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This study aim’s to examine how conceptions regarding culture and ethnicity influence the 

daily work of personnel in integration projects financed by the European Social Fund (ESF). 

The method of this study was individual semi-structured interviews with nine persons 

working in three different projects. The reason why we have chosen these specific projects 

was because of their work with immigrant participants. Concepts that our study is based on 

was culture and ethnicity, but also the theory considering in-groups and out-groups. The result 

of our study shows that the personnel acknowledge the importance of individual adaptation in 

the work with the participants, but with awareness considering cultural expressions based on 

their origin. The answers of the personnel also reveal a cultural hierarchy in the Swedish 

society. We found out that discrimination from employers is mainly based on the immigrant’s 

lack of Swedish linguistics. The personnel consider the knowledge of language to be one of 

the most important factors for immigrants when integrating into a new society. Some of the 

personnel mentioned that cultural prejudices affect their refutation in the meeting with 

immigrant participants. 
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Förord 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Kristina Gustafsson för sitt engagemang och sin 

konstruktiva handledning under studiens gång. Vi vill även tacka intervjupersonerna i ESF-

projekten som tog sig tid att ställa upp på intervjuerna. Inte heller att förglömma nära och kära 

bland familj och vänner.   
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1. Inledning 

Sverige hör till det land i Norden som tar emot flest immigranter. Statistik från år 2010 visar 

att Sverige tog emot 3 procent av Europeiska Unionens (EU) totala invandrarantal vilket i 

jämförelse med det nordiska grannlandet Danmark som tog emot hälften så många (Eurostat 

2010). Enligt riktlinjer från EU gällande immigration ska det finnas en högre grad av laglig 

immigrering än tidigare, eftersom det kommer finnas behov av utländsk arbetskraft för att 

trygga välståndet inom EU de kommande åren (Europeiska kommissionen 2011). På 

kommunal nivå i Sverige skiljer det sig hur många personer av utländsk bakgrund som 

kommunerna tar emot. Två jämnstora kommuner som exempelvis Kristianstad och Luleå har 

signifikativa skillnader i immigrationsmottagande då Kristianstad år 2013 tog emot 380 fler 

personer än Luleå. Sammanlagt tog kommunerna i Sverige det året emot 33 797 utländska 

medborgare (Migrationsverket 2013).  

     Personer med utländsk bakgrund är högt representerade bland dem som i dagens läge står 

utanför den svenska arbetsmarknaden (Sandberg 2010). Aleksandra Ålund (2002), forskare 

vid Linköpings Universitet, skriver att situationen på arbetsmarknaden förändrats sedan 1980-

talets början i takt med att Sverige blivit alltmer segregerat. Det menar hon beror på att det 

finns outtalade föreställningar från samhället mot personer som inte anses vara av svensk 

härkomst. Denna problematiska situation menar Ålund sannolikt har sin grund i invandrarnas 

avvikande kultur. Forskaren Ryszard Szulkin (2012) redogör för detta problem i Sverige. Det 

skapar svårigheter med att integrera invandrare, främst nyanlända, på arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten specifikt för nyanlända män oavsett ursprung är hög i Sverige. Enbart Spanien 

har ett högre antal arbetslösa i denna målgrupp. 

     Szulkin (2012) menar att det finns alarmerande statistik som visar på att det svenska 

sysselsättningsgapet hos nyanlända invandrare är överlägset störst i Europa. Sverige har i 

jämfört med övriga Europa höga sysselsättningsnivåer som redogör för stora skillnader 

mellan infödda svenskar som till stor del har jobb på arbetsmarknaden och bland de 

nyanlända invandrarna som har låga sysselsättningsnivåer. Szulkin tar upp förklaringar på den 

höga arbetslösheten. Den eventuellt viktigaste skillnaden i jämförelse med övriga Europa är 

att Sverige tar emot en fjärdedel flyktingar, sett till den totala mängden invandrare som 

Sverige tar emot. Övriga länder i Europa tar emot mindre än 10 procent av denna grupp. 

     Masoud Kamali (2002), professor i socialt arbete vid Uppsala universitet, skriver att 

invandrartäta kommuner oftare tenderar att mötas av kulturrelaterade sociala problem. I och 

med det kommer socialarbetare i allt högre grad i kontakt med familjer av utländsk bakgrund. 
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Han menar att det svenska samhället består av en kulturellt varierad befolkning och att en 

professionell socialarbetare i ett mångkulturellt samhälle bör kunna möta de olika behov  

som uppstår hos människor med en annan kulturell bakgrund än den ”svenska”. Det definierar 

han som etniskt/kulturellt sensitivt socialt arbete. Forskarna Nader Ahmadi och Eva-Britt 

Lönnback (2005) understryker att socialarbetare bör ha ett reflekterande förhållningssätt 

gällande kulturella skillnader för att kunna bemöta denna problematik. Kravet på kompetens i 

tvärkulturellt socialt arbete har därmed ökat.  

     I Sverige har det sedan en längre tid genomförts projekt med syfte att minska utanförskap 

och arbetslöshet. Några av dessa projekt är integrationsprojekt som finansieras av Europeiska 

Socialfonden (ESF). Dessa projekt syftar till att minska arbetslösheten och utanförskapet hos 

personer som befinner sig utanför den svenska arbetsmarknaden och samtidigt stärka Sveriges 

långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt. Projekten har även ambitionen att personer 

som redan befinner sig på arbetsmarknaden ges möjligheten att utvecklas som individer och 

tar fasta på sina egenskaper så de bättre kan leva upp till arbetsgivarnas krav. Fokus ligger på 

att personer med utländsk bakgrund ska få större förståelse för det svenska samhällssystemet 

och få kunskap om svenska normer (Europeiska rådet 2013). 

     Med utgångspunkt i ovan beskriven integrationsproblematik har vi som mål med vår studie 

att undersöka hur projektpersonals åsikter och värderingar gällande kultur och etnicitet kan 

påverka arbetet med deltagare av invandrarbakgrund i ESF-projekt. Likaså hur deras syn 

gällande diskriminering i det svenska samhället uttrycks samt tillvägagångssätt för att 

integrera invandrare. Den vanligaste benämningen på migranter och personer med annan 

kulturell bakgrund är invandrare. Vi är medvetna om att ordet kan ha en negativ klang, men 

det används fortfarande flitigt i litteraturen och forskningen. Definitionen av invandrare i 

studien kommer vara personer som avses vara utrikes födda eller födda i Sverige med två 

utrikesfödda föräldrar (DS 2000:43). Anledningen till att vi väljer att definiera invandrare är 

för att avgränsa gruppen som projektpersonalen arbetar med. Annars blir begreppet 

mångtydigt och diffust. Det finns en ambivalens i att avgränsa sig på detta sätt, men för att 

definiera skillnader i kultur måste en viss kategorisering göras. 

     Med studiens resultat hoppas vi kunna bidra med komplement till integrationsforskningen 

ur ett annat perspektiv i form av integrationsprojekt. Tidigare forskning på området om 

föreställningar om kultur och etnicitet visar att vårt valda sammanhang med ESF-projekt är en 

hittills outforskad kontext.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att urskilja projektpersonals föreställningar om kultur och etnicitet och vad 

de anser dessa föreställningar kan innebära för arbetet inom integrationsprojekt finansierade 

av Europeiska socialfonden (ESF).  

  

1.2 Frågeställningar 

- Vilka föreställningar om kultur och etnicitet finns hos projektpersonal inom svenska 

integrationsprojekt? 

- Hur uppfattar projektpersonalen diskriminering och integration i Sverige?  

- Hur upplever projektpersonalen att deras föreställningar om kultur och etnicitet 

påverkar bemötandet i förhållande till projektdeltagarna med utländsk bakgrund? 

 

1.3 Bakgrund 

Vi väljer att redogöra för integrationsprojekt finansierade av Europeiska Socialfonden för att 

göra studiens valda kontext mer begriplig och urskilja hur deras organisationer är uppbyggda. 

     I Lissabonfördraget som tecknades av Europeiska Unionens medlemsstater år 2009 

stiftades en sysselsättningsstrategi med satsningar på ökad sammanhållning mellan 

medlemsländerna och med större satsningar på hög kvalitet och produktivitet på 

arbetsmarknaderna. Den ökade sammanhållningen innebär ett bidrag i form av ekonomiskt 

stöd för att främja denna utveckling. Detta sker under organisation av två fonder: Europeiska 

regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. I fördraget beslutades även om 

transnationella och interregionala program för ett samarbete över landsgränserna (Europeiska 

rådet 2009). 

     Målet i EU:s sysselsättningsstrategier bygger på social delaktighet för medborgarna i 

samhället. I takt med att medborgare blir mer socialt delaktiga hoppas EU även att 

arbetskraftsutbudet ska öka. Europeiska rådet (2009) menar att när det gäller 

integrationsarbetet i Sverige ska vägarna till arbete för invandrare ske genom bättre 

språkkunskaper. All form av diskriminering ska undvikas och nyanlända personer ska ges en 

förbättrad introduktion till den svenska samhällsmodellen. Socialtjänsterna ska kunna bidra 

med bistånd som komplement för att underlätta invandrares ekonomiska situation (ibid.). 

     Integrationsfonden förvaltas av Europeiska socialfonden i de projekten med särskild 

profilering mot integrationsarbete. De har som centralt mål att bidra till de grundprinciper 
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som EU satt upp om integration. Integrationsfondens främsta syfte är att förbättra systemen 

för mottagning av tredjelandsmedborgare. Det gör fonden till ett viktigt fundament i ESF-

projektens arbete, eftersom en stor del av deltagarna har utländsk härkomst och att projekten 

jobbar för att främja jämställdhet oavsett tillhörighet (Europeiska rådet 2009).  

     Europeiska rådet (2009) skriver om Statistiska Centralbyråns rapporter som beskriver 

gruppen kallad outnyttjad arbetskraft. Majoriteten av dem som befinner sig i denna grupp är 

utrikesfödda. Socialfonden vill med kompetensutveckling hos enskilda individer och grupper 

få dessa personer att träda in på arbetsmarknaden och sedan stanna kvar och etablera sig med 

hjälp av otraditionella och nyskapande metoder. Metoderna i projekten är i Sverige ofta 

relaterade till Arbetsförmedlingen eller kommunernas integrationsnämnd och deras 

verksamheter (ibid.).  

     ESF-projekten måste uppfylla minst ett av följande kriterier i sin verksamhet: ha en 

lärande miljö, en innovativ verksamhet, främja samverkan och/eller ägna sig åt strategiskt 

påverkansarbete. I projekt som inriktar sig på integrationsarbete vill de exempelvis att 

deltagarnas anställningsbarhet ska stärkas genom att ge dem en ökad kunskap om hur den 

svenska kulturen ser ut samt ha ett fördjupat fokus på den svenska språkinlärningen som anses 

ligga till grund för ökad förståelse i kommunikationen. Med innovativ verksamhet menas att 

projekten fokuserar på tidigare beprövade kompetenshöjande metoder och utvecklar dessa 

(Europeiska rådet 2009). 

     De projekt som främst riktar sig till ett ökat arbetskraftsutbud och som har integration som 

huvudämne har en målgrupp som riktar sig mot personer som varit helt arbetslösa i minst ett 

år, har utländsk bakgrund och fyllt minst 18 år. Det finns också projekt som riktar sig mot 

ungdomar i övergången mellan studier och arbete. Målgruppen ska också erhålla någon form 

av ekonomiskt bistånd enligt antingen socialtjänstlagen eller så kallad introduktionsersättning. 

Projekten ska ha ett tätt samarbete med näringslivet för att exempelvis kunna hjälpa 

deltagarna att få praktikplats eller hitta rätt utbildning för ökad kompetens (Europeiska rådet 

2009). 

     Hur mycket pengar varje projekt blir tilldelat av ESF-rådet är beroende av projektets 

planerade omfattning i form av personalomsättning och antalet deltagare. Annan finansiering 

från offentliga myndigheter kan ske om det anses nödvändigt för att projektet ska kunna 

fortgå enligt planerat och budgeten inte bedöms räcka till. Eftersom projekten syftar till att 

minska samhällsproblem i form av utanförskap och arbetslöshet är det varje kommuns 

angelägenhet att projekten existerar. Kommunerna lämnar in projektansökningar som beviljas 
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av socialfonden (Europeiska rådet 2009). Exempel på ESF-projekt som fokuserar på 

integrationsfrågor är Integrationsdialogen Gemensamma Krafter och Helsingborgsspåret. 

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Introduktion 

Den tidigare forskningen på ämnet rörande föreställningar i möten med individer av skild 

kulturell och etnisk bakgrund har nästan uteslutande sin grund i studier gjorda på 

socialförvaltningar. Studierna är inom den kommunala sektorn och tar oftast antingen 

socialarbetarens eller klientens perspektiv. Det huvudsakliga syftet med dessa vetenskapliga 

studier har varit att medvetandegöra socialarbetarnas attityder i relation till klienten. I detta 

kapitel följer en presentation av relevant forskning för studien. 

 

2.2 Integrationspolitik 

Karl-Olov Arnstberg som är professor i etnologi tar i sin bok Sverige och invandringen (2008) 

upp integrationens och integrationspolitikens utveckling i Sverige från 1900-talets början till 

hur den ser ut i dagens samhälle. Från att ha minskat befolkningsmässigt i början av 

århundradet blev Sverige efter andra världskriget ett allt mer tilldragande land för människor 

att flytta till. I takt med att invandringspolitiken blev mindre restriktiv ökade också tillväxten i 

landet. Det går att se till följd av att invandrarna som anlände till Sverige enbart kom som 

arbetskraftsinvandrare och snabbt sattes i arbete och tjänade pengar. Därmed löstes 

sysselsättningsproblemen, då det fanns underskott på arbetare. Attityden mot invandrare i 

samhället menar Arnstberg enbart var positiv vid den tidpunkten. 

     Forskare förutsåg på 1960-talet att om invandringen blev för omfattande skulle de personer 

som kom till Sverige inte kunna leva utefter samma standarder som de infödda medborgarna. 

Det svenska samhället skulle inkludera varje invandrare i den demokratiska andan. När 

högkonjunktur blev lågkonjunktur i Sverige började invandrarna snart ses som en belastning. 

Samtidigt gjorde oroligheter i Europa från 1970-talet och framåt att människor kom som 

flyktingar till Sverige. Mer byråkratiska rutiner i det allt mer utvecklade svenska samhället 

gjorde det svårare för invandrarna att försörja sig (Arnstberg 2008).  

     Även anhöriginvandringen ökade stort under 1980-talet och denna utveckling har fortsatt 

fram till idag. Den omfattande immigrationen har anfört att jobben inte räcker till, även om de 

som flyttar hit har fullgoda kvalifikationer. Personer med utländsk bakgrund i behov av 

ekonomiskt bistånd har därför blivit en av socialförvaltningarnas största grupper. Att 
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uppmuntra nyanlända personer till sysselsättning var något som knappt existerade under 

mitten på 1900-talet eftersom personerna självmant kom till Sverige för att arbeta. Att 

motivera menar Arnstberg idag får ses som en av socialförvaltningarnas huvuduppgifter 

(Arnstberg 2008). Då socialförvaltningarna ofta jobbar nära olika integrationsprojekt kan det 

eventuellt finnas ett samband med det Arnstberg skriver och som styrker vikten av vår studie. 

     Forskaren Paul Lappalainen visar i sin utredning Det blågula glashuset (2005) att 

invandringspolitiken ifrågasattes alltmer under 1970-talet och en retorisk skillnad med 

förhoppning om annan innebörd formulerades i form av en integrationspolitik. Invandringen 

som ett temporärt fenomen omvandlades till att ses som ett naturligt inslag i samhället. Det 

som kännetecknade integrationspolitiken var istället riktade mot säråtgärder för invandrare. 

Tidigare invandringspolitik omfattades snarare av generella åtgärder för alla medborgare. 

Studier har under senare år visat att det inte varit mer än ett retoriskt byte. Det har funnits 

brister i förtydligandet av målen som bidragit till att personer av annan utländsk bakgrund i 

dagens läge kan ses som främmande och som avviker från majoritetssamhället. 

Integrationsbegreppet utgår från kategorisering; de som redan är integrerade och de som 

befinner sig i ett utanförskap. Säråtgärdarna som riktas mot invandrarna pekar samtidigt ut 

dem som en avvikande grupp. Underförstått handlar det om ett perspektiv om vi-och-dom 

(ibid.). 

 

2.3 Kulturella föreställningar 

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten (2006) är en artikel i statens offentliga 

utredning Den segregerade integrationen – om social sammanhållning och dess hinder som 

är skriven av Barzoo Eliassi, doktor i socialt arbete vid Oxford University. Han intervjuar i 

studien tio svenska socialarbetare om hur deras föreställningar påverkar det sociala arbetet så 

att det blir diskriminerande mot klienter med invandrarbakgrund. Eliassi är vad vi kunnat se 

en av få forskare som gjort en sådan studie i en svensk kontext. För att göra studien 

representativ för hur den svenska socialtjänsten ser ut väljer han att åtta av socialarbetarna i 

studien har svenskt ursprung, medan två av dem har utländsk bakgrund. 

