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1. Inledning 

Den andra september 2015 flöt en livlös pojke i land på den turkiska stranden i Bodrum. Det 

var treårige Aylan, som fångades på bild strax efter att han hade drunknat vid en båtfärd över 

Medelhavet när han tillsammans med sin familj flydde det syriska inbördeskriget. Bilden 

spred sig snabbt världen över och blev startskottet på den internationella diskussion kring 

det växande flyktingantalet i Europa. Inte sedan andra världskriget har världen stått inför ett 

sådant stort antal flyktingar (UNCHR, 2014) och många av dem sökte sig via farliga 

flyktvägar genom Europa till Sverige. 

 

Krig och oroligheter samlar idag många människor från olika länder till Sverige. 2014 nådde 

invandringen rekordsiffror på nära 127 000 invandrare där framförallt oroligheterna och 

inbördeskriget i Syrien bidrog till att syrianska flyktingar och anhöriginvandrare blev den 

största invandrargruppen i dagens Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2015). Långt innan 

2015 års flyktingkris bidrog både globalisering och invandrargrupper till att skapa ett 

mångkulturellt och mångspråkigt Sverige. Dock står det klart att strömmen av nyanlända 

människor som nu kommer till Sverige aldrig tidigare har varit större.  

 

I och med en ökad mångkulturell befolkning integreras många människor med andra 

språkliga och kulturella bakgrunder till det svenska samhället. Detta ställer krav på Sverige 

som nation, där alla samhällsaktörer måste ta del i integreringsarbetet. Alla måste ta sitt 

ansvar, allt ifrån beslutsfattare på riksdagsnivå, till civilsamhällesorganisationer, föreningar 

och privata företag på lokal nivå. Inte minst är detta viktigt för de samhällsaktörer som 

dagligen arbetar med integrering av nyanlända invandrare. För trots att stort fokus ligger på 

de nyanlända invandrarna och deras svårigheter med att lära sig ett nytt språk och anpassa 

sig till en ny kultur, kan även de som arbetar med integration av nyanlända uppleva 

kommunikationen som svår och ansträngande. En dålig kommunikation kan leda till 

missförstånd och konflikter vilket försvårar integreringen ytterligare. För att underlätta krävs 

det därför att även de människor som arbetar med integrering förstår vilka svårigheter som 

finns när man ska kommunicera interkulturellt. 

 

Vårt svenska 2000-talssamhälle kallas ibland för “organisationssamhället” eftersom det till 

stor del är uppbyggt av olika organisationer (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). 

Däribland utgör svenska myndigheter en betydande roll och det råder inga tvivel om att de 

fyller en viktig roll när det kommer till samordning av nyanlända flyktingar. Lagar och 

förordningar som riksdag och regering har beslutat om tillämpas i myndigheterna och 

myndigheterna bär det samordnade ansvaret för att svensk lagstiftning ska implementeras i 

samhället. Däremot har dessa myndigheter olika ansvarsområden när det kommer till 
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integreringen av nyanlända. Migrationsverket har den första kontakten med nyanlända som 

kommer till Sverige och kan därför antas vara väl insatt i svårigheterna med att 

kommunicera interkulturellt. Vid en myndighet som Arbetsförmedlingen däremot, där 

huvudansvaret ligger på Sveriges marknadspolitiska verksamhet, fokuserar man inte enbart 

på de nyanlända invandrarna. Däremot är sysselsättning och deltagande på den svenska 

arbetsmarknaden grundläggande när det kommer till integreringen i det svenska samhället 

(Sektionschef Arbetsförmedlingen, intervju, 23 november, 2015) och det blir därför relevant 

att undersöka hur Arbetsförmedlingen kommunicerar med nyanlända medborgare som ska 

integreras i det svenska samhället. 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med studiens ämne, syfte och frågeställningar. Därefter följer 

bakgrundskapitlet där vi kommer att presentera Arbetsförmedlingen som myndighet, vad 

myndigheten har för skyldigheter gentemot de nyanlända och hur deras verksamhet kring 

nyanlända ser ut i dagsläget. Vidare kommer vårt teoretiska ramverk att introduceras. Där 

kommer vi att ta fasta på nyckelbegreppet interkulturell kommunikation inom 

organisationer/myndigheter och presentera hur vi kommer att förhålla oss till begreppet. 

Sedan kommer den tidigare forskningen som vi anser är relevant för vår studie att 

presenteras. Detta följas åt av en redogörelse kring vår metod kvalitativa intervjuer, 

utformningen av vår intervjumall samt metodurval och metodkritik. Slutligen kommer vi att 

presentera vår resultatredovisning och analys, för att avslutningsvis sammanfatta våra 

slutsatser utifrån våra frågeställningar och ge förslag till vidare forskning. Referenslista och 

bilaga återfinns allra sist i uppsatsen.   
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Med en ökad multikulturell befolkning är kunskap kring interkulturell kommunikation inom 

svenska myndigheter allt mer angeläget. Få studier har gjorts kring svenska myndigheters 

interkulturella kommunikationsarbete och man vet lite om hur myndigheter arbetar för att 

möta eventuella hinder mellan myndigheten och dess multikulturella medborgare. Därför vill 

vi med vår studie undersöka det kommunikationsarbete som finns vid en svensk myndighet 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Syftet är att bringa klarhet i och få en ökad förståelse för 

hur myndigheter i Sverige arbetar gentemot dess multikulturella befolkning där 

kommunikationen många gånger är begränsad av både språkliga och kulturella olikheter. 

Förhoppningsvis kommer studien att bidra till att fylla en viss lucka i den forskning som 

hittills tycks ha saknats inom området för interkulturell kommunikation vid svenska 

myndigheter.  

2.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi således formulerat tre frågeställningar som kommer att 

besvara det vi vill undersöka:  

 Hur anpassas kommunikationsarbetet gentemot de nyanlända vid 

Arbetsförmedlingen?  

 Hur hanteras barriärer och brister i den interkulturella kommunikationen?  

 Vilka konsekvenser får den interkulturella kommunikationen för mötet med de 

nyanlända? 

