andra faktorer än de som tagits upp 

i denna uppsats. Av de faktorer som från början ansågs kunna ha inverkan på hur 

informanterna såg på kulturell kompetens visade sig varken kön eller ursprungsland ha någon 

betydelse. Detta kan dock bero på uppsatsens omfattning. Denna studie är alltför begränsad 

både vad gäller omfång och antalet informanter från skilda kulturella bakgrunder. Det krävs 

därför fler studier som tar i beaktande andra faktorer som skulle kunna påverka hur kulturell 

kompetens definieras och värderas såsom exempelvis ursprungsland, utbildning, kön. Denna 

uppsats fokuserade enbart på de arbetssökandes syn på kulturell kompetens och det behövs 

även studier som undersöker arbetsgivarnas uppfattning. Utifrån det resultat som framkom av 

denna studie vore det intressant att undersöka hur kulturell kompetens värderas inom olika 

typer av yrken och vad det egentligen beror på. Det vore även intressant att undersöka hur 

arbetsgivare ser på kulturell kompetens både i förhållande till arbetsuppgifter och när det 

gäller att behandla de arbetssökande jämlikt. Något som också bör undersökas närmare och 

som denna studie till viss del visar på är svårigheterna med att som arbetssökande lyfta fram 

vad det är med att växa upp med en annan bakgrund, som man faktiskt kan ha nytta av i 

arbetslivet.  

 

Elias menar att det är först när vi bättre kan förstå en relation som den mellan etablerade och 

outsiders som vi kan hoppas på att kunna få kontroll över den. Genom att ha kunskap om de 

krafter som påverkar denna figuration kanske det så småningom är möjligt att utforma 

praktiska åtgärder som kan kontrollera dessa.(Elias & Scotson, 1999: 167) Denna studie ska 

därför ses som ett led i denna strävan att genom att synliggöra relationen mellan den 

överordnade och den underordnade gruppen med tiden åstadkomma en utjämning av dessa 

maktskillnader. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Demografiska frågor 
 

1.) Hur gammal är du? 

 

2.) Vart är du född? 

 

3.) När kom du till Sverige? 
 

4.) Vilken utbildning har du? 

 

5.) Hur kom det sig att du valde denna utbildning? 

 

6.) Hur tänkte du när du valde utbildning?  

 

7.) Funderade du på vad du skulle arbeta med i framtiden? 

 

8.) Vad arbetar/har du arbetat med? 

 

9.) Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 

 

 

Synen på den egna identiteten 
 

10.) Hur skulle du beskriva dig själv? Din identitet? 
 

11.) Uppfattar du dig själv som svensk? 

 

12.) Vad betyder din identitet för dig? 

 

13.) Hur tror du andra ser på din identitet? 

 

14.) Tror du att du påverkas av hur andra ser på din identitet? 

 

15.) Tror du att man påverkas av sin kulturella bakgrund? På vilket sätt i 

sådana fall? 

 

16.) Har det betydelse vilken kulturell bakgrund man har? Varför i sådana fall? 

 

17.) Anser du att du har vuxit upp med två olika kulturer, din ursprungliga 

kultur och den svenska? 

 

18.) Hur tror du i sådana fall att detta har påverkat dig? 
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Kulturell kompetens 
 

19.) Tycker du att du har haft nytta av att ha vuxit upp med två språk och två 

olika kulturer? Vilka erfarenheter har du fått genom detta? 

 

20.) Ser du det som att du har större kulturell kompetens än människor som 

endast har vuxit upp med en kultur? 

 

21.) Vad innebär kulturell kompetens för dig? 
 

22.) Hur ser du på din kulturella kompetens?  

 

23.) Hur uppfattar du att andra ser på din kulturella kompetens?  

 

24.) Har du framhävt din kulturella kompetens när du har sökt jobb? 

Varför/Varför inte? 

 

25.) Har du försökt dölja din kulturella bakgrund när du har sökt jobb? 

 

26.) Anser du att din kulturella kompetens har efterfrågats när du har sökt 

jobb? Varför/ Varför inte? 

 

27.) Har din syn på din kulturella kompetens förändrats på grund av det 

bemötande som du har fått när du har sökt jobb? 

 

28.) Har ditt sätt att dölja/framhäva din kulturella kompetens förändrats på 

grund av det bemötande som du har fått när du har sökt jobb? 

 

 

Synen på den svenska arbetsmarknaden 
 

 

29.) Hur uppfattar du att dina möjligheter på arbetsmarknaden ser ut? 

Möjligheter/svårigheter? 

 

30.) Har alla lika möjligheter på arbetsmarknaden som du uppfattar det?  

 

31.) Om inte varför? Vad kan man i sådana fall göra åt det? 

 

32.) Hur tycker du att kulturell kompetens värderas på den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

33.) Vad tror du det beror på att kulturell kompetens värderas som det gör på 

arbetsmarknaden? 

 

34.) Anser du enligt din erfarenhet att kulturell kompetens värderas 

annorlunda än andra kunskaper? 

 

 
 