     Eliassi (2006) använder sig av begreppen kulturkompetens och rasism vid analysen av sitt 

empiriska material. I resultatet skriver han att socialarbetarnas kulturella föreställningar gör 

att klienterna med invandrarbakgrund upplevs som ”de andra” och att dessa har stora 

kulturella olikheter i jämförelse med den svenska kulturen. Han nämner att det finns risker för 

diskriminering inom socialtjänsten på grund av dessa kulturella skillnader. Det måste 

uppmärksammas allt mer för att förebyggas. Eliassi gör en poäng i att socialarbetare som 



 

11 

 

själva har invandrarbakgrund har en större förståelse för klienter med utländsk bakgrund, och 

därmed är mer kulturkompetenta än socialarbetare med ”svensk” härkomst. Skälen till detta 

menar han är att de i högre grad är medvetna om antirasistiska metoder och har en bättre 

förståelse i hur det är att vara invandrare (Eliassi 2006). Vi förhåller oss kritiska till detta 

eftersom han redan tycks ha en förutbestämd åsikt om att personer med invandrarbakgrund är 

mer kompetenta. 

 

2.4 Kulturkompetens och antirasistiska metoder 

Masoud Kamali, som tidigare varit regeringens utvalde utredare för diskrimineringsfrågor, har 

skrivit boken Kulturkompetens i socialt arbete – Om socialarbetarens och klientens kulturella 

bakgrund (2002). Den sammanfattar de olika aspekter som täcker begreppet kulturkompetens. 

Han menar att kulturkompetens inte är en egen teori eller metod. Kamali använder sig av 

metoden etniskt och kulturellt sensitivt socialt arbete för att beskriva begreppet. Det innebär 

kortfattat att socialarbetare bör vara medvetna om att kultur och etnicitet påverkar relationen 

mellan socialarbetare och klienter, samt att socialarbetaren bör undvika stereotypa 

resonemang. Bakgrunden till varför Kamali väljer att undersöka detta ämne är för att han 

anser att socialsekreterare med utländsk bakgrund enligt samhället per automatik sägs ha mer 

kompetens om kulturer än socialarbetare med svensk härkomst. De antas enklare kunna förstå 

invandrarklienternas problem vilka framstår vara ”obegripliga” för socialarbetarna med 

svensk härkomst, på grund av skillnader i kulturerna (Kamali 2002). 

     Kamali (2002) använder sig av kvalitativa intervjuer för att undersöka hur relationen 

mellan klienter och socialarbetare påverkas av människors etniska och kulturella skillnader. 

Han intervjuar cirka hundra klienter med invandrarbakgrund och femtio socialarbetare i åtta 

invandrartäta kommuner och stadsdelar i Sverige, där cirka hälften av socialarbetarna har 

invandrarbakgrund. Kamalis syfte med studien är att granska och få en klar bild av såväl för- 

och nackdelar med ”etnisk likhet” och vilken betydelse den etniska sammansättningen hos 

socialtjänstens personal har för både klienter och socialarbetare. Kamali kommer i sitt resultat 

fram till att klienter anser att socialsekreterarnas invandrarbakgrund inte är något som gynnar 

relationen och ökar förståelsen av deras innehavande problem. Däremot upplever klienterna 

att socialarbetarna med invandrarbakgrund dömer klienterna hårdare och lägger större 

individuellt ansvar på klienterna än vad ”svenska” socialsekreterare gör. Det går att ställa i 

motsats till vad Eliassi (2006) kommer fram till i sin studie gällande att socialarbetare med 

invandrarbakgrund har högre kulturkompetens.  
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     Som redan nämnt finns olika metoder avsedda för att förbättra arbetet med individer av 

utländsk bakgrund. Metoderna kan i vår studies analys fungera som ett analysredskap som 

visar hur socialarbetare kan jobba med invandrardeltagare. Lena Dominelli, professor i socialt 

arbete, skriver i sin bok Anti-racist Social Work (2008) om olika antirasistiska metoder som 

socialarbetare kan förhålla sig till för att kunna erbjuda ett så fördomsfritt socialt arbete som 

möjligt. Dominelli kategoriserar grupper av individer i termer som svarta och vita, vilka 

riskerar att bli utsatta för rasism beroende på sin etniska bakgrund och hudfärg. Våra 

erfarenheter är att terminologin svarta och vita kan uppfattas som provokativ i en svensk 

kontext eftersom rasbegreppet här är ett omdiskuterat ämne. Dock väljer vi att använda 

samma terminologi som Dominelli när hennes ståndpunkter redovisas för att inte påverka 

innebörden av hennes resonemang som bygger på en engelsk kontext.  

     Dominelli menar att rasism är ett ständigt aktuellt ämne inom socialt arbete och det uppstår 

på ett strukturellt plan i samhället. Dessa maktrelationer kommer till uttryck genom att den 

svarta klienten i förhållande till den vite socialarbetaren hamnar i underläge och betraktas som 

en av ”de andra” som måste, sannolikt som i en svensk kontext, lära sig kulturen för att 

integreras. Socialarbetarna blir överlägsna i maktrelationen eftersom de representerar 

majoritetssamhället och redan är en del av landets kultur (Dominelli 2008). 

     I sin bok urskiljer Dominelli (2008) institutionell, individuell och kulturell rasism. Dessa 

tre olika nivåer av rasism, som kan uttryckas sett till kulturella skillnader, bildar ett samspel 

vilket kan innebära rasistiska meningar och följder. Den institutionella rasismen berör ett 

icke-reflekterande inom organisationer som leder till ett sällan ifrågasatt tillvägagångssätt. 

Det gör att särskilda kulturella grupper stängs ute. Individuell rasism handlar om hur 

beteendet och bemötandet hos en enskild person påverkas genom negativa tankar på 

strukturell nivå. Denna rasism uttrycks genom stereotyper i mötet som kan vara på grund av 

individens kulturella eller etniska bakgrund. Slutligen menar Dominelli att den kulturella 

rasismen innebär att den vita kulturens föreställningar därmed blir normsättande och betraktas 

överlägsen andra kulturer. 

     Det som främst utmärker Dominellis arbete är att hon har bearbetat antirasistiska metoder i 

avsikt att kunna hantera rasismen i det sociala arbetet. Socialarbetarna bör enligt metoderna 

bli mer medvetna om sammanhanget de ingår i och att de är en del av samhällets 

maktstruktur. De ska även känna till vilka konsekvenser deras fördomar och värderingar kan 

medföra för omgivningen (Dominelli 2008). Etniskt och kulturellt sensitivt socialt arbete som 

Kamali (2002) tar upp kan liknas med de metoder Dominelli nämner. Detta då båda 

metoderna förespråkar just kulturell medvetenhet i det sociala arbetes kontext.   
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2.5 Språkets betydelse för integrationen 

Språket är något som kan vara relevant att undersöka i vår studie eftersom 

integrationsprojektens personal bör förhålla sig till sådana aspekter när deltagarna ska 

integreras. Att komma till tals eller inte – om ”kunskapsdiskussionen” i SFI-undervisningen 

(2004) är en studie i statens offentliga utredning Kunskap för integration – om makt i skola 

och utbildning i mångfaldens Sverige som är skriven av Marie Carlson, som är docent i 

sociologi. Den centrala ståndpunkten i utredningen är att en stor mängd av invandrares 

integration sker i utbildningsväsendet. Studien behandlar hur integrationspolitiken påverkar 

SFI-undervisningens kontext. Detta arbete kan i viss mån jämföras med det ESF-projekten 

ägnar sig åt.  

     I studien intervjuar Carlson (2004) studerande och lärare i frågan om hur de ser på kunskap 

och lärande i SFI-utbildningen i Göteborgs kommun. Studien strävar efter att undersöka olika 

aspekter av kunskap och försöker ta reda på vad som är begreppet kunskaps mening. Studiens 

syfte är även att få kunskap om SFI-utbildningens innehåll och vilken aktör som har rätt att 

definiera utbildningens innehåll. Carlson menar att trots att det finns goda intentioner med 

demokratiska samtal och förespråkande av studerandes inflytande så kan värderingar och 

synsätt om kunskap och makt bli problematiskt i diskussioner. Det är något som kan leda till 

motsättningar som visar på ojämlikheter gällande just makten mellan utbildare och student 

(Carlson 2004).  

     Carlson (2004) tar upp att det är utbildarna som har tolkningsföreträde och väljer vad det 

ska undervisas om. Det är därmed de som har den symboliska makten eftersom de blir 

representanter för majoritetssamhället. I konsekvens till detta underordnas deltagarna, vilket 

kan påverka deras möjligheter att komma till tals och kunna inverka på beslut som tas (ibid.). 

Carlsons analys är relevant eftersom den kan beskriva en situation som liknar den i ESF-

projekten. Vi ser en koppling till Dominelli (2008) som är inne på samma spår. Hon menar i 

sin studie att utbildarna i jämförelse med socialarbetarna är överlägsna i maktrelationen på 

grund av att även de representerar majoritetssamhället och redan är en del av landets kultur. 

På samma sätt som Dominelli menar att socialförvaltningarnas klienter ses vara ”de andra” 

betraktas deltagarna i SFI-undervisningen i Carlsons (2004) studie också som ”de andra” och 

som avviker från normaliteten som ofta tas förgiven. De ses som några som måste lära sig den 

svenska kulturen för att integreras i samhället.      

     Resultatet i Carlsons (2004) studie visar att begreppet kunskap enligt en majoritet av SFI-

utbildare är något som görs och som de erhåller och förhåller sig till. Eftersom SFI-utbildarna 
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inte låter deltagarna bli delaktiga i diskussionen om kunskap tolkar Carlson det som att 

kursdeltagarna sägs ha en kunskapssyn som tillhör en annan kulturkrets och skiljer sig från 

det svenska sättet att lära ut. Kategorin SFI-elev konstrueras av SFI-verksamheten vilket 

resulterar i att den personliga variationen och mångfalden hamnar i skymundan. Med avsikt 

att integreras in i det svenska samhället anser majoriteten av SFI-deltagarna att kunskap är att 

lära sig om Sveriges regler, landets kultur och språket. Språket betraktas vara koden som 

förenklar integrationen (Carlson 2004). Carlsons studie ser vi som relevant för vår studie 

eftersom SFI-lärarna och deltagarna eventuellt befinner sig i en liknande relation som de 

deltagare som finns i ESF-projekten. SFI-lärarna ska lära ut kunskap om Sverige och därmed 

försöka integrera deltagarna, precis som att ESF-projekten har ett synonymt mål med tillägg 

att deltagarna i projekten också ska komma ut på arbetsmarknaden. 

     Precis som i Carlsons (2004) studie tar utredningen Introduktion för nyanlända invandrare 

(SOU 1997:82) upp att nyckeln till integrationen finns i språket. Utredningen är ett 

betänkande, i vilket bristande svenskkunskaper redogörs och att invandrare har olika 

förutsättningar att lyckas i det svenska samhället i förhållande till infödda svenskar. Goda 

språkkunskaper i svenska kan medföra att personer med utländsk bakgrund blir socialt 

delaktiga i samhället och tar större ansvar. De som är arbetsförmögna är i behov av att kunna 

språket för att hävda sig i konkurrensen med infödda på arbetsmarknaden  

     Ytterligare ett betänkande, denna gång formulerat av SFI-kommittén, kallas 

Svenskundervisning för vuxna invandrare (SOU 1981:86) och tar upp att den språkliga 

kommunikationen mellan invandrare och svenskar bidrar till ökad kontakt mellan de skilda 

grupperna. Det skapar i sig en gemensam förståelse. Språkbrister påverkar 

identitetsutvecklingen i det nya landet, vilket kan orsaka en dålig självkänsla för individen. 

Invandrares bristande språkkunskaper kan innebära att de riskerar att stängas ute från relevant 

samhällsinformation och från arbetsmarknaden. Därmed får de svårigheter att fullgöra sina 

skyldigheter som medborgare och bli självförsörjande. SFI-kommittén ser att otillräckliga 

kunskaper i svenska också leder till att invandrare får färre chanser att komma ut på 

arbetsmarknaden och integreras eftersom utbudet av yrken försämras. Detta eftersom 

kvalifikationskraven är för höga (ibid.).  

 

2.6 Förhinder i arbetet 

I avsikt att belysa hur socialarbetares bemötande påverkas av klienters invandrarbakgrund har 

vi valt forskaren Ing-Marie Johanssons (2012) avhandling Uppdrag med förhinder – 

bemötande av familjer med migrationsbakgrund inom den sociala barnavården. Den 
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undersöker den svenska sociala barnavårdens arbete med invandrarungdomar och deras 

familjemedlemmar ur olika perspektiv. Studien har ett flertal utgångspunkter varav den som 

är mest lämplig för vår studie är den om hur socialarbetare, ungdomar och familjer uppfattar 

bemötandet och arbetet inom den sociala barnavården.  

     Johansson (2012) använder i sin studie olika dataregister och kvalitativa intervjuer som 

analysmaterial. Hon intervjuar sju institutionsplacerade unga män i åldrar mellan 14 och 22 år 

som samtliga har invandrarbakgrund. De unga männens socialsekreterare, deras 

kontaktpersoner på institutionerna och vissa familjemedlemmar intervjuas också. Det som vi 

främst väljer att koncentrera oss på är intervjuerna med socialsekreterare i sin profession, 

eftersom forskaren ville få kunskap om vad invandrarbakgrund har för betydelse i mötet med 

de unga männen och verksamheten.  

     Studien Johansson (2012) skrivit är uppdelad i fyra olika delar, varav endast två berör 

fenomen som är lämpliga att redogöra för i vår studie. Den ena artikeln fokuserar på hur de 

unga männen med invandrarbakgrund och deras familjer berättar om aktörernas bemötande 

inom den sociala barnavården. Deras framställningar relateras till Sveriges integrationspolitik 

och dess åtföljande interventioner som styr socialarbetarnas tillvägagångssätt i 

arbetsprocessen. Resultatet åskådliggör att ungdomarna och deras nära anhöriga med 

invandrarbakgrund uppskattar att socialarbetarna har ett bemötande som är baserat på 

lyhördhet och tillitsfullhet. Undersökningsgruppen upplever inte att de påträffat något 

diskriminerande bemötande. Trots detta spekulerar Johansson i om att det kan bero på att 

rasism kan vara dolt och att diskriminering är något som kan förekomma latent på grund av 

individernas etniska bakgrund.  

     Den andra artikeln är i motsats till den första artikeln inriktad på att få kunskap om hur 

socialarbetarna inom den sociala barnavården upplever problematiska situationer i såväl 

arbetet och bemötande med personer och familjer med invandrarbakgrund. Det som tydligt 

framkommer av socialarbetarnas svar är att de känner kunskapsbrist beträffande personer med 

kulturell bakgrund, samtidigt som de är rädda för att bli anklagade för rasism. Något de 

uttrycker skapar en känsla av maktlöshet. Socialarbetarna poängterar att viss osäkerhet bildas 

i relationen med klienten eftersom existerande lagar och förordningar samt regler inom 

organisationen antingen styr eller begränsar deras handlingsutrymme i mötet. Alternativt kan 

bristfälliga resurser, ineffektiva regler eller politiska riktlinjer förhindra socialarbetarnas 

strävan mot att arbeta för ungdomarnas bästa (Johansson 2012).  

     Johansson (2012) menar att invandrarungdomarna på liknande sätt också har hinder att 

kunna integreras i samhället, eftersom det finns en påtaglig strukturell diskriminering som 
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medför besvär att komma ut på bostads- och arbetsmarknaden. Socialarbetarna ansåg att 

förkunskaper i interkulturellt socialt arbete skulle resultera i att den upplevda osäkerheten och 

kunskapen skulle förbättra möjligheten att skapa en god relation med den aktuella 

målgruppen. Interkulturellt socialt arbete är något som Kamali (2002) förespråkar och som 

han kallar kulturkompetens, vilket innebär att en utvecklad kulturkompetens skulle vara en 

bra utgångspunkt vid bildandet av en god relation med den aktuella målgruppen.  

 

2.7 Nivåer av kulturbegreppet 

Kultur som begrepp är konstant återkommande i tidigare forskning på vårt område. Därför har 

vi valt forskning som presenterar hur begreppet använts inom socialt arbete ur ett historiskt 

perspektiv. Greta Sandberg, forskare i socialt arbete vid Mittuniversitetet, har skrivit 

licentiatavhandlingen Etnicitet, ungdom och socialt arbete: En analys av kulturbegreppet i ett 

komplext och kluvet forskningsfält (2010) om skildringen av kulturbegreppet inom socialt 

arbete från 1960-talets början och framåt. Med textanalys som metod och en diskursiv ansats 

studerar hon hur retoriken gällande begreppet förändrats ur ett tidsperspektiv. Hon ger även 

en samhällsbeskrivning av personer med invandrarbakgrund. I och med att det talades allt mer 

om kulturell kompetens på 1980-talet förändrades tankegångarna inom socialt arbete och 

specifika arbetsmodeller utformades för att tillämpas i mötet med personerna av annan etnisk 

bakgrund. När immigrationen i Sverige ökade på 1990-talet användes metoderna allt mer 

flitigt (Sandberg 2010). 