 

Första frågan i frågeställningen berör aspekten kring hur Arbetsförmedlingens dagliga 

interaktion med interkulturell kommunikation ser ut och hur de arbetar med denna via 

anpassning av olika slag. Fråga två syftar till att lyfta fram aspekter som kan skapa barriärer i 

kommunikationen för att därmed påvisa de kommunikationssvårigheter som dominerar i 

den interkulturella kommunikationen. Intressant kan vara att se hur en myndighet som 

Arbetsförmedlingen hanterar dessa svårigheter. Slutligen kommer den sista frågan i vår 

frågeställning att besvaras först i vår slutdiskussion, där vi utifrån svar på våra två andra 

frågeställningar kan komma fram till ett svar på vår sista frågeställning. Den frågan består 

alltså av slutsatser från de andra frågorna för att få fram de konsekvenser som blir till följd av 

myndighetens sätt att arbeta och hantera den interkulturella kommunikationen.  
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3. Bakgrund 

Många svenska myndigheter arbetar på ett eller annat sätt med integrering av nyanlända 

invandrare. Som tidigare nämnts är etablering på den svenska arbetsmarknaden en viktig del 

i arbetet med att lättare integreras och bli en del av det svenska samhället. Vi kommer i detta 

kapitel ge en översikt kring Arbetsförmedlingen som myndighet med dess värdegrund, mål 

och visioner. För att ta reda på vad som redan gjorts i arbetet med att underlätta 

integreringen av nyanlända väljer vi att presentera de lagar och förordningar som styr 

Arbetsförmedlingens verksamhet kring nyanlända flyktingar och rama in de skyldigheter 

som Arbetsförmedlingen har gentemot de nyanlända. Sedan kommer vi att presentera 

etableringsprogrammet och hur myndigheten rent praktiskt arbetar med etablering av de 

nyanlända, för att avslutningsvis kort beskriva den internutbildning som samtliga 

etableringshandläggare får ta del av vid Arbetsförmedlingen.  

3.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är den nationella myndighet som arbetar och ansvarar för att underlätta 

jobbsökandet på den svenska arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, u.å-b). Totalt finns det 

320 arbetsförmedlingar i landet och huvudkontoret återfinns i Stockholm. 

Arbetsförmedlingens uppdrag beslutas ifrån riksdag och regering och det övergripande 

huvuduppdraget är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och 

att prioritera stöd till de som står lite längre från arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, u.å-

b).  

 

3.1.1 Arbetsförmedlingens värdegrund, mål och visioner 

Alla statsanställda i Sverige har en gemensam värdegrund som sammanfattas i följande sex 

principer - demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och 

service. Utöver det har Arbetsförmedlingen en intern vision att skapa ett rikare Sverige 

(Arbetsförmedlingen, 2015) med en värdegrund av att vara professionell, inspirerande och 

förtroendegivande. För Arbetsförmedlingen handlar professionalitet om rättssäkerhet, 

effektivitet och samverkan. De vill verka inspirerande genom att motivera och uppmuntra de 

sökande till nya möjligheter. Genom att skapa förtroende hos de arbetssökande önskar man 

vara tydlig med uppdraget för att skapa rätt förväntningar, se till alla människors lika värde 

och respektera olikheter (Arbetsförmedlingen, 2015).   

 

3.1.2 Lagstiftning som berör Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända  

Internationellt återfinns skyldigheter gentemot de nyanländas rätt till arbete i konventionen 

om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som ingår i FN:s internationella lag om 

mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna, 2015). Konventionen talar om att var och en har 
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rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, goda arbetsförhållanden samt skydd mot 

arbetslöshet (Förenta nationerna, artikel 23:1). Sverige antog förklaringen år 1948 

tillsammans med FN:s övriga medlemsländer och den har sedan dess fungerat som en 

utgångspunkt för det expanderade folkrättsliga systemet om olika gruppers rättigheter, som 

idag inkluderar såväl nyanlända som övriga (Ibid). 

 

När det kommer till nationell lagstiftning kan relationen mellan Arbetsförmedlingen och 

interkulturell kommunikation skönjas i Förordningen (2000:628) om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten där speciellt två punkter är avgörande för den 

interkulturella kommunikationen. Den första är bestämmelser från §10 i Arbetsplats 

introduktion, som främst handlar om att personer som inte har erfarenhet från svenskt 

arbetsliv ska kunna få möjlighet till hjälp av en specialutbildad arbetsförmedlare vilken 

fungerar som stödperson till denne. Den andra är Lagen om etableringsinsatser (SFS 

2010:1129) som trädde i kraft första december 2010. I samband med lagen infördes 

etableringsreformen i Sverige med syfte att: “underlätta för personer som är nya i Sverige för 

att de, så snabbt som möjligt, ska lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egna 

försörjning i landet” (Arbetsförmedlingen, u.å). Mer specifikt innebär reformen att 

Arbetsförmedlingen tar ansvar för att etableringssamtal, etableringsplan och olika aktiviteter 

blir gjorda för att underlätta och påskynda etableringen in i det svenska arbetslivet för den 

nyanlände (SFS 2010:1129). 

 

Både nationell som internationell lagstiftning pekar på de skyldigheter som myndigheter i 

allmänhet, men Arbetsförmedlingen i synnerhet, har gentemot nyanlända flyktingar som 

bosätter sig i Sverige. Lagstiftningen påvisar ett tydligt ansvar hos Arbetsförmedlingen och 

dess verksamhet, där de förväntas underlätta och påskynda etableringen av nyanlända i det 

svenska arbetslivet genom den etableringsplan som regeringen har beslutat om. Däribland 

ingår etableringssamtal vilket är den främsta kommunikationsprocess där myndigheten 

interagerar med de nyanlända. Därför sätter det också press på att den interkulturella 

kommunikationen fungerar i dessa etableringssamtal. Således kan man anta att 

Arbetsförmedlingen som myndighet tordes vara utrustad för det uppdrag som de har det 

samordnade ansvaret för, och därmed även utrustad för den interkulturella 

kommunikationen i samtalet. 

 

3.1.3 Etableringsprogrammet  

Genom den lag som vi tidigare nämnt (SFS 2010:1129), fick Arbetsförmedlingen 2010 det 

samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända invandrare.  Tillsammans med 
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Migrationsverket, kommuner och andra institutioner har man sedan dess arbetat för att 

etableringen av nyanlända ska fungera så bra som möjligt.  

 

Etableringsplanen pågår i två år från det att den nyanlända skrivit in sig. Planen ger 

möjlighet till handledning med en specialutbildad handläggare och olika aktiviteter för den 

nyanlände. Aktiviteterna ska bidra till att ge personen tillräckligt med kunskap och 

kontaktnät för att lättare få anställning på den svenska arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingen, u.å-a).  

 

Efter att en nyanländ har fått uppehållstillstånd och eget boende i Sverige kallas personen till 

en informationsträff där etableringsprogrammet introduceras. Denna kallelse skickas ut på 

deras hemspråk där syftet med träffen klargörs och ger information om att tolk kommer 

finnas på plats. Under informationsträffen informerar man om etableringsplanen, vad den 

går ut på och vilka skyldigheter och rättigheter de nyanlända har som arbetssökande i 

Sverige. Informationsträffen sker oftast enskilt tillsammans med handläggare och tolk, men 

vid tillfällen där det råder brist på tolkar eller tid kan informationsträffen även ske i grupp 

(Sektionschef, intervju, 23 november, 2015).   

