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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
This study looked at language difficulties as a functional obstacle in the work place.  The 
purpose was to examine whether language problems were an obstacle (hindrance) in the 
working place itself or a disability. 
The study was carried out through interviews in Gothenburg, where both I and my 
interviewees live and work. 
My interviewees consisted of 8 individuals, 6 of them were of an immigrant background, with 
working experience in Sweden. The other 2 were of Swedish background, one of whom was 
an employer, the other a teacher. 
I chose to interview both Swedish and immigrant interviewees, because it was important for 
me to listen to differing groups with different perspectives.  
I chose a qualitative study, this method enabled me to analyze the interviews. The result 
shows that language, culture and other ethnic difficulties can have similar effects as functional 
obstacles.  
The obstacle with the person, but time is a factor throughout. To invest in immigrants can be 
favorable, and establishing rules or actions for people with immigrant background means that 
they can be integrated in society, contribute to the development of their own society, and 
maintain psychological health which would improve life quality for them, especially those 
who have benefitted from an education and thereby improve their competence within the 
workplace.  
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Förord 

 

 
Den tiden som jag satsade på utbildningen Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad har 

varit givande och utvecklande Jag fick råd från min handledare Cecilia Kjellman som gav mig 

perspektiv på funktionshinder. Hon var väldigt positivt inställd till ämnet jag valde till min 

uppsats. 

 

Jag hade svårt att skriva på svenska och fick rätta mina skrifter. Det var ett hinder och det tog 

lång tid. Jag är inte heller van att göra intervjuer. Det var många tillfällen när jag fick rätta hela 

min text med hjälp av språkrådgivare. Ändå är jag glad att jag skrev allting själv. Det har varit 

utvecklande men som sagt tidskrävande. Problemet med tidsåtgången orsakades av jag kanske 

underskattade mina språksvårigheter. Mina språkrådgivare Torbjörn Jansson och Johanna 

Jansson var hjälpsamma med mina brister i svenska språket och jag fick mycket hjälp med språk 

och skrift. De var flexibla med tiden jag behövde för rådgivning och de tog hänsyn till mig med 

tanke på att jag arbetade i en annan stad. 

 

Jag är tacksam mot mina intervjupersoner och över att de gav mig ett bra bemötande. De var 

positivt inställda och gav mig tillfällen till nya synpunkter och reflektioner. 

 

 

 

 

 

Göteborg, maj 2016 

Maryam Kargozari 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Bakgrund 
 

 

Kan etnicitet och därtill kopplade kulturskillnader, kompetensbrist, och språksvårigheter 

räknas som funktionshinder? 

 

Jag är en person med invandrarbakgrund och med universitetsutbildning från Iran med 

inriktning engelska språket och litteratur. Jag jobbade i ett tekniskt arkiv vid biblioteket inom 

den petrokemiska industrin. Jag kom till Sverige 1995. Sedan började jag jobba inom vården 

för att kunna försörja mig och utveckla mina kunskaper i svenska språket.  Så småningom 

utbildade jag mig till undersköterska för att kunna söka en fast tjänst. Möten med olika 

människor var varierande. Ibland upplevde jag mig illa bemött av människor inom 

arbetsplatsen. Det ledde ibland till starka känslor på jobbet, bland annat sorg, besvikelse och 

ilska. Det är därför jag har ett motiv att skriva en uppsats om: I vilken utsträckning kan 

svenska som andraspråk påverka arbetsmiljön? Kan man trots kvalifikation och kompetens 

ändå känna sig utanför i arbetsmiljön? Liknar det ett funktionshinder? 

Jag upplever att språksvårigheter kan (uppstå och) bli ett funktionshinder inom arbetsplatsen 

för en person som har svenska som andraspråk. Den finns också, enligt mig vissa 

uppfattningar om att en invandrare som person kanske är ett hinder trots att medarbetarna 

gärna vill ge personen möjlighet att integreras. Samtidigt är vissa språksignaler svåra att förstå 

för en invandrare, t.ex. att förstå ”Kan du göra det? betyder: ”Du ska göra det”. Detta har jag 

kommit fram till efter att själv ha arbetat några år inom äldreomsorgen. Jag upplevde problem 

när jag själv arbetade och såg att andra personer med svenska som andraspråk hade liknande 

problem. Etnicitet och kultur kan vara ett hinder att komma in på arbetsmarknaden både från 

arbetsgivares sida och från dem som får service i hemtjänsten (pensionärer och patienter). Det 

kan finnas olika exempel. Exempel 1 är att en person kan vara väldigt kompetent men kan 

uppleva problem att dokumentera eller skriva rapport därför att skrivandet ännu inte är 

utvecklat. Exempel 2 kan handla om en misstänksam arbetsgivare. Den1arbetsgivaren kan 

ifrågasätta hur en person med utländsk bakgrund kan integreras i arbetet. En person från en 

                                                
1  ( I den här uppsatsen använder jag pronomenet ” den” för människor av båda könen, när det inte syftar direkt 
på könstillhörighet) 
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annan kultur kan ha svårt att komma in i arbetet. Vad ska vi prata om på rasten och vad ska vi 

hitta på när vi ska gå ut med personalen? Personen verkar helt enkelt inte tillräckligt intressant 

för att kallas till intervju. Exemplet handlar egentligen inte om språksvårigheter utan om 

kultur eller etnicitet. Exempel 3 kan vara att den anställde inom hemtjänsten kan utsättas för 

misstänksamhet från vårdtagare. Den anställde vill uppdatera en dokumentationspärm. Då 

säger vårdtagaren: ”Det är inte den anställdas sak att veta vem som är vårdtagarens läkare.” 

Jag upplevde att vårdtagaren1 var extra känslig mot mig jämför andra kolleger. Då antog jag 

att det handlade mest om fördomar och inte specifikt om språksvårigheter. Detta ska jag ta 

upp i slutdiskussion. 

 

Att kunna uttrycka sig på någorlunda god svenska är en sak och att bli bedömd innan man kan 

visa sin kompetens är en annan sak. Jag hoppas att de som har talang, kompetens och 

kvalifikation inte stämplas som funktionshindrade utan att de ska ges möjligheter att utveckla 

sig för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. 

 

Vardagen på mitt jobb är att möta olika pensionärer. Hur de bemöter mig kan variera. En 

person visar att den är väldigt intresserad av mig som person. En annan person kan visa att jag 

är väldigt ointressant och dum. Personen kommer att försöka trycka ner mig med ord, eller 

kommentarer eller fråga om mina politiska åsikter. En annan person kan förstärka mitt 

självförtroende med meningen: ”Jag hade iranier som anställda och de är väldigt duktiga. ”En 

anhörig som bodde i Iran för länge sedan säger:” Jag hade företag i Iran. Jag tyckte mina 

anställda var väldigt smarta.” Dessa erfarenheter och liknande väckte frågor hos mig; Vad är 

fel när man har en annorlunda bakgrund? Är det språket eller andra saker, t.ex. min etnicitet 

eller brist på kompetens, som kan vara fel? 

Problem jag kan ha på arbetsplatsen, är att jag kan stava fel när jag dokumenterar. Jag kan 

uttala fel och det har ofta med melodin i språket att göra. Problemen att stava fel har jag 

gemensamt med svenskar som har funktionshindret dyslexi. Är språksvårigheter då ett 

funktionshinder? 

 

Nyligen blev jag uppskattad när vi fick veta att vi skulle få en vårdtagare som enbart kan prata 

mitt modersmål. Då hade jag en kompetens som saknas hos de andra. Det beror således på 

sammanhanget om ett andraspråk ska kunna övergå till kompetens. Det är en problematik som 

kan vara viktig på arbetsmarknaden: Ibland är ett annat språk en fördel och ibland är brytning 

på svenska eller en annan etnicitet en nackdel. Det är väldigt varierande i olika situationer.  
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Invandrarna kommer till Sverige av olika skäl. En del är flyktingar. Andra kommer för att de 

har träffat en livspartner eller för att jobba. Problemen för invandrarna kan variera. Olika 

omständigheter och problem kan också påverka språkinlärningsprocessen. Problemet kan vara 

psykiskt, på grund av tvångsflyttning från hemlandet eller ensamhet som följer efter flyttning.  

Kultur, etnicitet kan väcka fördomar och hindrar en person att hitta ett arbete som passar 

utbildning och den personens kompetens. Då hamnar personen i en situation som kan 

jämföras med ett funktionshinder. Sådana situationer kommer denna uppsats att behandla. Det 

övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka om etnicitet i form av kulturskillnader, 

kompetensbrist och språksvårigheter kan ses som ett handikapp/funktionshinder. 

 

1.2 Definitioner 
 

 

Här redovisas definitioner på funktionsnedsättning, funktionshinder och handikapp. Jag 

kommer i mitt arbete att koppla dem till andra forskningsrön. 

 

1. Funktionsnedsättning 

 

Folkesson & Kollberg (2000, sid 134) återger WHO:s definition av funktionsnedsättning: 
Funktionsnedsättning (disability)beskriver konsekvenserna av skada på individnivå, relaterat till 

vad som anses normalt för människor i allmänhet. 

     

Enlig Ceder (2007, sid. 19) klassificeras ”ICF”(Internationell klassifikation av 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) funktionsnedsättning som en ”begränsad 

aktivitet” eller ”inskränkt delaktighet”. 

 

2. Funktionshinder 

 

Martin, Meltzer & Eliot (2007, sid. 9) ger en definition på funktionshinder som brist på minst 

en av följande egenskaper: 

 
Locomotion; Reaching and stretching; Dexterity; Seeing; Hearing; Personal care; Consistence; 

Communication; Behaviour; Intellectual; functioning; Consiousness; Eating; Drinking; Digesting; 

Disfigurement. 
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Enligt Förhammar (2007, sid. 32) räknar WHO handikapp som något som är kopplad till 

individens kultur och den sociala miljö en person är i. De sociala konsekvenserna av 

funktionshinder och funktionsnedsättning är ett handikapp.  

 

Socialstyrelsen (2008) har en aktuell definition av funktionshinder. En funktionsnedsättning 

kan vara fysisk, psykisk och intellektuell. Begreppet står för ”de begränsningar som en 

funktionsnedsättning innebär i relationen till omgivningen”. Den omgivande miljön kan alltså 

vara en avgörande faktor för ett funktionshinder. Folkhälsoinstitutet (2008) har följande 

definition: 
Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar kan vara svårigheter att klara sig 

själv i det dagliga livet samt bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och 

kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande 

tillgänglighet i omgivningen.  
 

Webbsidan Handikapp & habilitering (2008) uppger definitionen av funktionshinder 

som ”funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 

delaktighetsinskränkningar”. 

 

Bland språkligt relaterade funktionshinder är dyslexi uppmärksammat. Zetterqvist Nelson 

(2003) beskriver att begreppet innefattar svårigheter med skriftspråket. En person som har 

dyslexi har svårt att koppla mellan det talade språket och de skrivna symbolerna, bokstäverna 

och orden. 

Ett annat exempel på språkrelaterat funktionshinder är afasi. Gustafsson (2012) beskriver att 

en afatiker har svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift. En afatiker uttrycker sig ibland med 

ljud fel, eller kan inte uttrycka sig med en hel mening. 

 

3. Handikapp 

 

Folkesson & Kollberg (2000, sid. 134) återger WHO:s definition av handikapp: 
Handikapp:(handicap) betyder konsekvenserna av skada eller funktionsnedsättning i  

förhållande till omgivningens krav och förväntningar.  
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Handikapp är enligt Calais von Stokkom & Kebbon (2000, sid. 34) ett förhållande mellan ett 

funktionshinder och den omgivande miljön. Ju mer en miljö är anpassad till ett handikapp, 

desto mindre risk finns för att personen blir handikappad. Jag ansluter mig till denna syn. 

I beskrivningen ovan och i föreliggande uppsats ligger begreppen handikapp och 

funktionshinder nära varandra. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska numera 

funktionshinder används istället för handikapp. Både de människor som intervjuas i 

föreliggande uppsats och i det material jag har läst, använder begreppen synonymt. Därmed 

görs i föreliggande uppsats ingen direkt skillnad mellan dessa begrepp.  

  

4. Andraspråk 

 

NE (2008) beskriver relationen mellan förstaspråk, andraspråk och främmande språk: 
Andraspråk, som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk 

(modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig 

kommunikation. Socialt och psykologiskt spelar andraspråket- i motsats till ett främmande 

språk- en roll för individen som är jämförbar med förstaspråkets. 

 

5. Tvåspråkighet 

 

När det i föreliggande uppsats talas om ”tvåspråkighet” åsyftas den tvåspråkighet som 

individen skaffar sig i vuxen ålder. 

NE (2013) beskriver tvåspråkighet: 
 

tvåspråkighet, användning eller behärskning av två språk. Tvåspråkigheten kan gälla individer 

eller samhällen. Tvåspråkighet och flerspråkighet är i princip samma företeelse, och båda 

termerna kan användas för att täcka hela fenomenet. 

 

6. Invandrare 

 

Centrum mot rasism (2010) räknar som invandrare 
Personer som är folkbokförda i Sverige och som är antingen utrikes födda personer eller 

utländska medborgare.Begreppet invandrare började användes i mitten av sextiotalet,som då 

ersatte termen utlänning. 
 

Enligt  Rodrigo Blomqvist (1997, sid. 21-22) 
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Invandrarna i Sverige kommer från en mängd olika länder och de representerar ett mångfald av 

kulturer, språk, religoner etc. Flertalet tillhör någon av de tre huvuudsakliga 

invandrarkategorierna arbetskraft-,flykting. eller anhöriginvandrare.  
 

7.Andra generationens invandrare 

 

Rodrigo Blomqvist (1997) skriver att begreppet invandrare används i olika sammanhang. 

Självkategorisering sker, då vissa personer inte räknas som invandrare av omgivningen men 

de räknar sig själva som invandrare. Det kan vara tvärtom också att en person inte räknar sig 

själv som invandrare men omgivningen räknar honom som en sådan. 
Med första generationen invandrare avses utrikes födda oavsett nuvarande meborgarskap.Andra 

generation utgörs av barn till föräldrar varav minst en är utrikes född .En andra generationens 

invandrare kan alltså vara född i Sverige, vara svensk medborgare, och barn till två svenska 

medborgare varav en  är född utrikes. (a.a. sid. 22)  

 

1.3 Syfte  
 

Mitt syfte är att undersöka om etnicitet, i form av kulturskillnader, kompetensbrist och 

språksvårigheter kan ses som ett handikapp/funktionshinder. Det gör jag genom att intervjua 

människor som har svenska som andraspråk på deras arbetsplatser, för att öka kunskapen om 

hur de upplever och beskriver sin situation. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

Utifrån syfte blir följande frågeställningar aktuella: 

•   Om och på vilken sätt kan etnicitet, kulturskillnader och kompetensbrist upplevas som 

funktionshinder när man har svenska som andraspråk? 

•   Hur kan svenska som andra språk, kulturskillnader, etnicitet, och kompetensbrist ställa 

till problem för individer på arbetsmarknaden? 

•   Hur kan olika handikappmodellerna användas på den i föreliggande uppsats studerade 

gruppen för att förstå funktionshinder?  
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1.5 Avgränsningar 
 

Jag har valt mina avgränsningar av olika anledningar. Jag har valt att göra mina intervjuer i 

Göteborg eftersom jag bor och jobbar där och har bra tillgång till intervjupersoner där. Mina 

intervjupersoner är 6 personer med invandrarbakgrund och med arbetslivserfarenhet i Sverige, 

dessutom 2 personer med svensk etnicitet, som jobbar som chef respektive lärare. Jag valde 

att undersöka både svenskfödda och invandrare, därför att det var viktigt att lyssna till två 

grupper från olika perspektiv. Jag begränsar mig vad det gäller litteratur till ämnena: 

språksvårigheter, funktionshinder, handikapp och handikappmodeller samt begreppet 

KASAM.  

 

Jag har valt en kvalitativ metod för min uppsats och använder intervjuer av både strukturerad 

och semistrukturerad typ.(se vidare metodavsnitt). 

 

1.6 Disposition 
 

Denna uppsats är uppdelad i sju kapitel. I Kapitel 1 ”Inledning” beskrivs bakgrunden till 

denna studie, syfte och frågeställningar, samt redogörs för begrepp och avgränsningar.  

 

Kapitel 2 Framhåller hur synen på funktionshinder/handikapp har förändrats genom åren. 

Kapitlet tar upp teorier runt om funktionshinder och teoriernas förändringar. 

 

Kapitel 3 tar upp aktuell forskning som berör uppsatsens syfte. Frågan ”Är det språk i sig som 

orsakar svårigheter eller andra begrepp som är inblandade i språket”? Samtidigt tas upp hur 

andra begrepp som kultur och etnicitet, kan vara inblandade i språket, och räknas som 

problem, hinder för att kunna jobba. Sedan diskuteras svenska som andraspråk och problemen 

som kan ingå i Sfi- undervisning (Svenska för invandrare)  

 

I kapitel 4 diskuteras en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. 

 

I kapitel 5 redogör jag för empirin, intervjutyperna, hur och var intervjuerna genomfördes 

samt hur intervjuerna samlades. I andra delen ger en analys och en reflektion över hela 
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arbetet. I kapitlet analyseras intervjusvaren. Finns det några som har klarat sig bättre på 

arbetsmarknaden än andra och varför? 

 

Kapitel 6 tar upp några handikappmodeller och diskuterar ur vilket perspektiv man ser på 

funktonshinder och språksvårigheter. Invandrarnas olika problem och olika barriärer i 

samhället, tas också upp i kapitlet, samt hinder för att söka arbete. Ett förslag ges till ett 

normalt utgångsläge för att söka jobb. Kapitlet belyser slutligen den positiva aspekten med att 

ha utländsk arbetskraft. 
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2. Teori 
 

 

I det här kapitlet redogörs för handikappmodeller, funktionshinder och intersektionalitet, 

normaliseringsprincipen och Känsla Av SAMmanhang (KASAM) De är nödvändiga för att 

sedan förstå problematiken språksvårigheter i samhället och för att kunna göra en analys 

tillsammans med intervjuer som kommer i kapitel 6. Resultatanalys. 

 

 

2.1 Handikappmodeller 
 

 
Synen på handikapp och funktionshinder har förändrats genom åren. Handikappmodeller (den 

medicinska, sociala och den miljörelaterade modellen) har utvecklat synen på olika 

handikapp. Enligt den den senaste modellen, den miljörelaterde definieras mera i relation till 

miljön och ses mindre som samhällsproblem. 

 

Barnes &Mercer (2000) skriver om det traditionella synsättet på handikapp (sid.87). ”I ett 

traditionellt synsätt ses handikapp som en personlig tragedi”. Handikappade har inget värde. 

De tillhör ingen samhällsklass eftersom de inte kan bidra till ekonomin i samhället. Man ser 

ner på de handikappade därför att  de upfattas som sjuka. De drabbas av liknande 

diskriminering som andra minoritetsgrupper i samhället. De kan inte vara aktivt delaktiga i 

samhället. 

 

Den medicinska modellen: Barnes& Mercer (2000) beskriver att den medicinska modellen 

fokuserar på att bota skadan genom medicinsk behandling eller habilitering. Den medicinska 

synen orsakade marginalisering och förnedring för de handikappade. Det har kanske skett 

oavsiktligt. En handikappad person trycks ner av skällsord: ”Ord som ’ idiot’, ’cp’ och 

’krympling’ har blivit allmäna skällsord”. Individen kan inte leva upp till samhällets ideal och 

kultur.(sid. 79-101) 

Enligt Gustavsson Holmström (2005) har FNs världshälsoorganisation WHO ett medicinskt 

perspektiv på hälsa, sjukdom och funktionhinder år 1980 i ICIDH (International Classification 
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of Impairments Disabilities and Handicaps). Handikapp ses här som ett  resultat av sjukdom 

eller skada.(sid.  64) 

Lindqvist (2007 sid. 41-43) förklarar hur en funktionshindrads situation ser ut enligt den 

medicinska modellen. Å ena sidan slipper den krav som ställs för icke funktionshindrade 

människor, å andra sidan bör den acceptera sin sjukroll. Patienten måste samarbeta med 

sjukvårdspersonal, en expert t.ex. en läkare. Den här metoden har nackdelen att personer med 

funktionshinder kan bli beroende av sådan social service samhället erbjuder för att uppnå 

samma livsvillkor som de icke funktionshindrade människorna har. Det här beroendet och det 

här medikaliseringen kan förhindra att ens röst blir hörd. Lindqvist berättar om en grupp döva 

som lärde sig teckenspråk och fick en ny identitet. Den här gruppen accepterade sitt 

funktionshinder genom att ha ett ”gemensamt kommunikationsmedel”. Den medicinska 

modellen är mycket beroende av ”aktuell ekonomisk och social verklighet” samt ”värderingar, 

normer och kulturella mönster ”(a.a. sid. 41-43). 

 

En medicinsk modell är en sårbar modell. Modellen färgas av samhällets dagliga resurer 

ekonomisk och social verklighet. Den speglar också samhälles uppfattning om sjukdom och 

funktionsnedsättning.Det finns kulturella mönster i värderingar och normer i ett samhälle. 