     Sandberg (2010) använder sig av begreppen tvärkulturellt socialt arbete och interkulturellt 

arbete. De syftar båda till att socialarbetaren självkritiskt ser till kulturen denne tillhör och hur 

de egna värderingarna kan komma i konflikt med andra kulturer som har skilda värderingar 

som de bygger sina föreställningar på. Sandberg efterfrågar i sin studie en öppenhet och 

vidsynthet inom forskningen eftersom den generellt genom historien slagit fast definitioner av 

fenomen som kultur, etnicitet och social struktur på ett enligt henne för tvärsäkert sätt. 

Definitionerna har också haft påverkan på det sociala arbetsfältet. 

     Charlotte Williams, professor i socialt arbete vid Wales Bangor University, och Haluk 

Soydan, filosofie doktor i socialt arbete vid University of California Los Angeles, har i sin 

gemensamma vinjettstudie When and how does etnicity matter? (2005) undersökt hur 

socialarbetare påverkas av sin utbildning och om den skapar en större medvetenhet om 

etnicitet och kultur. Studien äger rum i länderna Danmark, Tyskland, Sverige, USA och 

Storbritannien. Intervjupersonerna i deras intervjuer arbetar inom barn- och ungdomsvården 

nära familjer med utländsk bakgrund. Resultatet av deras studie visar på att socialarbetarna 
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måste förhålla sig till individuella, kulturella och strukturella faktorer som alla bidrar till den 

samlade bilden av klienterna med invandrarbakgrund. Socialarbetarens föreställningar har sitt 

ursprung på samhällsnivå, men betraktas ur ett individperspektiv eftersom 

samhällsföreställningarna avspeglar sig på individerna (ibid.). 

     Williams och Soydan (2005) konstaterar att socialarbetarna förstår kulturella skillnader 

genom att också främst se till individens egna förutsättningar och erfarenheter. Det går inte att 

generalisera utefter grupper. Något vi tog fasta på i resultatet var att socialarbetarna i stor 

utsträckning uttrycker att deras utbildningsbakgrund inte bidragit till ökad kulturkompetens. 

Det är snarare är någonting de personligen fått jobba med i praktiken när de kommit upp på 

arbetsfältet. 

 

2.9 Sammanfattning 

Tidigare forskning i vår studie visar att kultur och etnicitet samt teorier om vi-och-dom är 

relevanta teoretiska perspektiv att utgå ifrån i förhållande till vårt syfte. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att samtliga studier förespråkar en ökad reflektion från socialarbetarna 

gällande begreppen kultur och etnicitet i förhållande till bemötandet av klienter med utländsk 

härkomst. Sammanhangen som begreppen används på i studierna varierar men befinner sig 

alla inom det sociala arbetets område, med personer som arbetar med varierade klientgrupper 

så som ungdomar och familjer med invandrarbakgrund.  ESF-projekten vänder sig till en 

liknande grupp som socialförvaltningarna träffar i det dagliga arbetet. Skillnaden är att 

socialtjänstens arbete vänder sig till alla medan integrationsprojekten har avgränsade 

målgrupper. Det som skiljer vår studie från tidigare studier som gjorts är att 

integrationsprojektens arbete är outforskad terräng. 

 

3. Teori 

3.1 Val av teori och begrepp 

Eliassi (2006), Kamali (2002) och Sandberg (2010) använder återkommande kultur och 

etnicitet som teoretiska begrepp i sin forskning för att analysera sitt material. Sammankopplat 

med teorier om kultur och etnicitet finns en grundtanke att dessa begrepp skapas och 

återskapas i relation beroende på sammanhanget de nämns i. Etniska grupper definierar sig i 

motsats till andra etniska grupper. De kan därför alltid omfattas av relationer av vi och dem 

(jfr Kamali 2005; jfr Lappalainen 2005). Teori om vi-och-dom väljer vi för att förstå hur 

grupprocesserna fungerar och varför utanförskap och diskriminering skapas.   
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     I teoriavsnittet redogör vi för olika perspektiv för de valda begreppen och teorierna för att 

skapa en egen förståelse för dessa. När empirin analyseras förhåller vi oss öppna för att 

projektpersonalen har olika definitioner av kultur och etnicitet. Enligt ett hermeneutiskt 

synsätt finns ingen objektiv kunskap. Istället finns en subjektiv mening för varje enskild 

individ, men som formuleras i samstämmighet inom en grupp. Om vi hade valt en specifik 

definition av varje teori och begrepp skulle den valda definitionen ständigt riskera att 

jämföras med projektpersonalens. Åsikter på samhällsnivå kan se olika ut, men gruppens 

synsätt influerar de enskilda individerna i den närliggande omgivningen (jfr Thomassen 

2007). Eftersom det existerar olika begreppsförklaringar om kultur och etnicitet ska vi försöka 

att inte lägga in några värderingar och inte fastställa vad som är objektiv kunskap. 

 

3.2 Kultur och etnicitet 

Enligt Magnus Öhlander (2005), forskare i etnologi, går det att dela upp kultur som begrepp i 

tre olika grundbetydelser. Den första betydelsen är kultur i betydelsen som kultiverad och 

utgår från att personer sorteras in i hierarkier där en person kan uppfattas vara mer kultiverad 

och lärd än andra. Den andra betydelsen innebär att kultur har en estetisk innebörd som 

avspeglas i olika konstformer. Till sist används kultur i antropologisk mening vilket betyder 

att begreppet innebär normer som människor lever efter, ideal och värden som är centrala 

samt påverkar hur verkligheten uppfattas och tolkas. Kulturbegreppet är något som kan sättas 

i relation till ett fenomen, till exempel svensk socialtjänst i relation till människors skilda 

kulturella bakgrund. Parallellt uppmärksammar kultur skillnader och kan leda till att 

förståelsen och acceptansen av andra människor tilltar. Kultur kan i avseendet användas för 

att urskilja de kulturella föreställningar som utgör ett hinder för att minska segregationen. Han 

kritiserar de två förstnämnda grundbetydelserna för att ge en snäv bild av kulturbegreppet 

(Öhlander 2005). Med utgångspunkt i vår studie fokuseras främst på den antropologiska 

innebörden, eftersom den berör olika föreställningar och skillnader mellan människor. 

     Begreppen kultur och etnicitet har historiskt sett diskuterats och det är fortfarande något 

som görs. Begreppens mångfald gör att definitioner av dem därför inte ska ses som några 

absoluta sanningar. Samtidigt måste vi vara medvetna om att valda begrepp kommer att ha ett 

inflytande på våra perspektiv. Ofta görs en skillnad på kulturbegreppets emiska och etiska 

betydelse. Det etiska perspektivet syftar på hur det används som analytiskt redskap av 

forskare, medan det emiska används som förklaringsmodell i vardagen för många människor. 

För att förstå en kultur bör forskaren ha ett emiskt perspektiv, men när kulturforskning 
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bedrivs behövs också det etiska för att få en helhetsbild av begreppet kultur och dess innebörd 

i olika sammanhang (Goodenough 1970).       

     Kultur och etnicitet är två begrepp som är förenade. Sandberg (2010) skriver följande: 

 

Kultur och etnicitet är begrepp som är hårt sammanflätade och ofta hörs i den allmänna debatten idag, likväl 

som inom det sociala arbetets olika fält. Icke desto mindre är begreppen svårdefinierade och rymmer ett 

flertal tolkningsmöjligheter (Sandberg 2010, s. 21). 

 

Enligt Thomas Hylland Eriksen (1998), professor i socialantropologi, är det gemensamt för 

alla definitioner av etnicitet att det är en klassificering av människor och som handlar om 

relationen mellan grupper. Etnicitet är föreställningar mellan grupper om att den andra 

gruppen exempelvis är språkligt, religiöst, fysiskt annorlunda. Kultur används ofta som ett 

samlingsbegrepp för skillnaderna (Eriksen 1998). Kultur och religion är enligt Anne Phillips 

(2007), professor i politik- och genusteori, sammanflätade och något som inte kan åtskiljas. 

Hon menar att de inte kan existera utan varandra, eftersom kulturen påverkar hur religionen är 

tolkad och tvärtom. Kulturen inverkar på hur religionens traditioner är konstruerade och 

vilken plats religionen ska ha i människors sociala liv (Phillips 2007). 

     Eriksen (1998) anser också att kultur får mening och blir till uttryck i relation med en 

annan kultur, av den orsaken att när den egna kulturen ställs i förhållande till den andra får det 

en annan social betydelse. Kultur är något som är ombytligt i relation med en annan kultur, 

men också föränderligt över tid. Han menar att det inte går att likställa etniska grupper och 

kulturella grupper då kulturella föreställningar kan täcka flera etniska grupper. Exempelvis 

kan japaner och kineser vara två vitt skilda etniska grupper men betraktas av västvärlden som 

en del av samma kultur (jfr Eriksen 1998).  

     René Léon Rosales (2005), forskare i etnologi, uppmärksammar som Eriksen (1998) ett 

liknande problem med att sätta likhetstecken mellan kultur och etnicitet. Det innebär att 

begreppen används synonymt och att det kan vara ett problem eftersom det fastställer 

skillnader, vilket medför att individuella variationer förbises till förmån för social 

kategorisering. Han menar att den etniska gruppen fixeras till en specifik kultur och enligt 

likhetstecknets logik blir kultur något som är identiskt med etnicitet (Rosales 2005). Vidare är 

Öhlander (2005) också inne på att människor kategoriseras i förhållande till det Rosales 

nämner. Öhlander menar att kultur innebär att skillnader i beteenden kan grupperas och på så 

sätt kan olikheter i egenskaper hos etniska kategorier uppmärksammas. Han menar att detta 
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kan medföra att infödda svenskar betraktar invandrare efter kulturella mallar utifrån vad som 

ses som typiskt svenskt (Öhlander 2005).    

     Vid användandet av begreppet kultur menar Öhlander (2005) att forskaren ser kulturens 

skilda aspekter om han eller hon tar hänsyn till den specifika kontexten som den används i. 

Nyttjandet av kultur kan resultera i olika maktprocesser där människor delas in i diverse 

sociala kategorier och därmed i sociala rangordningar. Västvärlden har sedan tidsepokerna 

kolonialismen och imperialismen bedömt sig vara mer överlägsna gällande ekonomiska och 

kulturella nivåer än andra delar av världen som betraktas vara underlägsna. I motsats till detta 

förekommer kulturrelativismen som karaktäriseras av att alla kulturer ska anses vara 

likvärdiga. Dessa olika perspektiv påvisar att användandet av kultur kan vara problematiskt 

och något som aktiverar motsägande betydelser (ibid.).  

     Kultur är vidare ett komplext begrepp. I och med att det kan ses som en process kontra en 

statisk helhet. Att betrakta kultur som en process resulterar i att kulturella kontexter befinner 

sig i en ständig förändring och innehåller motsägande innebörder. Att däremot betrakta kultur 

som statisk gör att den upplevs vara trögföränderlig. Människor uppfattar ofta sin egen kultur 

som en process och ser istället andras kulturer som statiska och entydiga. Vid de tillfällen som 

kultur används kan en potentiell maktutövning framstå, vilket kan vara om en åtskillnad och 

rangordning görs. Exempel på sådana maktutövningar är den etniska maktordningen samt att 

invandrare behöver en ”Sverigespecifik kompetens” för att arbetsgivarna ska anställa dem, 

vilka infödda svenskar redan har. Maktutövningar är något som kan ställa till med problem 

för vissa etniska grupper och som skapas när människor talar i termer av kultur (Öhlander 

2005). Det är ett fenomen som kan jämställas med vi-och-dom, som vi kommer utveckla 

vidare i studiens teoridel nedan, som förekommer på såväl individnivå som samhällsnivå i 

Sverige (jfr Lappalainen 2005; jfr Kamali & de los Reyes 2005). Sammantaget har 

kulturbegreppet en dubbeltydig roll genom att den såväl bidrar med förståelse som 

upprättandet av skillnader och rangordning. Denna dubbeltydiga roll blir främst iakttagbar när 

kulturen, som även Eriksen (1998) nämner ovan, görs socialt verksam och interagerar med 

andra kulturer (Öhlander 2005).  

     Vår studie ämnar åskådliggöra vad föreställningar, det vill säga sociala konstruktioner, om 

kultur och etnicitet gör och hur det påverkar projektpersonalens arbete. Följaktligen blir vårt 

teoretiska perspektiv av kultur och etnicitet socialkonstruktivistiskt i vår studie. Detta beror på 

att begreppen ständigt befinner sig i förändring och skapas av individerna i kontexten, men att 

föreställningarna om begreppen fungerar likt det som skapar tillhörighet i en grupp individer 

(Öhlander 2005). Vi knyter samman vår studies socialkonstruktivistiska utgångspunkt med 
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forskningen gjord av Stuart Hall (1997), professor i kulturstudier i Storbritannien. Han menar 

att kultur ses som en socialt konstruerad verksamhet som återges och omstruktureras genom 

representation. Hall var socialkonstruktionist och ansåg att språket bidrar till skapandet av 

mening samt att människor följaktligen uppfattar verkligheten genom representationer. Något 

som kännetecknar den meningskapande processen, som vi nämner ovan kallas representation, 

är att betydelse av ett fenomen bildas genom individers språkliga uttryck i interaktion med 

varandra. Hall framställer även att människor använder sig av olika representationssystem, 

som omfattas av begrepp och symboler, i avsikt att förstå och tolka fenomen. Vid bruket av 

begrepp och representation utgör de vad som ger innebörd åt verkligheten innanför en 

specifik kulturell grupp. Skillnader i åskådningar skapas till följd av detta genom språkbruket 

(Hall 1997). 

 

3.3 Vi-och-dom 

Arnstberg (2008) nämner att dagens integration i det svenska samhället har, som vi nämner i 

bakgrundsavsnittet, trots många försök till insatser inte lett till större social förändring för 

invandrare som kommer till Sverige idag jämfört med hur det såg ut från 1970-talets början 

och framåt. Det föranleder att vi behöver titta på teorier som visar på utanförskap och 

maktrelationer på samhällsnivå som vid vår analys av empirin gällande projektpersonalens 

arbete kan vara något som påverkar relationen med deltagarna i projekten. Begreppet vi-och-

dom, som är förknippat med kulturbegreppet, förekommer flitigt inom forskningen och är 

därför vald för vår studie. Innebörden i begreppet syftar främst till att visa hur skillnader 

mellan grupper ser ut och skapas samt hur de representeras i en samhällskontext. 

Vetenskapliggörandet av skillnaderna mellan ett överlägset ”vi” och underlägsna ”dem” har 

generellt skett med hjälp av definitioner som ras, religion och kultur (Kamali 2005). 

     Några av de första forskarna att använda termen vi-och-dom var psykologerna Henri Tajfel 

och John C. Turner (1986). De tar upp att grupper i konflikt med varandra på grund av olika 

åsikter och grundvärderingar som formats på strukturell nivå i de samhällen som gruppens 

individer befinner sig i. Tajfel och Turner pekar på att när motsättningar mellan grupper 

uppstår så stärks individernas identifikation med den egna gruppens värderingar. Ju mer 

individerna i gruppen identifierar sig med den egna gruppens föreställningar, desto mer 

enhetligt ställer de sig fientliga mot andra grupper med avvikande åsikter. Stereotyper, 

förvrängande och diskriminella värderingar lyfts fram för att påvisa att den andra gruppen, 

”dem”-gruppen, är avvikande i motsats till sin egen grupp. Den egna gruppen är centrum och 

normen mot vad allt jämförs. Det blir en andrafiering av de i den andra gruppen. Att byta 
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grupp för den enskilde individen kan i sin tur vara svårt eftersom individen redan är så pass 

förknippad med den tidigare gruppen. Rådande social situation kan beskrivas som en slags 

etnocentrism (Tajfel & Turner 1986).   

     För att göra en koppling till integration skriver forskarna Kamali och Paulina de los Reyes 

(2005) följande: 

 

Integrationspolitiken sätter upp ett mål om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund samtidigt som den vilar på antaganden om människors inneboende olikheter (Kamali 

& de los Reyes 2005, s. 7).  

 

En följd av detta blir således två fördefinierade och hierarkiskt ordnade kategorier, vi och 

dem, som homogent står i motsats till varandra (ibid.). Lappalainen (2005) skriver att 

föreställningar om människors egenskaper och förmågor kan kopplas till kultur, etnicitet och 

ras. Detta kan ses som den norm som möjliggör en i viss mån systematisk och etnisk 

åtskillnad. Grupper associeras med egenskaper som tillskrivs individerna. Det blir en över- 

och underordning, som svart på vitt blir en maktordning utifrån etnicitet.  