 

I och med att den nyanlände får väldigt mycket information vid den första 

informationsträffen förbereds all information skriftligt på deras hemspråk som de sedan får 

ta med sig hem. Därefter följer ett inskrivningssamtal med specialutbildade 

etableringshandläggare som kartlägger den nyanländes tidigare erfarenheter, utbildning och 

arbete. Med tillgång till denna information kan kommunen och andra föreningar sätta igång 

aktiviteter för den sökande. Där ingår bland annat svenska för invandrare (SFI), 

samhällsorientering och praktikplats på företag. I dessa aktiviteter utbildas de nyanlända om 

hur det svenska samhället fungerar och vad som är viktiga grundvärderingar på 

arbetsmarknaden, som vikten av att komma i tid och meddela om man uteblir från en 

aktivitet. Allteftersom bygger man vidare på dessa aktiviteter där man bland annat kan lära 

sig yrkessvenska. Under etableringsperioden har den nyanlända regelbundna möten med sin 

etableringshandläggare, och när den nyanlända får en kallelse om möte är det alltid skrivit på 

dennes modersmål (Arbetsförmedlingen, u.å-a; Etableringshandläggare, intervju, 23 

november, 2015).  

 

3.1.4 Arbetsförmedlingens internutbildning 

Innehållet i den internutbildning som Arbetsförmedlingen tillhandahåller till 

etableringshandläggarna speglar den gemensamma värdegrund som alla statsanställda i 

Sverige arbetar efter. Värdegrund, regler och rättigheter är centrala i internutbildningen. Det 
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läggs ingen större vikt på interkulturell kommunikation i utbildningen och 

etableringshandläggarutbildningen går främst ut på att ge de blivande handläggarna kunskap 

om lagstiftning och de nyanländas rättigheter. Detta för att etableringshandläggarna på bästa 

sätt ska kunna handleda de nyanlända så att denne når sina mål och blir anställningsbar på 

den svenska arbetsmarknaden (Etableringshandläggare, intervju, 17 november, 2015).  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet kommer vi att presentera de begrepp som är centrala för vår studie. 

Interkulturell kommunikation är vårt övergripande forskningsområde och därför kommer vi 

att klargöra hur vi definierar interkulturell kommunikation i förhållande till organisationer. 

Detta kommer vi göra genom att först se på begreppen kommunikation och kultur, och sedan 

knyta samman dessa kring hur den interkulturella kommunikationen framhävs inom 

organisationer och myndigheter.  

4.1 Kommunikation  

Det finns många olika synsätt och definitioner på vad kommunikation är (Heide, Johansson 

& Simonsson, 2005). I vår studie, där studien kommer att behandla interkulturell 

kommunikation inom en svensk myndighet, är organisationskommunikation som begrepp av 

stor betydelse. Därför har vi utgått ifrån Heides et al. (2005) definition av 

kommunikationsbegreppet eftersom de främst talar om kommunikation i förhållande till 

organisationer. Heide et al. (2005) talar om kommunikation som en komplex process där 

mottagaren ställs inför ett tolkningsproblem som måste lösas. Mottagaren blir därmed 

medskapare av betydelsen i meddelandet, och latinets communicare som brukar översättas 

med “att göra gemensamt” ser kommunikationen ur en meningsskapande roll. Till skillnad 

mot den tidigare forskningen, där man gärna förklarade kommunikationen utifrån den 

förenklade och linjära sändare-mottagare-modellen, väljer vi i vår studie att se på 

kommunikationen likt Heide et al. där kommunikation är meningsskapande och där båda 

parter är medskapare av betydelsen.  

 

4.1.1 Organisationskommunikation 

Kommunikation inom organisationer har belysts på olika sätt under en längre tid. När 

forskningen om organisationer tog fart under mitten av 1900-talet, uppfattades 

organisationskommunikation först som någonting som endast skedde inom organisationen, 

oberoende av kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna och organisationens 

intressenter (Heide et al., 2005). Numera har många övergått till att se kommunikationen 

som grunden för alla organisationer och deras verksamhet, samtidigt som organisationer 

numera ses som sociala system som hålls ihop av en gemensam kultur med förenade normer, 

tankesätt, värderingar och rutiner (Falkheimer & Heide, 2014). Dessutom menar man att 

kommunikationen utvecklar och återskapar medlemmarnas bild av vad som utgör 

organisationen, hur arbetsprocesserna ser ut och hur organisationsstrukturerna förefaller, 

samtidigt som denna kommunikation även återskapar de utomståendes bild av vad som 

utgör organisationen (Falkheimer & Heide, 2014). Många gånger yttrar sig de sociala 

normerna i mål, visioner och värdegrunder som myndigheter och organisationer har satt 
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upp, och i vår studie kommer vi använda oss av Arbetsförmedlingens vision och värdegrund 

för att se hur organisationens normer, värderingar och tankesätt speglas i deras 

kommunikation gentemot nyanlända. Nedan kommer vi att diskutera begreppet kultur och 

hur kultur påverkar kommunikationen. 

4.2 Kultur 

Ordet “kultur” är ett svårdefinierat begrepp. Delvis på grund av dess invecklade historiska 

utveckling inom flera europeiska språk, men främst för att det nu har kommit att användas 

som ett viktigt begrepp i flera forskningsområdens begreppsbank (Williams, 1976). Den 

primära betydelsen av begreppet kultur handlade från början om djurhållning och skötsel, 

och det var först på 1800-talet började man började tala om begreppet utifrån mänskliga 

förhållanden (Inglis, 2004). Begreppet definierades då som en process för mänsklig 

utveckling (Williams, 1976) eller som ett beskrivande sätt om hur man har levt sitt liv (Inglis, 

2004).  

 

Utifrån en samhällsvetenskaplig disciplin definierar Williams (1976) begreppet kultur som en 

mänsklig process av intellektuell, andlig och estetisk utveckling och ett sätt att leva. Vidare 

menar Williams (1976) att kultur är ett fenomen som uppstår i det vardagliga och som skapas 

av människor på en och samma givna plats. Mendoza (Mendoza i Alexander et al., 2014) för 

en liknande diskussion men utvecklar det mer och beskriver det som en social produktion 

som uppstår och tar form beroende på vilka tillgångar som människorna på den givna 

platsen har. Hennes definition följer: 

 

I understand culture as the adaptive response of a group to its given ecology, one 

that enables its members to subsist and thrive in that given ecology. So the cultural 

patterns (worldview, belief system, values, time orientation, rituals, myths, rhythms, 

etc.) of a group are, for the most part, not the arbitrary, whimsical, or idiosyncratic 

inventions of sovereign individuals creating freely of their own volitions but ones 

worked out in intricate collaboration with other beings in that group’s environment 

(Mendoza i Alexander et al., 2014, s. 29). 