Det är kanske därför en person måste acceptera sin sjukroll som mer nödvändig än den är. Då 

blir den personen mer beroende av vården. Samhällssynen kan vara avgörande för om 

patienten verkligen är sjuk och behöver vård. Samtidigt finns det pengar för behandling och 

rehabilitering. Samhället kanske påverkas av en ideologi som hävdar att det inte är nödvändigt 

att satsa på sjuka. 

 

Den sociala modellen: Ett funktionshinder med bio-funktionell begränsning kan förvandlas 

till ett handikapp. Det är samhället som ska stödja en person med funktionshinder. Då är det 

samhällets fel som inte kunde förbättra en funktionshindrads situation.  

I den sociala modellen enligt Lindqvist (2007, sid. 52) ses funktionshinder som ett resultat av 

handikappskapande baririärer i samhället. De barriärerna är inte bara fysiska utan kan vara 

institutionella och strukturella. 

Den sociala modellen har enligt Gustavsson Holmström (2005) varit viktig för 

handikapprörelsen i Storbritannien. Modellen fick kritik under 1990-talet för att den var 

förenklad och koncentrerad kring sensoriska och fysiska funktionsnedsättningar. Exempelvis 

passade inlärningssvårigheter inte in i modellen. (sid. 73-74) Oliver (i Lindqvist 2007 sid. 92) 

hävdar att den sociala modellen ska ses framförallt i relation till hur omgivningen ser ut” 
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Funktionsnedsättning är skada, sjukdom eller en annan funktionsnedsättning. De åtgärder som 

kan ges till en person med funktionshinder, dvs. terapi, behandling och rehabilitering, är 

beroende av samhällets arrangemang t.ex. skola, hälso- och sjukvård samt 

arbetsplatskonstruktioner.  

 
Den miljörelaterade modellen: Modellen uppmuntrar till en miljö där en funktionshindrad 

person kan vara delaktig och ha möjlighet till en normaliseringsprocess. Det är önskvärt  att 

funktionshindrade personer får ett självständigt boende och samtidigt avinstitutionalisers och 

får ökade möjligheter till normal utbildning och arbete, självbestämmande, val och 

livskvalitet. Lorentzon (2000, sid. 164-182) beskriver den miljörelaterade modellen och ger 

exempel  på teknikens stöd: Utformning av den fysiska miljön (bostäder, byggnader, gator, 

fordon, telenät, TV- program, automater för olika tjänster med mera) är central för personer 

med funktionshinder. Miljön kan vara anpassad så att funktionshindrade kan fungera på 

likartade villkor som andra.  

 

I slutet av 1950-talet användes handikappbegreppet i sociala och politiska sammanhang. I den 

fortsatta utvecklingen av Handikapputredning 1965 formulerades för första gången en 

miljörelativ definition av handikapp: 
Vid andra tillfällen finns inget handikapp i denna mening, även om skadan är oförändrad. Man 

kan således vara handikappad i en situation eller funktion, men inte i en annan. Handikapp för oss 

är ett relativt begrepp.(SOU 1997:20 s.48-49) (Gustavsson Holmström 2005, Sid. 77-78) 
 

Sedan finns i WHO:s definition av handikapp (ICIDH), 1980, miljö- och omgivningsfaktorer 

som sedan integreras i den miljörelativa handikappolitiken som växte fram i Sverige. 

Gustavsson Holmström (a.a. sid. 77) skriver att tanken med den miljörelaterade 

handikappmodellen har varit arbete i fokus och ett samhälle för alla. Hon beskriver att målet 

för handikappolitiken är ”full delaktighet och lika villkor” sedan 1970 talet. 

 

2.1.1 Sammanfattning 
 

Handikappmodeller har haft olika roller under olika tider. Ur mitt teoretiska material framgår 

att i den medicinska modellen betraktas individen med funktionshinder som sjuk och ett 

problem för samhället. I den medicinska modellen är vårdtagaren beroende av samhällets 

aktuella ekonomiska och sociala verklighet. I den sociala modellen är det samhället som skall 
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förändras, t.ex. så att skola och arbetsplatser fungerar för alla människor med olika kompetens 

och möjligheter. I den miljörelaterade modellen skall individen kunna påverka sin bostad, sin 

utbildning och sitt arbete genom de lagstiftningar som finns. Samtidigt får han stöd och hjälp 

utifrån sina personliga behov. Delaktighet och integration är målet för individen. I Sverige 

gäller huvudsakligen den miljörelaterade modellen. Här betonas individens självständighet och 

möjlighet att påverka sitt jobb. I den medicinska modellen blir en person beroende av sin 

sjukroll. 

 

2.2 Handikapp och intersektionalitet och begränsade språkkunskaper 

 
 
 Funktionsförmåga är en dimension utifrån ett intersektionellt maktordningsperspektiv studeras 

kön, klass och ras/etnicitet studeras (Fuentues 2008). Att följa utvecklingen i samhället, skaffa 

utbildning och jobb är svårt för personer med icke-svensk etnicitet, kultur och språk. Det ser ännu 

svårare ut för personer som dessutom har ett fysiskt funktionshinder.  

Fuentes (2008 sid. 89-114) skriver om problemet med kulturell bakgrund kopplat till 

funktionshinder. Problemet med kulturell bakgrund plus ett funktionshinder finns för personen 

med invandrarbakgrund. En person med en annan etnicitet antas ha värderingar och beteenden 

som majoriteten inte har.   
För människor med funktionsnedsättning är resultatet av marginaliseringsprocesserna en 

reducering av människan till mottagare av vård och omsorg. Man ser främst vård- och 

omsorgsbehovet hos personen med funktionsnedsättningar och inte individen bakom. Detta är ett 

traditionellt synsätt på människor med funktionsnedsättning, som i hög grad fortfarande lever 

kvar.(Fuentes 2008 sid. 94)  

Ann Jönsson i Fuentes (2008) hävdar att: ”en traditionell vårdsyn [sätter] fortfarande sin prägel 

på samhällets insatser för personer med funktionshinder. Man ses som människor i behov av 

vård och omsorg, men inte så mycket mer.” (sid. 94) 

 

Personer med funktionshinder möter olika problem i utbildningar och olika utbildningsmaterial. 

Att ha en annan etnicitet än att vara svensk kan fördubbla problemet hos personen. Fuentes 

nämner några exempel på personer som har ett funktionshinder och samtidigt en annan etnicitet. 

De har svårt att hitta en sfi-kurs för funktionshindrade. Dessa personer har däremot lättare att 

få vård och omsorg. Personer som har dyslexi och invandrarbakgrund har också lättare att få 

vård och omsorg än anpassad utbildning. Fuentes exempel är en invandrare med iransk 

bakgrund. Hadi är 30 år gammal och har varit blind sedan han var 2 år gammal. Hadi är blind 
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och kunde engelska och Braille i sitt hemland. Han hade oavslutade studier i statsvetenskap i 

sitt hemland. Hadi avbröt SFI-studier och flyttade till en stor stad. Han gjorde ett uppehåll och 

började läsa SFI på nytt. Hadi har upplevt många svårigheter bland annat han hade en gammal 

dator och dåliga läroböcker. Hadi är ett fall i utbildningssystemet, en person som inte har 

inplanerats i systemet. Här är det marginaliseringsprocessen, en homogenisering av 

funktionshinder som är orsaken. Hadi behövde hjälp med sin utbildning, hjälpmedel eller 

inlärningsprogram (2008 s. 104-106) 

 

Det är viktigt att behärska ett språk. Vygotskij hävdar (refererad i Anderstedt & Hirèd-Tedsjö, 

2007) att språket är mycket viktigt för individens sociala utveckling, uttal och förståelse. 

Kommunikation utan språk blir primitivt och begränsat.  

Svensson påstår (i Anderstedt & Hirèd- Tedsjö, 2007) att språket är viktigt för den kognitiva 

förmågan därför att det har påverkan på tänkandet.  
 

Språket ger också möjligheter till att koda föremål och företeelser och underlättar för minnet och 

uppmärksammar omgivningen. Det fungerar dessutom som gruppsammanhållande och är en 

viktig del av identitetsutvecklingen för människan.(Svensson i Anderstedt & Hirèd-Tedsjö, 

2007, sid 14) 

Språket underlättar för möjligheter till inlärning, beskrivning, minne och identitet. Det kan 

räknas som extra viktigt för de som redan har ett funktionshinder och begränsade 

språkkunskaper när de behöver vidareutbilda sig.  

 

2.3 Normaliseringsprincipen  
 

 
Normaliseringsprincipen är tvärvetenskaplig och kan därför studeras av högskolestuderande 

inom pedagogik, psykologi, socialpsykologi, kulturantropologi, sociologi samt 

omsorgsvetenskap. Normaliseringsprincipen handlar om funktionshindrades rätt till 

livsvillkor och vardagsmönster som ligger så nära de normala som möjligt. Principen utgår från 

alla individers jämlikhet med den därav följande etiken som grund, under livets gång. 

Magnus Tideman (2000, sid.53) uppger tre olika synsätt att se på normalitet: 

1. Det första sättet är att se utifrån ”det normala tillståndet, det vanliga eller det 

genomsnittliga”.  Det handlar oftast om ”medelvärde och standardavvikelse för en 

normalfördelning”. 

2. Det andra sättet är att se på värderingar i en visstid, som betraktas som normalitet. 
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3. Det tredje sättet handlar om individuell eller medicinsk normalitet. Individen betraktas då 

inte som sjuk. Om individen är sjuk krävs en behandling för att uppnå normalitet. 

Enligt det första synsättet innebär normalisering att få lov att känna sig som en medborgare i 

ett samhälle som normaliserar en person med funktionshinder. 

Den person som lever i ett samhälle och ändå är utanför kan vara det på grund av att denna 

har svenska som andraspråk. Den personen kan känna att den i framtiden kan bli en insider. 

En person som har svenska som andraspråk kan ha ett ”funktionshinder”. Den måste utveckla 

sitt språk i tal och skrift, men det går sakta. Exempelvis kan en utländsk akademisk examen 

vara nyttig för det svenska samhället om personen får språkstöd. Det finns en spännande teori 

(normaliseringsprincipen) som pekar på möjligheten för funktionshindrade personer och 

minoriteter att bestämma över sina egna villkor. 

 

Nirje (2003) skiljer mellan normalt och onormalt och ger förslag till de funktionshindrades 

livsstandard. Samtidigt, hur kan en funktionshindrad person leva under normala villkor? Nirje 

menar att en funktionshindrad bör kräva anpassning. 

Enligt Nirje kan normaliseringsprincipen vara ett integrationsmål, inte bara för de 

funktionshindrade utan även för andra minoritetsgrupper t.ex. invandrare. De bör enligt honom 

kunna leva enligt sina villkor. Nu får de anpassa sig till samhällets villkor. 

 

När normaliseringsprincipen kom till handlade det främst om nödvändigheten av att finna en 

övergripande princip för utformning av omsorgerna om de funktionshindrade, att visa på 

deras behov av ett liv i samhället och inte behöva omhändertas enligt ”den medicinska 

modellen”. Det kallades ett tankesystem som främst såg till funktionsnedsättningarna, det 

system som skapade särskilda ”sjukhus”, institutioner ,vårdhem och isoleringsavdelningar. 

Normaliseringsprincipen handlar om funktionshindrades rätt till livsvillkor och 

vardagsmönster som ligger så nära de normalas som möjligt. Nirje betonar de 

funktionshindrades rätt till självbestämmande. Normaliseringsprincipen är användbar i alla 

samhällen, för alla åldersgrupper, och kan anpassas till sociala förändringar och individuell 

utveckling. Normaliseringsprincipen som ett redskap kan utifrån jurididiska, 

sociala,pedagogiska eller antropologiska grunder gradvis förändra kulturmönster eller 

livsvillkor hos olika grupper i samhället t.ex. utvecklingsstörda, minoriteter, invandrare och 

brottsoffer.  
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2.4 Känsla av sammanhang (KASAM) 
 

KASAM utgör ett  viktig verktyg för min analys.Antonovsky(2005) analyserar människors 

Känsla Av SAMmanhang. Inom vetenskapliga områden används för detta begrepp 

förkortningen KASAM. 

 

Förutsättningarna är enligt både Antonovsky (2005) och Arman (2005) tre: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om en människa kommer att klara av 

eller kunna förklara stimuli som den kan  mötas av i framtiden oavsett  situation t.ex krig. 

Hanterbarhet handlar om när man kan klara av svåra situtioner. Det finns resurser 

t.ex.make/maka, släkt och vänner man kan lita på. Meningsfullhet betyder att när en människa 

möter svåra situationer försöker den att förklara att det finns någon mening i detta. 

Antonovsky hävdar att när människor möter svåra situationer i livet visar de olika sorts 

reaktioner för att överleva och detta beror på om de har en stark eller svag känsla av 

sammanhang.  

KASAM är en modell för att förklara orsaker till hälsa (salutogenes). Man har inte hälsa bara 

för att man inte har sjukdom. Hälsa och sjukdom är inte varandras motsats. KASAM är 

förmågan att hantera svårigheter i livet. 

 

Kumlin (1998 sid 5-11) skriver att hälsa och sjukdom är relaterade till varandra och man kan 

samtidigt pendla mellan hälsa och ohälsa. Det finns ingen superhälsa eller perfekt hälsa. 

Istället för att vi inriktar oss mot den biomedicinska kunskapen att försöka ta bort sjukdomen 

kan vi inrikta oss mot den biopsykosociala kunskapen. Konarski (1998) skriver att enligt 

Antonovsky är vår livssyn eller vårt existentiella förhållningssätt  avgörande för hur vi 

hanterar stress. 

Antonovsky (2005 sid183-184) skriver att personer med stark KASAM upplever stressorer 

som mer positiva samt mindre konfliktfyllda jämfört med personer som har svag KASAM. En 

person med stark KASAM upplever ett problem som en utmaning inte som en börda. Hos en 

person med stark KASAM finns en tillit till att  allting kommer att ordna sig. 

 

Antonovsky (a.a. sid.144-145) ger också exempel på en viktig kulturell väg mot stark 

KASAM som finns bland  ungdomar som tillhör homogena men,socialt och kulturellt 

isolerade grupper och som lever i det moderna samhället. De tros ha stark KASAM.Till 
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exempel kan enligt Antonovsky en judisk pojke eller en mormonflicka i en annan religiös 

omgiving under adolescensen uppleva erfarenheter som ett mönster, en minoritet i majoritet, 

det mönstret kan sedan hjälpa en människa att uppleva begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i världen. 

 

Det är oftast små kulturella grupper i ett samhälle som försöker hitta sina vägar att vara starka 

och stolta över sina värderingar eller sin identitet. Antonovsky (a.a. sid. 145) yttrar att det inte 

alltid stämmer med att kulturen är en välfungerande väg att överleva. Det finns också kulturer 

som säger att allt känns hopplöst. Dessa kulturer är inte särskilt uppmuntrande för ungdomar. 

Kulturer hittar inte alltid ett välfungerande sätt för att överleva. 

 

2.5 Sammanfattning  
 

I ett traditionellt synsätt på handikapp har en handikappad person inget värde och kan inte leva 

upp till samhällets ideal t.ex. om skönhet, fysik eller intellekt. Enligt den medicinska 

handikappmodellen kan individen inte leva upp till samhällets ideal. Handikappade får 

medicinsk behandling och rehabilitering. Den sociala handikappmodellen lägger ansvaret på 

samhället. Den miljörelaterade modellen uppmuntrar den handikappade att vara självständig i 

arbete och utbildning och att vara delaktig i samhället. 

 

Enligt Tideman (2000), är det första sättet att se på normalitet utifrån det vanliga eller 

genomsnittliga. Det andra sättet är att se på normalitet är att göra den under en viss tid. Det 

tredje sättet handlar om medicinisk normalitet. Om en individ är sjuk enligt det sistnämnda 

synsättet krävs en behandling för att uppnå normalitet.  

Enligt Nirje (2003) innebär normaliseringsprincipen att en person med funktionshinder måste 

få fungera på egna villkor. Principen är även bra för minoritetsgruppers möjligheter och att 

kunna leva enligt sina villkor fast de får anpassa sig till samhällets villkor. Det kanske kan vara 

en inspiration även för invandrade personer med språksvårigheter för att snabbare kunna 

integreras i samhället. 

Människor klarar sig med olika framgång i svåra situationer. Förutsättningar är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå sig själv och att vara 

förstådd. Hanterbarhet betyder att ha tillräckliga resurser för att klara de belastningar man möter 

i vardagen. Meningsfullhet handlar om att man mår bra och känner att livet har en mening. Vid 
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upplevelse av hög hanterbarhet, hög begriplighet eller hög meningsfullhet visar en person stark 

KASAM. Vid upplevelse av låg hanterbarhet, låg begriplighet eller låg meningsfullhet visar 

man låg KASAM.  

 

Att lära sig ett nytt språk och att samtidigt komma in på arbetsmarknaden är inte lätt. För att 

förstå samhällets och individens möjligheter och begränsningar, vad gäller inlärandet av ett nytt 

språk och att komma in på arbetsmarknaden, presenterades olika teorier i kapitlet. Vidare 

prövas ska i uppsatsen prövas om språksvårigheter kan vara ett funktionshinder. 
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3. Aktuell forskning 
 

 
I detta kapitel ska jag ta upp språkets betydelse och olika begrepp som kan påverka ett språk 

eller bli påverkade av ett språk. Det finns problemområden som jag tycker hänger ihop med 

att ha ett annat modersmål än svenska: språk, kultur, etnicitet och kompetensbrist som hinder i 

yrkesutövande, svenska som andraspråk, Sfi, och identitet. Dessa problemområden kan 

påverka kommunikationen mellan människor och hinder kan uppstå i olika sammanhang. 

Mina källor finns inom ämnesområdena etnologi, folkhälsa, handikappvetenskap, 

kulturantropologi, pedagogik, psykologi, sociologi, socialantropologi, samhälls och 

rättsvetenskap, och svenska som andraspråk. 

 

3.1 Språksvårigheter, kulturskillnader, olika etnicitet och 

kompetensbrist i yrkesutövande 
 

Vilka problem kan uppstå på jobbet för en invandrare? Vad räknas som svårigheter? Det 

första jag tänker på är språket. Vad kan tolkas som språksvårigheter? Är det språket eller att 

ha en annan kultur som är en svårighet? Kan en persons etnicitet vara avgörande för att 

personen ska kunna göra sitt jobb? En persons kompetens kan definieras på olika sätt (kanske 

kan social kompetens vara en större merit än en annan kompetens?). Dessa frågor kommer att 

tas upp i det följande. De kan kopplas till en persons språksvårigheter på arbetsmarknaden. 

Observera att vissa svårigheter föreligger i att analysera vad som är språksvårigheter, svenska 

som andraspråk, tvåspråkighet och olika bakgrund i uppsatsen. Min uppsats handlar om de 

vuxna invandrare som inte kan satsa tillräckligt med tid för att bli tvåspråkiga på allvar utan 

måste komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt. 

 

3.1.1 Språk och språksvårigheter 

 

Fuentes (2004, sid. 43) beskriver språk som en del av en människa. Han säger att detta att 

börja använda ett språk och inte kunna språket perfekt kan liknas vid att ha en ”reducerad 

personlighet”. 
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Kamali & Da Los Reyes (2005) menar att språket kan vara en ursäkt för diskriminering. 
 

Språket är det fält där konflikten blir som klarast. Genom att med särskiljande begrepp 

stämpla ”de andra” som annorlunda, som speciella fall, som ett problem, och genom att placera 

dem i särskilda kategorier, håller man dem utanför och skiljer dem från samhället som helhet. 

De ontologiska metaforerna normaliserar den diskrimineringen som faktiskt sker (i 

bostadsområden, skolor, stadens centrala rum, osv.) och förvandlar den till något i det närmaste 

naturgivet. Samtidigt ger dessa ontologiska metaforer uttryck åt de latenta föreställningar som 

sällan manifesteras öppet i maktens diskurs. ( sid. 23) 
 

Sociala koder skapar skillnaden mellan ”vi” och ”dom”, t.ex. genom ojämlikheter i 

uppfattningarna om hudfärg, könstillhörighet, sexuell läggning och klasstillhörighet. 

Intersektionalitet ger idéer om nationens etniska och kulturella homogenitet och 

problematiserar dem(sid. 24). Stroud & Wingstedt (1993, sid. 125) beskriver språkrollen i ett 

segregrerat samhälle. 

De skriver att språk är något som särskiljer olika grupper i samhället. De olika 

samhällsgrupperna skapar en egen identitet även på grund av sin etnicitet. Stroud & 

Wingstedt(1993) anser också att språket är en orsak till att personer missbedöms, på grund av 

brytning. Att tala ”rinkebysvenska” eller vara” halvspråkighet” blir som en etikett för att 

kunna generalisera ett beteende som är lika med invandrare och naturligtvis orsakar problem. 