     En viktig paradox är att dom-gruppen, genom att existera, format vi-gruppen. Den blir 

därmed en spegelbild av vi. Vi-gruppen kan inte existera utan dom-gruppen. ”Svenskar” 

beskrivs i den egna gruppen som motpol till ”invandrare”. Idén om invandrare gestaltar på 

detta sätt det som svenskar inte är. När negativa tankar om invandrare tas upp görs de till ”de 

andra”, vilket stärker den ”svenska” självbilden, som vi tidigare nämnt kallas andrafiering 

(Lappalainen 2005). ”De andra” görs till en annorlunda grupp som sammansätts av en annan 

sorts människor eller en annan nation. Invandrare blir hårddraget ett mindervärdigt ansiktslöst 

kollektiv. Svenskar blir i den svenska kontexten den ”bättre” rasen och ”bättre” kulturen. 

Därför upplever sig vi-gruppen som de bästa i jämförelsen med alla de andra etniciteterna 

(Kamali 2005). 

     Tajfel och Turner (1986) tar upp är rangordning och ett förminskande av den andra 

gruppen. Det är något som kan tolkas som strukturell diskriminering. Diskrimineringen som 

fenomen är som Lappalainen (2005) tidigare var inne på i många fall övergripande för 

samhällsnormen och sker därför omedvetet av individerna. Majoritetssamhället gynnas och 

den stora gruppens strukturella föreställningar påverkar de mindre grupperna. Det kan visa sig 

både i konkreta situationer som exempelvis rekrytering på arbetsmarknaden, men också 

gällande generella livsvillkor i samhällets organisering. Etnisk arbetsdelning, att vissa 

etniciteter prioriteras, och fördelning av materiella resurser är några exempel. I vissa fall får 

det även sociala faktorer då ”de andra” inte får tillgång till de rätta sociala nätverken för att 
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kunna samverka i samhället och får svårare att integreras (Lappalainen 2005).  

     Undergrupper till strukturell diskriminering är när det sker på institutionell nivå eller 

individnivå. Skulle diskriminering förekomma inom våra valda integrationsprojekt skulle 

detta kunna definieras som institutionell diskriminering. Institutionell diskriminering 

kännetecknas av vissa normer och arbetssätt som kan ha negativ effekt på underordnade 

grupper. Det är när personer inom institutionen tillämpar normerna som diskrimineringen blir 

individuell. Maktperspektivet blir åter aktuellt (Kamali 2005). Definition av norm är när 

någon eller något passar inom de av kulturellt angivna kategorier för att skapa ordning. 

Kategorierna skapas inte individuellt avskilt från sin kontext. De påverkas av kulturens och 

samhällets regler och värden. Normsystem anger beteendemönster som individers agerande 

bör överensstämma med (Bergström 1990). 

     Kamali (2005) beskriver den strukturella och institutionella diskrimineringen som 

sammanflätade och bygger på ett stigmatiserat särskiljande. Han skriver även att anledningen 

till svårigheter att förändra situationen för ”de andra” är eftersom privilegierade grupper 

gynnas av samhällsorienteringen och därför inte ser en poäng i att förändra det. 

Diskriminerande handlingar kan även ske från gruppen som är underordnad i 

samhällshierarkin. 

 

3.4 Medvetenhet om teorianvändning 

Teorier är användbara och nödvändiga för att kunna analysera empirin och för att undvika att 

vi tar ett subjektivt förhållningssätt som sedan kan avspeglas på analysen. Teorier bidrar till 

att sortera det empiriska materialet och hjälper till att tolka det. Forskarna bör vara medvetna 

om att valet av teori alltid styr och påverkar studiens resultat och analys. Det finns en risk att 

om enbart en teori väljs kan forskaren vilja bekräfta att teorin stämmer och inte se andra 

perspektiv på fenomenet. Fler teorier och begrepp gör att det undviks. Det är också viktigt att 

ha kunskap om vad teorin innebär, men också vad den inte innehåller (Kjeldstadli 1998). I 

denna studie har vi valt de två teoretiska begreppen kultur och etnicitet och teorin vi-och-dom 

för att undvika att all empiri och fakta endast ses utifrån en enskild teori. Våra valda begrepp 

och teori är dock tätt sammanbundna för att de i relation till varandra beskriver likvärdiga 

fenomen. Avslutningsvis måste vi vara medvetna om att det finns olika tolkningar och 

teoretiska perspektiv. Det är bara en handfull av alla existerande redogörelser av begreppen 

och teorin som valts för denna studie.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod – intervjuer 

I denna studie användes kvalitativa metoder eftersom de i motsats till kvantitativa metoder 

innefattar mer djupgående forskning av fenomen. Samtidigt kännetecknas kvalitativa 

undersökningar av att forskaren är delaktig och på så sätt observerar fenomenet i sin kontext. 

Den kvantitativa metoden strävar tvärtom efter att hitta en förklaring, granska empirin utifrån 

och hårddraget göra allting kvantifierbart (Ahrne & Svensson 2011).  

     Vilken datainsamlingsmetod en studie använder sig av är beroende av dess frågeställning. 

En kvalitativ forskningsintervju innebär att forskaren vill förstå världen ur intervjupersonens 

synvinkel. Intervjufrågorna syftar till att ge så beskrivande svar som möjligt. Den som 

intervjuar ska vara uppmärksam på mönster i beteenden och hur intervjupersonerna svarar 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vår studie är inriktad på att erhålla kunskap om 

projektpersonalens upplevelser och deras narrativa förklaringar av möten med personer av 

invandrarbakgrund. Av den anledningen användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer då 

vi skulle kunna jämföra och se likheter och olikheter i intervjupersonernas svar. Intervjuerna 

var semistrukturerade vilket innebär att vi kunde anpassa frågorna efter hur intervjun 

utvecklade sig och inte var låsta till en fast mall som vid strukturerade intervjuer. Svarsbilden 

blev bredare och dimensionerna i samtalet fler (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). På 

liknande sätt har många studier (se Kamali 2002, Eliassi 2006) i den tidigare forskningen 

använt sig av kvalitativa intervjuer, vilket uppvisar att denna datainsamlingsmetod varit 

tillämpbar.  

     Skälet till varför vi valde individuella intervjuer istället för fokusgruppintervjuer var för att 

intervjupersonerna inte skulle påverka varandras svar (jfr Dahlin-Ivanoff 2011). Det är viktigt 

att vara medveten om maktstrukturer i intervjuer och att forskaren som ställer frågor är den 

som avgör hur samtalet läggs upp. Denna medvetenhet beaktade vi i studien. Den som blir 

intervjuad kan ha dolda intentioner med sina svar och deras handlingar kan se annorlunda ut i 

praktiken (Kvale & Brinkmann 2009). Genom denna kännedom blev vi mer öppna för flera 

existerande perspektiv om samma situation och våra egna åsikter var sannolikt inte lika 

dominerande (jfr Andersson & Swärd 2008). 

 

4.2 Urval 

Forskarna Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) förespråkar att en forskare bör 

fokusera på kvaliteten av intervjuer istället för kvantiteten, eftersom ett mindre antal 
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intervjuer ligger till förmån för analysen. De menar att ett stort urval i en kvalitativ studie 

resulterar i att möjligheterna för en bra och djup analys minskas medan ett för litet urval kan 

försvaga möjligheterna att generalisera och åskådliggöra skillnader (ibid.) Baserat på detta 

resonemang beslutade vi att intervjua projektcoacher i tre olika ESF-projekt för att kunna få 

en så bred och innehållsrik analys som möjligt, samt finna svar på studiens frågeställning 

inom den givna tidsramen. Sammanlagt genomfördes det individuella intervjuer med nio 

projektcoacher, vilka var tre från varje ESF-projekt. Vidare försökte vi inte i något avseende 

göra anspråk på generaliseringar beträffande all projektpersonal i hela Sverige, med tanke på 

studiens omfattning.  

     I studien använde vi oss av ett målinriktat urval och utgick från vår problemformulering 

och frågeställning när vi kontaktade projektpersonalen. Målinriktat urval innebär att forskaren 

försöker skapa en koppling mellan forskningsfrågorna och intervjupersonernas svar (Bryman 

2011). Att vi valde två förhållandevis invandrartäta kommuner, en mellanstor och en mindre, 

med ESF-projekt som i större utsträckning arbetar med målgruppen personer med utländsk 

bakgrund, var också en del av vårt målinriktade urval. Två av projekten var förlagda i den 

mellanstora kommunen, medan det tredje i den mindre kommunen. I och med att analyserna 

av intervjupersonernas svar var från projektpersonalen som var tillgänglig vid studiens 

tidpunkt innebär det att vi också gjorde ett bekvämlighetsurval (ibid.). Bekvämlighetsurvalet 

är emellertid underordnat kriteriet att de intervjuade skulle kunna tillföra något till studiens 

frågeställning.  

     För att erhålla och komma i kontakt med intervjupersoner valde vi att kontakta ESF-

projektens projektledare eftersom de sannolikt hade bättre möjlighet att kunna avgöra vilka i 

personalen som arbetar med olika invandrargrupper. Projektledarna kontaktade i sin tur några 

utav personalen som även tog kontakt med sina kollegor som ville medverka i studien. Det 

resulterade i att vi även använde oss av ett så kallat snöbollsurval. Forskaren tar hjälp av 

redan valda personer och söker sig fram till andra personer som tas med i urvalet (Bryman 

2011).  

 

4.3 Intervjupersoner 

Urvalet består av nio intervjupersoner som har skilda åldrar, utbildningar och 

yrkeserfarenheter. Projektpersonalens utbildningsbakgrund varierar från exempelvis 

socionom till lärare. Sett till könsfördelningen har vi i vår studie totalt sex kvinnor varav tre 

av dessa har invandrarbakgrund men som bott i Sverige under lång tid. Resterande tre 

intervjupersoner är män.  
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     Namnen vi använt oss av på projektpersonalen är fiktiva för att upprätthålla 

konfidentialiteten. Alexandra, Elena och Sara har utländsk bakgrund men jobbar alla inom 

olika ESF-projekt. Klas och Mats jobbar tillsammans med Alexandra. Elena arbetar i samma 

integrationsprojekt som Torsten och Ursula. Slutligen tillhör Gerd och Stephanie samma 

projekt som Sara.   

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att söka efter olika integrationsprojekt på ESF-rådets webbplats. Där fann vi 

till en början fyra projekt som hade målgruppen personer med utländsk bakgrund, som utifrån 

vårt syfte gjorde att de var intressanta att undersöka i vår studie. Vi tog sedan kontakt med 

projektansvariga för de berörda projekten via mail och telefon. Tre av de projektansvariga 

svarade på våra meddelanden och var positiva till att delta i studien. När vi hade bokat in tider 

för intervjutillfällena skickade vi ut ett informationsbrev (Se Bilaga 1) med information om 

studiens syfte och formalia angående intervjuns upplägg. Vi uttryckte en önskan att de 

projektansvariga skulle vidarebefordra brevet till kollegor som skulle medverka i en intervju. 

Det enda vi poängterade för de projektansvariga var att kollegorna de tillfrågade dagligen 

skulle arbeta med personer med utländsk bakgrund. 

     De nio intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen. Vi delade upp varje projekt för sig under 

en tvåveckorsperiod. Intervjuerna planerades ta cirka en timme, vilket också de flesta visade 

sig göra. Anledningen till att intervjuerna var en timme långa var för att vi skulle få en god 

och bred inblick i deras kontext samt uttömmande svar från intervjupersonerna (jfr Kvale & 

Brinkmann 2009). Enligt forskaren Pål Repstad (2007) är det en fördel att vara två som 

intervjuar då forskarna i efterhand kan diskutera intervjun och eventuella olika tolkningar. Vi 

valde att utföra samtliga intervjuer gemensamt eftersom vi trodde att två olika perspektiv på 

intervjusvaren skulle leda till mer varierade följdfrågor. Även vid analyserandet tänkte vi att 

det skulle bli enklare att analysera det empiriska materialet då båda två var insatta i det som 

sagts. Repstad tar även upp att det är bra om intervjun äger rum i en miljö som 

intervjupersonen känner sig bekväm i. Därför valde vi att utföra varje intervju på deras 

respektive arbetsplats. Transkriberingarna av intervjuerna, som vi spelade in med hjälp av 

mobiltelefoner, delades upp så att vi skrev hälften var. Eftersom vi spelade in med två 

mobiltelefoner minskades risken att missa något som sades. Vi transkriberade utifrån vår 

intervjuguides frågeställningar och inkluderade följdfrågor. Att strukturera upp materialet 

med hjälp av intervjuguiden redan vid transkriberandet är bra, menar Repstad (2007). Vi 

tyckte även det gjorde arbetsprocessen smidigare. 
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4.5 Vetenskapsteoretisk ansats  

Hermeneutiken menar att världen inte är objektiv utan snarare består av fenomen som måste 

tolkas för att förstås. Anledningen till att vi valt denna ansats var för att vi ville förstå en 

övergripande bild av hur subjektiva föreställningar om kultur och etnicitet tar sig uttryck i 

projekten. Genom att fokusera på den enskilde personalens berättelser går det att hitta orsaker 

till föreställningarna från samhällsnivå ner på individnivå. Hermeneutik syftar till att förstå 

innebörden i handlingar beroende av tid, rum och social miljö i olika kontexter (jfr 

Thomassen 2007). Vi var medvetna om att integrationsprojektens kontext, som ligger till 

grund för vår studie, skiljer sig från andra projekt i andra kontexter. Per-Johan Ödman (2007), 

professor i pedagogik, skriver att för att förstå världen är språket nödvändigt i beskrivningen 

av det som sker. Med koppling till vår teori ville vi urskilja subjektiva tankegångar som en 

funktion som skapar mening i vardagslivet. Vår ansats blev därmed också 

socialkonstruktivistisk. Det projektpersonalen i vår studie sagt gällande kultur och etnicitet 

kan ses som socialt konstruerat. Det som uttalas blev också det som konstruerar själva 

fenomenen. Språk och tanke är även i detta perspektiv sammankopplade och hjälper till att 

beskriva erfarenheter och händelser i interaktionen med andra människor (Burr 2003).  

     Forskaren Magdalene Thomassen (2007) skriver att socialkonstruktivism eftersträvar att se 

vad sociala konstruktioner gör, snarare än vad det är. I vår studie gällande vad 

föreställningarna om kultur och etnicitet kan göra för arbetet med projektdeltagarna. Att något 

är konstruerat medför att det inte är möjligt att förnimma oberoende av de aktörer som 

konstruerar dem. Det finns två allmänna ståndpunkter i socialkonstruktivismen som skiljer sig 

från varandra i och med dess skilda åsikter om förbindelsen mellan konstruktion och 

verklighet. Å ena sidan uppfattas det utifrån en ståndpunkt att konstruktionerna existerar 

oberoende av begrepp och praktiker, medan det å andra sidan finns konstruktioner som endast 

existerar på grund av dessa begrepp och praktiker (Thomassen 2007). I vår studie hade vi som 

utgångspunkt att konstruktionen av föreställningar om kultur och etnicitet existerar eftersom 

projektpersonalen sätt att benämna och kategorisera skapar eventuella problem. Vi tror dock 

att det finns allmänna kulturella perspektiv på samhällsnivå som kan influera personalen i 

ESF-projekten som tar sig uttryck på individnivå. Det kunde påverka bemötandet mot 

projektdeltagarna av annan kulturell bakgrund. Vi ville inte leda intervjupersonerna mot ett 

svar, på grund av att de möjligen hade en annan uppfattning av det i sin samhällsstruktur. 
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4.6 Generaliserbarhet och trovärdighet  

Svensson och Ahrne (2011) menar att forskning måste vara generaliserbar. Generaliserbarhet 

betyder att forskaren strävar efter att studiens mindre undersökningsgrupp ska kunna vara 

allmänt tillämpbar på den stora populationen (ibid.). Då vår studie omfattade intervjuer med 

nio intervjupersoner, resonerade vi att fler intervjuer var för tidskrävande och att nio stycken 

gav tillräckligt material att analysera. Vi var medvetna om att projektpersonalen inte är 

representativa för samtliga ESF-projekt, men målet med studien var att få olika indikationer 

gällande hur föreställningar om kultur och etnicitet kan ta sig uttryck.  

     Ur trovärdighetssynpunkt ska vår studie vara genomskinlig, transparent, det vill säga att 

den är möjlig att debattera och bli utsatt för kritik. Studien ska även vara möjlig att genomföra 

av en annan forskare (Svensson & Ahrne 2011). Dock kommer studien aldrig kunna upprepas 

helt eftersom den bygger på våra tolkningar av materialet. Medvetenheten om den egna 

förförståelsen är även något som nämns i hermeneutiken (jfr Thomassen 2007). I vårt fall 

kunde försvårande omständigheter också vara att projekten varit anonyma på grund av 

konfidentialitetskravet. Trovärdighet i forskningen hör också samman med kvaliteten på det 

insamlade materialet (Svensson 1994). Vi ägnade oss åt ett ständigt ifrågasättande av 

forskningsprocessen och gjorde en noggrann kontroll av empirin för att öka trovärdigheten, 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) poängterar är nödvändigt.  