 

Föreställningar om tid, rum, natur och kön är inbyggda dimensioner i det dagliga samtalet 

och arbetet. Hur vi förhåller oss till dessa påverkas till viss del omedvetet av den kulturella 

kontext vi vuxit upp i (Ehn & Löfgren, 2001). Eftersom vi i vår studie kommer att behandla 

den interkulturella kommunikationen gentemot en svensk myndighet och dess medborgare 

som precis anlänt från ett annat land med ett annat språk och kultur, kommer vi i denna 

studie att förhålla oss till kulturbegreppet utifrån en nationell nivå där kultur är ett fenomen 
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som utvecklats inom ett land och satt sin prägel på det. Studien behandlar alltså den kultur 

som uppstår i länder av historiska, sociala och geografiska faktorer. Då interkulturell 

kommunikation bygger på interaktion mellan två parter från olika kulturella bakgrunder vill 

vi belysa kulturens påverkan på kommunikationsmönstren mellan myndigheter och 

människor.  

4.3 Interkulturell kommunikation inom organisationer 

Nu när begreppen kommunikation och kultur har presenterats kommer vi att gå vidare till att 

diskutera huvudbegreppet interkulturell kommunikation i förhållande till organisationer. 

 

Det finns många olika definitioner av interkulturell kommunikation och många gånger 

förknippas interkulturell kommunikation med tvärkulturell kommunikation. Mendoza 

(Mendoza i Alexander et al., 2014) skiljer däremot på interkulturell kommunikation och 

tvärkulturell kommunikation, trots att dessa begrepp från början kan tyckas ha samma 

betydelse. Orden “kultur” och “kommunikation” är presenterade i båda begreppen, men 

interkulturell och tvärkulturell skiljer sig på så sätt att “inter” denoterar någon form av 

sammandrabbning, engagemang eller interaktion vilket sätter fokus på vad som händer när 

två olika kulturer möter varandra. “Tvär”, å andra sidan, behandlar studier där man jämför 

kommunikationsmönster mellan två eller flera kulturer, oberoende om de olika parterna kan 

komma att interagera eller inte. Då vi är intresserade att studera hur myndigheten arbetar i 

mötet med en nyanländ och det som sker i själva interaktionen med en nyanländ 

arbetssökande kommer vi här att förhålla oss till begreppet interkulturell kommunikation, 

snarare än till tvärkulturell kommunikation. Den tvärkulturella kommunikationens syfte 

ligger i att jämföra olika kulturella kommunikationsmönster, vilket vi inte anser är väsentligt 

i samband med vår studie.  

 

Interkulturell kommunikation definieras som interaktion mellan människor från olika 

kulturer (Samovar, Porter, McDaniel & Roy, 2013). Kommunikationsmönster uppstår och 

formas på olika sätt i olika kulturella kontexter. Dessa kommunikationsmönster är både 

verbala och icke-verbala och när interaktionen mellan människor från olika kulturer stöter 

på dessa kommunikationsmönster talar man alltså om interkulturell kommunikation. 

Begreppet kan också djupare definieras som när de som interagerar har så pass olika 

kommunikationsmönster att det påverkar utfallet av konversationen (Samovar, et al., 2013). 

Ytterligare en definition av interkulturell kommunikation har diskuterats på ett djupgående 

plan av ett flertal forskare, bland annat av Dr. Jing Yin (Yin i Alexander et al., 2014). Yin 

definierar begreppet genom att säga att interkulturell kommunikation tar form när två 

samtalspartners besitter olika språkliga och kulturella bakgrunder i en konversation, vilket 
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skapar påfrestning för båda parters kulturella kunskap om samtalspartnerns språknormer 

(Yin i Alexander et al., 2014).  Trots att Yin syftar mer till den interpersonella 

kommunikationen i samtalet mellan två samtalspartners, kan definitionen även ses ur ett 

organisationsperspektiv. Oetzel (Oetzel i Alexander et al., 2014) diskuterar kring de olika 

nivåerna där den interkulturella interaktionen kan uppstå och menar att interaktionen inte 

nödvändigtvis behöver ske på en interpersonell kommunikationsnivå. Istället talar han om 

att analyser av den interkulturella kommunikationen kan ske på alla kommunikationsnivåer, 

allt ifrån den intrapersonella till den samhälleliga nivån. Därmed sker alltså interkulturell 

kommunikation inte endast vid interaktion mellan två personer, utan behandlar även 

interaktionen och arbetet runt omkring själva interaktionen, om hur den anpassas och 

skapas ända upp på myndighetsnivå. Eftersom vi är ute efter att studera dialogen mellan 

myndigheten och dess multikulturella medborgare, snarare än de olika parternas kulturella 

bakgrunder, väljer vi därför att använda oss av Yins definition med fokus på de olika 

språkliga kunskaperna i själva interaktionen. Men istället för att studera det mellan två 

enskilda individer väljer vi att se den interkulturella kommunikationen utifrån Oetzels 

perspektiv, där kommunikationen sker mellan myndigheten och dess medborgare. 

 

4.3.1 Dialog 

I och med att vi främst fokuserar på hur våra två samtalspartners besitter olika språkliga och 

kulturella bakgrunder i en konversation (i vårt fall Arbetsförmedlingen och de nyanlända) 

kommer vi här att nämna några av de svårigheter som uppstår i den interkulturella dialogen. 

 

Det grundläggande mänskliga behovet vid interaktion med andra människor är möjligheten 

till att kunna förmedla sina tankar och idéer (Samovar et al., 2013).  Samovar et alt. (2013) 

definierar språket som någonting som låter dig förmedla dina värderingar, tro, attityder, 

världsuppfattningar, känslor, identitet och andra personliga kännetecken till andra, och det 

skapar även en social tillhörighet. Som vi tidigare har nämnt är dialogen inom organisationen 

viktig för att skapa social samhörighet där språk markerar sociala gränser mellan individer 

och grupper. När språket försvårar kommunikationen förhindras därmed möjligheten till att 

förmedla sina tankar, idéer och känslor både vad gäller organisationen som individen.  

 

Dialog mellan parter som inte delar samma språk ökar ständigt, särskilt inom organisationer 

och myndigheter. Det bidrar till att det blir allt viktigare och vanligare att använda tolkar och 

översättare i interaktionen (Samovar et al., 2013). Om man trots denna funktion inte skulle 

bli förstådd inskränks det grundläggande behovet att förmedla sina tankar vilket ofta leder 

till frustration. Vid en myndighet likt Arbetsförmedlingen, där interaktionen sker dagligen 

med en alltmer mångkulturell befolkning kan det uppstå komplikationer av den anledning att 
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folket inte delar samma kommunikationsmönster där olika språk i dialogen är den största 

barriären.  