Invandrarna drabbas av utanförskap på grund av att de pratar på ett annat sätt. Dessa 

skillnader gör att majoriteten, de svensk födda, betraktas som de normala. Detta är Stroud & 

Wingstedts (1993) uppfattning om vad svenskhet egentligen är, avseende den språkliga 

aspekten. 
Halvspråkighet har kommit att stå som rubrik för alla former av bristande språkbehärskning hos 

den tvåspråkige och har antagits uppkomma på grund av en ogynnsam 

språkinlärningssituation. ….Rinkebysvenska är en benämning på ett slags gruppspråk som har 

uppstått bland vissa invandrarungdomar i stockholmsförorten Rinkeby. Detta språk som används 

i kommunikation ungdomar emellan, har hittills beskrivits i begränsad omfattning men trots 

detta redan blivit en känt begrepp och omtalas ofta som” en ny dialekt”.(a.a. 123) 

 

Svenska som andraspråk 

 

Erlandsson & Bolin (2004, sid. 18-19) räknar språket som en av bedömningsgrunderna vid 

anställning. Bedömningen av språket kan i detta avseende delas i två kategorier, tillgång och 

bristande förutsättningar. Tillgång innebär att personer med svenska som andraspråk känns 
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som en tillgång i ett företag därför att de kan flera språk och det är bra för ett företag. 

Personalen med svenska som första språk visar hänsyn till personer med svenska som 

andraspråk. Bristande förutsättningar innebär däremot att personer med svenska som 

andraspråk räknas som ett problem för ett företag. Svenska språket är inte bara terminologi 

utan också social tillgång. Gilbride (i Erlandsson & Bolin, 2004, sid.19) skriver att det bara är 

organisationer som jobbar med många människor som tar hänsyn till språk, dialekt och 

bakgrund när de vill anställa människor. Samma sak gäller med organisationer som anställer 

personer med funktionshinder 

 

Svenska för invandrare (SFI) 

 

Sfi (Svenska för invandrare) är en utbildning i svenska för en person som inte har svenska 

som förstaspråk. När personen läser sfi får han också grundläggande information om det 

svenska samhället. En person med svenska som förstaspråk kan planera med lärare att göra på 

praktik på arbetsplats. På grundläggande och gymnasial nivå kan svenska kombineras med 

matematik, engelska eller samhällskunskap. (Göteborg stads webbsida) 

Kamali (2005) skriver om olämpliga SFI-kurser, där personer med högskoleutbildning läser 

svenska tillsammans med analfabeter. En del av deltagarna ansåg att många utbildade 

invandrade personer slänger bort sin tid på SFI: 
De har kvalificerat sig i sitt eget land och här delas de in i en klass med någon som aldrig har 

gått i skolan. Och sen är det väldigt svår att komma in på högre utbildningar och universitet när 

man kommer med en utbildning med en annan bakgrund. (Kamali, 2005, sid .82) 

 

Tvåspråkigheter räknas som nackdel istället för fördel 

 

Neergaard (2006) skriver om bortkastade resurser när det gäller språket, men menar själv att 

en person med invandrarbakgrund bör uppskattas eftersom han kan ett annat språk och har en 

annan levnadsstil. Men diskriminering kan vända en fördel till en nackdel. Att kunna ett annat 

språk och ha en relation till ett annat land blir oviktigt därför att diskriminering kan ske ändå .  

Enligt Neergard (a.a. sid. 99-100) kan diskrimineringen vara stark.  Han säger att rasism 

också kan slingra sig undan varje försök till kategorisering. Han menar vidare att 

diskriminering kan ses t.ex. bland unga människor med invandrarbakgrund i Frankrike. Vissa 

personer som har skaffat sig franskt medborgarskap ses inte som ”personer med 

invandrarbakgrund”, och då är det svårt att eventuellt utreda en diskriminering. Neergard 
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(2006) tror också att individuella handlingar kan vara avgörande för att ta kontroll över 

situationen, inte för att, tvärtom, bli kontrollerad av situationen. Neergard menar vidare att 

vardagsrasism inte kan påverkas av individuella handlingar. En individ klarar sig ur 

diskriminering på sitt sätt. I så fall är detta inte en allmän lösning på problemet, för en annan 

individ kanske inte kan klara sig med egna handlingar.  

 

Hinder på grund av tvåspråkighet  
 

Fraurud & Bijvoet, (2004, sid 412) skriver om möjliga exkluderingar som kan hända i t.ex. 

anställningsintervjuer bland ungdomar i Rinkeby. Ungdomar behärskar dock ofta hög språklig 

kompetens, på förstaspråk, skolspråk som engelska m.fl. och (delar av) minoritetsspråk. 

Skillnaden mellan multietniskt ungdomsspråk och mer standardnära formellt språk kan bidra 

till en hög språklig medvetenhet och kompetens.  

Boyd, (2004, sid 420-434)skriver om möjligheterna för lärare med svenska som andraspråk 

under 1900-talet. Hon skriver att under 1980-och 90-talen fick rektorn större frihet att 

anställa. Då ökade risken för särbehandling. Under första halvan av 1990-talet drabbades 

Sverige av lågkonjunktur. Många utländska personer med akademiska meriter blev arbetslösa 

(Boyd m. fl. 2000, refererad i Boyd, 2004). Även efterfrågan på hemspråksundervisning, 

minskade till nackdel för lärare med utländska språk. Mot slutet av 1990-talet förbättrades 

ekonomin och det fanns en brist på vissa yrkeskategorier. Flera universitet och högskolor 

försökte starta särskilda kompletterande utbildningsprogram för utländska lärare. Detta var i 

samband med att länsarbetsnämnden försökte hjälpa de utländska lärarna att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 

Brytning och språkbrister är andra orsaker till att utländska lärare har svårt att utöva sitt yrke i 

Sverige eftersom uttal till viss del ses som en yrkeskompetens. Boyds resultat, visar att mer 

tid bör specificeras för uttalsträning. (jämför Skolverket, 1997; 169 f). Här betonas också att 

det är idealiskt om kommunikationen mellan personer med svenska som andraspråk och 

personer med svenska som förstaspråk skulle kunna förbättras.  
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Toleransnivå mot brytning och prosodi 

 

Petterson (2006) säger i en föreläsning att svenskar har olika toleransnivå för olika språk. De 

har t.ex. högre tolerans mot engelsktalande. Hon säger också att kraven på arbetsplatsen har 

blivit högre än tidigare t.ex. på att kunna dokumentera. Hon refererar till Modern arbetsplats 

och författaren Janet Holmes. Petterson (a.a.) säger även att vi använder oss av melodi, 

prosodi och ton när vi ska presentera oss. En person med ett annat språk än svenska kan 

använda t.ex. en mer monoton ”skriftspråksmelodi.”(a.a.) därför att uttalet är svårt. Den 

personen som hör detta kan uppleva den talande som tråkig. 

 

3.1.2 Kultur och kulturskillnader 
 

För att kunna förstå kulturens influenser på språk och på de fördomar som finns mot en 

person med svenska som andraspråk behöver vi veta vad kultur är. 

 

Arnstberg (1993) definierar kultur: 
 

Den enklaste definitionen av kultur med det deskriptiva perspektivet är en samling regler och värden, som 

upprätthålls och hyllas av en grupp människor. (sid. 22) 
 

Dessa värden som en grupp människor anser sig knutna till kanske gäller inte i ett annat land. 

Det finns eventuellt en vilja att behålla de här värdena men de kommer kanske inte att hålla i 

samhället eller på arbetsplatsen i det nya landet.  

 

 

De andras kultur 
 

En person är representant för sin kultur och detta kan innebära problem. Luz (2006) skriver 

om etnisk bakgrund. För en person består den etniska bakgrunden av de samhällen man har 

levt i. Socioetniska aspekter är också: 
 

Samhällets historia och dess politiska, religiösa, sociala och ekonomiska situation 

Samhällets traditioner, seder, värderingar, syn på individ, familj och uppfostran samt rådande 

kunskapssyn. 
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Varje samhälle har sina respektive socioetniska aspekter som påverkar personerna som har växt 

upp och levt i detta samhälle. Att ha växt upp och levt i ett annat land innebär b.la.: 

Att personen till en viss del är formad av landets historia, religion och politik 

Att personen har vissa värderingar, livsprioriteringar samt ett sätt att se på människor, 

uppfostran, familj och annat som är relaterat till det samhälle den är född i. 

Att personen saknar erfarenhet av och kunskap om samhället den kommer till. 

Allt detta är avgörande för personens möjligheter till integration och delaktighet i det nya 

samhället den kommer till. (sid. 14) 
 

Kan kultur vara ett problem och kan det räknas som en barriär? Hertzberg (2006) beskriver 

hur etnicitet och ”de andras kultur” kan vara viktigt för individen med invandrarbakgrund. 

Samtidigt kan detta vara relaterat till problem. Hertzberg skriver vidare om ”de andras 

kultur”, att till skillnad från andra kulturer innebär den svenska kulturen tanke-och 

handlingsfrihet. I den svenska kulturen kan kvinnor välja yrke och barn kan fantisera fritt om 

yrken. Andra kulturer betraktas av det svenska samhället som konservativa och en annan 

kultur är därför inte förenlig med svensk frihet. Den svenska kulturen är inte lika ”kulturell” 

som andras kultur och den räknas som ”akulturell”, eller i praktiken neutral. Den svenska 

kulturen är anpassad till det moderna arbetslivets krav. Hertzberg (2006) skriver vidare 

angående kulturens omvända betydelse att detta att inte ha en kultur kan uppfattas som en 

modernitet: 
 

Logiken i de utsagor där detta argument förekommer bildar en kedja av likheter som visar hur 

denna motsägelse är möjlig : ”Kulturlöshet” liknar ”rationalitet” som, slutligen, 

liknar ”svenskhet” eller svensk kultur. ”De Andras” kultur var däremot mer gruppinriktad, 

fokuserad på kollektivet snarare än individen, traditionalistisk och konservativ; den utgjorde en 

avvikelse från den modernitet som det svenska samhället och arbetsmarknaden allt som oftast 

kom att representera. (sid.182-183) 

 

Kamali (2005 sid. 83) skriver om hur kränkande det kan vara att bli bedömd för att ha en 

annan kultur: En muslimsk kvinna som läste ett magisterprogram vid Göteborgs universitet 

berättar att hon kände sig förolämpad när en anställd från Migrationsverket föreläste och sade 

bland shiamuslimer det är en självklar sak att ljuga om det hjälper dem att ta sig fram, och att 

det står om det i shiamuslimernas heliga skrifter. Föreläsaren räknade detta som en 

tillhörighet till kultur.  
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Ehn, Frykman & Löfgren (1993, sid. 263-264) beskriver hur ”osvenskar” anses bete sig. De 

pratar bruten svenska, klär sig annorlunda, och umgås på ett annat sätt än vad majoriteten gör. 

Invandrarna känner ett krav att bli och tänka likadant som svenskarna. Invandrarna måste t.ex. 

vara toleranta, samarbetsvilliga och kunna hantera konflikter. ”Icke-svenskar” hör frasen ”så 

gör vi inte här,” när en situation uppstår som bestrider det svenska samhällets normer och 

regler. Det är inte fel att olikheten blir utpekad, men om olikheten används för diskriminering 

kan vara inte den ett positivt verktyg för att försöka förändra en nackdel till en fördel. 

Behtoui (2006)  nämner begreppet handikapp i sammanhang där han beskriver kultur. Han 

skriver att det finns två typer av medelklass. Den första gruppen uppskattas för hårt arbete 

eller högre utbildning. Den andra gruppen blir socialt degraderad oavsett utbildning därför att 

de har en annan etnisk bakgrund som kan räknas som ett handikapp på arbetsmarknaden: 
Barn som uppfostrats i den här typen av ”kultur” är dåligt utrustade med attityd, utbildning samt 

kunskap som behövs för en framgångsrik arbetsmarknadskarriär. Dessa etniska 

gruppers ”Kultur” är deras handikapp och därför har de lägre status i den samhälleliga hierarkin. 

Även individer som har samma formella utbildning i de två typerna av ”kultur”. De traditionella 

humankapital variablerna kan inte mäta dessa subtila ”kulturella” skillnader mellan olika etniska 

grupper, anser kulturteoretikerna. (sid. 139-140)  

 

3.1.3 Etnicitet och etnicitetsskillnader 
 

Jönson (2005) har undersökt de problematiska sidorna med att ha svenska som andraspråk och 

att inom äldreomsorgen arbeta med personal som har invandrarbakgrund inom 

äldreomsorgen. Han hävdar att språket och rädslan för det okända kan räknas som orsaker till 

problemet. Jönson påpekar (sid. 105) att det kommer klagomål från vårdtagarna på att 

personalen med utländsk bakgrund har brister i svenska språket och exempelvis inte kan 

handla enligt en inköpslista. Detta är enligt Jönson (2005) ett sätt att dölja rasistiska motiv. 
 

Magnusdottir (2005) skriver om problematiken med sjuksköterskor som flyttar till Island. De 

har också problem med att uttrycka sig. De får dåligt självförtroende och känner att de inte har 

t.ex. egen identitet. De har svårt att bli integrerade i samhället och skaffa vänner, särskilt när 

de kommer från länder som inte är grannländer till Island. 
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Neergaard (2006) framhåller att rasifiering sker genom att kategorisera”den andra” grundat 

på ”ras”. Rasifiering är då en maktrelation. Jobbsökande kan gynnas eller missgynnas. 

Neergaard fortsätter: 
 

   Några få studier har denna infallsvinkel genom intervjuer med rekryteringspersonal (Jenkins, 

1968; Moss & Tilly, 2001) Jenkins inflytelserika studie visar på närvaron och betydelsen av 

rasifierade föreställningar förståelsen och tolkning av kunskaper och kvalifikationer, och 

speciellt i relation till de sociala kvalifikationer vid rekryteringen (vad Jenkins kallar 

godtagbarhet.) (sid .232-233) 

 

Olika invandrarbakgrund, olika chans 

 

Även inom olika invandrargrupper finns det olika möjligheter till framgång. Det beror väldigt 

mycket på varifrån dessa personer kommer. En person som kommer från Japan kan 

exempelvis prioriteras framför en person från Pakistan. Behtoui (2006) klassificerar två 

sorters invandrare: 
 

I undersökningen delades de utrikes födda in i två stora grupper; först de som är födda i väst 

(Nord- och Västeuropa, Nordamerika och Japan) och kallade dessa för NW -gruppen. Den andra 

gruppen som kallades för ONW innefattar individer födda i övriga delar av världen. Anledning 

till en sådan uppdelning är att vi från tidigare forskning vet att den senare gruppen har en sämre 

position på arbetsmarknaden och att de är mer utsatta för olika former av diskriminering (se t.ex. 

Le Grand och Szulkin, 1999,; Aria, 2001; Nekby, 2003) (sid. 144) 

Behtoui (2006) skriver vidare om sociala kontakter. Det kan betyda olika från person till 

person att hitta jobb. Det är inte lika villkor att hitta jobb för personer från Nord–och 

Västeuropa, Nordamerika och Japan jämför med övriga delar av världen: 
 

Resultatet visade att arbete som hade skaffats via informella kanaler genererade mindre lön än 

arbete som hade skaffats via andra kanaler än informella i fallet ONW invandrare, vilket betyder 

att de är förlorare när de använder sina sociala nätverk. Det innebär att ONW invandrarnas 

sociala nätverk inte hade värdefulla resurser i sig, snarare tvärtom. De har försökt, med hjälp av 

sina kontakter, slippa sysslolöshet men resultatet har blivit ett arbete som inte motsvarar deras 

meriter. (sid. 150-151) 

Det finns alltså olika chans att komma in på arbetsmarknaden för NW- och ONW-gruppen. 

Personer med hög intelligens och stark vilja att bli integrerade kan ändå stå utanför. De 

personer som inte har rötter i ett land kan bli utanför och totalt negligerade p.g.a 

diskriminering. 
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3.1.4 Kompetens och kompetensbrist 

 

Här tar jag upp olika sorters kompetenser. Ibland kan en arbetssökande till viss del sakna 

social kompetens en kompetens som är mycket intressant för en arbetsgivare, även om det 

finns andra kompetenser som är mer värdefulla för yrket i fråga.  

Geijer (2003 sid. 24) beskriver definitionen av individuell kompetens och kommunicated 

kompetens: Individuell kompetens består av de erfarenheter och kunskaper den enskilda 

individen har skaffat sig. Det vardagliga språket på jobbet kännetecknar ett yrke. 

Kommunicerad kompetens är som en kunskap för en talare för att kunna fungera i en social 

grupp. Kommunicerad kompetens står för de tankekedjor och språkbruk som används inom 

t.ex. yrkeskultur. 

 

Geijer (2003) tar också upp en definition av yrkesspråk. Yrkesspråk är språkkunskaper man 

skaffar inom ett yrke och ett verktyg för att kunna utväxla åsikter. Det är en speciell 

terminologi som kan förstås när samtalet sker. 
Yrkesspråk formas av yrkesutövarna men formar även yrkesutövarnas sätt att tänka om den 

praxis de utövar (Bladini, 1994:3). Språket blir då bärare av strukturen. Samtidigt som tänkande 

tar form i språkandet, begränsar det oss. Språkandet i form av vanor, regler och rutiner både 

begränsar och möjliggör förändringar, enligt Giddens (1984). Yrkesspråket växer fram i samtal 

över tid mellan kolleger och med klient, kund eller elev.(sid. 22) 

 

Geijer definierar vidare yrkesspråk som en sorts delkultur:  
 

Yrkesspråk innehåller både attityder, förhållningssätt, normer och värderingar och vedertagna 

fakta (jfr Fairclough 1989, Duranti, 1997). På så sätt bildar yrkesspråket gränser och i så måtto 

utgör det en delkultur, som man ”väljer” att tillhöra och bli inplacerad i.(a.a. sid 23) 
Kompetens kan också sägas innebära en förståelse för samarbetet inom olika arbetsenheter. 

(a.a. 24) 

 

Individkompetens 

 

En person kan ha olika typer av kompetens beroende på tidigare erfarenheter. Axelsson 

(2003) ger sin definition av kompetens: ”Kompetens kan ses som en kombination av kunskap, 

erfarenhet, vilja och motivation.” (sid. 23) 

De klassificerar olika individkompetenser:  
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Psykomotoriska (ex [!] fingerfärdighet), kognitiva (ex förmågan att lösa problem), affektiva (ex 

engagemang), personliga (karaktärsdrag), sociala (ex kommunikationsförmåga), kreativa 

(föreställa sig alternativ, pedagogiska (förmåga att forma, förmedla och mottaga budskap), 

administrativa, strategiska (prioritera val av riktning), simultankapacitet och lärandekompetens. 

(sid. 23) 
Jag anser att det är viktigt att kunna presentera olika individkompetenser, särskilt för en 

person med svenska som andraspråk, eftersom den personen har en begränsad 

individkompetens, därför att språk är en viktig del av individkompetensen och detta är viktigt 

för möjligheterna i arbetslivet. 

 

Social kompetens 

 

Fredrik Hertzberg skriver (2006, sid. 162-168) om ”social kompetens”. Han intervjuade en 

person som exemplifierade den sociala kompetensen som att kunna prata om golf eller sitta 

med andra i bastun. En invandrare kan inte sådant (s. 166) och det uppstår därigenom en 

kompetensbrist. Hertzberg (2006) skriver vidare (s. 164) att social kompetens handlar om att 

den arbetslösa sökande bör vara självständig, representativ, öppen. Hertzberg (2006) skriver 

om anställningsbarhet och social kompetens: 
 

Här kopplas den sociala kompetensen till egenskapen ”anställningsbarhet”. Att 

vara ”anställningsbar” är en benämning på dem som räknas in i kategori 11, dvs. de sökande 

som enligt förmedlingspersonalens bedömning inte har behov att delta i utbildning eller åtgärd, 

utan som med en gång kan ställas till arbetsmarknadens förfogande (Bergskog, 1998; Mäkitalo 

& Säljö, 2002. Den sociala kompetensen, att ha en uppsättning goda personliga egenskaper 

framställs som ett av kriterierna för den kategori av sökande som anses vara ”färdiga” för 

arbetsmarknaden .(sid. 165)  

Den individuella och sociala kompetensen på arbetsmarknaden är så viktig att utan den finns 

nästan ingen anställning. 

 

 

Olika länder, olika standard på arbetsplats 

 

Nilsson (2002) skriver om olika arbetsplatser, gamla och moderna: 
 

Ytterligare samtidiga händelser får illustrera hur jag ser olika sammanhang. Naturkatastrofer 

drabbar inte längre bara tredje världen utan tvingar tiotusentals människor från de rika länderna i 
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Europa att överge sina hem. Upplösningen av familjen och upplösningen av den tidigare 

ordningen på våra arbetsplatser är andra områden där de gamla modellerna för vårt sätt att leva 

inte fungerar och vi har inte utarbetat några nya. Det är inte svårt att ha förståelse för att detta får 

konsekvenser för bristande sammanhang. Enligt mitt sätt att se kan törnar i de mindre 

sammanhangen inte påverka en människa lika mycket om de är omslutna av en övergripande tro, 

ett större sammanhang.(sid.61) 

 

 

Nilssons (2002, sid. 64) avsikt har varit att studera vad som kan vara avvikande, det 

oförutsedda, annorlunda och udda. 