 

4.7 Etiska överväganden 

De etiska överväganden vi gjorde i vår studie baseras på olika etiska krav som 

Vetenskapsrådet (2011) tagit fram. Individskyddskravet betyder att individerna, i vårt fall 

projektpersonalen, inte tar skada av studiens undersökning och resultat. Vi ansåg att det fanns 

ett värde att undersöka föreställningar om kultur och etnicitet i vår valda kontext eftersom 

dessa föreställningar kunde påverka relationen med projektdeltagarna. Studiens 

forskningsvärde såg vi som betydande trots att det skulle kunna väcka negativa känslor hos 

intervjupersonerna. Individskyddskravet innefattar ett informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Genom att vi tydligt informerade projektpersonalen 

om studiens innebörd, rätten till att avbryta sin medverkan och att deltagande var frivilligt 

såväl på förhand som i efterhand ansåg vi att informationskravet uppfylldes. Samtidigt 

skickade vi ut ett informationsbrev till projektpersonalen. Samtyckeskravet går i sin tur ut på 

att intervjupersonerna samtycker till det som forskaren informerar om. I informationsbrevet 
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nämnde vi vad det innebär att delta i studien och att det behövdes ett medgivande från 

samtliga intervjupersoner.  

     Vidare skriver Vetenskapsrådet (2011) om ett säkerställande av deltagarnas identitet så den 

inte framgår i materialet. Enligt konfidentialitetskravet bör forskaren inte avslöja 

personuppgifter i studiens empiriska redovisning. I avsikt att inte röja dessa uppgifter använde 

vi inte projektpersonalens riktiga namn. Istället skapade vi fiktiva namn. Vi valde att inte 

heller skriva ut projektens namn eftersom våra valda kommuner var av mindre storlek och har 

få integrationsprojekt, vilket gör att deras anonymitet inte skulle kunna säkerhetsställas. 

Nyttjandekravet innebär att materialet som samlas in endast får användas för forskningens 

ändamål. I enlighet med nyttjandekravet användes det analyserade intervjumaterialet enbart 

till vår studie. Inspelade intervjuer raderades när studien avslutades.  

     Utöver det som Vetenskapsrådet (2011) tar upp tog vi även hänsyn till 

barmhärtighetsprincipen. Den bygger på att forskaren visar respekt för andra människors 

uppfattningar och har ett öppet förhållningssätt redan på förhand, för att inte döma ut den 

berörda individens uttalande direkt. I vår studie innebar det att vi vid våra intervjuer inte la 

personliga värderingar i de svar vi fick från intervjupersonerna. Likaså innebär 

barmhärtighetsprincipen att forskaren ser till kollektivets, snarare än individens, handlingar 

när empirin ska analyseras. Tolkningar i materialet som får intervjupersonen att verka 

oförnuftig bör undvikas i största möjliga mån (Gilje & Grimen 2007).  

 

4.8 Analysmetod 

I vår studies analys av intervjuerna använde vi oss av innehållsanalys som metod vilket 

innebär att forskaren skapar teman baserat på studiens frågeställningar och frågorna som det 

grundar sig på. En innehållsanalys belyser det mest relevanta i materialet på ett metodiskt och 

strukturerat sätt. Vi tog därmed ut de mest väsentliga delarna av intervjusvaren och 

sammanfattade dem i korta meningar. Detta kallas meningscentrering (Kvale & Brinkmann 

2009). Metoden hjälpte oss även att se hur vanligt förekommande ett fenomen var, 

exempelvis diskriminering, och för att se skillnader eller likhet i projektpersonalens svar. Att 

blanda metoder som vi gjorde i förarbetet till vår analys kallas bicollage. Det är ett vanligt 

förekommande arbetssätt där forskare kombinerar olika tekniker för att organisera materialet 

(ibid.). Det empiriska materialet analyserade vi med begreppen kultur och etnicitet och teori 

om vi-och-dom. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Introduktion 

Resultat och analys presenteras utifrån teman som grundar sig i studiens syfte och 

frågeställningar. Det empiriska materialet följs av en analys med samband till tidigare 

forskning och teori. 

 

5.2 Föreställningar om kultur och etnicitet 

I detta kapitel tar projektpersonalen upp sina egna föreställningar om kultur och etnicitet och 

hur det påverkar deras arbete i integrationsprojekten. 

     Elena gör en jämförelse mellan olika kulturer sett till deras vilja att arbeta. Hon jobbar 

hellre med de som är mer motiverade.  

[…] jag har fördomar om att somaliska kvinnor inte vill särskilt mycket. Så är det tyvärr. Jag har den 

fördomen. Har jag en somalisk kvinna framför mig kan coachningen gå till på ett helt annat sätt än om jag har 
en driftig man från Balkan som vill nånting. [Elena]  

Hon vet att fördomar existerar och påverkar arbetet. Samtidigt menar hon att fördomarna 

oftast stämmer överens med verkligheten och att det är vid få tillfällen de varit felaktiga. Det 

är viktigt för sammanhanget att poängtera att coachningen påverkas beroende på deltagarnas 

etniska bakgrund. Torsten säger att han har fått fördomar bekräftade under sitt yrkesliv och att 

alla människor har fördomar även om de inte medger det. Han konstaterar dock att hans 

fördomar har minskat i kontakt med personer med annan kulturell bakgrund under åren han 

har arbetat. 

     Både Alexandra och Klas ger specifika exempel på kulturella skillnader. Klas tar upp att 

deltagare från Somalia tenderar att inte förhålla sig till tiden på samma sätt som i den svenska 

kulturen och det är något som kan påverka arbetsgivarnas inställning till dem. Elena motiverar 

det med att kravbilden är högre på den svenska arbetsmarknaden. Det kan tolkas som att 

synen på tid därmed är exempel på en kulturell skillnad som projektpersonalen måste hantera 

eftersom de befinner sig i ett mellanläge där de ska matcha deltagarnas kontra arbetsgivarnas 

krav. Det finns strukturer i det somaliska samhället som gör att somalier är mer benägna att 

sätta sin tilltro till individer i andra kulturer, menar Alexandra. Med detta anser hon att 

somalierna förlitar sig på att myndigheterna ska lösa deras problem. Mats benämner även 

somalierna som en mer språksvag grupp än andra, men att detta även gäller de flesta individer 

från länder utanför Europa. Generellt anser Mats att samhällsstrukturen ser annorlunda ut i 

många länder med annan kultur och att invandrarna som kommer till Sverige har olika 
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förutsättningar för att lära sig den svenska kulturen. 

     Föreställningar att patriarkala strukturer hindrar kvinnor att komma ut i samhället är något 

som nämns av flera intervjupersoner. Sara menar att somaliska kvinnor på grund av detta har 

en längre startsträcka när de kommer till det svenska samhället. Hon menar att ”våra 

erfarenheter fortfarande skiljer sig hundratals år i till exempel progression”. De somaliska 

kvinnorna har svårt att släppa sin egen kultur menar Elena. Hon säger: ”Att komma till 

Sverige och skaffa sig ett jobb och dessutom föda tio barn och försöka ta hand om dem 

samtidigt som man tar hand om hemmet, det är omöjligt.” Detta är något även Sara är inne på, 

som säger att andra samhällen är mer patriarkala än det svenska. De patriarkala skillnaderna 

gör också att kvinnorna inte får samma utbildningsmöjligheter i sitt hemland, menar Torsten. 

Ursula anser att kvinnorna är styrda av sina män vilket försvårar det individuella arbetet för 

personalen i projekten. Hon fortsätter med att säga att i vissa fall vill inte kvinnorna skaffa ett 

jobb eller körkort före sin man eftersom de är uppfostrade så. Alexandra säger att kultur kan 

vara anledningen till att en person tackar nej till en insats och att det är svårt att skilja mellan 

kultur och religion när det gäller beteendet.  

     Mats och Sara nämner att religionen generellt kan vara ett hinder för att deltagarna ska 

komma ut i det svenska samhället. Ursula tycker att det största hindret för främst kvinnor är 

just religionen eftersom deras kultur är grundad på trosuppfattningar. Stephanie understryker 

det Klas, Mats och Sara är inne på om att tidsuppfattningen och religionen är de största 

anledningarna till att det sker kulturkrockar för invandrare i det svenska samhället. En 

generalisering av personer utefter religion innebär att invandrare på arbetsplatsen har religiösa 

traditioner som de inte vill släppa, vilket är något som Ursula yttrar i intervjun. Det blir ett 

problem när de ska anpassa sig på arbetsplatserna. I motsats till detta tycker Elena att det är 

skillnad mellan religion och religion i dess utövning på grund av att det finns skilda 

traditioner. 

     Vi ställde under intervjuerna frågan om kulturkrockar skett i mötet med deltagare. 

Stephanie menar att kulturkrockar sker eftersom alla individer är unika och när det inträffar 

något som inte förutsätts. Som vi nämner ovan så beskriver Stephanie och Klas 

tiduppfattningen som ett problem, och kan beskrivas som en kulturkrock i förhållande till 

svenska normer. Klas säger:  

Sen vi märker ju vissa skillnader, det jag tog som exempel med tid, det ser vi rätt så snabbt eftersom man är uppmärksam på 

det. Här skulle det ju kunna vara att kommer man sent första gången och man är från Somalia, då vet vi det att där har tiden 

en annan betydelse [...] Man har ju den fördomen att de inte är helt ovanligt att de resonerar annorlunda där nere liksom. 

[Klas] 
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Sara och Alexandra talar båda om en skillnad i hur samhället ser på olika arbetsuppgifter i 

Sverige. Bland annat nämner Sara en person från Somalia som sa att han hade erfarenhet att 

arbeta på biograf, men det visade sig att han hade en videoapparat som han visade film på för 

betalning. 

5.3 Analys av föreställningar om kultur och etnicitet 

Då Elena säger att hon är medveten om att hon har fördomar och därmed gör en åtskillnad 

mellan personers etniska och kulturella ursprung går det utifrån Sandberg (2010) att dra 

slutsatsen att hon eventuellt jobbar tvärkulturellt då hon har ett självkritiskt tänkande om hur 

egna värderingar kommer i konflikt med andra kulturer. Däremot ser vi en kluvenhet i hennes 

resonemang eftersom Elena säger att hon hellre jobbar med motiverade personer. Hon kallar 

män från Balkan mer arbetsamma än kvinnor från Somalia. Det kan ses som ett förminskande 

av en grupps värde och resulterar i att maktprocesser skapas genom att människor delas in i 

sociala kategorier och rangordnas beroende på både kulturell och etnisk bakgrund. Risken är 

att Elena i detta fall möjligen rangordnar mannen från Balkan som mer motiverad och 

prioriterar honom framför den somaliska kvinnan (jfr Öhlander 2005; jfr Kamali 2005).  

     Angående kulturkrockar nämner Klas, Mats och Sara skillnader i tidsuppfattning. Det går 

med utgång i Dominelli (2008) se att projektdeltagarna av invandrarbakgrund ses som utsatta 

för kulturell rasism av samhället och blir ”de andra”, det vill säga några som avviker från 

normaliteten. Det normala är i sin tur definierat av den svenska kulturen (jfr Bergström 1990). 

Klas nämner generellt att gruppen somalier ser tiden på ett annorlunda sätt än i Sverige. Som 

etnisk grupp kan de därför riskera att fixeras till frågan om tidsuppfattning som anses vara 

grundad i deras kultur. Det kulturella draget blir därför samstämmigt med deras etnicitet. Det 

är jämförbart med det som kallas likhetstecknets logik (jfr Rosales 2005). Vi ser även till 

Eriksen (1998) som menar att en specifik kultur får mening i förhållande till andra kulturer 

och att vissa beteenden får en annan social betydelse. Somaliers tidsuppfattning är sannolikt 

inte ett problem i deras eget hemland. Eriksen skriver att etnicitet är föreställningar mellan 

grupper och att den andra gruppen är kulturellt annorlunda. Hans syn på etnicitet samstämmer 

med ovan nämnda intervjupersoners åsikter eftersom de uttrycker att det finns skillnader i 

kulturen beroende på ursprung. Det går att se en medvetenhet hos Elena och Torsten om att de 

har fördomar. De måste vara medvetna om fördomarna för att kunna påverka sitt beteende och 

jobba utefter antirastiska metoder (jfr Dominelli 2008). 

     Mats åsikt om att samhällsstrukturen ser annorlunda ut i många länder med annan kultur 

innebär att invandrare har olika förutsättningar att lära sig den svenska kulturen. Sara 
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uttrycker att det ”skiljer hundratals år i till exempel progression” mellan samhällena och att vi 

tolkar det som att det finns en överlägsenhet i den egna kulturen som sägs ha utvecklats, 

medan de andra kulturerna betraktas som statiska. Återigen kan vi jämföra med en 

rangordning och att Sara eventuellt ser att Sverige är överlägset och utvecklats snabbare i 

jämförelse med andra kulturer. Den svenska kulturen ses möjligen som den bästa av 

kulturerna (jfr Kamali 2005; jfr Öhlander 2005). 

     Projektpersonalens uttalanden visar att de anser att religion är sammankopplat med kultur 

när de pratar om kulturkrockar. Vi kan se utifrån det Phillips (2007) skriver med liknande 

förklaring gällande att dessa begrepp är tätt sammanflätade och inte är något som kan delas 

upp. Kulturen inverkar på konstruerandet av religiösa traditioner och vilken plats de har i 

deras liv. Eftersom intervjupersonerna beskriver religionen som ett hinder när det gäller att 

komma ut i det svenska samhället och arbetsmarknaden går det att se en koppling till det Sara 

är inne på gällande patriarkala strukturer. Hon menar att det inte existerar i samma 

utsträckning i den svenska kulturen. Vår tolkning är att de patriarkala åsikterna strider mot 

den svenska normen av hur kvinnor ska vara i Sverige. De patriarkala strukturerna finns kvar 

eftersom den egna kulturen kan ha så starkt fäste i religionen och fortfarande påverkar deras 

sociala liv (jfr Phillips 2007; jfr Dominelli 2008). 

     Eftersom Ursula, men även arbetsmarknaden enligt intervjupersonerna, gör en 

generalisering av religionsutövare anser vi att det eventuellt skapas ett vi och dem. Vi-

gruppen, som i detta fall är aktörer på den svenska arbetsmarknaden, och dom-gruppen som är 

religionsutövare, har skilda åsikter som inte är förenliga med den svenska kulturen. Detta blir 

problematiskt eftersom ”de andra” måste lära sig kulturen för att kunna integreras i samhället 

med utgångspunkt vad arbetsgivarna kräver (jfr Tajfel & Turner 1986; jfr Dominelli 2008). 

Elena menar att det finns olika sätt att utöva religion och att detta grundar sig i olika 

traditioner. Vi skulle därför kunna dra slutsatsen att det finns vissa varianter av religioner som 

kan anses vara mer förenliga med den svenska normen. En generell koppling vi därmed kan 

göra utifrån projektpersonalens svar är att ett åskådliggörande av individens egna kulturella 

yttringar, i detta fall religiösa, som bör beaktas då alla individer har unika erfarenheter. 

Föreställningar om kultur kan uppmärksamma skillnader vilket kan leda till att förståelsen och 

acceptansen för andra människor ökar eller tvärtom minskar (jfr Öhlander 2005). 

     Sammanfattningsvis går det att se att intervjupersonerna har föreställningar om kultur och 

etnicitet som i flera fall placerar det svenska samhället och kultur som norm i relation till 

andra kulturer vilka ses som avvikande. Det finns maktstrukturer i samhället som skapar en 

rangordning utifrån vilken status individen har. Intervjupersonerna menar att det finns 
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kulturella yttringar med upphov i religionen och som förfaller problematiskt i den svenska 

samhällskontexten och därmed för det projektuppdrag de har gällande att göra människor 

anställningsbara.   

 

5.4 Diskriminering 

Vi tror oss i detta kapitel kunna se att intervjupersonerna inte ser sig själva som 

diskriminerande. Intervjupersonerna riktar snarare blicken mot samhället och arbetsgivarna. 

Diskriminering från arbetsgivarna på arbetsmarknaden kan bland annat ske på grund av rädsla 

och fördomar gällande språkliga och kulturella skillnader.   