 

4.3.2 Makt i kommunikationen 

Heide et al. (2005) pratar om kommunikation som ett maktverktyg. Personen som först 

introducerar ett ämne styr vad som ska diskuteras, vilka aspekter som ska diskuteras, vad 

som refereras och vad det betyder. På så sätt ger detta personen en viss typ av makt, medan 

den som lyssnar måste inta talarens perspektiv för att förstå. Samtidigt påverkas också 

kommunikationen av en ojämn distribution av makt, kunskap och prestige, och det blir en 

fråga om makt i kommunikationen. Denna maktaspekt i kommunikationen är högst väsentlig 

ur perspektivet från en myndighet. Organisationsmedlemmarna (i vårt fall de anställda vid 

Arbetsförmedlingen) besitter redan en viss typ av överordnad makt gentemot de 

utomstående på grund av deras position som statstjänstemän. Därmed existerar det från 

början en ojämn distribution av makt, kunskap och prestige mellan de anställda vid 

Arbetsförmedlingen och de utomstående. Statstjänstemännen är alltså överordnad den 

vanliga medborgaren redan innan själva kommunikationen har ägt rum och har därmed 

också ett annat utgångsläge i kommunikationen. Det är därför viktigt att se på 

kommunikationen inom en myndighet som ett verktyg av både frivillig och ofrivillig makt. 

Speciellt viktigt blir detta maktförhållande i den interkulturella kommunikationen, där 

ytterligare faktorer som att man talar ett annat språk eller kommer från en annan kultur 

bidrar till en ojämn maktbalans. 

 

Ytterligare en intressant aspekt av den interkulturella kommunikationen i en organisation är 

att den både kan fungera som barriär eller brobyggare (Heide et al., 2005). Som vi nämnde 

ovan är den fundamentala betydelsen av kommunikationen att etablera sociala grupper, 

reglera sociala relationer och bygga upp en kulturell och social identitet åt de enskilda 

individerna inom organisationen. Därmed utvecklas olika regler, normer och subkulturer, 

där skilda språk och kommunikationsnormer markerar sociala gränser mellan individer och 

grupper. På detta sätt kan kommunikationen skapa barriärer i organisationen, både internt 

och externt. Däremot kan en medveten kommunikation, där dialog är ett viktigt inslag, 

motarbeta kommunikationsbarriärerna och språk och kommunikationsnormer kan istället 

utvecklas. Genom en medveten kommunikation kan man genom dialogen försöka uppnå och 

upprätthålla en gemensam förståelse inom och utanför organisationen (Heide et al., 2005). I 

en myndighet som Arbetsförmedlingen, där största fokus inom den interkulturella 

kommunikationen ligger på just dialog mellan myndigheten och de nyanlända 

arbetssökande, utgör denna aspekt på dialog en stor del av vår studie, särskilt när det 

kommer till hur språk kan bidra till att skapa barriärer i kommunikationen. Vi kommer 
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därför i vår analys främst att studera dialogen mellan myndigheten och de nyanlända och se 

hur det påverkar och utvecklar kommunikationsnormerna inom myndigheten på djupet.  

 

4.3.3 Kulturella värderingar, normer och världsuppfattningar 

För att förstå de svårigheter som kan uppkomma i den interkulturella kommunikationen vid 

en svensk myndighet som Arbetsförmedlingen är det viktigt att förstå att vi har olika 

värderingar, normer och världsuppfattningar utifrån vår kulturella kontext. Sverige är ett 

land som blir alltmer mångkulturellt, och att försöka beskriva den svenska kulturen utifrån 

endast en kultur är svårt. Globaliseringen har lett till att kulturer hela tiden influeras av 

andra kulturella värderingar, normer och världsuppfattningar och det gör det därför svårt att 

generalisera den dominerande svenska kulturen. Vidare uppstår det så kallade ”subkulturer” 

inom varje kultur, vilket gör det ännu svårare att applicera ett dominant kulturellt drag hos 

alla människor inom det givna landet (Ehn & Löfgren, 2001). Däremot finns det teoretiker 

som har försökt sig på att se hur kulturella värderingar, normer och världsuppfattningar 

yttrar sig i specifika kulturer och E.T Hall och Geert Hofstede är här välkända namn 

(Samovar et al., 2013). De har med sina studier bidragit med en förståelse för hur dessa 

kulturella skillnader kan ta form och kartlagt på ett övergripande plan hur världens länder 

ser ut i förhållande till varandra och vilka kulturella yttringar de tenderar att ge uttryck för. 

Trots att kritik kan riktas mot deras generaliserade sätt att placera in kulturer och länder på 

sifferskalor och i dimensioner anser vi att dessa studier i vissa fall kan hjälpa till att förklara 

de dominerande värderingar och normer i ett lands kultur på ett övergripande plan. Därför 

kommer vi använda oss av dessa studier med försiktighet för att förstå vissa kulturella drag 

hos nationen Sverige och se hur det kan speglas inom den svenska myndigheten 

Arbetsförmedlingen.  

 

Hofstede (Hofstede centre, u.å.) har kommit fram till att den svenska kulturen domineras av 

en hög grad av jämställdhet och en liten grad av maktskillnader. Sverige ses som ett av de 

mest jämställda länderna i världen, där jämställdheten inte bara visar sig mellan könen utan 

även bland det neutraliserade hierarkierna och maktpositionerna i det svenska samhället. 

Detta kan bland annat skönjas på arbetsplatser och inom organisationer där makten är 

decentraliserad och allmänt outtalad (Johansson Robinowtz & Werner Carr, 2001). Daun 

(2005) visar på ett annat nationellt drag hos svenskar; att man inte anser sig ha en egen 

speciell kultur, vilket också har funnits med som en beskrivning av svensken sen början på 

1900-talet (Larsson, 2010). Följaktligen kan dessa dominerande nationella värderingar 

existera inom den gemensamma organisationskulturen av förenade normer, tankesätt och 

värderingar som finns inom organisationer och myndigheter i Sverige. Dessa värderingar och 

tankesätt kan även återfinnas inom Arbetsförmedlingens verksamhet och värdegrund. Detta 
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kommer vi ha i åtanke under vår analys, eftersom nationella, kulturella värderingar och 

tankesätt kan komma att skönjas i Arbetsförmedlingens interkulturella 

kommunikationsarbete.  