 

3.1.5 Sammanfattning  
 

För att kunna konkurrera på arbetsmarknaden krävs bra svenska. Men när man går lite djupare 

är det inte bara språk som är problemet utan kulturkrocken mellan den egna och de andras 

kultur. Vad innehåller en annan kultur? Den svenska kulturen blir väldigt ”kultiverad” och de 

andras kultur blir väldigt ” o-kultiverad”. Den svenska kulturen är den ideala kulturen för att 

allting ska falla på plats i arbetsmiljön. Etnicitet kan därmed utan anledning till att inte önskas 

välkommen till en arbetsplats. Invandrarna från Nord- och Västeuropa, Nordamerika och 

Japan har större chans att komma in på arbetsmarknader än övriga invandrare. Diskriminering 

på arbetsmarknaden varierar beroende på vilka yrken som är efterfrågade. 

 

De flesta yrken kräver en eller flera sorters kompetens. Professionell kompetens är den 

egenskap som är nödvändig för att vara medlem i en yrkesgrupp. Yrkesspråk kan också 

räknas som en kompetens, men det är liksom en struktur inom arbetet. Individens kompetens 

kan vara olika t.ex. psykomotorisk, kognitiv, affektiv, personlig, kreativ, pedagogisk, 

administrativ eller strategisk. Om arbetsgivaren vill förstärka den sociala kompetens som 

fattas kan invandrare ändå bli ignorerade. Den yrkesrelevanta kompetensen sorteras då gärna 

bort. På olika arbetsplatser i världen kan de här variablerna också samspela med andra 

faktorer, exempelvis standard och teknologi. Vilket land en invandrare kommer från kan vara 

ett problem både vad det gäller språket och den nya arbetsplatsen. 
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3.2 Andra hinder i yrkesutövandet 
 
Nedan diskuteras andra hinder i yrkesutövandet. Vad är en identitet och vad är en annorlunda 

identitet, som kanske inte är önskvärd i ett samhälle? Ska man vara utanför arbetsmarknaden 

om man har en annan identitet än vad majoriteten i ett land har? Det finns andra barriärer som 

en främmande kan drabbas av när den kommer till ett land, t.ex. psykisk ohälsa. En psykisk 

ohälsa kan uppstå p.g.a. olika saker, flykt eller andra personliga problem liksom 

familjeproblem. Därför kanske den invandrade personen inte är hundraprocentigt mottaglig 

för en snabbkurs, varken i språk eller fördjupande kurser i yrken eller i ett nytt yrke som kan 

leda till ett helt nytt arbete för att anpassa sig. 

 

 

3.2.1 Identitet 
 

När den upplevda identiteten inte stämmer med majoritets förväntningar blir den ett hinder. 

Hammarén och Johansson (2007) skriver om människors identitet i samhället. De säger att 

identitet är ett mänskligt behov och utan den kan en person uppleva att han har gått vilse. 

Bland faktorer som är viktiga för formandet av identitet är genus, etnicitet, klass och 

sexualitet. På 1800-talet var identiteten beroende av ”familjen” och ”kollektiva identiteter”. 

Under 1900-talet ökade individualism och livsstilen ändrades. Detta var på grund av 

industrialismen. Globaliseringen orsakade att människor hade ”flytande” och ”tillfälliga” 

identiteter. De verkade trivas med ”samtidens mångfald” och hade förmåga att anpassa sig i 

sin identitet. (sid.19) Identitet kan vara föränderlig och det spelar ingen större roll att kunna 

göra ett bra jobb. 

 

 

3.2.2 Psykisk ohälsa 
 

Människor beter sig olika när de blir utsatta för särbehandling. Kultur och språk är avgörande 

för om man passar in i samhällsideal och ramar. En person kan vara annorlunda och har andra 

problem. Exempelvis kan den vara utanför, ha ekonomiska problem eller familjeproblem.  
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Olika människor reagerar olika och deras försvarsmekanismer blir olika när de kommer till 

problem och kriser. Det kanske blir svårt att behålla sin psykiska hälsa bland arbetande 

invandrare. Olika svårigheter i livet och t.ex. psykisk ohälsa gör kanske att personen inte är 

aktiv arbetssökande. Det finns faktorer t.ex. diskriminering på arbetsplatsen som personen kan 

drabbas av. Följden kan vara psykisk ohälsa, (vare sig man vill det eller inte.) 

 

Statens folkhälsoinstituts (2008) webbsida ger definitionen av psykisk ohälsa: 

I begreppet ”psykisk ohälsa” inkluderas endast tillstånd som ökar risken för allvarlig sjuklighet 
eller död i förtid. 

Denna framställningen bygger på ett folkhälsoperspektiv. De tillstånd som inkluderas i 
begreppet "psykisk ohälsa" ska 1) ha psykisk karaktär, 2) vara relativt vanliga, samt 3) öka 
risken för allvarlig sjuklighet, exempelvis risken för kliniska depressioner, eller död i förtid. 
Preliminärt förefaller inåtvända psykiska problem som oro, ångest, depressiva symptom, 
sömnsvårigheter och huvudvärk samt utagerande beteendeproblem bland barn uppfylla 
dessa villkor.  

Människor kan besväras av problem som uppfattas vara psykiska, exempelvis extrem trötthet, 
oro, irritation eller förvirring. Det finns också tillstånd som individen själv inte besväras av men 
som andra ser som besvärande, exempelvis barns svårigheter att sitta stilla eller vuxna med 
hallucinationer. Dessa oönskade psykiska tillstånd betecknas som olika former av ”psykisk 
ohälsa”. (originalets fetstil) 

Begreppet ”psykisk ohälsa” kan användas i olika sammanhang. Både invandrare och 

svenskfödda kan drabbas av t.ex. utbrändhet. Men jag vill använda begreppet för att beskriva 

språkinlärningsproblem bland invandrarna i samhället. 

 

Westman (2006, sid. 33-36) skriver att invandrare kan drabbas av olika sorts psykisk ohälsa: 

schizofreni, psykos och självmord beroende på ålder och genus. Hon hävdar att migration är 

en av människans största utmaningar. Hon skriver också (2006, sid.38) om traumatiska 

upplevelser hos invandrare både innan och efter en flykt. Hon menar att många faktorer kan 

bidra till ett långvarigt psykologiskt tryck, t.ex. känslor av osäkerhet i väntan på asyl, bostad 

och jobb och att lära sig ett nytt språk. Samtidigt upplever de kanske segregation, 

diskriminering och rasism. Också osäkerheten i asylsökandeprocessen utsätter invandrare för 

psykisk stress.  

 

Integrationsprocessen begränsas inte bara till språk utan det finns andra barriärer. Det 

viktigaste är uppenbarligen språket. Kraven på invandrare kanske är orealistiskt stora och då 

är det inte så självklart att de kommer att klara sig psykiskt. Ett trauma kan uppstå. Ändå 

påstår Westman (2006, sid. 33-36) att migration inte alltid har negativ effekt utan den ger 
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ibland bättre anställning eller livssituation. All negativ påföljd av flytt t.ex. sorg leder inte 

alltid till psykos. Det finns andra faktorer T.ex. kan en persons mentala och fysiska bakgrund 

vara avgörande för hur en person med invandrarbakgrund kan anpassa sig psykologiskt. 

 

Psykologiguiden 2010 beskriver psykiskt trauma bland flyktingar: 
Att komma som flykting till ett nytt land och ett osäkert liv i en ny kultur kan sätta igång 
reaktioner. Trots att man till synes nu är fysiskt trygg och att man verkar ha lämnat den akuta 
faran bakom sig, kan det vara just då man drabbas av PTSS(Posttraumatiskt stress-syndrom) 
eller komplext PTSS. Det kan kanske låta motsägelsefullt men det är det faktiskt inte. 
 
I sitt hemland kan man ha levt under press, svår stress och olika former av fara, men där är man 
ändå välbekant med kulturen och de sociala strukturerna. Man vet vem man är. Vänner och 
släktingar kan skapa en trygghet mitt i det hotfulla. Att lämna dem bakom sig är förlora det som 
varit ett skyddsnät och en del av sin egen identitet. Man kanske kan känna sig trygg fysiskt, men 
vem är man i ett nytt land, i ett nytt sammanhang?(Psykologiguiden 2010,avsnitet Flyktingar 
och trauma) 

 
På grund av Posttraumatisk stress-syndrom (PTSS) fungerar inte minnet som förr och då blir 

det svårt att komma ihåg saker. Då är det svårare att studera ett nytt språk och förstå en ny 

kultur. Man får dåligt självförtroende och dålig självbild och man är omedveten om sina 

reaktioner och om sig själv. 

 

Naidoo & Wills (2007) skriver: 
Marginaliserade grupper kännetecknas av att deras bidrag är osynliga. De känner sig ofta 

diskriminerade och utnyttjar inte alltid den traditionella samhällsservicen. Exempel på sådana 

grupper är asylsökande, ”moderna nomader” och bostadslösa (se kapitel 12). Det kan vara 

komplicerat att identifiera sådana grupper och etablera och utveckla relationer till dem(sid. 170). 
Författarna ovan säger att sådana personer oftast är engagerade i aktiviteter som kanske 

egentligen inte är intressanta för dem. Till exempel blir alternativet att ta kontakt med etniska 

minoritetsgrupper oftast att ha kontakt med gudstjänstlokaler eller föräldraföreningar.(a.a. sid. 

170-171) 
Även om stora organisationer har många medlemmar är det inte säkert att de når vissa grupper, 

till exempel äldre personer i etniska minoritetsgrupper eller psykiskt störda lagöverträdare.(sid. 

171) 

 

Det tycks alltså vara kaotiskt för invandrarna. Oavsett om en invandrare är troende eller ateist, 

kan den råka engagera sig i en aktivitet som inte passar men det finns inte något annan 

sysselsättning som kan passa och vara utvecklande. Det kan vara ett dilemma för vissa 

människor. 
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Burström, Fritzell, Irestig, Jensen, Lynöe, Marttila, Schultz och Sun (2007:5)	  uppger i en 

rapport om arbetslöshet och psykisk ohälsa bland invandrare: 

 

Unga vuxna befinner sig i en transitionsfas i livet där självförtroende och självkänsla formas och man är då extra 

sårbar för att hamna i situationer där man blir marginaliserad (81). Att bli arbetslös i denna fas kan bli en del av 

ens identitet och skapa en känsla av utanförskap som kan göra det svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. 

De flesta unga vuxna klarar övergången till vuxenlivet och etableringen på arbetsmarknaden på ett bra sätt, men 

för vissa sker inte detta. Arbetslösheten bland unga mellan 16-24 år har under de senasteåren varit stigande i 

Sverige och låg 2004 på 17 procent i OECDs redogörelse över arbetslösheten i OECD-länderna (82).[OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) står för Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling. Det är en internationell organisation med 34 medlemsländer. Organisationen arbetar i första hand 

med ekonomiska analyser, bedömningar och prognoser. En särskild styrka är att man kopplar samman olika 

politikområden med ekonomi och med varandra. Det berör i hög grad miljöområdet och dess kopplingar till 

ekonomi, handel, energi och utvecklingsfrågor. Naturvårdsverket,(2013)]. 

 

 

Jämförelsevis hade Norge 2004 en arbetslöshet för denna åldersgrupp på 11,7 procent, medan 

Danmarks arbetslöshet bland 15-24-åringarna låg på 7,8 procent (82). Arbetslöshet går ofta hand 

i hand med sämre livsvillkor, hälsoskadliga levnadsvanor och därav följande dålig fysisk 

och psykisk hälsa (83).För både de unga vuxna och de utrikes födda ligger problem med att  

etablera sig på arbetsmarknaden till grund förbidragsberoendet. (Sidan 35-36) 

 

Rapporten visar påföljder av hur arbetslöshet kan kopplas till psykisk ohälsa och utanförskap.  

 

 

3.2.3 Sammanfattning  
 

Alla människor har en kulturell identitet. Vissa behåller den och vissa utvecklar den till något 

nytt. En människa presenteras genom sin identitet. Genus, etnicitet, klass och sexualitet är 

avgörande för en människas identitet. Under industrialismen och globaliseringen uppstod en 

mer mångfacetterad identitet för människor. Industrialismen ändrade t.ex. deras livsstil, 

arbetstid, maktrelationer inom familjen. 
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En människa kan känna sig trygg genom och stolt över sin bakgrund och sina vanor. Annars 

kan det vara deprimerande att bli ignorerad därför att man har en annan identitet. 

Människans reaktioner är individuella, det handlar om hur en person med invandrarbakgrund 

kan känna sig utanför och må dåligt p.g.a. utanförskap. Det är en svår process att integrera sig 

i samhället för folk med invandrarbakgrund. Språk är då en avgörande faktor för att kunna 

eller inte kunna integrera sig.  

 

Invandrare kan drabbas av psykisk ohälsa på grund av flykt. Skilsmässor och att förlora jobb 

eller att bo i en obekväm bostad kan orsaka ett psykiskt trauma. Dessa problem kan också 

vara som ett hinder och påfrestningar att utveckla ett nytt språk eller söka jobb effektivt.  

Integration är en svår process och det finns många barriärer på vägen att lära sig ett nytt språk. 

Vissa jobb kräver mer språkkunnighet. Språkbruk är olika inom olika yrken, t.ex. borde en 

läkare eller en lärare kunna ett bättre språk än en byggnadsarbetare eller någon som jobbar på 

en fabrik. Men ändå lärandet av språket kräver en bra koncentration som kanske fattas hos en 

med psykiskt problem som följd av flykt. Det är inte alltid lätt men kanske är det önskvärt att 

snabb lära sig ett nytt språk och etablera sig. Psykiska problem kan bromsa processen. Vissa 

personer kan klara av det beroende på psykologisk anpassningsförmåga.   
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4. Metod 
 

 

En kvalitativ studie kan undersöka människors sätt att reagera, resonera eller handla. Patel & 

Davidson (2003, sid.118) skriver att en kvalitativ intervju oftast ger mer förståelse än den 

kvantitativa metoden. Det ger respondenter frihet att prata öppet om ett problem. De kan 

uttrycka sina synpunkter fritt, inte enligt en färdig mall som jag ger dem. 

 

Trost (1993, sid.7) beskriver att enkla frågor i de kvalitativa intervjuerna kan ge komplexa 

svar och de kan vara innehållsrika. Efteråt kan man komma till nya insikter och mönster 

genom ett hårt arbete. Syftet är också avgörande för vilken metod man använder. 

Trost skriver vidare:  
Är jag intresserad av att kunna säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på det ena 

eller andra sättet så skall jag göra en kvantitativ studie/…/om jag däremot är intresserad av att 

t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig.(1993, sid 15-16)  

 

Min uppsats handlar om etnicitet som funktionshinder och om möjligheter på den svenska 

arbetsmarknaden för individer med annan kulturell, geografisk och språklig bakgrund. 

Därmed har det varit viktigt för mig att ta del av utvalda individens erfarenheter och 

reflektioner. Jag har alltså valt en kvalitativ intervjumetod. Jag har kunnat då få fördjupad 

information om mitt uppsatstema språksvårigheter, genom intervjuer. Enligt Goodwin (2006) 

handlar kvalitativa data om människors tro, värderingar och känslor. Intervjuerna kan vara 

både spännande och komplexa eftersom de har att göra med folk i en social situation.  Jag 

hade självklart hypoteser inför min undersökning och det syns i mina frågeställningar, men 

jag är mer intresserad av att få veta vad de berörda själva tycker och tänker om 

språksvårigheter. Kvale (2009, sid. 1-2) betonar också att intervjuer är interaktion mellan 

intervjupersoner och intervjuare samt bygger upp ny kunskap.  

 

Goodwin (2006) skriver att intervjuer är data som behöver behandlas i efterhand. Processen 

kan vara spännande och utmanande, samt komplext och svårt. En forskare har förkunskaper 

genom exempelvis akademiska rapporter eller böcker, men genom intervju eller observation 

skaffar forskaren nya kunskaper.  

Kvale (1997,sid 85) beskriver intervjuundersökningens 7 stadier:  
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1. Tematisering handlar om att formulera syfte och välja metod 

2. Planering handlar om att planera alla de sju stadierna i undersökningen  

3. Intervju handlar om att göra de planerade intervjuerna för att hitta den eftersökta kunskapen 

4. Utskrift handlar om att överföra talspråk till skrift för att förbereda analys  

5. Analys handlar om att använda lämplig analysmetod på intervjuerna  

6. Verifiering handlar om att genomföra en intervjuundersökning som hjälp att uppnå det   

tänkta syftet. 

7. Rapportering handlar om att uppsatsen ska vara utformad enligt vetenskapliga kriterier.  

 

Jag har använt dessa sju stadier i min undersökning. Stadierna rapportering och verifiering är 

ofta begränsade. I kvalitativa intervjuforskning, vilket kan bero på den informant grupp som 

man väljer till sin undersökning. Till informant gruppen min undersökning var väl vald med 

tanke på undersökning syfte. Jag har utfört intervjuer med människor som arbetat, gjort 

praktik eller gått kurser inom äldreomsorgen, alla i Göteborgs kommun. Dessutom har jag 

intervjuat en student på Göteborgs universitet.  

 

Jag valde bort observation som metod. Det skulle ta för lång tid. Repstad (1999, sid. 23-26) 

skriver att observation är att studera människor i naturliga miljöer och situationer. 

Observationen är både resurs- och tidskrävande och är mer avgränsad till ett geografiskt 

område. Med tanke på mina intervjupersoner, personer med invandrarbakgrund, var det inte 

lätt att hitta alla på samma ställe och inom en organisation. Sedan var tidsfrågan ett problem. 

Jag jobbar deltid och är inte helt fri att observera folk under en lång period. Observationen tar 

också lång tid om man behöver stöd från en organisation. Jag fick en känsla av att jag inte 

skulle få det stöd som jag behöver från en organisation. Dessutom arbetar jag på en låg nivå i 

organisationen. (Observera att mina erfarenheter kan påverka min tolkning.) 

 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 

Olsson & Sörensen (2007, sid. 80) beskriver skillnaden mellan låg och hög grad av 

strukturering. I den låga graden av strukturering kan en intervjuperson tolka intervjufrågorna 

utifrån sitt eget språk och sina egna värderingar. I en hög grad av strukturering får 

intervjupersonerna liknande uppfattning av intervjufrågorna. Överlag spelade jag på band men 
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den första intervjun kunde jag inte spela in, eftersom intervjutillfället av olika skäl kom så 

plötsligt och jag hann inte ta bandspelaren med mig. Jag återger därför bara mina 

anteckningar. Jag tyckte åsikterna i intervjun var viktiga och de var grunden till mitt 

skrivande. Jag tycker att i några av intervjuberättelserna är det viktigt att repetera frågor när 

intervjupersoner tappar koncentrationen.  

 

Repstad (1999, sid. 122) skriver att det är en smaksak hur man citerar. Han föredrar att inte 

citera för mycket i texten. Han anser att man kan citera om det är viktig information som ska 

analyseras. Jag tyckte att det fanns sådan viktig information speciellt i avsnittet: ”Språk, 

kultur, etnicitet, kompetens…” Repstad (a.a. sid. 122) varnar för att citera för mycket. Det kan 

bli för mycket ”krydda” i texten. Han refererar till Borum & Enderud (1979) i det att om 

citaten är långa, t.ex. en tredjedel av en sida, bör de kortas och kommenteras. Materialet kan 

t.ex. beskrivas tematiskt. Jag gjorde intervjuer med två olika grupper. Grupp 1 hade svensk 

bakgrund. En informant var chef och den andra var lärare. Grupp 2 hade invandrarbakgrund 

och hade jobbat inom vård, restaurang, skola och taxiverksamhet, i Sverige. De hade olika 

utbildningar från sina hemländer. Alla intervjuer skrevs ned utförligt. 

 

Kvale (1997) beskriver några aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun bland annat 

förändring och mångtydighet. Förändring innebär att ”en intervju kan leda till nya 

insikter”(sid.35) och mångtydighet innebär att ”den intervjuades uttalande ibland kan vara 

mångtydiga och spegla motsägelserna i den värld hon lever i ”(sid.35) Eftersom mitt syfte är 

komplext och handlar om språksvårigheter vill jag veta om olika intervjutyper kan innehålla 

olika sorters information.  

 

Trost (1993, sid.36) hävdar att det är viktigt att respektera individens integritet och man får 

inte tvinga någon att svara på några frågor. Jag har tänkt på detta i mina intervjuer och 

tvingade inte någon tala mer än vad de ville. Ibland ställde jag frågorna på ett annat sätt för att 

intressera min intervjuperson för att tala vidare. Trost (1993, sid. 82) skriver att man kan fråga 

på ett annat sätt t.ex. ”Berätta vidare”, ”Hur menar du då?” eller ”Vad betyder det?”.  