     Alexandra och Mats talar om diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hur bra 

språkkunskaper en invandrare besitter. Klas talar om att personer med invandrarbakgrund 

trots goda svenskkunskaper kan bli diskriminerade i det svenska samhället på grund av att de 

har ”ett annorlunda klingande efternamn”. ”Det finns ett visst tankesätt att först kommer 

svenskar och sedan de andra.” säger Alexandra. Även Elena och Ursula beskriver invandrare 

som mindre populära än typiskt ”svenska” på den svenska arbetsmarknaden, även om de har 

högre kompetens och utbildning. Det är möjligt att utbildningar från andra länder värderas 

olika beroende på var de har sitt ursprung, menar både Torsten och Gerd. Ursula uttrycker att 

invandrare får bevisa mer än ”svenskar” på grund av att de har sämre språkkunskaper. När det 

blir problem i vardagslivet pekar samhället ofta på de kulturellt annorlunda som orsaken till 

detta, säger Sara. Torsten menar att det kan finnas en utbredd syn i samhället som ser 

invandrare som några som ”parasiterar på samhället”, eftersom de upplevs inte kunna försörja 

sig på egen hand. Det går tydligt att se att projektpersonalen i sitt uppdrag att integrera 

invandrare har stött på fördomar från arbetsgivarna. 

     Vi ser fler möjliga problem utifrån svarsmaterialet och att det kan finnas faktorer som gör 

att diskriminering sker på samhällsnivå. Alexandra beskriver en rädsla från samhället och att 

det kan bli en kostnadsfråga för arbetsgivare att anställa en person som sedan inte förstår 

arbetsuppgifterna. Stephanie utvecklar att språksvagheten hos invandrare blir tidskrävande 

och problematisk vid anställning. Många av intervjupersonerna hävdar att det generellt finns 

en okunskap i samhället gällande andra kulturer som är upphov till fördomarna. Både Gerd 

och Sara talar om en ovana att möta invandrare med annan kultur och att det finns en skepsis 

från det svenska samhället gällande detta. Det blir lätt en förenkling av en grupp där alla 

tillskrivs samma egenskaper, fortsätter Sara. Missköter sig en person av en viss nationalitet 

drar många företagare slutsatsen att alla från det landet är likadana, säger Torsten.  
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[…] att förstå hur vi tänker här, och inte haka upp sig, att det blir för mycket konflikter med omgivningen så 

är det ju jätteviktigt att man förstår hur svensk kultur fungerar och varför svenskar gör på ett speciellt sätt och 

inte som de är vana vid. Det här med att minska på konflikter och motsättningar även i arbetslivet. Att du 

förstår att det kommer se illa ut om du släpar med din bönematta och ber fem gånger om dagen, det är liksom 

ingen arbetsgivare som kommer jubla. Sånt som vi tycker är självklart, som att prata religion på arbetsplatsen, 

det gör vi inte här. Det gör man ju i deras hemländer. [Ursula]  

 

Det säger Ursula om arbetsplatsers attityder mot invandrare om att de bör anpassa sig till den 

svenska kulturen och att invandrare behöver sätta sig in i den svenska kulturen för att färre 

konflikter ska ske med omgivningen. Det kan tolkas som att hon ger uttryck för paternalism 

genom att hon ser det svenska samhället som rättfärdiga att uppfostra invandrarna även om 

det strider mot deras egna önskemål. 

     Torsten ser diskriminering ur en annan aspekt. Han tror att vissa invandrare kommer 

lättare undan när de missköter sig på en arbetsplats eftersom arbetsgivare är rädda för att bli 

stämplade som rasister. Torsten berättar att han sagt till en deltagare att ”[…] tur att du inte är 

svensk, för hade du betett dig på det sättet då hade du åkt ut med röven före”. Fortsättningsvis 

sett ur ett invandrarperspektiv så tar Stephanie upp att diskriminering är ömsesidigt och utgår 

från att det är homogena grupper som inte är vana vid de andras kultur. 

 

5.5 Analys av diskriminering 

Alexandra, Klas, Mats och Ursula pekar på att språket är huvudorsaken till att diskriminering 

förekommer. Detta stämmer med SOU (1997:82) om att invandrare av just språkliga skäl har 

svårt att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Gällande diskrimineringen från 

arbetsmarknaden som intervjupersonerna pratar om gör vi en koppling till det Johansson 

(2012) tar upp om att det finns bristfälliga ekonomiska resurser som kan innebära ett hinder 

för integrationen. Arbetsgivare vågar därmed inte ta chansen att anställa en person med 

invandrarbakgrund som är språksvag eftersom det blir en extra kostnad om de sedan tvingas 

anställa en ny person. Det kan tolkas som att projektpersonalen uttrycker det som ett hinder 

när det gäller att få ut invandrare på arbetsmarknaden.  

     Invandrare har svårare att få jobb även om de har högre kompetens och utbildning än 

infödda svenskar menar Elena, Klas och Ursula. Exemplet som tas upp är att namnen kan låta 

annorlunda än typiskt svenska namn. Detta kan handla om att vissa grupper i samhället är mer 

”privilegierade” än andra, med ursprung i kulturen. I detta fall kan arbetsgivarna motsätta sig 

att förändra situationen i samhället eftersom de gynnas av rådande samhällsordning, vilket vi 

också tror eventuellt kan vara en försvårande orsak för invandrare i integrationen (jfr Kamali 

2005). Utifrån det Arnstberg (2008) nämner angående att jobben inte räcker till för 
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invandrarna, trots att de har tillräcklig erfarenhet, kan vi se tecken på i projektpersonalens 

svar att de få jobb som finns går till personer med kulturellt svensk bakgrund. Det tycker vi 

kan kopplas till att invandrarna inte har de ”Sverigespecifika kompetenser” som arbetsgivarna 

efterfrågar (jfr Öhlander 2005). För att åter citera Alexandra: ”först kommer svenskar och 

sedan de andra”. 

     Diskrimineringen på arbetsplatser, och bland annat i ESF-projekten, skulle kunna 

beskrivas som institutionell. Utifrån det Ursula nämner om anpassning, att exempelvis inte ta 

med sig bönemattor till arbetsplatsen, gör att invandrare som inte anpassar sig till den svenska 

kulturen och arbetsmarknaden eventuellt stängs ute. Utestängningen grundar sig också på ett 

icke-reflekterande förhållningssätt eftersom denna diskriminering sällan ifrågasätts (jfr 

Dominelli 2008). I projektmålen kan det finnas uttalat att deltagarna ska anpassa sig, vilket 

personalen måste förhålla sig till och upprätthålla i arbetet. Diskriminering som arbetsgivare 

kan utöva är oftast inte något de medvetet ägnar sig åt. All institutionell diskriminering har 

sitt upphov i den svenska samhällsnormen som grundar sig på strukturella föreställningar på 

samhällsnivå. Infödda svenskar blir den dominerande gruppen i förhållande till de 

minoritetsgrupper invandrare ingår i. Därmed förminskas invandrargruppernas värde (jfr 

Kamali 2005; jfr Lappalainen 2005).  

    I likhet med Klas åsikter i tidigare kapitel talar Sara om ett förenklande från samhället av 

etniska grupper gällande vilka egenskaper som tillskrivs dem. All systematisk åtskillnad som 

intervjupersonerna uttrycker kan ha sin grund i att föreställningen om att människors 

egenskaper sätts i förbindelse till deras kultur och etnicitet. Invandrarna blir ”de andra” och 

idén om invandrare blir en motpol till det svenskar inte är. Vi tolkar att det gemensamt för all 

den diskriminering intervjupersonerna uttrycker åskådliggör hierarkiska maktstrukturer 

utifrån kulturell och etnisk bakgrund (jfr Lappalainen 2005; jfr Öhlander 2005). Stephanie 

uppmärksammar att diskriminering är ömsesidigt och vi tolkar det som att hon föreställer sig 

att även invandrargrupper ser sig själva som vi-grupper i relation till svenska dom-grupper. 

Att invandrare inte kommer ut på arbetsmarknaden kan ses som en motsättning mellan 

grupper vilket kan stärka individens identifikation i den egna gruppen. Även medlemmar i 

den underordnade gruppen kan utföra diskriminerande handlingar (jfr Tajfel och Turner 1986; 

jfr Kamali 2005) 

     Sammantaget går det att se att intervjupersonerna anser språket vara den främsta orsaken 

till att diskriminering sker från arbetsgivare. Om invandrares språkkunskaper är bristfälliga 

finns det en risk att de inte heller förstår hur samhället fungerar och därmed har svårare att 

hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Diskrimineringen orsakas också av en kulturell 
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rangordning där den svenska kulturen betraktas överlägsen andra kulturer och att invandrare 

måste lära sig normerna. Diskrimineringen sker på såväl strukturell som institutionell nivå.  

 

5.6 Integration 

I denna del talar projektpersonalen om vad de har för tankar om vad som behövs och hur de 

arbetar med deltagarna för att integrationen ska bli lyckad. De berör områden som anpassning 

och värdet av ett socialt nätverk. 

     Samtliga av intervjupersonerna i projekten menar att det viktigaste för att integreras i 

samhället är att det svenska språket är kommunikationsdugligt. Ursula säger:  

 

Att känna att man kan påverka och att lära sig språket, annars kan man inte kommunicera med andra än sina 

landsmän. Språket tycker jag är absolut viktigast, utan det är man väldigt handikappad. Också att ta del av 

information i samhället. [Ursula] 

 

Stephanie betonar att ”språket är nycklarna till att fungera i det nya samhället”. Hon menar 

också att invandrare kan ha svårt att förstå med hjälp av språket eftersom de har annan 

kulturell bakgrund och andra synvinklar. För att underlätta integrationsarbetet för 

projektdeltagarna så trycker Klas, Sara och Torsten på att invandrare lär sig språket bättre i 

kombination med praktik. Mats anser att vissa branscher inom arbetsmarknaden har högre 

krav på goda språkkunskaper eftersom kommunikationen är en central del, exempelvis 

handelsbranschen. Sara menar att det finns mer än ett sätt att nå integration beroende på 

vilken personlighet deltagaren har. Vissa har enklare att lära sig språket än andra. Torsten 

menar att språkliga betydelser kan skapa kulturkrockar i samhället som kan försvåra 

integrationen. Han berättar om en persisk tolk som lärde honom att om en person med persiskt 

ursprung säger att den ska ”undersöka något” blir det en förhandlingsinvit i den persiska 

kulturen. Stephanie tar det ett steg längre och menar att vissa kulturkrockar som uppstår på 

svenska arbetsplatser inte är språkbundna. Hon anser att det finns oskrivna regler i den 

svenska kulturen som invandrare har svårt att läsa sig till. 

     Intervjupersonerna har olika exempel på hur integration kan gå tillväga. Ursula menar att 

invandrare bör komma ut på arbetsmarknaden, delta i föreningsliv och skaffa svenska vänner 

och komma in i ”en vanlig gemenskap”. Stephanie menar att integrationen underlättas om 

invandraren inte begränsar sig till den egna hemmiljön och inte bara umgås i sammanhang 

med individer av samma kulturella bakgrund. Hon anser att det kan bli problematiskt när 

deltagare ”sätter upp barriärer och inte riktigt vill se det nya, vågar inte se det nya”. Elena 

menar att ett jobb inte är det nödvändigaste för att integreras, utan att det är precis lika viktigt 
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att ha ett socialt nätverk med svenska kontakter. Det blir en anpassning som kan exemplifieras 

med att invandrarna försöker anpassa sina måltider till vad svenskar brukar äta, som Sara tar 

upp. Invandrarna får ha sin egen kultur men måste fungera i ett svenskt samhälle, men är 

individen en belastning måste denne anpassa sig och inte hålla fast vid sin kultur anser Ursula. 

Elena tycker att det går att kombinera kulturerna: ”Jag brukar säga att man ska försöka vara 

som en tjuv. […] man ska sno alla de här sakerna som är bra som man tycker passar en själv.”  

     Klas säger att samhället måste hitta vägar att få tidigare kultur att fungera med nuvarande 

kultur. Såväl svenskar som invandrare måste vara mer öppensinnade och respektera varandras 

kulturer. Sara och Klas är inne på att alla ska acceptera varandras olikheter oavsett kulturell 

tillhörighet. Detta går att tolka som att integration bygger på ömsesidighet. Alexandra säger: 

”[…] jag tror integration är när folk från olika bakgrunder integreras och faktiskt accepterar 

varandra. Lär sig av varandra, utbyter erfarenheter och utbyter kunskap. Trivs med varandra”. 

Torsten säger att mångfalden måste få ta plats och att kulturella skillnader inte ska vara ett 

hinder. 

     På frågan om hur projekten arbetar för att deltagarna ska integreras på arbetsmarknaden 

motiverar Alexandra med att de försöker blanda personer med olika bakgrund i 

språkundervisningen. Ett annat arbetssätt är att söka upp arbetsgivarna och att försöka 

bearbeta dem och få bort deras fördomar, säger Elena. En fördom från samhället som hon 

nämner är att polacker ses som mer arbetsamma än till exempel somalier vilket försvårar 

integrationen för gruppen som har fördomar mot sig. Hon tar också upp att fördomar även 

gäller för invandrare som har föreställningar om hur arbetsmarknaden och samhället bemöter 

dem. Klas menar att det behövs en öppen diskussion gällande hur den svenska kulturen ser ut 

och om en kulturyttring som en invandrare har kan leda till komplikationer i relation till 

denna. Att motivera deltagarna till att lära sig svenska rutiner i vardagssituationer och bli 

socialt delaktiga menar Sara också är viktigt. 

     Integrationsprojekten syftar till att motverka utanförskap. Vi ser i vårt empiriska material 

föreställningar om när en individ inte blir integrerad i samhället finns risken att de hamnar i 

ett utanförskap. Utanförskapet är något intervjupersonerna pratar om och försöker se både 

orsaker och lösningar på. Ursula menar att utanförskapet rotas i samhällsstrukturen och att 

invandrarna inte kommer ut i aktivitet och social delaktighet tillräckligt snabbt och då finns 

det risk att de ”konserveras i sitt beteende”. Utanförskapet som invandrare kan hamna i kan 

enligt Mats bli ”en ond cirkel som kan vara väldigt svår att bryta, oavsett var man kommer 

ifrån”. Personer som har varit borta länge från arbetsmarknaden har ofta dåligt självförtroende 

och känner att de inte längre tillför något till samhället, berättar Torsten. Om invandraren har 
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låg motivation att möta den nya kulturen finns det en större risk att de hamnar i utanförskap 

och därmed inte integreras i det svenska samhället, säger Stephanie. Sara nämner att 

integration är något som kan ta flera generationer och att vissa individer sannolikt aldrig når 

arbetsmarknaden. Hon tycker då att samhället snarare ska lägga resurser på nästa generation. 

 

Att våga tänka, att okej, den här somaliska kvinnan aldrig kommer att nå arbetsmarknaden och kommer 

kanske aldrig ta del av den öppna arbetsmarknaden. Hon kommer kanske att kunna få någon typ av 

subventionerat arbete, alltså mer förenklat arbete. Men vi kan erbjuda henne skola, vi kan lära henne om 

barnuppfostran, vi kan lära henne om vad hennes barn har för alternativ. Och att barnen sedan kan ta del av 

möjligheterna som denna kvinna inte har. Så att barnet integreras och kommer ut. [Sara]   

 

Samma fenomen beskriver Alexandra som en frustration från föräldrar med utländsk 

bakgrund som inte kommit ut på arbetsmarknaden, och som sedan förs över till deras barn 

vilka kan få en negativ inställning till samhället. Det finns en omognad och okunskap från det 

svenska samhället, men även från invandrare som har en bild av Sverige som inte stämmer 

överens med verkligheten, menar Elena. Hon sammanfattar att utanförskapet i grunden beror 

på invandrarnas inaktivitet. 

      Mats menar att det svenska samhället inte bidrar med tillräckliga resurser för att stötta 

invandrare och att SFI-undervisningen ofta inte är tillräcklig. Han anser att Norge och 

Danmark lyckats bättre med att involvera sina invandrare i samhället eftersom de sannolikt 

har ett annat grundtänk och att det svenska problemet är djupt rotat i samhällsstrukturen. 

Utanförskapet tror Elena går att lösa genom att ge invandrarna tydligare information och 

ställa hårdare krav. Hon menar att livet i Sverige inte är så lätt som det går att tro och att 

synen hos invandrarna själva bör förändras. Gerd menar uttryckligen att det är genom arbete 

som utanförskapet kan brytas för invandrare. 

 

5.7 Analys av integration 

Av det empiriska materialet framgår att samtliga intervjupersoner nämner att språket är det 

som förenklar integrationen och hjälper invandrarna att integreras genom att lära sig 

samhällets koder. Språkbrister i svenska blir därför ett hinder för invandrares väg till 

integration (jfr Carlson 2004; jfr SOU 1981:86). Det intervjupersonerna säger ligger i linje 

med det Europeiska rådets (2009) menar om att vägen till arbete för invandrare sker genom 

bättre språkkunskaper. Det menar de fortsättningsvis leder till ökad social delaktighet i det 

svenska samhället. Invandrare lär sig språket bäst i kombination med praktik, menar 

majoriteten av intervjupersonerna. Mats säger att det skulle behövas mer SFI-undervisning för 

att lösa utanförskapet. Carlson (2004) nämner att språkundervisning kan innebära att det som 
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lärs ut uppfattas annorlunda på grund av skillnader mellan den svenska kulturen och andra 

kulturer, vilket även Stephanie är inne på i empirin.  