 

4.3.4 Etnocentrism 

Ytterligare en viktig aspekt att förhålla sig till i diskussionen kring myndigheter och deras 

kulturella värderingar och normer är aspekten av etnocentrism. Etnocentrism skildrar ett 

tankesätt att den egna kulturen är den överlägsna och den “normala”. Tankesättet uppstår 

ofta i mötet med en främmande kultur där man upplever osäkerhet inför främmande 

kulturella företeelser, vilket är ett faktum i den interkulturella interaktionen och därmed i 

den interkulturella kommunikationen. I den interkulturella kommunikationen existerar 

redan en grad av osäkerhet på grund av maktskillnader, skillnader i språk och att man inte 

delar samma kultur (Samovar et al., 2013). Då vi tidigare nämnt att det återfinns 

dominerande nationella kulturella värderingar, normer och tankesätt inom en myndighet är 

de inte heller omöjligt att etnocentrism existerar inom myndigheten. Särskilt om ett 

dominerande drag i den nationella kulturen ligger i att man inte anser sig ha en speciell 

kultur som Daun (2005) hävdade. Därmed finns det redan en viss avsaknad av förståelse 

kring kulturens speciella och säregna drag som kan upplevas konstigt och främmande för 

andra kulturer. Detta kan ligga till grund för varför osäkerheten kring interaktion med andra 

kulturer existerar i dagens Sverige, och inte minst ute på arbetsplatser (Larsson, 2010). Inom 

en myndighet som Arbetsförmedlingen, som har daglig kontakt med personer från olika 

kulturer, är det därför inte omöjligt att andra kulturella värderingar, normer och 

världsuppfattningar kan skapa barriärer och osäkerhet i mötet med en nyanländ och att en 

viss typ av etnocentrism uppstår. Etnocentrism försvårar den interkulturella 

kommunikationen ytterligare och därför kommer vi i vår analys att se på detta i möjligaste 

mån, då detta är ett ämne som är svårt att komma åt i en intervjuposition.  

4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ska den interkulturella kommunikationen i vårt fall ses ur ett perspektiv 

på myndighetens kommunikation gentemot deras nyanlända arbetssökande som besitter 

olika språkliga och kulturella bakgrunder i dialogen. Den interkulturella kommunikationen 

försvåras då i första hand av de språkbarriärer som Arbetsförmedlingen kan stöta på vid 

kontakt med nyanlända arbetssökanden, men många olika komponenter spelar in i hur den 

interkulturella kommunikationen fungerar. Bland annat utformas förhållningssätt och 

arbetsrutiner i kommunikationen genom organisationens normer, tankesätt och värderingar. 

Detta gäller både dominanta kulturen som finns inom organisationen men även de normer, 

värderingar och tankesätt som återfinns nationellt i myndigheter i Sverige och 
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internationellt. Etnocentrism är därför något som skulle kunna återfinnas i myndigheten om 

man inte delar liknande normer, värderingar och världsuppfattningar. Vidare kan den 

interkulturella kommunikationen påverkas av maktaspekten, där man som statstjänsteman 

redan besitter en överlägsen position gentemot de utomstående i kommunikationen. Man 

måste därmed anpassa den interkulturella kommunikationen utifrån 

statstjänstemannarollen. Genom en medveten kommunikation i form av dialog kan 

organisationen agera brobyggare där de svårigheter som uppstår i den interkulturella 

kommunikationen kan överkommas och utvecklas. Sammanfattningsvis kommer alla de 

ovannämnda komponenterna att användas i vår analys av Arbetsförmedlingens arbete med 

den interkulturella kommunikationen.  
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5. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning inom fältet som vi anser är 

relevant för vår studie. Eftersom interkulturell kommunikation är vårt övergripande 

forskningsområde kommer detta forskningsfält att presenteras först. Sedan kommer vi att 

överblicka den interkulturella kommunikationsforskningen som har gjorts inom 

organisationer. Här finns en tunn skiljelinje mellan organisationskommunikation och 

arbetsplatskommunikation. Den tidigare forskning har mestadels fokuserat på interkulturell 

kommunikation på arbetsplatser vilket gör att vi kommer lyfta denna typ av studier här. 

Slutligen har den geografiska aspekten varit avgörande när vi har utforskat forskningsfältet. 

Trots att väldigt få studier har gjorts inom interkulturell kommunikation i Sverige har vi i den 

mån det har gått försökt fokusera på nordisk-, och främst svensk forskning eftersom vårt 

främsta intresse är att studera myndigheter i Sverige. Den svenska forskningen kring 

interkulturell kommunikation är därför relevant och vi kommer därmed avsluta med att 

presentera två svenska studier som har studerat interkulturell kommunikation i Sverige.  

5.1 Fältet interkulturell kommunikation 

Det har gjorts många olika studier och forskning inom ramen för interkulturell 

kommunikation. Tidigare forskningar har fokuserat på betydelsen av att förstå olikheter i den 

interkulturella kommunikationen, och då många gånger inom området för business och 

affärsverksamhet i internationella företag. Dessa studier fokuserar mycket på vikten av att 

vara interkulturellt skicklig och hur man skapar sig interkulturell kompetens, främst med 

syfte att kunna konkurrera på marknaden och skapa gynnsamma affärer och affärsrelationer. 

Många studier har också gjorts inom ramen för multikulturella företag där man har studerat 

den interna kommunikationen och betydelsen av interkulturell kommunikation inom 

företag. Ett exempel är Rao och Hashimotos (1996) studie, där man har sett hur japanska 

affärsmän inom ett japanskt, multikulturellt företag ändrar sin kommunikationsstrategi på 

grund av de kulturella skillnaderna som uppstår när de förhandlar med sina lokalt anställda i 

Kanada. Även studien av Park, Hwangt och Harrison (1996), som önskade att identifiera 

kommunikationsproblem i ett amerikanskt dotterbolag i Sydkorea, fann att de amerikanska 

affärsmän som var stationerade vid det amerikanska dotterbolaget upplevde att deras 

ledarskapsförmåga påverkades av de kulturella och språkliga olikheterna. Båda är exempel 

på öst- kontra västperspektiv som dominerar den interkulturella forskningen och där 

forskningen många gånger ställer det amerikanska perspektivet mot det östasiatiska. Det bör 

nämnas att studier inom interkulturell kommunikation också har gjorts inom andra delar av 

världen än i Nordamerika.  
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Då vi främst är intresserade av att studera den interkulturella kommunikationen inom en 

myndighet, där den interkulturella kommunikationen inte kommer att användas i ett 

affärsmässigt syfte, kommer vi inte heller att lägga allt för stort fokus vid studier som berör 

interkulturell kommunikation inom affärsverksamhet. Istället är litteratur som studerar 

interkulturell kommunikation vid organisationer mer angeläget för vår del, men här är 

forskningen inte lika omfattande. Många gånger flyter den interkulturella kommunikationen 

inom organisationskommunikation ihop med företagskommunikation, eller så innefattar 

fältet organisationskommunikation främst den interna kommunikationen inom 

organisationen. Constantinides, St.Amant och Kampf (2001) vänder på ordningen och talar 

om interkulturell kommunikation som någonting som tidigare har relaterats till den 

nationella kulturen, men som numera även inkluderar organisationskultur. Därför talar man 

nuförtiden om organisationer som både innefattar internkultur (organisationskultur) och 

externkultur (den nationella eller diciplinära kulturen). Vidare talar man om behovet av 

interkulturella kommunikationsteorier inom organisationer, för att de som kommunicerar 

ska förstå att individer från andra kulturer kanske har andra förväntningar på 

kommunikationen vid liknande organisationssammanhang (Constantinides et al., 2001). Vid 

en myndighet som Arbetsförmedlingen är detta relevant i mötet med nyanlända, då 

förväntningarna på och inom organisationen kan se olika ut beroende på vem det är man 

kommunicerar med. Både den interna och externa interkulturella kommunikationen som 

finns inom organisationer, innefattar många gånger arbetsplatskommunikation och flera 

studier har gjorts just inom interkulturell kommunikation vid arbetsplatser.  