 

Jag använde en dagbok för att skriva ner mina tankar för varje arbetsdag. Jag letade efter 

källor och jag antecknade källor vilka som var adekvata. Jag funderade mycket på mina 

intervjufrågor. Dagboken var till stor hjälp för att skapa ordning i min uppsats. 
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Jag sökte och läste litteratur enligt mina intervjusvar och jag läste om handikappbegreppet, 

teorier och handikappmodeller. Jag sökte i GUNDA (vid Göteborgs universitets bibliotek) 

och via GOTLIB (vid Göteborgs kommuns bibliotek) med nyckelorden ”Läs- och 

skrivsvårigheter”, ”KASAM och kulturella skillnader”, ”Etnicitet”, ”Etnicitet och 

jobb”, ”Kompetens” ”Krav på arbetsplats” och ”Kommunikation”. Jag använde också Google 

som sökmotor. 

Utifrån källor och intervjuer har jag skrivit en analys. Där tog jag hänsyn till tidpunkten för 

min undersökning. I en annan tid skulle säkert min undersökning bli annorlunda med andra 

källor och samhällsförhållanden.  

 

Urval 

 

Samtliga intervjupersoner är personal inom vården eller är relaterade till vård och medicinsk 

kunskap. Intervjupersoner är 1 man och 7 kvinnor. Åldrarna är mellan 35 och 58. 

Ibland har det varit svårt att hitta intervjupersoner. Jag hittade mina intervjupersoner också 

kontaktade en kvinnoförening som jag hade hört talas om och presenterade mig och bad om 

att få intervjua mina personer där. Vissa var skeptiska och ville inte ställa upp. Det var svårt 

att hitta manliga intervjupersoner med en annan utbildning från hemlandet, några tillfrågades 

men de avböjde. Tidsbristen var en orsak till att jag inte kunde leta vidare. De som jag valde 

var ganska bra representanter för sin grupp. Åldersmässigt var de relevant homogena, alla var 

vuxna med livserfarenhet och egna åsikter. De svenskfödda hade varit i kontakt med 

invandrare inom äldreomsorgen och utbildning. Informanterna med invandrarbakgrund hade 

jobbat eller hade erfarenhet av vård och service. På det sättet hade samtliga varit kopplade i 

arbetssituation både till svenskfödda och personer med invandrarbakgrund. Samtidigt de 

personer med invandrarbakgrund som kommit som vuxen till Sverige, de inte haft tillräckligt 

med tid att studera språket. De svenskafödda hade erfarenheter som arbetsgivare eller 

kursledare av att möta individer med invandrarbakgrund. 

 

Strukturerade och semistrukturerade intervjuer 

 

Jag har gjort intervjufrågor på två olika sätt., strukturerade och semistrukturerade. 

Intervjuerna1−4 är mer strukturerade än de därpå följande. Enligt Kvale (1997) är i 

strukturerade frågor intervjuaren mer ansvarig för intervjuns förlopp och bör markera när ett 

ämne är uttömt (sid.125). Intervjuaren får mer direkta svar på frågorna. (Man ställer frågor, 



44 
 

exempelvis den första: Räknar du med språksvårigheter som ett funktionshinder?) Jag ändrade 

sedan frågorna till att utgöra semistrukturerade intervjuer 4−8 därför att de strukturerade 

frågorna kom automatiskt att bli semistrukturerade frågor. Jag tänkte också att det är bäst att 

inte pressa intervjupersonerna till något svar. Det blir en värdefull kvalitativ intervju om man 

inte ställer direkta frågor. Folk är friare att uttrycka sig men det blir också svårare att komma 

till en resultatanalys. Det gick ändå bra med två olika sorters intervjuer och det gick att skriva 

ner allt och analysera intervjusvaren. 

 

Intervjueffekt 

 

Jag var inte van att använda bandspelare. Min första intervju gick inte att spela in på band 

men sedan blev jag mer van. Intervjuerna var en bra källa för att samla information.  

Jag kände att jag hade positiv inverkan på mina intervjupersoner. De kände sig trygga att säga 

vad de tyckte. Jag höll mig neutral och gav inte idéer till mina intervjupersoner. Intervjuerna 

ägde rum i t.ex. en förening i Göteborg, på Göteborgs universitet och äldreomsorgen. Det var 

en gynnsam miljö för intervjuerna. De var neutrala platser som de intervjuade kände sig nöjda 

med. 

 

Databearbetning 

 

Datamaterialet har behandlats kvalitativt. Samtliga intervjuer har skrivits rent på dator. 

Intervjuerna har skrivits i löpande text. Intervjuerna handlade om personliga erfarenheter 

utifrån mina frågor. Det tog lång tid i vissa intervjuer att skriva ner dem i löpande text. 

Genom att följa nyckelord hittade jag källor på bibliotek och samlade material till uppsatsen. 

Jag bearbetade textmassan och valde ut vissa nyckelord och markerade de med färgpennor 

såsom: etnicitet, handikapp, kompetens, kultur, språk, hälsa. Jag försökte att koppla de till 

teori, syfte och frågeställningar.  

 

Etik 

 

Jag hade ett dokument för intervjupersonernas medgivande. Trots att jag hade informerat om 

att de skulle vara anonyma i uppsatsen, var det en person som inte ville skriva på för att uppge 

sin identitet, istället gav hon sin muntliga tillåtelse. Jag accepterade detta eftersom jag inte 

ville att min intervjuperson skulle bli orolig.  
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Kjaer Jensen, Mogens (1995, sid. 79−127) skriver om intervjuns inledning och förlopp. Han 

menar att en intervjuperson bör veta syftet med intervjun, hur informationen ska behandlas, 

sekretessfrågan och sedan hur resultatet ska användas. Jag har tänkt på och handlat utifrån 

detta i min uppsats. Mina intervjupersoner tyckte att det var intressant att prata om ämnet och 

de ville ha en kopia av uppsatsen. Jag ville inte stressa mina intervjupersoner och de var fria 

att prata om det som de ville under intervjun. 

 

Enligt Bryman (2011,s.131-132) är de etiska principer är informationskravet (informera om 

undersökningens syfte och genomförande), konfidientialitet (personuppgifter måste hanteras 

och förvaras så att de inte kan identifieras eller komma i händerna på obehöriga) och 

nyttjandekravet (uppgifter om personer endast används för forskningsändamålet.) Bryman 

(2008, s.134) betonar att om man ignorerar konfidentialitet eller anonymitet kan flera 

generationer av framtida forskare drabbas. 

 

Jag informerade mina intervjupersoner noga för att visa respekt. De fick veta att jag skulle 

göra en undersökning som handlar om att ha svenska som andraspråk och arbeta i Sverige och 

olika problem som kan uppstå. Jag lovade mina intervjupersoner konfidentialitet och jag 

skyddade mina intervjupersoner identitet genom att ändra deras namn i min uppsats, jag 

lovade att jag ska radera hela bandintervjun, samt allt skriftligt som handlade om de 

intervjupersonerna. 

Trovärdighet 

 

I en kvalitativ undersökning man ha invändningar på resultatet, detta eftersom 

intervjupersonernas erfarenhet förstås är individuella. Men ändå finns likheter i erfarenheter 

bland personerna med invandrarbakgrund. Jag upplevde att intervjupersonerna uppfattade alla 

intervjufrågorna rätt. Jag har i mitt material letat efter teman och tendenser som varit 

gemensamma eller skilt sig mellan intervjugrupperna. För att öka studiens trovärdighet har jag 

diskuterat mitt resultat med min handledare Cecilia Kjellman och min examinator Åsa 

Wengelin. Jag har sökt efter tidigare undersökningar om svenska som andraspråk kan vara ett 

funktionshinder men jag hittade inga. 
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Tillförlitlighet 

Miljön som intervjuerna har genomförd, skiftade. Möjligen kan miljön ha påverkat 

intervjusvaren. Intervjupersonernas inställning till mig var, ofta positiv men ibland försiktig. 

Andra faktorer som kan ha påverkat svaren är intervjupersonernas erfarenheter och 

individuella bearbetning av tidigare upplevelser  

Studien handlar om en liten grupp personer med invandrarbakgrund på den svenska 

arbetsmarknaden men resultatet kan vara generaliserbart och användbar på arbetsmarknaden 

och för åtgärder som skapas för att hjälpa personer med en annan etnicitet, arbetserfarenhet 

och utbildning. 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Patel & Davidson (2003, sid, 103-104) behandlar reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. 

Reliabiliteten innebär att forskaren får en unik situation men därför inte samma svar från 

respektive intervjuperson. Validitetens kvalitet beror inte bara på datainsamling utan också 

forskarens förståelse av hela forskningsprocessen. De skriver vidare att intervjuer kan utgöra 

ett sårbart material i och med att gester, mimik, betoningar, ironier, kroppspråk samt de pauser 

som sker i en intervju oftast går förlorade vid transkribering. Validiteten kan således bli 

begränsad.  

 
 

Överförbarhet 

 

Enligt Bryman (2011, sid 355) sker i en kvalitativ forskning ett intensivt studium av en liten 

grupp eller individer som har några egenskaper gemensamt. Greetz talar ( i Bryman, 2011) 

om de täta beskrivningar som ingår i en kultur med olika individer och som en kvalitativ 

forskare också bör producera. (Guba och Lincoln i Bryman, 2011) framhåller att täta 

beskrivningar hjälper läsare att bedöma möjligheterna att överföra resultaten till en annan 

miljö. Överförbarheten är ofta begränsad i den kvalitativa intervjun, se även i den 

föreliggande uppsatsen. 
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4.2 Sammanfattning  
 

Jag har valt en kvalitativ intervjumetod för temat språksvårigheter, 8 intervjuer gjordes i 

Göteborgskommun. Intervjuerna var två olika sorter: strukturerade och semistrukturerade. Jag 

förde en dagbok för att skapa ordning i min uppsats. Jag läste mina intervjuer och markerade 

de nyckelord jag hittade. Jag använde mig av dessa som utgångspunkt för att få fördjupad 

information och förståelse när jag analyserade. Jag läste olika litteratur inom 

handikappvetenskap, sociologi, läs- och skrivsvårigheter samt kultur och etnicitet. Sedan 

kopplade jag dem till min teori, syfte och frågeställningar. 
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5. Resultat 
 

 

All information om tid, årtal och ålder i intervjuerna är ungefärlig. Intervjupersonerna valde 

själva hur mycket information de skulle ge. Kanske vill de skydda sin identitet. 

Mitt syfte med undersökningen har varit att undersöka om språksvårigheter kan vara ett 

funktionshinder. Intervjupersonerna 1−4 fick mer strukturerade frågor och de svarade på mer 

utförligt formulerade frågor och det var därför enklare att analysera deras svar. När det gäller 

intervjupersonerna 4−8, var det öppnare formulerade frågor, men jag fick ändå en uppfattning 

genom deras intervjusvar att de hade delat med sig av sina erfarenheter om hur de ser på sina 

möjligheter i relation till språket.  

 

Intervjufrågorna finns i bilagorna 1, och 2. 

 

Jag har valt att presentera varje intervju för sig. Intervjuerna presenteras i två grupper. Första 

gruppen är svenskar som har någon position i samhället, dvs. chef och lärare. Den andra 

gruppen är invandrare som jobbar inom vård, restaurang, skola och taxi. Alla utom Anna och 

Maria har någon form av utbildning efter gymnasiet i sitt hemland Genom att dela upp i två 

grupper blir redovisningen tydligare. Två olika grupper hade olika perspektiv och poänger att 

ta fram och det var till fördel för uppsatsen att studera olika synvinklar. 

 

Antal intervjuer och plats 

 

Jag har intervjuat 8 personer. Av de intervjuade arbetar 4 i hemtjänst och äldreomsorgen och 

2 är medlemmar i en kvinnoförening i Göteborg. 1 är studerande på Göteborgs universitet.1 är 

sjukgymnast. Kvinnoföreningen är en mötesplats utan etniska gränser för kvinnor. 

 

Insamlat material 

 

Det insamlade materialet är uppdelat i 2 grupper inspelade på 6 miniband sammanlagt 6 

timmar: 

6 personer med invandrarbakgrund. 

2 personer med svensk bakgrund.  
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Alla utom en är inspelad på band så jag hann göra anteckningar under intervjun. 

 

Intervjuernas genomförande 

 

Jag berättade för varje intervjuperson att jag gör en undersökning om språksvårigheter bland 

personer med invandrarbakgrund. Jag berättade att jag var intresserad själv eftersom jag hade 

ett annat modersmål än det svenska språket. Det var därför jag upplevde svårigheter i jobb 

och studier. De flesta intervjuer ägde rum i ett lugnt rum. Intervjuerna i kvinnoföreningen var 

störda flera gånger därför att vi inte var på ett lugnt ställe. Vi fick ta en paus och vi fick hjälp 

av föreståndaren att hitta ett lugnt ställe. För intervjun på Göteborgs universitet var det också 

lite svårt att hitta ett lugnt ställe, men till slut fick jag hjälp av min intervjuperson så att vi 

kunde sitta utan större störningar. 

 

 

5.1 Intervjuer 
 

Grupp 1 Svenskfödda 

 

Lisa, (Äldreomsorgens chef 35) år, svensk. Hon tyckte att svenska som andraspråk var ett 

handikapp men vad hon menade med handikapp utvecklade hon inte. Hon tyckte att språket 

har olika dimensioner t.ex. det sociala spelet att anpassa röst, det outsagda i talet, nyanserna, 

skämt, retorik och samspel. Det är därför språket är viktigaste kompetensen i yrket. 

 

Karin, (Lärare) 58 år, svensk. Hon tyckte att svenska som andraspråk inte är ett handikapp. 

Hon är SFI- lärare inom ett projekt. Eleverna lär sig SFI och jobbar inom vården. Karin är 

ansvarig för en förberedande kurs till omvårdnadsprogrammet för personer med svenska som 

andraspråk. Hon tyckte att utbildningen var mycket positiv. Eleverna skulle komma att 

förvärva kunskap mycket snabbare på grund av att de var tvungna att använda språket aktivt i 

arbetet och använde det på ett helt annat sätt. Det blev därigenom ett fungerande språk för att 

förstå instruktioner och korrigera det man gjorde fel. 

 

Karin tyckte att det är positivt med kommunikation mellan olika kulturer. Det är utbyte av 

kulturer och det berikar de gamla. Hon sa också att det är olika för personer hur de kommer att 



50 
 

klara sig genom kursen. Kursdeltagarna går till skolan och gör praktik samtidigt. Det blir ett 

heltidsjobb. Det hände att någon inte klarade av kursen för att hon/han hade små barn hemma. 

Kursdeltagarna hade en speciell handledare på arbetsplatsen. Handledaren involverade 

kursdeltagare i personalsammanhang och alla rapporteringstillfällena. Deltagarna kan vara 

med, lära och dokumentera själva. Det är viktigt att personen blir en del av personalen, inte 

någon som sitter utanför och kämpar för att kunna assimileras i gruppen, utan blir en del av 

gruppen. 

 

Karin tyckte att det var väldigt positivt att kursdeltagarna hade erfarenhet av att ta hand om 

äldre människor. Kursdeltagarna visade respekt och tog hand om de äldre på ett fint sätt. Karin 

höll med mig om det kan vara en naturlig kompetens hos kursdeltagarna. Karin tyckte att de 

äldre människorna fick mycket glädje av kursdeltagarna. Kursdeltagarna kom med olika 

klädstilar och exempelvis lagade de olika maträtter. Slutligen tyckte hon inte att man behövde 

göra någon anpassning av arbetsmiljön för personer med svenska som andraspråk. Enligt Karin 

borde man kunna lite svenska innan man börjar kursen. 

 

 

Grupp 2 Personer med invandrarbakgrund  

 

Anna, (Kvinnoföreningen) 39 år, iranska, jobbade som personlig assistent, och inom 

restaurang. Anna tyckte att svenska som andraspråk absolut är ett handikapp. Hon berättade 

om sitt liv: 

Hon säger att svenska är hennes andra språk. Hon har turkiska som modersmål. Hon har läst 

farsi som officiellt språk. Hon pratar bra svenska. Hon tror att” svenskar som inte har träffat 

många invandrare ge ett dåligt bemötande genom sin mimik och sitt kroppsspråk.” 

Hon säger också att statusen inte blir samma för personer med olika invandrarbakgrund. Man 

blir bemöt bättre om man t.ex. har engelska som modersmål. Hon upplevde att hon inte kunde 

komma in i arbetsstatusen med sin brytning. Annas man lärde sig språket efter ett år när han 

kom in i en arbetsgrupp där de flesta var svenskar. ”Svenskar kan vara fördomsfulla.” Anna 

tror att det kan vara ”lite svårare på högre nivåer”. Personalen hälsar inte alltid på morgonen. 

Anna tror att ” man inte får vara för social, annars pratar de bakom ryggen.” Hon tror att för 

17−18 år sedan var det ett annat bemötande och det var ett lättare klimat för personer med 

svenska som andraspråk. 
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Under intervjun fortsatte Anna uttrycka hennes åsikt om att anpassa arbetsmiljö till personer 

med invandrarbakgrund. Hon tyckte inte att man ska anpassa arbetsmiljön till personer som har 

svenska som andraspråk. Det är inte en bra lösning för då utvecklas inte en person med svenska 

som andraspråk.  
 

Maria, (Kvinnoföreningen) 47 år från Finland, jobbade inom vård och även som servitris. 

Maria tyckte att svenska som andraspråk absolut är ett handikapp  

Maria berättade om sitt liv: 

 

Maria sa att hennes modersmål är finska. Hon pratar svenska dagligen hemma och ute. Hon har 

bott i Sverige i 27−28 år. Hon hade läst svenska som andra språk i grundskolan, och då var det 

officiella språket svenska. Maria bodde i Finlands gränsland till Sverige. Då tittade hon 

dagligen på TV, men svenska var inte ett populärt språk i Finland. Det fanns ett allmänt 

motstånd gentemot svenska språket. 

 

Maria tyckte att språket är viktigt för de flesta människor. Man kan känna sig handikappad om 

man inte bli förstådd genom att t.ex. uttala fel. Hon tyckte att om man inte bli accepterad på 

samma sätt, då är det ett handikapp. 

 

Maria tyckte att hon får en annan identitet när hon börjar prata ett främmande språk. Då börjar 

hon prata med gester och miner efter det. Med svenska språket blir det något helt annat. Hon 

använder andra mimer och gester. Då får man kanske anstränga sig att göra dem rätt och det 

kan kännas som en ny identitet. 

 

Maria städade på ett sjukhus när hon kom till Sverige i 4-5 år. Trots att hon började läsa på 

komvux var den kommunikationen begränsande. Det fanns en hierarki inom vården. Då pratade 

hon inte med en enda läkare. Maria jobbade på restaurang. Där blev hon också kritiserad för sin 

finska brytning. Maria trodde att problemet ligger i att Sverige länge har varit ett enspråkighet 

land till skillnad från Finland som har finska, ryska, svenska och samiska. Det var mer 

acceptabelt att prata ett annat språk i Finland. 

 

Maria fortsatte med att uttrycka sina erfarenheter om fördomar: 

Maria var på studiebesök någon gång. Hon blev nästan förvånad när föreståndarna sa att de inte 

skulle ha slöja där. Föreståndarna tyckte att det var ohygieniskt. Maria tyckte att det är 
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ohygieniskt när någon tappar hår eller något liknande. Föreståndarna sa sedan att Maria och 

hennes grupp borde tvätta de manliga patienterna. 

 

Maria tyckte att arbetsgivarna ställde för stort krav på de anställda. Maria tyckte att det var 

nästan onödigt att prata perfekt svenska när en person skulle utföra enkla arbetsuppgifter t.ex. 

att hantera en tvättmaskin. Maria menade att det kan bli ett hinder för en person med 

invandrarbakgrund att snabbt komma in i arbetsmarknaden när t.ex. att starta en tvättmaskin 

kan vara ett stort steg. Maria tyckte att arbetsgivaren hade fördomar. Hon tyckte också att det 

var jobbigt när hon talade med finsk brytning. Då frågade svenskar ”Va”? Hon tyckte att man 

knäcks om man inte själv är framåt. 

 

Maria tyckte att det kändes konstigt när en person inte hälsade på arbetsplatsen, trots att de hade 

intressanta samtal dagen innan. Maria tyckte att hon tappade självförtroendet. Hon tyckte inte 

att man ska anpassa arbetsmiljön till personer som har svenska som andraspråk. Man ska 

försöka ta hänsyn istället. Då kommer dessa personer att lära sig språket efter en tid.  

 

Gertrud, (Sjukgymnast) 58 år, portugisiska. (Med tanke på hennes svar, kommer man inte till 

slutsatsen att hon känner till ett handikapp). Gertrud sökte en kurs i Karlstad där hon bodde. 

Kursen startade flera gånger och hon kom in men det var alltid några som hoppade av. Det var 

för få personer att starta en fortsättning. Gertrud var tvungen att lära sig svenska språket själv. 

Sedan deltog Gertrud i en kurs för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och alla som jobbade 

inom vården och hade svenska som andraspråk på Uppsala universitet. Sedan fick hon läsa 

socialmedicin. Det var bara två som hade svenska som andraspråk. De andra var svenskor 

som hade utbildat sig i Tyskland, och England. Gertrud kämpade mycket och det gick bra. 