     Språkliga kulturkrockar som Torsten nämner, gällande att vissa ord kan betyda något annat 

i vissa kulturer. Att ”undersöka något” är en förhandlingsinvit i den persiska kulturen. Det kan 

kopplas till Hall (1997) som skriver om att specifika språkliga uttryck ger innebörd åt en viss 

grupps verklighet. Det kan skilja sig i interaktionen mot andra gruppers uppfattningar. En 

annan språkaspekt tar Alexandra, Klas och Sara upp när de pratar om kulturell acceptans. De 

menar att det är ett lärande av varandras kulturer. Det kan tolkas därmed, med ovan nämnt 

gällande social delaktighet, att den språkliga kommunikationen mellan invandrare och 

svenskar ses som en förutsättning för ömsesidig förståelse i samspråk mellan kulturella 

grupper och något som stärker möjligheten till integration (SOU 1997:82). 

     Stephanie nämner sociala skyddsbarriärer och att invandrare inte bara umgås i miljöer som 

innefattar personer som har samma bakgrund som de själva. Det kan vi förstå med hjälp av 

Öhlander (2005) angående att vissa invandrare kan uppfattas ha ett statiskt och oföränderligt 

förhållningssätt som har upphov i deras kultur. Alternativt kan vi se det enligt Lappalainen 

(2005) gällande att invandrarna inte får tillgång till de ”rätta” sociala nätverken. Ursula säger 

att invandrare inte ska hålla fast för hårt vid sin egen kultur. Om de blir en ”belastning” för 

majoritetssamhället måste de anpassa sig. Samtidigt menar hon att utanförskapet rotar sig i 

samhällsstrukturen. Vi menar här att medborgarna av den svenska kulturen kan ses ha 

tolkningsföreträde och är de som har kompetens gällande den svenska kulturen (jfr Dominelli 

2008). 

      Elena betraktar specifikt polacker vara en grupp som samhället ser som mer kulturellt 

likvärdig och närmare den svenska kulturen än, som hon jämför med, en somalier vars kultur 

betraktas ha större olikheter. Vi ser utifrån det Eriksen (1998) skriver att kultur och etnicitet 

bygger på föreställningar om att det finns skillnader mellan grupper. För att motverka dessa 

skillnader nämner Alexandra och Elena att integrationsprojekten försöker motverka 

grupperingar i projekten genom att blanda personer med olika bakgrunder. De vill också 

motverka arbetsgivares fördomar. Vissa invandrare som är arbetslösa definieras av det 

svenska samhället som att de befinner sig i ett utanförskap. Det är den svenska normen som 

fastställer vad som är ett ”normalt” liv och vad som är ett utanförskap (jfr Tajfel & Turner 

1986). Föreställningar om invandrare i utanförskap tror vi kan vara så pass tätt förknippade 

med invandrarna som grupp att de har svårt att inkluderas i samhället på grund av detta 

(ibid.). Det jämför vi även med den ”onda cirkel” som Mats nämner. Sara belyser att 

utanförskapet kan ”ärvas” genom flera generationer. 
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     Det som underlättar integrationen för invandrare kan sammanfattningsvis beskrivas vara 

språket. Med hjälp av fler kommunikativa plattformar som exempelvis ökad SFI-undervisning 

och större social delaktighet lär sig invandrare språket bättre. Personer med svensk kultur ses 

som en del av majoritetssamhället som har tolkningsföreträde vilket gör att invandrare 

uppfattas som de som måste anpassa sig. Vissa kulturer betraktas vara längre ifrån den 

svenska kulturen och ha större skillnader. För att motverka utanförskap vill projektpersonalen 

bearbeta fördomar och motverka grupperingar i projekten.  

 

5.8 Kulturellt bemötande 

Vi ser att det finns en enighet bland intervjupersonerna gällande att de betraktar arbetet med 

invandrare som någonting individanpassat och att bedömningen i arbetet ska ske genom att se 

till personliga erfarenheter snarare än kulturell tillhörighet. Stephanie nämner att det är viktigt 

att inte dra förhastade slutsatser om individen och inte ”sätta en etikett” på personer genom att 

placera invandrare i en viss kultur innan hon lärt känna dem. Mats förespråkar det 

individuella bemötandet i följande kommentar: 

 
[…] jag ser mer till personens individuella grejer. Jag tror att jag blivit bättre på det arbetet, ju mer ungdomar 

jag träffar desto mer har jag kunnat urskilja mer och mer ett mönster av de individuella aspekterna, som 

kanske spelar roll än vad man är född än liksom de där bitarna. [Mats] 

 

Det komplexa med detta individbaserade synsätt är, som en majoritet av intervjupersonerna 

nämner, att det finns kulturella faktorer som de måste anpassa sig till i arbetet. Klas talar 

exempelvis om att det finns kulturella traditioner, som att vissa kvinnor på religiösa grunder 

inte vill handhälsa. Han säger sig generellt behöva vara mer lyhörd mot kvinnor med annan 

kulturell bakgrund, men får också en mer avvaktande roll på grund av att han inte är insatt i 

vad som förväntas av honom som västerländsk man. Även Stephanie talar om en kulturell 

lyhördhet och att förhållningssättet delvis anpassas efter deltagarnas kulturella bakgrund, för 

att de ska komma ut i det svenska samhället så smidigt som möjligt. Sara talar om något så 

konkret som klädseln, att yrkesverksamma ska klä sig på ett professionellt sätt i sin arbetsroll 

eftersom deltagarna förväntar sig det efter vad de är vana vid från sin kultur. Hon menar att 

sådana aspekter inte är lika viktiga i Sverige och menar att vi har ett vanligtvis mer avslappnat 

förhållningssätt. 

     De eventuella språkbristerna som invandrare kan ha beskriver flera i projektpersonalen att 

det är något som kan bli problematiskt i arbetet. Detta innebär att den egna språkliga nivån 

anpassas i mötet utifrån individens språkliga färdigheter, menar Elena. Mats talar om en 
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tydlighet i mötet med invandrare för att minska att missförstånd uppstår. Klas är inne på 

samma linje: 

 

Där kan jag ibland känna att det är svårt att veta om informationen man ger, eller samtalet man håller, om 

man förstår det likadant […] De vill så gärna, och de vill få mig, att förstå att de förstår vad jag säger. De är 

mer inriktade på det än att kanske förstå ibland. [Klas] 

 

Missuppfattningar i språket gör att projektpersonal bör ha tydligare gränser, menar Torsten. 

Detta för att invandrarna ska veta vad de ”har att rätta sig efter”. Stephanie säger att det kan 

finnas svårigheter i att nå gemensam förståelse och synsätt i arbetet med deltagarna eftersom 

de har annan kulturell bakgrund. 

     Klas nämner att det är viktigt att tidigt bryta kulturella mönster som inte alls fungerar i 

förhållande till den svenska kulturen. Som han tidigare nämner i kapitlet om föreställningar 

om kultur och etnicitet så använder han exemplet med somaliers tidsuppfattning. Han nämner 

också att fastan under den muslimska högtiden ramadan kan bli problematisk för 

religionsutövarna i deras arbete på den svenska arbetsmarknaden. Med båda ovan nämnda 

exempel menar Klas att invandrarna ska utbildas, ”att få den personen att förstå att ’så funkar 

det i Sverige’”. Synonymt anser Ursula att projektpersonalen ska lära invandrare svenska 

normer och vad som inte är tillåtet. Sara tillåter exempelvis inte patriarkala strukturer inom 

projektet eftersom hon anser att det inte fungerar så i Sverige. Elena nämner att hon tycker att 

ett hårdare förhållningssätt överlag är nödvändigt i arbetet med invandrare och att hon som 

själv har invandrarbakgrund gärna talar om att eftersom hon har klarat att få jobb så kan även 

deltagaren göra det.  

     På frågan hur intervjupersonernas förhållningssätt mot personer med utländsk bakgrund 

har förändrats under deras yrkesliv pekar många av dem på att det är erfarenheter av möten 

med personer av annan kulturell bakgrund som gjort dem mer öppna i sin yrkesroll. Klas 

säger: ”[…] mitt förhållningssätt mot den gruppen, som faktiskt är en relativt stor grupp idag, 

är bättre i den bemärkelsen att jag är mer van vid att jobba med personer från andra kulturer”. 

Noterbart är att Ursula säger sig ha fått en mer negativ inställning av att möta vissa deltagare 

med utländsk bakgrund eftersom målgruppen invandrare menar hon ofta gör sig ”omöjliga” 

och inte vill komma ut i arbete. 

 

5.9 Analys av kulturellt bemötande 

Stephanie talar om risken med att ”sätta etikett” på personer. Utifrån detta och andra 

resonemang från projektpersonalen kan vi se att arbetet med personer med utländsk bakgrund 
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ska vara individanpassat. De säger även att kulturella faktorer ofta påverkar mötet med 

deltagarna. Det kan låta komplext och i viss mån paradoxalt, i och med att de samtidigt ser 

individerna som en del i en kulturell grupp. Vår tolkning är att kulturen kan uppmärksamma 

skillnader och göra att acceptansen av andra människor tilltar men också tvärtom blir mer 

avvisande. Projektpersonalens föreställningar existerar såväl på samhällsnivå som på 

individnivå. Det är individens personliga förutsättningar och erfarenheter som placerar in dem 

i kulturella sammanhang. Det är tänkbart att projektpersonalen förstår kulturella skillnader på 

det sättet, eftersom Klas, Sara och Stephanie förespråkar en lyhördhet och ett anpassande efter 

deltagarnas sociala bakgrund (jfr Williams & Soydan 2005; jfr Öhlander 2005).  

     Klas och Ursula tycker att invandrare ska utbildas i vad som är tillåtet och inte passande i 

förhållande till den svenska kulturen. Sara tar återigen upp patriarkala strukturer, fast nu på ett 

annat sätt. Hon menar att sådana strukturer inte hör hemma i projektet. Vi tolkar nämnda 

intervjupersoners svar som att invandrare bör lära sig oskrivna regler om det svenska 

samhället. Vi ser en risk i om projektpersonalen slår fast vad som är rätt och fel beteende och 

därmed har den symboliska makten i relationen till deltagarna, även om de försöker 

problematisera sitt förhållningssätt. Deltagarna kan bli underordnade eftersom de inte känner 

till den svenska normen (jfr Dominelli 2008; jfr Carlson 2004). Elena är inne på att hon har ett 

hårdare förhållningssätt mot invandrare än vad hon haft tidigare i sitt yrkesliv. Det kan 

likställas med Kamalis (2002) studie om att socialarbetare med invandrarbakgrund kan döma 

klienter hårdare.  

     Sammanfattningsvis kan vi se att intervjupersonerna vill att arbetet ska ske individanpassat 

men ändå måste förhålla sig till kulturen. Kulturen innefattas av religiösa och kulturella 

yttringar som är nödvändigt för projektpersonalen att känna till i arbetet med invandrare. Det 

går med hjälp av empirin urskilja att projektpersonalen har en viss makt i och med att de 

betraktas vara de som tar på sig uppgiften att utbilda invandrarna i svensk kultur.  

  

5.10 Kulturkompetens och utbildning 

När vi under intervjuerna ber projektpersonalen definiera vad kulturkompetens är får vi till 

stor del liknande svar. Samtliga beskriver att det är relevant att lära sig om olika kulturer för 

att förstå handlingarna, tankarna och inte enbart se kulturen. De tycker att den enskilde 

individen ska vara i fokus. Stephanie definierar kulturkompetens enligt följande: 

 

Jag är ganska lyhörd för att läsa in en ny person och prata med den. Alltså, kulturkunskapen är viktig men 

ändå så är det ju mötet med de egna individerna. Jag tror att man inte får fastna i att tro att alla människor… 
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Kulturkompetensen inte är att veta allting om några. ’Nu sätter vi en etikett på dig, du är från Somalia, då är 

man sån’ utan kulturkompetens är ju snarare att kunna ha mänskliga möten, men att kunskapen att kunna 

förstå att såhär kan man se världen utifrån dennes ögon. [Stephanie] 

 

Elena och Klas menar också att det inte går att generalisera kulturerna. Dock pekar flera av 

intervjupersonerna på att kunskap om olika länder och kulturer förbereder dem bättre att möta 

personer med annan kulturell och etnisk bakgrund. ”Kulturkompetens är att bygga upp 

erfarenhetsbanken från olika kulturer, olika bakgrunder och olika kompetenser” formulerar 

Elena. Likaså tycker Alexandra, Mats, Sara och Ursula att det är i situationer i arbetet med 

invandrare som kunskap och kulturkompetens skapas. Klas säger att det är viktigt att se de 

skäl till varför personerna invandrat som i sin tur påverkar ett visst beteende. Torsten anser 

det viktigt att med ett icke-fördömande arbete och visar respekt för individen oavsett vilken 

bakgrund denne har. Klas och Ursula talar om ett öppet bemötande och en lyhördhet. Att se 

sin egen roll i mötet med personer av annan kulturell bakgrund menar Sara är viktigt. Det blir 

en koppling till det Stephanie talar om gällande att projektpersonalen måste ha kunskap om 

deltagarnas kulturer för att kunna förmedla den svenska kulturen.  

     Torsten och Ursula tror att projektpersonal som själv har invandrarbakgrund har mer 

kulturkompetens om sin egen kultur. Klas tar det steget längre och beskriver att personal med 

annan kulturell bakgrund generellt är mer kulturkompetenta än svenskar eftersom de har 

större förståelse för vad det innebär att komma hit från ett annat land. Resterande 

intervjupersoner menar att kulturkompetens är beroende av vilken personlighet individen har, 

snarare än deras kulturella bakgrund och etnicitet. Elena beskriver att vissa deltagare av 

invandrarbakgrund söker sig till henne eftersom hon själv kommer från ett annat land, då de 

tror att hon förstår deras situation bättre. Det tror hon även att ledningen i ESF-projektet hade 

i åtanke när hon anställdes, och att de såg henne som en resurs tack vare hennes utländska 

bakgrund. 

     Den utbildningsbakgrund som intervjupersonerna har varierar. De har bland annat 

utbildning som beteendevetare, lärare, sociolog och socionom. Ingen av de vi intervjuat 

menar att deras utbildning har förberett dem med särskilda kunskaper om kulturella möten. 

Däremot anser Alexandra, Elena och Sara att deras utbildningar gett dem en helhetssyn på hur 

det svenska samhällssystemet och myndigheter fungerar. Klas och Mats talar om en okunskap 

från samhället och att förståelsen måste öka angående hur kulturella traditioner yttrar sig. 

Stephanie och Ursula menar att yrkesutövaren i socialt arbete lär sig om kulturer i praktiken 

och det dagliga arbetet. Torsten tycker att det borde finnas mer praktik inom utbildningar som 

berör kontakt med människor. Att åka till andra länder och förstå samhällsstrukturerna och 
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hur aktörerna agerar och bredda sina perspektiv, menar Alexandra, Elena och Stephanie är 

viktigt. 

 

5.11 Analys av kulturkompetens och utbildning 

Projektpersonalen menar att kulturkompetens är att se till individens bakgrund. Precis som vi 

nämner i tidigare kapitel anser intervjupersonerna att de även måste förhålla sig till 

deltagarens kulturella bakgrund för att känna att de kan bemöta denne såsom de anser bäst 

lämpat. Vi kopplar det till Kamali (2002) som menar att socialarbetare bör vara medvetna om 

att kulturen är en avgörande faktor i relationen med klienter i flera avseenden. Elena, 

Stephanie och Klas tar upp att generaliseringar inte är bra, eftersom de menar att alla 

invandrare är unika individer. Vi ser att både de egna föreställningarna, den egna kulturella 

tillhörigheten och personernas kultur har betydelse i mötet i och med att de anser att 

deltagarnas kulturella och etniska bakgrund är något som kräver reflektion (jfr Kamali 2002). 

Genom att undvika ett generaliserande, i och med att individen åskådliggörs, så anser vi det 

tyder på en medvetenhet att försöka undvika den maktordning och det missgynnande av 

invandrare som Lappalainen (2005) tar upp. 

     Sara och Stephanie talar om vikten att se sin egen roll i mötet med personer med 

invandrarbakgrund och att kunskap om andra kulturer krävs för att kunna förmedla den 

svenska kulturen. Det härleder vi till det begrepp Sandberg (2010) tar upp som kallas 

tvärkulturellt socialt arbete. Det innebär att socialarbetaren enligt detta arbetssätt ska se till sin 

egen kultur och värderingar samt hur dessa kan komma i konflikt med deltagarnas kulturer. 

Även Dominelli (2008) redogör i förhållande till detta en medvetenhet hos socialarbetare i 

förhållande till sin egen roll i samhällets maktstruktur och vilken kontext de ingår i. 