5.2 Interkulturell kommunikation på arbetsplatser 

Inom ramen för interkulturell kommunikation på arbetsplatser fokuserar forskningen främst 

på minoritetsgruppers och andraspråkstalarens perspektiv på kommunikationen. Där 

fokuserar forskningen på människor som inte obehindrat talar det språk som domineras på 

arbetsplatsen eller i landet, och där människorna inte har språket som modersmål utan har 

lärt sig språket först senare (Andersson, 2007).  

 

Forskning inom andraspråktalares kommunikation blev intressant för forskare först i början 

av 1980-talet (Andersson, 2007), men likväl behandlade de empiriska studierna då främst 

språkinlärningen (Kurhila refererad i Andersson, 2007). Väldigt lite gjordes om 

kommunikationen i verkliga situationer och när man senare började studera 

andraspråkstalares kommunikation i verkliga situationer låg fokus (och ligger fortfarande) på 

institutionella samtal inom exempelvis sjukvården.  

Att studera kommunikation vid en institution som sjukvården, där kommunikationen ofta är 

väldigt formell och svår, även för förstaspråkstalare, har visat sig vara väldigt tilltalande. 
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Många nationella och internationella studier rörande andraspråktalares interkulturella 

kommunikation har kommit att handla om just kommunikationen inom sjukvården. Ett 

exempel är Helena Anderssons (2007) studie, där hon har studerat den interkulturella 

kommunikationen inom den svenska sjukvården. Hon genomförde intervjuer med ett flertal 

utlandsfödda sjukhusanställda och förhörde dem om deras kommunikativa arbetsvardag vid 

ett svenskt sjukhus. Studien fokuserar på hur de anställda med ett annat modersmål upplever 

kommunikationen med svenska anställda och patienter. Syftet med studien är att hitta 

kommunikativa diskurser och faktorer som kan gynna integrationen för invandrare i det 

svenska samhället (Andersson, 2007). Trots att vi i vår studie inte fokuserar på 

andraspråktalarens perspektiv utan vill studera den interkulturella kommunikationen utifrån 

myndigheter, kan studier likt Anderssons användas till att förstå kommunikativa diskurser 

som även kan användas inom myndigheter, vilket hittills är ett väldigt outforskat 

forskningsområde.  

5.3 Svensk interkulturell kommunikationsforskning 

Det finns begränsad litteratur inom området för interkulturell kommunikation vid 

organisationer och svenska myndigheter. Behovet av mer forskning inom området kan inte 

betonas nog och samtliga studier påpekar bristen på forskning inom interkulturell 

kommunikation vid interkulturella möten i Sverige. Magnusson (2014) talar bland annat om 

ett större behov av kvalitativa studier som ger kunskap om vad som ligger bakom 

framgångsrik interkulturell interaktion så att forskningen kan gå framåt. Även Larsson 

(2010) anser att forskningsområdet inte har hängt med i den snabbt växande globala 

utvecklingen. Vad gäller studier av interkulturell kommunikation inom Sverige är det i stort 

sett två studier som gjorts. Den ena är Larssons (2010) avhandling om svenskars 

kommunikation med icke-svenskar utanför Sverige, och den andra är Magnussons (2014) 

doktorsavhandling om räddningstjänstens interkulturella kommunikation, där fokus ligger 

på att skapa förtroende i det mångkulturella Malmö. I och med den bristfälliga forskningen 

kring interkulturell kommunikation hoppas vi att den här studien kommer ge klarsyn i hur 

Sverige hanterar interkulturell kommunikation i myndigheter.   

 

Larssons avhandling Att bygga broar över kulturgränser (2010) behandlar svenskars 

kommunikation med icke-svenskar i arbetet utanför Sverige. Detta för att se vilka 

kommunikationsstrategier de använder sig utav när de inte är på “hemmaplan”. Under fyra 

års tid gjorde Larsson en omfattande undersökning där hon intervjuade 30 svenskar som 

arbetar eller har arbetat i internationella miljöer. Hon önskade finna kommunikativa 

strategier som fungerat väl i det professionella mötet mellan svenskar och icke-svenskar och 

använde sig då av teorier som ser på interpersonell kommunikation, interkulturell 
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kommunikation och teorier kring “svenskhet”. Syftet med Larssons studie var att öka 

kunskapen om svenskars interkulturella kommunikation. Vidare anser Larsson att modeller 

och teorier som används till att analysera interpersonell kommunikation även är applicerbara 

på interkulturell kommunikation, då med speciellt fokus på socialkonstruktivistiska 

utgångspunkter med dialogen i centrum. I resultatet finner Larsson ingen direkt “svensk” 

kommunikationsstrategi utan menar att svenskars kommunikationsstrategier mer styrs 

utifrån deras yrkesutövning. I hennes studie lyfter hon fram bristen på forskning om 

interkulturell kommunikation och trycker även på relevansen av att forskning inom detta 

område ökar. Hon menar att om det inte ökar kommer okunskap att skapas, vilket då kan 

leda till allvarliga konsekvenser där stereotypiska föreställningar om kulturer kan ta form. 

Även brist på kunskap om sin egen kultur lyfts fram som en stor orsak till etnocentrism. Att 

komma ifrån etnocentrism är en viktig aspekt i Larssons studie där hon bland annat 

använder sig av Dauns teorier (2005) kring svensk mentalitet för att förstå svensken. Den 

svenska mentaliteten som Daun talar om (2005) är intressant i förhållande till hur detta 

speglas inom myndigheten och där etnocentrism kan framträda i den interkulturella 

kommunikationen mellan myndighet och nyanländ.  