 

Gertrud tyckte att det var svårt att uttrycka sig när man vill bekräfta sin mening, antingen positiv 

eller negativ. När man säger någonting blir det gärna tvärtom. T.ex. någon frågar: ”Är du inte 

överens med mig? ”Vi kanske svarar: ”Nej, jag är inte överens med dig.” Fast vi borde 

svara: ”Ja, jag är inte överens med dig”. Eller att använda ”God morgon” på morgon kan vara 

missvisande för att frasen bara gäller väldigt tidigt på morgonen till skillnad från andra språk 

t.ex. portugisiska där frasen kan vara aktuell till middag.  

 

Gertrud tyckte att hon inte hade något problem med arbetskamrater och de försökte inte rätta 

henne när hon pratade. De tyckte att Gertrud talade roligt. 
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Gertrud hade längre utbildning än de svenska arbetskamraterna. Därför tyckte hon att hon kände 

sig säker i sin kompetens. Gertrud upplevde ändå roliga situationer med patienter t.ex. när hon 

kallade tår för finger. Hon upplevde att det enda hinder som fanns var stopp för arbetstillstånd. 

Sedan fick hon arbetstillstånd eftersom det var brist på sjukgymnaster. Hon ville ändå inte bli 

svensk medborgare. 
 

Helena, (Äldreomsorgen) 46 år, vårdbiträde, från Syrien. Hon är utbildad till lärare i Syrien 

och har gått en kurs genom arbetsförmedlingen (ett skolprojekt) men hon kände att det inte 

gick bra. Eleverna hade inte respekt för lärarna. Helena bröt på svenska och barnen skrattade 

åt henne. Det finns också stora kulturskillnader.  Helena blev inte informerad av lärarna när 

det var utflykt. En annan gång fick hon ett dålig bemötande av en lärare när hon lade ett 

papper på fel ställe. Nästa dag bad läraren om ursäkt efter att ha pratat med en annan lärare. 

Helena tycker att hon fick ”dumma” arbetsuppgifter. Däremot kände hon sig säker när hon 

arbetade i hemtjänst då hon fick mycket hjälp av arbetskamraterna både med 

arbetsuppgifterna och hur hon klarade av svåra situationer med vårdtagarna. Helena ville inte 

utveckla sin syn på handikapp i samtalet och använde hellre aldrig ordet handikapp.  
 

Desirée,(Äldreomsorgen) 43 år, indiska, jobbar som undersköterska på ett äldreboende. Hon 

hade läst engelska och gått en sekreterarutbildning. Desirée tyckte att svenska språket är svårt. 

Men språk är viktigt för kommunikationen. Desirée uttalar ord på ett annorlunda sätt och detta 

kan räknas som ett problem, särskilt när hon arbetar med äldre. Hon trodde att lärandet av ett 

nytt språk är enklare för ungdomar jämfört än äldre.  

Desirée jobbar på ett ställe där det mest invandrare som är undersköterskor, men det finns 

några svenskar också. Det är bra när Desirée försöker förklara någonting på svenska eftersom 

det då finns en förståelse för invandrare, från den svenska personalens sida. Desirée tyckte 

ändå att känslorna av att inte kunna förklara hur hon menar, kommer och går men hon lär sig 

lite varje dag. Hon tyckte att det var lättare att jobba med invandrare. Då kunde hon skämta 

om saker och ting.  

 

Desirée jobbade en kort tid som lärare i Indien men ville inte fortsätta med det i Sverige. 

Därför ville hon lära sig språket fort. Hon tyckte att det var lättare att dokumentera nu 

eftersom hon lärde sig svenska. Desirée sökte aldrig arbete som lärare här, men hon sökte 

sekreterarutbildning. Hon sa att hon sedan vände sig till arbetsförmedlingen och hon sa att de 

kunde erbjuda henne vilken kurs som helst och hon skulle ta den, om bara kursen kunde ge 
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henne ett jobb. Hon tyckte ändå att det gick bra eftersom kursen gav henne jobb i alla fall. 

Hon har nu jobbat i Sverige bara 4 år. Men hon pratade med sina barn på engelska hemma. 

Hon sa att hon förstår sig bättre på den engelska humorn och de engelska skämten. 

Inte heller Desirèe använde ordet handikapp under intervjun eller utvecklade sina tankar om 
detta.  
 

Leif, (Taxibolag), 42 år, nigerian. Leif har eget taxibolag och är student i sociologi. Han har 

läst veterinärutbildning i hemlandet Nigeria.  

 

Leif sa att han inte aktivt hade sökt sig till veterinäryrket, fast han tyckte mycket om djur. Leif 

sa också att han hade tur, och inte hade något problem med att köra taxi. Det finns alltid 

problem med att arbeta i taxibranschen. Problemet ligger i att när en person är taxiförare 

räknas han tillhöra underklassen, har ingen talang och har ingen utbildning. Leif sa att det 

hände att han hade diskussioner med kunder under helgerna. Han hade haft problem någon 

gång, men han hade lyckats få kontroll, han trodde att det hade att göra med hans utbildning.  

Leif tyckte inte att han hade nytta av sin veterinärutbildning. Han sökte inte utvärdering på 

VHS.(Verket för högskoleservice) utan han ville läsa någonting nytt. Leif tyckte att hans 

kunskap kunde bidra till en förändring i Afrika. Han kanske kunde öppna eget med 

hundtrimning i Nigeria. Leif tyckte att hans problem berodde på att han behövde läsa SASA 

(Svenska som andraspråk A) och SAS B (Svenska som andraspråk B). Hans kompisar tyckte 

att om han inte kunde bra svenska då hade han ingen chans att bli anställd.  

 

Leif ansåg att hans problem berodde på att han inte var tillräcklig envis hos 

Arbetsförmedlingen. Leif tyckte inte att han hade något problem med språket när han körde 

taxi, men han blev oftast rättad av kunderna. Han ansåg att i England hade folk med 

invandrarbakgrund större chans. Först får de jobbet, och sedan utvecklar de språket genom att 

använda det. 
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5.2 Resultatanalys 
 

 

I detta kapitel presenteras först de två gruppernas intervjusvar: Grupp 1, Svenskfödda, och 

Grupp 2. Personer med invandrarbakgrund, där svaren bland annat har analyserat med hjälp 

av KASAM. Sedan kommer en mer allmän analys. Den litteratur jag har läst om 

handikappteorier och modeller samt om begrepp och faktorer har jag här relaterat till mina 

intervjuer, som ett resonemang. 

KASAM (sid.34) beskriver hur olika personer kan visa olika reaktioner i svåra situationer i 

livet. Hur mina intervjuer förhåller sig till KASAM kommenteras nedan. När jag har studerat 

KASAM har jag önskat att analysera ”Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet” utifrån 

hur de intervjuade diskuterar om sin syn på arbete och språkproblematik och berättar om sin 

situation. Stark KASAM syftar på att om de tre ovanstående begreppen syns. Med svagt 

KASAM menas istället att inte de tre begreppen syns eller känns i intervjusvaren. 

 

 

5.2.1 Grupp 1 Svenskfödda 
 

Lisa tror att språksvårigheter på jobbet kan vara ett handikapp. Hon menar att det finns andra 

faktorer förutom språksvårigheter som kan vara avgörande för att en person ska kunna 

fungera på en arbetsplats. Hon nämner olika faktorer som kan räknas som svårigheter inom 

språk och kommunikation, som till exempel skämt inom det sociala spelet. Hon ger inte direkt 

förslag på hur man ska anpassa miljö till arbete. 

 

Karin tyckte att personer med svenska som andraspråk bör visa hänsyn på sin arbetsplats. 

Hon säger att t.ex. när en student jobbar inom vården, måste den assimilera sig. Den får inte 

vara passiv. Det hon säger är nästan i linje med normaliseringsprincipen. Man måste jobba, i 

alla fall på egna villkor. I kursen att lära sig svenska och jobba inom vården, hade eleverna 

speciella handledare och eleverna kunde vända sig till dem om de hade frågor. Handledarna 

förstärkte elevernas känsla av begriplighet och hanterbarhet. Detta kan säkerligen bidra till 

elevernas känsla av meningsfullhet när de klarar jobbet trots dåliga svenska språkkunskaper. 

Då får de ett bra självförtroende. Karin har en väldigt positiv inställning till mångfald. Hon 

tror att de andras kultur, t.ex. ta hand om gamla, har positivt inflytande på den svenska 
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kulturen. Folk från andra kulturer visar respekt för äldre. Att visa respekt räknas som 

kompetens. Jag tolkade det som kulturell kompetens. Hon beskriver också att de två olika 

kulturerna kan ge och ta ifrån varandra. Hon tror att det är svårt för vuxna med barn att lära 

sig svenska språket. Därför hände det att några t.ex. fick hoppa av kursen som handlar om att 

lära svenska och jobba inom vården. Karin menade att här kanske tidspressen i en kurs var 

avgörande för att då finns inte tid att plugga hemma sedan eller skaffa barnvakt. Annars kan 

man lära sig, jag menar de som har barn, kan ha bättre tillgång till nya ord och språkmelodi 

p.g.a. att de har barnen nära. Barnen lära sig alltid ett språk fortare än vuxna. 

 

5.2.2 Grupp 2 Personer med invandrarbakgrund  
 

Anna tyckte inte att man bör anpassa miljön till en person med språksvårigheter 

för då utvecklas personen inte. Hon hade några gånger hinder och svårigheter. 

Trots att hon verkade vara pratsam med ett bra självförtroende, har hon blivit 

osäker på sig själv t.ex.: Vad är standardsättet att hälsa på de andra? Hon hade 

ganska stark KASAM. Hennes starka förmåga att hantera och begripa olika 

situationer, nedan kallade ”hanterbarhet” och ”begriplighet”, gör att hon inte är 

rädd för att prova nya jobb. Anna sa: 
I början pratade jag lite engelska och sedan började jag lära mig var enda ord i 

här Sverige. Det har varit svårt i början för att vissa ord förstod jag det var lite 

nära engelska men sen det var mycket som jag förstod ingenting. Jag började 

prata väldigt fort för att jag tycker om och prata så jag vågade bara och prata på 

om vad som helst. Jag har gått i skolan ”Svenska som andraspråk 

Hon visste väl var hon stod, men kanske ändå inte fick vad hon önskade och vad 

hon ville. Hon hade inte högskoleutbildning tidigare och hon kanske inte hade 

ställt stora krav på sig själv att gå till sitt tidigare jobb eller till sin gamla 

utbildning. Dessutom hade hon tur när hon kom till Sverige, för det fanns jobb 

och toleransen var större när det gäller invandrare och inlärning av svenska. 

Anna känner att brytningen i talspråket kan vara ett problem. Man blir bedömd 

på grund av resultat av språkbrytningen på så sätt att en brytning medför att man 

är lägre värderad än andra och därmed blir man mindre accepterad på 

arbetsmarknaden och i samhället. Anna sa:  
Jag tror att det har blivit större krav på arbetsplatsen. För att jag kommer ihåg 

17-18 år sedan det var helt annat bemötande och tålamod. Det var inte samma 

tempo. De hade kanske hänsyn till hur du har ett annat språk. Det är nästan borta 
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nu. Det är många som söker till arbete och det har verkligen blivit ett hårdare 

klimat för många som har andra språk.  

Anna är en person som har jobbat inom olika yrken och hon har haft en allmänt 

kritiskt inställning. Men hon tyckte ha en bra förmåga till analys över sin 

livssituation. Hon hade öppna ögon när hon arbetade och var uppmärksam mot 

olika beteenden från olika personer. Hon lyckades med att arbeta och att vara 

social på olika arbetsplatser. Anna uttryckte: 
 De har arbetsplatserna som jag har haft erfarenhet hade inte haft så mycket 

problem. Det är klart i början var det så att jag hade brytning då kändes att det 

var så många fördomar. Då kändes att om man inte kunde språket, kunde man 

inte komma i arbetsstatusen. Man blev mycket begränsat man fick bara en 

uppgift. Det var många svenskar som gick upp men inte jag som inte kunde 

klara av språket.  

Däremot jag har jobbat inom restaurangbranschen och sen jag har kommit i skolan. Så det var 

mycket språk då jag är ganska pratig i mig själv så jag kommunicerar väldigt mycket.  

 

Maria ansåg att på en arbetsplats bör hänsyn tas till en person med svenska som 

andraspråk. Hon hade upplevt hinder och svårigheter genom att bli påpekad med 

sin brytning. Maria sa i intervjun:  
När jag kom till Sverige började jag städa på sjukhus i 3, 4 år. I början kände jag 

att språket utvecklades, sedan efter 3, 4 år kände jag att det blev en stopp på den 

på nåt sätt. Det är klart att jag började läsa på komvux, bla, bla, … men ändå 

kommunikationen var begränsat liksom med arbete och jobbet. Du vet bara man 

städar och sådana saker det är nästan träffar arbetskamrater kommer från olika 

länder och svenska som man pratade utvecklades inte. Du vet, att det var en sånt 

hierarki i vården att man inte fick prata med läkaren och någon annan. När jag 

började jobba på restaurang då var det mycket sådant att man måste vara väldigt 

duktig och snabb på alla kommentarer. Ändå alla visste så snart man öppnade 

munnen: ”Jaså, du kommer från Finland.” Man fick första reaktionen för 

främmande. ”Oh, du bryter och sånt där.” Jag tror just den här att man försöker 

och pratar väldigt bra och mycket försiktig i svenska är därför att Sverige har 

varit länge ett språkigt land jämför andra europisk länder. Jag menar i Finland vi 

har haft svenska och ryska kanske just i norra delar av landet även samiska. Jag 

menar det var acceptabel att man pratade ett annat språk men har varit homogen 

länge. 
Men Maria hade stark KASAM, hon verkade ha blivit någorlunda integrerad i 

samhället genom att ha jobbat på olika ställen. Känslorna av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet var starka hos henne. Det kanske beror på att 
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hon var från grannlandet Finland med släkt i Sverige. Släktningarna hjälpte 

henne så att hon fick en ganska klar bild av det svenska samhället. Från början 

hade hon inte något speciellt yrke så det kanske var enklare att etablera sig 

eftersom hon inte var ute efter någon speciell utbildning eller något speciellt 

yrke. Det är då kanske enklare att hitta en mening med livet. Som finska kunde 

hon redan det svenska språket, men ändå kände hon att brytningen var ett 

hinder. Maria sa: 
När jag börjar pratar ett språk, beroende på vilken språk man pratar om jag 

märkte att jag börjar göra gester om miner efter det. Det gör jag i alla fall. Jag 

märkte att jag får en helt nytt identitet på nåt sätt. När jag pratar finska med 

pappa det blir helt en annan sak. Det beror kanske också på mig att jag använder 

mycket gester och så. Svenska blir helt annan.  
Maria har provat på olika yrken och förklarar de flesta händelser med en god 

analys över sin livssituation. Hon är lättpratad och därför fick jag mycket god 

kontakt med henne. 

 

Gertrud har mycket stark KASAM. Hon har varit självsäker och hon hade en 

mycket bra utbildning kompetens. Hon nämner detta i sin intervju, att hon kände 

sig stark i sin kompetens. Hennes utbildning var längre än svenska 

sjukgymnasters. Hon hade problem att t.ex. få kurser för professionella 

sjukgymnaster. Hon upplevde svårigheter när hon ville uttrycka sig i början. 

T.ex. använde hon ordet finger i stället för tår.  
Maryam: Upplevde du något motstånd från arbetskamrater, kollegor? 

Gertrud: Nej, jag har aldrig upplevt så. För att alltid när jag sa någonting tyckte 

de alltid vad jag sa Va skoj, va roligt. På det sättet blev det ännu mindre för att 

de rättat mig. För att de rättad inte mina fel. De skulle rättat från början för att 

efter flera år det är inte så lätt och ändra på vad man har lärt sig från början. 

 

Gertrud känner ändå inte att hon blev förolämpad när det gäller brytningen. Hon 

tar allting positivt. Gertrud har varit väldigt bestämd med viljan att stanna i 

Sverige. Ändå ville hon behålla sitt portugisiska medborgarskap. Hon är stolt 

över sin identitet. Hon klarade sig genom ett svårt test anpassad för läkare, 

sjukgymnaster, sjuksköterskor och alla som jobbade inom vården och hade 

svenska som andraspråk. Hennes starka känsla av hanterbarhet och begriplighet 

beror på att hon inte ger sig när det kommer svårigheter och hon känner sig inte 
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utlämnad trots att det är svårt med språkkurser. Hennes välfungerande äktenskap 

med en svensk medborgare (infödd svensk) kanske förstärkte hennes känsla av 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Det är viktigt att känna att man är 

en del av samhället. 
Maryam: Så, du kände att du klarade av arbetsuppgifterna, mådde du dåligt 

någon gång?  

Nej, jag kom hit för att jag träffade en kille, en svensk kille. Det är därför jag 

flyttade till Sverige. Men jag kommer med en annan situation… Det var 

krångligt med arbetstillstånd för att det var stopp. Jag fick arbetstillståndet 

därför det var brist på sjukgymnaster. Jag kollade med socialstyrelsen. Jag fick 

månadsvis: 6 månader och 6 månader. Jag går fortfarande och stämplar men jag 

behöver inte söka nu. Portugal är med i ”EU” nu. 

 
Maryam: Men du ville inte bli svensk medborgare? 

  Gertrud: Nej jag ville inte, trots att jag är gift med en svensk. 

 

 

Helena visade svag KASAM i arbetsmiljön trots att hon har varit lärare i sitt 

hemland. Hon blev illa bemött av arbetskamrater i skolan. Hon kände att hon 

inte var med. Hon verkade drabbas av mobbning från skolans personal. De såg 

bara fel hos henne. Helena berättade:  
De andra lärare sa ingenting till mig när det var utflykt och det var min lediga 

dag. 

Hon kände sig utanför och har även upplevt kulturella skillnader i olika länder 

när det gäller elevernas respekt för lärare. Helena sa:  
Jag hade gått en kurs genom arbetsförmedling och det var (skol projekt) 

eftersom jag var lärare i mitt hemland och jag praktiserade nästan ett år i olika 

skolor, men det gick inte bra för att barnen inte visar respekt för lärare först, och 

sen var det språkproblem. Vi som är invandrare bryter mycket i språket och 

barnen kommer och skrattar åt oss och de härmar oss ibland. Jag tycker att det 

är stor skillnad mellan vår kultur och svensk kultur. 
Känslorna av begriplighet och hanterbarhet är inte starka. Hon var i en utsatt 

situation och kände att hon är orättvist behandlad.  
 

Hon kände sig säker och mådde bra i hemtjänsten.  De i hemtjänsten kanske 

anses på det sättet vara hjälpsamma och tog hänsyn till Helena. Helena 

berättade:  
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Jag mådde dålig bara en gång och det var så att en av mina arbetskamrater blev 

arg på mig för jag ställde tillbaka en papper i en låda och jag visste inte att han 

inte var färdig. Nästa dag pratade en arbetskamrat med henne, sen kom hon till 

mig och bad om ursäkt .  
Dessa exempel visar att arbetsmiljön kan vara avgörande. Om man trivs kan 

man göra sina arbetsuppgifter och vara hjälpsam. Arbetskamraterna hade en 

avgörande roll i hennes känsla av begriplighet och hanterbarhet i hemtjänsten. 

Men skolkamraterna sänkte Helenas självförtroende och orsakade känslor av 

dålig meningsfullhet för henne. Trots hennes tidigare lärarerfarenhet blev hon 

hänvisad till ett nytt yrke. 

 

Desirée räknar språket som ett viktigt medel för kommunikation. Hon trivs med 

personalen som är mest invandrare och med svenskar som har förståelse för 

invandrare. Hon känner också av de äldres låga toleransnivå mot språkbrytning. 

Men hon räknar det som naturligt. Desirèe förklarade att:  
Nu är det svenska språket mer blandat jämfört med  tidigare på grund av 

invandrare. De äldre folk vi tar hand om är 90, 95,80 år gamla. På den tiden var 

svenska språket mer rent, tror jag. De har svårigheter att förstå oss och vi har 

svårigheter att förstå dem. Jag tror att lära sig ett nytt språk är väldigt svårt för 

en vuxen. Det är enklare för ungdomar att lära sig ett nytt språk, de pratar med 

varandra också hela tiden när de går till skolan. När jag gick till skolan, pratade 

jag mer svenska, jag var tvungen att prata och plugga svenska för att få ett jobb. 

Nu pratar jag mest engelska. 

Hon fungerar bäst på en arbetsplats där andra tar hänsyn till en person med 

svenska som andraspråk. Hon hade ganska stark KASAM inom vården. Desirèe 

berättade:  
Den här stället jag jobbar i är majoriteten undersköterskor invandrare men det 

finns några svenska. De har bra förståelse för invandrare, om du försöker 

förklara någonting de inte förstår. Du säger någonting och sedan frågar du denna 

om jag har förklarade den rätt? De rättar till det om det är fel.  

Desirée har ibland känt sig osäker i sitt språk. När hon kände att hon ville 

förklara någonting var det både svårt för henne och de andra men sådana känslor 

kom och gick. Hon kände att det var omöjligt att söka arbete som sekreterare 

trots att hon var utbildad för det. Hon analyserade tydligt sin situation i 

samhället. Desirée har jobbat som sekreterare och lärare i Indien. Hon kände sig 

på grund av språket inte säker nog att jobba som lärare i Sverige. Men hon 
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försöker att hitta en annan motivation med livet. Hon känner sig fortfarande 

närmare den engelska kulturen och dess skämt med mera. Hennes känsla av 

meningsfullhet och begriplighet är stark. Men hanterbarheten hos henne är svag.  