     På frågan huruvida projektpersonalen tror att en yrkesutövare som själv har utländsk 

bakgrund är mer kulturkompetent menar flertalet av dem att den kulturella bakgrunden inte 

spelar någon roll för hur de bemöter personer av annan kulturell bakgrund. Detta eftersom de 

anser att det handlar mer om hurdan personlighet personalen har (jfr Kamali 2002). Det finner 

vi intressant eftersom de tidigare betonat sin egen kulturella bakgrund genom att säga sig 

kunna förklara hur det fungerar i Sverige. Klas tror i motsats till sina projektkollegor att 

personer med utländsk bakgrund har större förståelse än svenskar i och med att de förstår 

innebörden i att komma till Sverige som invandrare. Det är något som Eliassi (2006) 

argumenterar för när han hävdar att socialarbetare med utländsk bakgrund är mer 

kulturkompetenta. Vi anser att Torsten och Ursula hamnar i ett mellanläge gällande Kamalis 
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och Eliassis studieresultat, eftersom de säger att personal med utländsk bakgrund är mer 

kulturkompetenta gällande specifikt sin egen kultur. 

     Projektpersonalens svar visar på att möten med personer från andra kulturer är något som 

lärs genom praktik och arbete. Deras enskilda utbildningar anser de inte förberett dem 

nämnvärt gällande att bemöta personer med annan kulturell och etnisk bakgrund. Det 

överensstämmer med Williams och Soydans (2005) studieresultat då även de drar slutsatsen 

att utbildningen inte skapat större kulturkompetens. Snarare uppger även socialarbetarna i 

deras studie att det förvärvats genom praktik. För att skapa kulturkompetens menar Klas, 

Mats och Stephanie att förståelse och kunskap om andra kulturer är viktiga komponenter, men 

att den enskilde individen ska vara i fokus. Vi kan utifrån detta dra slutsatsen att mer praktiskt 

arbete gör att individuella variationer blir mer tydliga och står i motsats till de generaliserande 

kopplingar som finns mellan kultur och etnicitet (jfr Rosales 2005). 

     Avslutningsvis menar projektpersonalen att kulturella faktorer spelar in i hur invandrare 

bemöts och att de samtidigt måste se att individen är unik. Ingen invandrare kan generaliseras 

utifrån sin etnicitet och fixeras till en viss kultur. Kulturkompetens är ett mångtydigt begrepp 

men projektpersonalen uttrycker vissa liknelser i form av öppenhet mot andra kulturer och att 

kunna se sin egen roll i mötet med deltagarna med utländsk bakgrund. Det är genom det 

praktiska dagliga arbetet som kulturkompetensen ökar. 

 

6. Slutdiskussion 

Med koppling till vår frågeställning om vilka föreställningar om kultur och etnicitet som finns 

hos personal inom ESF-projekt går det att dra slutsatsen att deras föreställningar innebär en 

balansgång. Denna balansgång mellan överväganden om individens personliga bakgrund och 

övergripande kulturella yttringar påverkar i sin tur hur de bemöter deltagarna i projektet. Med 

hjälp av lyhördhet och ett reflekterande förhållningssätt anser projektpersonalen att det 

enklare går att se personliga kulturella uttryckssätt och att de då blir mer kulturkompetenta. 

Projektpersonalens svar visar på att kulturkompetens hos socialarbetare är något som 

förvärvas genom praktik och arbete, snarare än via utbildning. Det reflekterande arbetet tror vi 

är den största utmaningen i mötet med människor från skilda kulturer, eftersom vi utifrån det 

empiriska materialet ser att det enkelt blir så att projektpersonalen generaliserar och tillskriver 

en individ egenskaper på grund av bristande kunskap om dennes kultur. Ovan nämnda 

balansgång tror vi är kärnan i integrationsforskningen och något som är viktigt att studera mer 

ingående i framtiden, eftersom det svenska samhället idag kan ses som mångkulturellt. 
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     Patriarkala strukturer nämns av flera intervjupersoner i samband med att religion kommer 

på tal. Vi drar slutsatsen att när projektpersonalen tänker på kultur som begrepp så har 

grunden till invandrares värderingar ofta upphov i religiösa uttryckssätt. Det blir religionen 

som bland annat definierar skillnaderna mellan kulturer. Att personer med utländsk bakgrund 

under vissa perioder fastar eller har med sig bönemattor på arbetsplatserna är några exempel 

som personalen nämner. Kvinnorna som de möter i arbetet vågar inte ta för sig lika mycket 

eftersom vi tolkar att mannen ses som familjens överhuvud. Det tycker personalen försvårar 

integrationsarbetet.  Något vi noterat i materialet är att islam är den religion som oftast ställs i 

kontrast mot den svenska kulturen och möjligtvis kristna traditioner. Vi ser två möjliga 

hypoteser gällande detta. Antingen är flest av de som invandrar muslimer, eller så är 

strukturer inom islam det som avviker mest från den svenska normen. Det vore ett upplägg för 

framtida studier. 

     När kulturella och etniska grupper generaliseras på samhällsnivå ser vi utifrån analysen att 

maktstrukturer uppstår mellan grupperna i förhållande till deras position i samhället. 

Kategoriseringen som vi ser i vårt empiriska material innebär att grupper rangordnas utefter 

kulturell och etnisk tillhörighet. Genom att personalen i projekten intar ett reflexivt 

förhållningssätt och ser att alla människor är unika kan de motverka sina egna 

generaliseringar. Medvetenheten om sin egen roll i mötet skapar också kulturkompetens, 

menar de. Vi ser att projektpersonalen anser att vissa deltagare i projekten av särskilt ursprung 

ses som mer motiverade och därmed är enklare att få ut på arbetsmarknaden. Personalen 

menar även att samhället betraktar vissa kulturer som mer lika den svenska kulturen. Dessa 

individer har därför större chans att komma ut i arbete. Eftersom det varierar mellan vilka 

etniska grupper som invandrar till Sverige tror vi, utifrån det intervjupersonerna säger, att en 

konsekvens blir att vissa invandrare kommer ut i arbete snabbare beroende på sin härkomst.  

     En slutsats som vi ser i vårt material är att den svenska normen och kulturen är något som 

deltagarna med utländsk bakgrund bör försöka anpassa sig till. Personer från andra kulturer 

riskerar att ur samhällsperspektiv betraktas som ”de andra” och som att de har ett avvikande 

beteende med ursprung i deras kultur. Vi ser att projektpersonalen anser att ju större 

kulturskillnaderna är i förhållande till den svenska desto svårare har de att lära sig svenska 

normer och traditioner. Varje gång projektpersonalen talar om ytterligheter i motsats till den 

svenska kulturen har somalier nämnts. Vad vi kan tolka är att personer från Somalia blir den 

grupp som får utstå mest fördomar från samhället och har svårast att integrera sig. Särskilda 

kulturella mönster, exempelvis tidsuppfattningen, kopplas till deras etnicitet. Att somalier är 

så pass utsatta som grupp anser vi är intressant och något som framtida forskning bör 
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undersöka ytterligare. 

      Kulturkrockar i projektet och samhället uppstår när människor med olika kulturer möts 

och har svårigheter att förstå innebörder i kommunikationen. Det som betraktas vara 

”normalt” blir dock i slutändan den kultur som är rådande i majoritetssamhället, i detta fall 

den svenska. De personer med invandrarbakgrund som inte följer normaliteten ses som 

avvikande. Den svenska normen är något som personalen i ESF-projekten anser sig behöva 

utbilda personer med utländsk bakgrund i. Vi tror att det därmed finns en risk att de slår fast 

vad som är korrekt beteende och att deras åsikter bestämmer vilka kulturella yttringar som 

passar in i det svenska samhället. Deltagarna som har begränsade kunskaper om den svenska 

normen riskerar att därför bli underordnade i relationen. Vi menar att det går att se 

värderingar och oskrivna regler inom projekten som en eventuell spegling av hur det ser ut i 

samhället. Strukturella föreställningar påverkar sannolikt de föreställningar som individerna i 

projekten har.  

     Vi har generellt sett att intervjupersonerna säger att de språkliga kunskaperna är nyckeln 

till att deltagarna ska integreras i det svenska samhället. Personer med utländsk bakgrund lär 

sig språket bättre i kombination med praktik, och är något som personalen erbjuder i form av 

både arbetspraktik och språkpraktik. Vi ser att språkets funktion även kan innebära en 

diskriminering på arbetsmarknaden, i form av misstro och fördomar från arbetsgivarna att 

språkkunskaperna inte är tillräckliga, som gör att de inte vågar anställa invandrare. Därmed 

påverkar institutionell/strukturell diskriminering i samhället att invandrare stängs ute från 

arbetsmarknaden och inte kan nå självförsörjning. Utanförskapet blir svårt att ta sig ur. 

Projektpersonalen försöker i sitt arbete aktivera deltagarna och uppmuntra dem att ta ner sina 

skyddsbarriärer och delta i aktiviteter som involverar interaktion med infödda svenskar. 

Orsakerna till utanförskap förstår vi beror på både individen och samhället, utifrån det 

projektpersonalen är inne på. 

     Nyttan med vår analys har varit att synliggöra och, utifrån socialkonstruktivismen, 

dekonstruera föreställningar om kultur och etnicitet. Vi har velat tydliggöra vilka 

konsekvenser projektpersonalens föreställningar kan få för målgruppen som 

integrationsprojekten vänder sig till. Genom att uppmärksamma ovan nämnt kan vi också 

urskilja hur arbetet går att ifrågasätta och hur det går att förändra sättet att tänka och agera. 

Det tror vi inte enbart gäller för integrationsprojekt, utan inom allt socialt arbete i det svenska 

samhället. Vi anser utifrån vårt resultat att ett mer reflekterande arbete rörande kulturellt 

bemötande behövs inom utbildningar så att socialarbetare är bättre förberedda när de kommer 

ut i arbete.  
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6.1 Metoddiskussion 

Vårt val att göra en kvalitativ studie med intervjuer av personal i ESF-projekten anser vi, med 

förhållande till vårt syfte och vad vi kan se i resultatet, varit den bästa metoden. På förhand 

hade vi föreställt oss att få ut mer om hur personalens eget personliga arbete med deltagare 

med utländsk bakgrund tar sig uttryck. Svaren blev mer gällande hur diskriminering och 

faktorer i det svenska samhället påverkar integrationen för invandrare. Detta tror vi kan bero 

på hur vi formulerade frågorna i intervjuguiden, men även att vårt ämne kan upplevas som 

värdeladdat och att det är en tunn gränsdragning till vad som uppfattas som rasistiskt.  

     Ett alternativ hade varit att kombinera intervjuer med observationer av projektpersonalens 

dagliga arbete. Då hade vi inte bara fått deras egen synvinkel på arbetet, utan också sett hur 

arbetssättet med deltagarna fungerat i praktiken och på så sätt mer omfattande kunnat se hur 

föreställningar tar sig uttryck. Observationer hade i vårt fall varit en för tidskrävande process. 

En kvantitativ studie med enkäter som metod tror vi i förhållande till vårt ämne hade gett en 

låg svarsfrekvens. Svaren hade inte blivit lika djup och därmed svårare att analysera. Vi hade 

inte kunnat urskilja hur föreställningarna om kultur och etnicitet påverkar arbetet i samma 

utsträckning, eftersom vi inte hade fått deras narrativa förklaringar.  

     Sett till tidigare forskning och teorier kunde vi valt att ha större fokus på exempelvis 

språkinlärning kontra praktiskt arbete eller relationsteorier som objektrelationsteorin, med 

upphov i psykoanalysen, som inriktar sig på människors omedvetna kategoriseringar av 

människor som påverkar interaktionen med omgivningen. Detta eftersom 

integrationsprojekten syftar till att få ut människor i praktik samt att vi kunnat se mer till hur 

personalen omedvetet tillskriver invandrare särskilda egenskaper. I framtida studier med 

liknande inriktning vore denna forskning något som skulle ge materialet en extra dimension. 

Generellt känner vi att vår studies resultat bara är ett litet bidrag till ett forskningsområde som 

vi anser behöver utforskas mer noggrant och omfattande än vad som görs idag. Frågor 

gällande integration och kulturella fördomar är i vår nutida samhällskontext, som vi ser det, 

ständigt aktuellt. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi heter Niclas Landgren och David Rönnlund. Vi är två studenter som går sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi på vårt examensarbete 

under tio veckor fram till juni. Ämnet vi ska skriva om är kulturella möten inom ESF-projekt i 

(namn på orter som hålls anonyma på grund av upprätthållandet av konfidentialitetskravet). 

Vi tror att det finns ett värde att undersöka föreställningar om kultur i denna kontext. 

 

Vi har valt att kontakta dig för denna studie eftersom du är verksam inom ett 

arbetsmarknadsprojekt som vi förstår dagligen kommer i kontakt med personer med utländsk 

bakgrund. Vi är intresserade av att undersöka dina erfarenheter av att möta personer med olika 

etnisk och kulturell bakgrund i ditt arbete inom ESF-projekt. 

 

I examensarbetet kommer vi att följa vetenskapsetiska regler. Det är frivilligt att delta och du 

kan när som helst ångra dig och avbryta din medverkan, både före och efter intervjun. Om du 

bestämmer dig för att delta i vårt examensarbete kommer vi att använda ett påhittat namn när 

vi presenterar materialet för att undvika att din identitet röjs. Likaså kommer projektets namn 

och kommunen hållas hemlig.   

 

Vi har en önskan att använda oss av ljudinspelning under intervjusituationens gång för att 

ordagrant kunna återge vad Du som intervjuperson berättar. De personer som kommer ha 

tillstånd till att få ta del av ljudinspelningarna är Du som informant, vi som uppsatsskribenter, 

vår handledare Kristina Gustafsson och eventuellt examensarbetets examinator. Svaren som 

Du ger i intervjun kommer endast vara tillgängliga och användas för examensarbetet. 

Ljudinspelningarna kommer att raderas så att ingen obehörig får möjlighet att utnyttja 

materialet.  

 

De som kommer delta vid intervjutillfället är Du och vi som författare. Vi kommer genomföra 

intervjun på valfri plats som du bestämmer och på en tid utefter ditt schema. Vi beräknar att 
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intervjun tar från en till två timmar. Om Du önskar kan vi i juni mejla en kopia av den 

avslutade uppsatsen till dig. 

 

Har Du frågor kan Du gärna kontakta oss via telefon eller mejl. 

 

  

Niclas Landgren   David Rönnlund 

076-8958657   070-5792187 

niclas.landgren@hotmail.com  david.ronnlund@hotmail.com  

Vi hoppas att Du vill medverka i vår studie och tackar på förhand för visat intresse! 

/Niclas och David 
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Bilaga 2 Intervjuguide för examensarbete 

 

Vår definition av invandrare i denna studie kommer att vara personer med utländsk bakgrund 

som avses vara utrikes födda och födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. 

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat i ESF-projektet?  

 Vad fick dig att börja arbeta här? 

 Kan du berätta om hur en vanlig arbetsdag ser ut? Vad är det för deltagare ni möter? 

Vad har de för kulturell och etnisk bakgrund? Kan du berätta om dina erfarenheter av 

möten med deltagare med utländsk bakgrund? Finns det några specifika exempel som 

du kan ge?  

Kultur och etnicitet 

 Har det någon gång skett kulturkrockar i mötet med deltagare? Om ja/nej, på vilket 

sätt? Skiljer sig ditt bemötande beroende på vilken kultur deltagarna har? Diskuterar ni 

kultur och etnicitet i arbetslaget? Hur förhåller ni i projektet er till vi-och-dom 

fenomenet och har du märkt av det i samhället i stort? 

Integration och utanförskap 

 En stor del av integrationen är att komma ut på arbetsmarknaden. Vad är integration 

för dig? Hur jobbar ni i projektet för att de ska integreras? Vad beror invandrares 

utanförskap på och hur arbetar ni i projektet för att motverka det?  

Kulturkompetens och utbildning 

 Tidigare forskning visar på att kulturkompetens är ett begrepp som är viktigt när man 

arbetar med klienter med utländsk bakgrund. Vad är kulturkompetens för dig?  

 Hur tycker du att din utbildning har förberett dig med att arbeta med deltagare med 

utländsk bakgrund?  Tycker du att det skulle behövas mer utbildning i frågan om hur 

man ska gå tillväga i mötet med deltagare med utländsk bakgrund? 

Förhållningssätt 

 Tror du att ditt förhållningssätt mot personer med utländsk bakgrund har förändrats 

under ditt yrkesliv? Om ja/nej, på vilket sätt?  

Avslutande fråga 

 Finns det något mer som du vill tillägga?  
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Bilaga 3 Arbetsfördelning 

Vår studie har haft ett ömsesidigt upplägg. Samtliga delar av studien har bearbetats 

tillsammans. Tidigare forskning och teori har delats upp så att båda har skrivit hälften av varje 

del var. Gällande metoddelen har arbetet även här varit gemensamt. Intervjuerna gjorde vi 

tillsammans, medans transkriberingarna efteråt delades upp så att vi fick hälften var. Vi 

gjorde egna slutsatser utifrån våra uppdelade transkriberingar och diskuterade dem sedan 

tillsammans. Hela analysen och slutdiskussionen bearbetades och skrevs gemensamt. 

 