Desirèe svarade till min fråga så:  
Maryam: Har du praktiserat här någon gång som lärare?  

Desirée: Nej jag har aldrig sökt lärarjobb. Jag har sökt sekreterarjobb men jag 

fick inte det. Sedan gick jag till Arbetsförmedlingen och sa att jag ville gå vilken 

kurs som helst som ger mig ett jobb. Det var den här undersköterskan 

programmet efter det hade jag tur och fick jobbet. Nu har jag jobbat i 4 år. 

Hon försöker att hitta en annan väg för att klara sig i samhället och hon klarar sig 

ekonomiskt.  

 

Leif gav upp fort efter sitt första försök att söka jobb som veterinär. Han blev 

också negativt påverkad av vänner. De ansåg att även om Leif gick en 

utbildning skulle han aldrig bli anställd. Efter samtal med studierådgivare på 

komvux förståd Leif han behövde läsa SAS A och SAS B (Svenska som 

andraspråk A och B), men han tyckte att det kändes jobbigt. Leif har kanske 

svag KASAM eller har haft oturen att träffa nedlåtande personer. Leif svarade 

efter min fråga: 
Maryam: Du är glad nu men den tiden som du sökt för veterinär…? 

Leif: Jag aldrig sökt, jag gick bara och frågade. Det var därför jag visste redan 

och jag hade hört från mina kompisar: Språk, språk, språk. Jag pratade med 

studie rådgivare i komvux och han sa att jag behövde läsa SAS A (Svenska som 

andraspråk) och SAS B.  

Hans känslor av begriplighet och hanterbarhet är svaga. Han kände att han var 

utlämnad. Han hade en utbildning där det krävdes att lära sig ett nytt språk och 

ta påbyggnadskurser inom yrken. Hans problem är att det inte finns 

påbyggnadskurser. Det har varit jobbigt och frustrerande för honom att uppleva, 

att det inte finns någon utväg att fortsätta på samma linje. Men han försöker 

ändå hitta en motivation med att läsa en annan linje, och det är säkert en mindre 

intressant och motiverande linje för honom. Han kör taxi och läser samtidigt 

socialantropologi på högskolan. Då är ändå hans känsla av meningsfullhet stark. 

Han upplever inte något stort problem med att köra taxi, han märker bara att det 

innebär låg status. Leif berättade:  
Det är liksom en annan värld öppnade till mig när jag började min 

utbildning ”Social antropologi” här med tanke på att jag läste ”science” förut. 
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Saker som jag inte visste förut började öppna sig för mig. Jag tror min 

utbildning är fortfarande nyttig idag. Min önskan är att öppna eget, ett ställe för 

att trimma hundar i Nigeria. Jag önskade att jag hade gjort detta innan jag kom 

hit. Men kanske den här gången blir större. Min kunskap har jag inte slösat när 

jag studerar sociologi. Nu vet jag hur samhället fungerar. Jag kan bidra till 

förändringar i Afrika. 
Han tycker England är ett bra land som en modell där man kan känna KASAM. 

Man erbjuds jobb och man får jobbet om man kan göra det. Det är nära den 

miljörelaterade modellen eller att jobba med egna villkor. 

 

5.3 Allmän analys 
 

2 av de 8 intervjupersonerna är svenskar. Lisa räknar språk som ett funktionshinder. Karin 

räknar inte en främmande kultur som ett funktionshinder. Hon är mest positiv och anser att en 

främmande kultur kan vara utvecklande.Att hjälpa äldre på ett fint sätt kan t.ex. vara något 

som kanske saknas hos infödda svenskar. Karin är svensklärare inom ett språk- och 

vårdprojekt. Hon är mest positiv mot invandrare som integereras inom arbetsmarknaden. Lisa 

är enhetschef. Hon räknar språksvårigheter som ett funktionshinder. Hon har ånsikten att 

språket är nödvändigt för att kunna klara av jobbet inom yrket. 

 

Analysen visar att om människor känner sig utanför eller upplever hinder varierar från person 

till person. De fortsätter att kämpa vidare om de har stark KASAM även om de får studie- 

eller jobbmöjligheter som kan vara under deras utbildningsnivå. 

 

Karin och Lisa är alltså svenskar. Det var inte så givande att studera deras KASAM. Jag var 

intresserad att analysera KASAM hos personer som hade språksvårigheter med 

invandrarbakgrund. Varken Karin eller Lisa är utsatt i en sådan situation att uppleva själva att 

de skulle integrera sig i ett nytt samhälle och kunna studera deras KASAM. Vad de tyckte om 

personer med invandrarbakgrund som hade språksvårigheter är däremot intressant. Karin säger 

att svenskar och invandrare kan ge och ta från varandra. Detta kanske är ett sätt att stärka 

självkänslan avsevärt för en invandrare. Karin trivdes med att vara lärare i det här projektet och 

hon tyckte att det var meningsfullt att driva ett sådant projekt. 

 

6 av de 8 intervjupersonerna är invandrare. Anna, Maria, Helena och Desirée räknade både 
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kultur och språk som funktionshindrande faktorer. Gertrud och Leif räknar språk som ett 

funktionshinder.(De valde att använda uttrycket funktionshinder) 

 

Gertrud och Maria är båda europeiska, men Gertrud är mer självsäker. Gertrud har 

sjukgymnastutbildning. Hennes utbildning ifrån Portugal är mer kvalificerad än motsvarande 

svensk utbildning. Hennes framgång och integration kan bero på det också. 

 

Två intervjupersoner, Desirée och Leif, nämnde England som ideal för språk- och arbetsmiljö. 

Känslorna är viktiga och det kanske beror på att när en invandrare känner starkare för ett språk, 

känner den sig starkare, mår bättre och blir naturligtvis lättare integrerad. 

 

Åldersskillnaden mellan de utländska intervjupersonerna är inte i fokus när det gäller KASAM. 

Intervjupersonerna med invandrarbakgrund var vuxna när de kom till Sverige, åldern i sig är 

kanske ett gemensamt problem för alla, för att när man är vuxen missar man chanser i livet, så 

det går inte lätt att kompensera för den. Åldern är naturligtvis stressande faktor men jag har inte 

ställt frågor just om ålderns effekt. Däremot hade utbildning ifrån ett europeiskt land en 

betydelse för de som kom från ett europiskt land jämfört med de som kom från ett icke 

europeiskt land.  

 

Några genusskillnader fanns inte bland mina intervjupersoner. Det är bara den sista 

intervjupersonen som är manlig men jag kunde inte upptäcka någon skillnad i karaktär på svaren 

mellan honom och de 7 intervjupersoner som är kvinnor.  

 

Den med en annan kultur kan ha en egen uppfattning om förhållanden eller bemötanden. Vissa 

beteenden kan vara jobbiga att stå ut med, t.ex. när folk pratar i mun på varandra eller svara 

direkt. Helena tycker t.ex. att de svenska eleverna visar mindre respekt för sina lärare. Hon 

tycks vara ovan att jobba på det sättet i skolan och hon får problem i sin arbetsroll.  

 

En annan sak som kan hindra personer med svenska som andraspråk att utvecklas i språket är 

enligt intervjuerna familjeförhållanden eller familjeproblem. Jag har sett detta hos t.ex. 

Desirée. Karin har nämnt liknande förhållande angående sina elever. 

 

Slutligen är alla intervjupersoner medvetna om språksvårigheter. De flesta nämner 

kulturskillnader också. Men sättet de analyserar problemet på är olika. Integration och trivsel 
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på arbetet kan vara individuell, bra eller frustrerande beroende på antingen personligheten (svag 

eller stark KASAM) eller på arbetsmiljön.  
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6. Diskussion 
 

 

I det här kapitlet diskuteras först handikappmodeller, språksvårigheter som ett 

funktionshinder, hinder på arbetsmarknaden och normaliseringspricipen. Sist tar jag upp en 

diskussion om metod .Det bör observeras att mina erfarenheter kan påverka min tolkning. 

Samtidigt kan jag inte hålla isär vad som är språksvårigheter, svenska som andraspråk, 

tvåspråkighet och olika bakgrund i min uppsats.Min uppsats och mina intervjuer handlar om 

de invandrare som har lärt sig språket i vuxen ålder för att komma in på arbetsmarknaden så 

fort som möjligt och då har de inte haft tidbrist för att lära språket. 

 

6.1 Olika begrepp, handikappmodeller och aktuell forskning i 

problemområdet svenska som andraspråket 
 

6.1.1 Handikappmodeller 

 

Utifrån vilken handikappmodell kan man studera svenska som andraspråk? Kan det vara den 

medicinska modellen med antagandet att social kompetens fattas hos folk med 

invadrarbakgrund? Kan det vara den  miljörelaterade modellen då arbetsgivaren kan satsa på 

t.ex. kurser eller på handledning? Enligt synen ”de andras kultur”  kan en avvikande kultur 

inte utvecklas (Hertzberg, 2006 , Behotoui, 2006). En person som kommer från ett isolerat 

samhälle eller har levt en kort tid i Sverige kan ha svårt att lära sig hur den skall uppföra sig i 

en ny arbetsmiljö.Om en personen kanske har en annnan religion än majoritets religonen, och 

det kan bli tveksamt om den personen kommer att vara med på vissa festligeheterna som 

arbetsplatsen anordnar. Personen då är utanför den sociala gemenskapen på en arbetsplats. Att 

vara annorlunda räknas då som ett problem. Enligt traditionellt synsätt ses handikapp som en 

personlig tragedi. En handikappad person kan inte bidra till ekonomin i samhället och kan inte 

vara aktiv där. Ordet”invandrare” har också blivit en liknande egenskap och det kan ligga till 

grund för rasism och rasifiering. Kanske måste man bete sig inom vissa ramar och normer för 

att kunna räknas som svensk? Det betraktas visserligen enligt min erfarenhet fint i Sverige att 

ha svensk kultur och försöka att bevara den svenska kulturen. Men jag tycker ändå att 

förväntnigarna på en invandrare att den ska bete sig precis likadant som en infödd svensk är 

för höga. Det är nästan omöjligt att en invandrare skulle vara van vid alla traditioner i det 



66 
 

svenska samhället. Svenskhet må vara något normalt och fint  men enligt mig kan den inte 

användas som ett filter som tillåter de som har bara svensk kultur att passera En invandrare 

måste våga prata om sin egen kultur ibland så identitet och självkänsla förstärks hos den 

personen. Detta måste kunna ske utan att personen betraktas som konstig eller osvensk. Detta 

problem har, som ovan nämnts sid.19 tagits upp av Ehn m. fl. (1993). Begreppet Svenskhet är 

i detta sammanhang det som Stoud & Wingstedt (1993) tar upp och syftar då på att 

majoritetens språk blir ”normalt” när invandrare pratar på ett annat sätt och de får en etikett 

att de har ett annat beteende. 

 

Personer behärskar olika individkompetens (Axelsson 2003). Bortsett från individkompetens 

finns det ändå en viss sannolikhet att man blir bortstruken från en anställningsintervju om 

man är invandrare. Det är enligt mig fortfarande personens sätt att bete sig annorlunda eller 

prata bruten svenska som är avgörande. Om vi räknar språksvårigheter som ett problem kan 

det leda till flera andra problem och den personen kan ändå vara utanför på längre sikt om den 

personen inte får hjälp med språkkurser eller påbyggnadskurser i ämnet. Jag menar att om 

exempelvis en invandrare skaffar sig ett högskolebetyg kan den ha mycket svårt att få ens ett 

tillfälligt jobb för att utveckla sig. En som är länge utanför arbetsmarknaden kanske missar 

många färdigheter, bland annat nya datorprogram eller en ny policy inom en organisation. En 

som är utanför får på det sättet flera problem. Då blir allt ”kört” och den personen når aldrig 

upp till arbetsmarknadens förväntningar. Då är det ett tillstånd utan några utvägar. Det är 

troligen inte så många som kan vara ambitiösa eller ha tillräckligt stark KASAM för att kunna 

gå vidare den här svåra vägen. 

Språk är enligt Svensson och Vykgotskij (är refererade i Anderstedt & Hirèd- Tedsjö, 2007) 

är viktigt för individens sociala utveckling, uttal, förståelse, inlärning, kommunikation, 

beskrivning och minne. Det är extra viktigt att personer med ett funktionshinder kan få en bra 

tillgång till språkinlärning.(Se kapitel 2.2) 

Min uppfattning är att svenska som andraspråk för närvarande i praktiken behandlas som en 

medicinsk modell (Se kapitel 2.1). Jag menar att en person med svenska som andra språk kan 

bli kategoriserad på grund av språket och då kan den personen inte bli accepterad på 

arbetsmarknaden. Enligt den medicinska modellen kan en person möjligen få hjälp att 

överleva, men inte att utvecklas. Personen bör acceptera sin roll som beroende och inte 

självständig. Den medicinska modellen ger en ganska individuell förklarning av problemet, 

men enligt Thyberg (2004) och jag tror också att det behövs mer anpassade kurser till varje 

individs krav. Kan den miljörelaterade modellen då passa bättre för att lösa problematiken?  
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Bland intervjupersonerna med annan etnicitet var det tre icke europiska personer med 

utbildning: Helena, Desiree och Leif. De hade svenska som andraspråk. Om de kunde få 

påbyggnadskurser i svenska som andraspråk, då kunde deras kunskaper använda. I det fallet 

kunde den miljörelaterade modellen lösa problemet för personerna med utbildning och 

svenska som andraspråk. Men just nu behandlas de personerna i frågan enlig nästan en 

medicinsk modell. Deras funktionshinder får ingen hjälp utan att de behandlas i stället med 

jobbåtgärder som inte hjälper de att vara självständiga.  

De andra intervjupersonerna som hade svenska som andraspråk, Anna och Maria, hade inte en 

annan utbildning men de upplevde ändå att deras brytning var ett funktionshinder.  

Olika faktorer kan spela roll när en person kommer ut på arbetsmarknaden. Den kanske har 

lärt sig ”lagom” svenska men kan ändå ha otur att träffa fördomsfulla arbetskamrater eller 

vårdtagare. Då ger kompetensen inte något därför att de andra redan har bestämt sig för att 

invandraren inte är välkommen. 

  

6.1.2 Kan språksvårigheter vara ett funktionshinder? 

 

Jag tror själv att språksvårigheter kan vara ett funktionshinder, en brist i kommunikationen. 

När man inte behärskar ett språk och man inte kan kommunicera på ett bra sätt kan det 

åtminstone jämföras med funktionshinder. Det kanske inte orsakas av direkt 

funktionsnedsättning i ett organ, men brist på kunskap i ett andra- eller tredjespråk kan orsaka 

ett funktionshinder när det gäller att kunna kommunicera på de inföddas sätt.  

Om nu språksvårigheter kan räknas som ett funktionshinder finns det saker som man kan göra 

inom ramen för funktionshinder. Starrin (2000) beskriver målet med empowerment som att 

man kan ta kontroll över sitt liv och att man kan känna sig värdefull och stolt. Då är man 

delaktig i samhället. En människa behöver bli integrerad. Den kan utveckla ett främmande 

språk till ett väl fungerande språk genom att jobba med samma yrke som förr eller på ett annat 

sätt systematiskt lära sig i det nya språket. Utan en plats i samhället uppstår utanförskap, och 

det skapar ett beroende av att de andra medlemmarna i samhället hjälper till så att personen 

inte längre står utanför. I en miljörelativ modell anpassas miljön till individen på ett sådant 

sätt att ett eller flera funktionshinder inte blir ett hinder. 

 

Ibland är det svårt att på egen hand nå integrationsmål. Man behöver hjälp från 

myndigheterna eller arbetsförmedlingen. Effektiva kurser i språk och yrke kan vara lösningen, 

eller påbyggnadskurser för att komplettera en utbildning som man redan har. Det kan vara bra 



68 
 

om sådana kurser också innehåller lite om samhällskunskap, och lite pedagogiskt om 

arbetskultur i Sverige.  

 

Sonnander (2000) skriver om de funktionshindrades livskvalitet. Hon räknar engagemang, 

energiinsats, självförverkligande och frihet som livskvalitet. En aktiv person har möjlighet att 

skapa kontakter med andra och känner glädje och självkänsla. Personen kan t.ex. ha 

initiativkraft och ett bättre liv. Enligt mig och Sonnander ska en utbildad person med 

invandrarbakgrund som får avstå från sin initiativkraft inte förneka sina talanger och inte 

jobba hela livet inom ett visst yrke. Sonnander nämner inte några människor med utländsk 

bakgrund, men jag tror att även invandrarens livskvalitet påverkas av deras möjlighet att vara 

aktiva, t.ex. att kunna få använda sin (ut)bildning som en tillgång även i Sverige. Man kanske 

behöver söka ett annat jobb för att få livskvalitet. Det är viktigt att känna sig meningsfull, att 

livet har en mening. Att kunna bygga på vad man har studerat är viktigt och meningsfullt för 

en person med akademisk utbildning. 

 

Psykisk ohälsa anses vara utbrett bland invandrare (Se ovan kapitel 3). Det är också ett hinder 

att en person har det svårt med språk och dessutom är okunnig inför ett nytt samhälle. Att 

drabbas av psykisk ohälsa kan bli ett extra hinder i anpassningen till nytt samhälle. Det är 

oftast ett psykiskt trauma som påverkar inlärningsprocessen, och därför fungerar minnet dåligt 

(Se ovan kapital 3, sid. 35).  

 

Språk är ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera med vårdtagare och personal eller 

kunder. Samtidigt kommer språket inte att utveckla sig bara genom att man går olika kurser 

och läser litteratur. En person som inte kan omgivningens språk kan uppleva ett 

funktionshinder när den vill kommunicera med vårdtagare, patienter eller kunder. 

Funktionshindret kan minskas om den försöker jobba ändå. Språkinlärning kan bero på 

personens talanger och vilja. Det kan också vara beroende av KASAM. Om den klarar sig då 

har den säkert stark KASAM. Det kan också hända olika negativa saker på arbetet t.ex. 

misstro och fördomar från personal, vårdtagare eller kunder. En person med svag KASAM 

kan känna sig nedtryckt. De som lyckas integrera sig trots utanförskap på grund av etnicitet, 

kultur och språk har uppenbarligen stark KASAM. 
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6.1.3 Hinder på arbetsmarknaden 

 

Min uppfattning är att trivseln och inställning till integration på arbetsplatser kan upplevas 

olika. Det kan innebära en grad av osäkerhet, gällande hur man diskuterar saker med sina 

arbetskamrater. Det kan handla om vara problem med informationsöverföring. När 

arbetskamrater inte tycker om att jobba med en person med utländsk bakgrund är det inte så 

självklart att de vill överföra information till denne. Personen med svenska som andraspråk 

kan upplevas som ointressant att diskutera saker med kanske p.g.a. språk brytningen. Men 

egentligen borde en person vara intressant som har andra erfarenheter i livet. 

Några intervjupersoner Anna, Maria och Helena med svenska som andraspråk kände sig 

utanför på arbetsmarknaden, och också särbehandlade i visa fall. Däremot kom Karin som är 

Sfi lärare kommer med en egen kommentar att, invandrare kan har någon sorts 

av ”Kulturkompetens” t.ex. och kan ha en mycket god kompetens som kan ta hand om de 

gamla på ett fint sätt. En kompetens som kan överlappa de andra önskade kompetenserna. 

 

Jag tycker inte att det är självklart att man kan ställa lika stora krav på alla invandrare i 

Sverige. Jag tror inte heller att det är bra att ha ett och samma utgångsläge för alla människor 

Hur kan människor med invandrarbakgrund leva under lika livsvillkor som de infödda 

medborgarna? Den miljörelaterade modellen kan kanske enligt mig underlätta förståelsen för 

hur invandrarna kan komma in på arbetsplatsen. Arbetsledningen kan i vissa yrken lägga stora 

krav på svenska språket som i andra sammanhang kanske är oviktiga, utan i stället skulle 

kunna accepteras att invandraren är ”annorlunda” med ”annorlunda bakgrund”. Det kan vara 

möjligt med hjälp av åtgärder från arbetsförmedlingen. Det borde finnas skrivna regler eller 

speciella överenskommelser när det gäller att använda svenska språket. Ibland kan det löna 

sig att satsa på en kompetens som redan finns hos en individ. 

 

Att ha en annan kultur innebär att omgivningen förväntar sig att man beter sig på ett speciellt 

sätt. Beteendet kan vara omedvetet. Personer med invandrarbakgrund uppfattas ha ett speciellt 

intresse och speciella behov. Detta har visat sig hos personer med sådan bakgrund som redan 

har ett känt funktionshinder. Att belysa saker som ”brytning” och ”de andras kultur ”blir 

plötsligt viktigare än den kunskap en invandrad person har. Marginalisering och 

diskriminering är aktiva begrepp inom intersektionalitet när det gäller funktionshinder och 

etnicitet. (Behtoui 2006, Ehn, Frykman & Löfgren1993,och Fuentes 2008) (se kapitel 3 och 

2). 
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Det kanske blir så att personer som har ett annat språk än svenska, har svårare att få hjälp i att 

få påbyggnadsutbildingar och detta innebär ett problem. Ibland tycks det enligt mig och 

Hertzberg(2006) att detta att ha en annan kultur anses negativt av de inföddas kultur. Att 

nämna de andras kultur är att belysa en grupp med syfte att skapa traditionellt synsätt och 

traditionella begränsningar. Det kan bidra till att gruppera människor för att sortera bort en 

oönskad grupp som räknas som problem. Hertzberg (2006) (se kapitel 3) belyser också detta, 

ett ”vi och dom”-problem. 

 

Jag tror att varje invandrare mer eller mindre vill ändra sig och försöka att anpassa sig till det 

nya landet och den nya kulturen. Alla kommer att förändras. Med stöd i materialet som jag 

har läst och de intervjuer som jag har gjort har alltså språk en liknande effekt som ett 

funktionshinder med Socialstyrelsens (2008) definition. Den omgivande miljön kan alltså vara 

en avgörande faktor för ett funktionshinder. Erlandsson & Bolin(2004)(se kapitel 3), hävdar 

att svenska som andraspråk kan vara både tillgång eller bristande förutsättningar i ett företag. 

Petterson (2006)(se kapitel 3) säger också att det finns olika toleransnivå för olika språk. De 

engelsktalande möts av tolerans. Fuentes(2008)(se kapitel 2) skriver att personer som har 

funktionshinder och en annan etnicitet kan ha lättare att få vård än delaktighet i samhället. 

Han skriver också (se kapitel 2) att man mest ser personen i behov av vård och inte individen 

bakom. Samtidigt kan kulturen i sig föra med sig fördomar och få en liknande effekt av 

funktionshinder i praktiken och ha en effekt på samhällets svenskfödda. Det finns de som 

anser att invandrare ingenting kan. Deras resonemang eller taktik grundar sig på att dra alla 

invandrare över en kam, utbildade såväl som analfabeter, lata såväl som arbetsamma. Att 

satsa på de invandrare som har bra utbildning kan kanske vara en bra början. Det är väldigt 

frustrerande att ta ifrån utbildade deras kvalifikationer. Detta kan orsaka psykiska störningar 

och andra problem för invandrare och även hela samhället kan påverkas. Att känna sig utanför 

i en oförstående omgivning i både språklig och social mening låter enligt mig väldigt 

deprimerande. Man har ingen kontroll över sitt liv. Jobbet kan vara en av de bästa 

möjligheterna till integration i ett samhälle när en vuxen person invandrar till ett nytt land. För 

vuxna människor med språkproblem är det svårare att skaffa sig kompisar. Då blir det också 

svårt att lära känna samhället. Även människor med funktionshinder har problem med att 

komma in på arbetsmarknaden och blir utanför. Det finns likartade traditionella synsätt mellan 

att behandla människor som har ett funktionshinder och människor som har svenska som 

andraspråk. Det kan vara påfrestande och jobbigt oavsett vilket. 
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Både Maria och Anna har nämnt vuxna människors kulturella olikheter. Våra kulturbilder 

beror alltså på det samhälle som vi är uppväxta i. Arnstberg (1993) och Luz (2006) skriver om 

våra uppfattningar om kultur. Samtidigt, när det finns fördomar känner en person genom 

kroppsspråk och fördomar om den är intressant för en vänskap. Den personen kan vara 

utanför på grund av brist på vänner på arbetsplatsen. Anna och Maria nämner detta i intervjun. 

Jag tycker att vi människor oftast behöver positiva vibrationer för att kunna förstärka 

identiteten. Hammarèn och Johansson(2007) nämner också att identitet är ett mänskligt behov 

och utan det kan man gå vilse. Enligt Westman(2006) är det invandrare som oftast drabbas av 

psykisk ohälsa, och de kan bli utsatta för segregation, diskriminering och rasism. 

Människan reagerar olika på olika trauman. Det är inte så många som kan klara sig med en 

stark tro i livet eller en stark ideologi. Det är inte så självklart att kunna stå ut med problem. 

Att inte tillhöra ett samhälle är ett stort dilemma. Är det bara de starkaste som klarar sig? Då 

är det kanske bara de som är starkast eller någon slags övermänniska som kan klara sig? En 

person med funktionshinder, i den aktuella breda innebörden, är svag. 

 

 

6.1.4 Normaliseringsprincipen 

 

Nirjes normaliseringsprincip (2003) är en intressant teori. Den handlar om att en 

funktionshindrad kan önska förändra sina livsvillkor. (Se kapitel.2) Normaliseringsprincipen 

handlar också om att olika etnicitetsgrupper i ett samhälle, t.ex. personer med 

invandrarbakgrund, har svårt att uttrycka sig med svenska språket. Normaliseringsprincipen 

handlar också om funktionshindrade personers rätt till egna villkor. Det skulle bli bra om de 

funktionshindrade kan skapa sig egna villkor på arbetsmarknaden. Den som räknar 

språksvårigheter som ett funktionshinder vill gärna skapa egna villkor på arbetsmarknaden där 

dessa personer kan få villkor som underlättar språkförståelsen. I enlighet med 

normaliseringsprincipen vill Desirée och Leif arbeta utifrån sina egna villkor. Desirée och 

Leif nämnde att som invandrare får man bättre arbetsvillkor Arbeta först och utveckla språket 

senare. Karin är en (SFI lärare) håller en kurs som är en bra modell för 

normaliseringsprincipen fast kursen bara riktar sig till dem som är intresserade av att arbeta 

med de äldre. När jag skrev min uppsats fanns inte så många anpassade kurser till personer 

med svenska som andraspråk som reden har utbildning eller någon form av bildning. Sådana 

kurser med praktisk svenska som andraspråk är önskevärt. Att ha brytning på svenska är ett 

stort hinder för en vuxen. Det är inte ”normalt” jämfört med en infödd svensk. Problemet är 



72 
 

svårt att lösa. Det kan ta flera år innan ens brytning på svenska minskar och för de flesta 

försvinner den aldrig helt. Det är inte hälsosamt att vänta så många år. Å andra sidan kan det 

ge en styrka att skapa egna villkor i samhället för dem som har ett annat modersmål än 

svenska. Karins elever läste svenska och jobbade inom vården. Helena trivdes bra i 

hemtjänsten därför att personalen tog hänsyn till henne. Dessa uppgifter kan vara exempel på 

att skapa egna villkor på arbetsmarknaden. Att låta individer utvecklas efter sina egna 

möjligheter bidrar till integration. Med tanke på vissa personer med svenska som andraspråk 

kan vara flyktningar. också vara drabbade av psykisk ohälsa, kan ett möjliggörande av 

skapande av egna villkor ta bort eventuell press på den gruppen. 

 

Personer med invandrarbakgrund bör inte räknas som ett problem för samhället. De kan 

istället få hjälp att använda samhällets möjligheter. Då kan de med tiden bidra till 

utvecklingen av samhället. En person kan ändra sin karaktär och på så sätt ändras hon från att 

vara en belastning, till att verka för en utveckling av samhället. Enligt Axelsson (2003) kan en 

person ha olika individkompetens. Det är synd att inte använda denna kompetens när en 

person har svenska som andraspråk. 

 

Det kan finnas olika sätt att hjälpa en kompetent invandrare. Mitt förslag är till exempel att 

skaffa flera lämpliga kurser som är anpassade just till en invandrarpersons behov. Den har 

kanske till exempel redan en (ut) bildning från sitt hemland och vill bygga på gamla 

kunskaper. Ett annat förslag är att skaffa en fadder på arbetsplatsen. Då kan en person med 

språksvårighet komma in på arbetsplatsen lättare. 

 

 Jag tror inte att Tidemans definitioner av Normalitet (Se under 2.3 Normaliseringsprincipen) 

kan vara till av nytta för personer med invandrarbakgrund som har, språksvårigheter. 

Avvikelse från normalitet kan vara luddigt eftersom det bygger på varje individs egen 

uppfattning av vad som är normalt. Den tid vi talar om gäller just nu, inte om framtiden eller 

det förflutna, så kanske tidaspekten är viktig för hur invandrare bemöts på arbetsmarknaden. 

Jag gillar dock inte tanken att individen betraktas som sjuk och bör få en behandling. Det som 

jag mest har framhållit i min uppsats är att arbetsgivare och kollegor måste ta hänsyn till 

invandrares situation eller att invandrare bör få påbyggands 

kurser som är såväl yrkes- som språkrelaterade.  
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6.2 Metoddiskussion 
 

Det har varit intressant och utmanande att pröva mitt syfte, att undersöka om svenska som 

andraspråk kan ses som ett handikapp på arbetsplatsen. Det har varit svårt att skriva på 

svenska för mig och uttrycka mina åsikter på ett rätt sätt. Men jag har ändå kommit ganska 

nära mina frågeställningar: 

På vilken sätt kan etnicitet, kulturskillnader och kompetensbrist upplevas som funktionshinder 

när man har svenska som andraspråk? 

Hur kan svenska som andra språk, kulturskillnader, etnicitet, och kompetetensbrist ställa till 

problem för individer på arbetsmarknaden? 

Kan någon av de redovisade handikappmodellerna användas på den i föreliggande uppsats 

studerade gruppen?  

 

Jag har försökt använda en kvalitativ metod med intervjuer. Jag har också läst handikappteorier, 

gjort intervjuer och läst litteratur som är relaterad till mina intervjusvar.  

 

Jag har försökt att tillgodose kraven på validitet och reliabilitet. Min strävan efter validitet var 

att jag kopplade intervjusvaren till teorier och i ett resultat kunde kopplar dem till ”källor”. I en 

kvalitativ metod är det vidare svårt att komma fram till ett exakt och entydigt resultat, men det 

är viktig att förstå och nå en förståelse i hela forskningsarbetet och söka efter ett gemensamt 

resultat. Det har varit svårt att tolka intervjusvaren, speciellt frågorna 4−8, där teman istället för 

direkta frågor diskuterades. Det var lite komplext och tidskrävande att analysera svag eller stark 

KASAM i intervjusvaren. Men det gick bra därför att jag sedan använde begreppen 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Då blev allting klarare. 

 

Min uppsats handlar om språksvårigheter bland vuxna människor med invandrarbakgrund. Jag 

anser att överförbara användningsområden är diskurser gällande språksvårighets problematik 

och kulturella problem på arbetsmarknaden. 

De intervjupersoner som var lättpratade betydde mycket för min uppsats. De gav mig mycket 

att tänka på och de gav mig ledtrådar. 

 

Jag har upplevt att den kvalitativa metod jag valt var väldigt tidskrävande. Jag har skrivit ner 

alla intervjuer och analyserat dem genom de röda trådarna som jag insåg fanns. Men tiden räckte 
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knappt för mig med tanke på att jag om och om igen fick leta källor och intervjuer. Mitt jobb 

vid sidan av studierna gav mig naturligtvis fördelar som idéer och tips samt upplevelser och 

känslor. Uppsatsämnet kom spontant till mig och för att belysa ämnet reflekterade mina egna 

svårigheter och upplevelser. Jag hade inte tänkt på innan om det finns tillräckligt med källor 

och tidigare forskning som kunde utveckla min tanke. Bristen på forskning var en nackdel med 

ämnet och det var också tidskrävande att formulera tankar och analysera teorin och intervjun.  

 

6.3 Slutord 
 

 

Mitt syfte är att undersöka om etnicitet, i form av kulturskillnader, kompetensbrist och 

språksvårigheter kan ses som ett handikapp/funktionshinder. Frågeställningar och svaret 

kommer som följande: 

Angående den första fråga: Om och på vilken sätt kan etnicitet, kulturskillnader och 

kompetensbrist upplevas som funktionshinder när man har svenska som andraspråk? Jag tycker 

att genom att för en person med svenska som andra språk finns det hinder och fördommar 

gällande etnicitet och kulturskillnader, och vissa kompetenser prioriteras mer än andra av 

arbetsgivare och arbetskamrater. En person med svenska som andraspråk kan ha svårt att hitta 

referenser för att få ett arbete. Språkbrytning kan upplevas som annorlunda och som ett icke 

önskevärt beteende. 

Angående den andra fråga: Hur kan svenska som andraspråk, kulturskillnader, etnicitet, och 

kompetensbrist ställa till problem för individer på arbetsmarknaden? Jag tycker att kring 

etnicitet, kulturskillnader och olika kompetens kan det finnas fördommar som begränsar en 

person som har svenska som andraspråk och individen kan få en stämpel om okunnighet. 

Personen kan upplevas som ett problem av kollegor och arbetsgivare, och kan upplevas som 

ointressant att satsa på. 

Angående den tredje fråga: Hur kan olika handikappmodeller användas på den i föreliggande 

uppsats studerade gruppen för att förstå funktionshinder? Jag tycker att om en person får 

möjlighet att på arbetsmarknaden få kompletterande kurser och bygga ut sin tidigare kunskap 

sker insatsen enligt den miljörelaterade modellen. Personen har ett funktionshinder som kan 

fungera bra i en anpassad miljö. Om det inte finns någon bra språkutvecklande lösning för en 

yrkesarbetande individ kan inställningen liknas vid den medicinska modellen. Personen har inte 

en utväg att fortsätta med sin gamla kunskap eller börja på helt annat yrke. 
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Jag har inte lyckats hitta någon tidigare forskning om ”språksvårigheter som ett 

funktionshinder”, men jag har läst annan aktuell forskning om språk, kultur, etnicitet, 

kompetens, identitet och människans reaktioner. Jag har även läst om olika handikappteorier, 

modeller, normaliseringsprincipen och KASAM. Mitt resultat är att även om språksvårigheter 

i svenska som andraspråk inte uttryckligen definieras som ett funktionshinder är det i praktiken 

ett sådant, inte minst på arbetsplatsen. För de flesta är hindret övergående, men många 

språkanvändare får dras med detta hinder i funktionen en längre tid. Man bör alltså bemöta 

dessa personer som man bemöter människor med andra funktionshinder. Det är olika saker som 

är inblandade i språkinlärning t.ex. psykiskt trauma för en flykting. Ett annat fall är  när en 

person söker jobb möter denne kanske diskriminering på grund av skillnader i etnicitet, Jönson 

(2005) eller olika klassificeringar av olika länder, Behtoui (2006). Kompetenser kan också 

överlappa varandra och vara i olika grad önskvärda t.ex. social kompetens eller individuell 

kompetens. Att ha svenska som andraspråk kan enligt mig i viss utsträckning likna ett 

funktionshinder, ett tillstånd som påverkar möjligheterna att få tillträde till arbetsmarknaden. 

Förhoppningsvis kan en person med svenska som andraspråk bli av med språksvårigheterna. 

Språksvårigheter skulle inte behöva räknas som ett funktionshinder utan miljön kan vara 

avgörande för att språksvårigheter ska kunna bli allt mindre.  

 

Jag har nämnt på sidan 8-10 att dyslexi är ett funktionshinder. Samtidigt har jag nämnt afasi i i 

sidan 10. Min mening var inte att gå djupt in på området dyselxi och afasi eller djupare jämföra 

dyslexi och afasi med språksvårigheter, utan bara ge en bild för en bättre förståelse för hur 

språksvårigheter kan ses ett funktionshinder. Det finns forskning om dyslexi och svenska som 

andraspråk, men just om andraspråk som ett funktionshinder fanns det enligt mig inte några 

tidigare forskningar. Skillnaden mellan språksvårigheter och de flesta sorters funktionshinder 

är att de flesta är konstanta och de kan inte bli bättre, men språksvårigheter kan bli bättre 

beroende på om personen ifråga inte bemöts med fördomar eller inte utvärderas för sitt 

utländska utseende. Sådana frågor är angelägna för ett mångkulturellt Sverige i framtiden. 

 

När en person kommer till ett nytt land är den helt främmande. Då är det svårt att knyta 

kontakter och få hjälp. (Jag menar inte om någon är gift med en svensk eller adopterad. Då 

har den personen en annan tillgång till samhället). De som har en annan etnicitet har oftast 

inte tillgång till en bra referensperson trots att de har utbildning. Det skapar klasskillnad 

mellan infödda och invandrare trots att de kanske har samma utbildning. Diskriminering är ett 
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hinder på arbetsmarknaden och det är svårt att kämpa på olika villkor med målet att bli 

integrerad. Ursprunget kan i praktiken vara viktigare än kunskap. 

 

Etnicitet kan också vara en orsak för mobbning och förnedring från de anställda inom en 

verksamhet. Detta kan också göra att den person som försöker att integrera på en arbetsplats 

misslyckas när den mår dåligt och har psykisk ohälsa. Integrationen blir då svår. 

Kollegor och ledning är viktiga på en persons arbetsplats. Man kan bli utanför eller 

handikappad beroende på var man hamnar. Att visa hänsyn eller försöka visa respekt för de 

andra kan minska en barriär eller hjälpa en person med funktionshinder. 

 

Kamali & Da Los Reyes(2005) nämner segregation och diskriminering i bostadsområden. 

Stroud & Wingsedt(1993) nämner att språket kan bli ett verktyg för att kunna isolera språk 

brytning som då räknas som ett beteende. Jag tror att en person kan bli utsatt för fördomar om 

den bor i t.ex. invandrarförort. Detta kan skapa en känsla av värdelöshet eller brist på 

motivation. Dessa känslor kan variera beroende på att människors tålamod också är 

varierande. Det är svårt att varje dag bli påmind om man är annorlunda. Det som upprepas 

nästan varje dag i medier om etnicitet och kultur i förorterna orsakar också gärna en skam 

känsla. Men vi människor får inte vara fördomsfulla och tycka att ingen klarar av en annan 

kultur och miljö. Alla har fördomar mer eller mindre, men vi kan kanske försöka glömma 

dessa fördomar så alla kan få en ny chans i samhället. 

 

Språksvårigheter är ett hinder, men det finns också andra hinder som är inblandade i 

språksvårigheter. Jag hoppas att vidare forskning kan utreda detta och identifiera flera hinder. 

Förhoppningsvis kan sådan forskning hjälpa personer med språksvårigheter att aktivt 

integreras och må bra i vårt samhälle.  

 

Det finns fördelar med att kunna flera språk, om än med vissa svårigheter. Att satsa på 

personer som redan kan flera språk, kan vara utvecklande inom många områden i samhället. 

Eftersom kultur också ingår i eller är inbakade i ett språk, kan det vara viktigt att också ha en 

sådan kulturkunskap. Det konkreta bemötandet är viktigt och en insikt om kulturskillnader 

kan vara nyttigt .t.ex. inom affärsmöten över språk-och kulturgränser. Här finns utrymme för 

forskning.  
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Bilagor 
 

Bilaga1 Intervjufrågor 
 

Frågor till intervjuperson 1-4 

 

Räknar du språksvårigheter (svenska som andraspråk) som ett funktionshinder inom yrket? 

Har du märkt något problem när du jobbar med personer som har svenska som andraspråk? 

Har du hört någon gång vårdtagares åsikt om problem med språksvårigheter bland de 

anställda?  

Har ni upplevt mobbning på arbetsplatsen bland de anställda med svenska som andraspråk? 

Kan det hända att de anställda (personer med svenska som andraspråk) upplever en misstro 

eller en mobbning från vårdtagare därför att vårdtagare kanske inte tror på de anställdas 

kompetens? 

Tycker du att de anställda, personer med svenska som andraspråk klarar av arbetsuppgifterna? 

Kan de anställda med svenska som andraspråk bli inkluderad på arbetsplatsen? Tror du att de 

sköter sina arbetsuppgifter bra och i en högre grad t.ex. planering och administration? 

Tycker du att du måste anpassa arbetsmiljön till en person med svenska som andraspråk när 

du jobbar med den personen? 

Kan det finnas någon fördel bland personal med svenska som andraspråk t.ex. att de visar mer 

empati, förståelse och respekt mot de äldre? 

Kan denna personal vara som en resurs? 

Blir deras språksvårigheter bättre i arbetsmiljö eller blir det sämre? 

Jag tror själv att segregationen kan upplevas som ett handikapp, jag menar att språkförmågan 

blir sämre. Vad tycker du? 

Tror du att kulturella skillnader i arbetet kan vara avgörande? Kan du säga i vilken 

utsträckning i så fall? Hur upplever du kulturella arbetsskillnader? 
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Intervjufrågor till intervjuperson 4-8: 

 

 

Berätta om dina upplevelser av att ha svenska som andraspråk och att jobba i Sverige? 

Var det något speciellt? 

Hur ser ut din kompetens ut? Har du gått en kurs? 

Vad är dina personliga upplevelser av språksvårigheter i yrkesrollen? 

Vad tycker du om kulturella skillnader som kanske visar sig i språket? t.ex. om man tackar för 

mycket eller uttrycker sig på ett annat sätt? 

Fungerar det bra med arbetskamrater? Är de hjälpsamma? 

Känner du att du klarar av arbetsuppgifter? Mår du dåligt någon gång? 

Är du nöjd med din arbetsinsats? 
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