 

Den andra studien är Magnussons (2014) doktorsavhandling där hon har studerat 

Räddningstjänsten Syds arbete med att skapa förtroende i det mångkulturella Malmö. Under 

fem års tid gjorde hon en omfattande undersökning som inkluderade intervjuer, 

observationer och filmanalyser av Räddningstjänsten Syds arbete med förebyggande- och 

förtroendeskapande kommunikation. I sin studie använder sig Magnusson av ett 

retorikteoretiskt perspektiv för att studera hur organisationens retoriska praktik tar sig i 

uttryck i deras arbete för att skapa förtroende och trovärdighet gentemot de boende. Hon har 

även studerat vad den mångkulturella aspekten kan medföra för särskilda utmaningar och 

vilka mångkulturella kompetenser som konstrueras i det förtroendeskapande arbetet. En av 

slutsatserna i Magnussons arbete talar om hur organisationer måste behärska balansen 

mellan likhetsskapande och skillnadsskapande i ett mångkulturellt samhälle. När 

medarbetare och anställda börjar tänka i termer av kultur och mångkulturell kompetens så 

sker automatiskt ett skillnadsskapande - vilket leder till en hierarkisk ordning, där man som 

annorlunda endast är välkommen under vissa premisser. Samtidigt riskerar ett färgblint 

likhetskapande antingen att överdriva eller helt bortse från relevanta skillnader i en 

organisation. Magnusson visar också att empati, lyssnande och förmåga att väcka 

identifikation utgör centrala beståndsdelar i ett förtroendeskapande arbete. Vid en 

myndighet som Arbetsförmedlingen kan det vara intressant att se över hur de arbetar med 

förtroendeskapande kommunikation gentemot deras nyanlända jobbsökande, då den 
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mångkulturella aspekten även där kan medföra särskilda utmaningar i den interkulturella 

kommunikationen.  

5.4 Sammanfattning av forskningsområdet 

Sammanfattningsvis är forskningsfältet interkulturell kommunikation inom organisationer 

fortfarande ett ganska outforskat område. Studier om interkulturell kommunikation inom 

organisationer har mestadels fokuserat på svårigheter och fördelar med interkulturell 

kommunikation och med stort fokus på arbetsplatskommunikation inom sjukvården. En 

avsaknad av forskning som behandlar interkulturell kommunikation inom svenska 

myndigheter har uppmärksammats. Vår studie kommer därför att vara en av de första som 

berör detta ämne och kommer ge en inblick i hur svenska myndigheter, i det här fallet 

Arbetsförmedlingen, arbetar med interkulturell kommunikation i mötet med de nyanlända.  
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6. Metod och material 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår metod, vårt urval av material och hur vi har gått 

tillväga när vi har analyserat materialet. Då vi har valt att utgå från en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer kommer vi att ge en kort redogörelse av metodens innebörd. 

Sedan kommer vi att presentera hur arbetet kring utformandet av vår intervjumall och 

intervjufrågor gick till. Därefter kommer vi att gå in på hur vi har gått tillväga i insamlingen 

av material, samt hur vi har valt att avgränsa och analysera materialet. Avslutningsvis 

kommer ett kritiskt resonemang att föras kring vår valda metod och diskutera kring huruvida 

studien är tillförlitlig eller inte.  

6.1 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom vi i vår studie är intresserade av att förstå hur Arbetsförmedlingen arbetar på 

djupet med sin interkulturella kommunikation har vi valt att göra kvalitativa intervjuer. 

Fördelarna med kvalitativa intervjuer är många. Avsikten med kvalitativa intervjuer är att få 

tillgång till sådan information som annars inte går att ta reda på (Østbye, Knapskog, Helland 

och Larsen, 2004) snarare än att på förhand mäta definierade variabler (Ringdal refererad i 

Østbye et al., 2004). Med hjälp av denna metod kan man kartlägga sociala processer och 

relationer, samtidigt som man kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under 

intervjuns gång (Østbye et al., 2004). 

 

Kvalitativa intervjuer delas vanligtvis upp i tre olika definitioner: ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade intervjuer (Østbye et al., 2004). Vi har i vår studie valt 

att gå vidare med semistrukturerade intervjuer som karakteriseras av att man vanligtvis 

utarbetar en intervjumall och på förhand preciserar de teman som utfrågningen gäller. 

Semistrukturerade intervjuer lämnar också utrymme för flexibilitet då man har möjlighet till 

att ställa uppföljningsfrågor (Ibid.). Eftersom våra intervjupersoner inte besitter samma 

tjänst inom Arbetsförmedlingen var det viktigt för oss att vara flexibla och kunna anpassa 

frågorna utefter intervjupersonen och dennes kunskapsområde. Därför utgör valet av 

semistrukturerade intervjuer en passande metod i vår studie, eftersom det ger oss flexibilitet 

i intervjuerna och möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Nedan kommer vi presentera hur vi 

har utformat vår intervjumall och de frågor som vi sedan har ställt till våra intervjupersoner.  

6.2 Intervjumall 

I utformningsprocessen av våra intervjufrågor utgick vi från våra frågeställningar och 

skapade en intervjumall som grundade sig på teman som vi fann relevanta för vår studie. 

Som stöd i utformandet av vår intervjumall använde vi oss bland annat av en modell som 

behandlar interkulturell kommunikationskompetens, ICC-modellen, som tidigare mestadels 
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har använts i syfte att “mäta” en persons interkulturella kompetens vid kommunikativa 

situationer (Liu, 2014). Modellen har främst används i kvantitativa studier, men modellen tar 

upp relevanta resonemang kring vad som anses vara bra interkulturell kommunikation. 

Därför lånade vi två av de tre aspekterna från modellen och anpassade dessa till vår 

kvalitativa studie för att ta hjälp i utformandet av temana och intervjufrågor (Se bilaga 

intervjumall, 2015).  

 

De tre teman som modellen förespråkar är den känslosamma- (interkulturell känslighet), den 

kognitiva- (interkulturell medvetenhet) och beteendeaspekten (interkulturell skicklighet). 

Eftersom den sista, beteendeaspekten, kräver observation (vilket vi inte kan undersöka i en 

intervjuposition) är denna aspekt inte till hjälp i utformningen av våra intervjufrågor. 

Dessutom behandlar beteendeaspekten också förmågan till att interagera på ett korrekt sätt i 

sociala sammanhang, vilket vi kan tänkas tro att de anställda på Arbetsförmedlingen redan 

behärskar då de arbetar i en så pass social miljö. De två andra aspekterna, den känslomässiga 

och kognitiva kunde vi däremot använda i våra frågor till intervjupersonerna rörande dessa 

teman. Det gav oss svar på hur de ansåg att Arbetsförmedlingens arbete kring interkulturell 

kommunikation såg ut för att underlätta kommunikationen mellan myndighet och dess 

medborgare, hur de själva upplevde att den interkulturella kommunikationen fungerade, hur 

man hanterar eventuella brister i den interkulturella kommunikationen och upplevelsen av 

arbetet som sådant. Trots att denna modell tidigare har använts i syfte att mäta 

kompetensnivån i interkulturell kommunikation och aspekter av den interkulturella 

kommunikationen som vi inte är intresserade av, kunde vi utnyttja dessa två aspekter för att 

få in information från intervjupersonerna som kan hjälpa oss lösa våra frågeställningar.  

 

Efter vi hade utformat våra teman skapade vi därefter frågor som fångade upp 

intervjupersonernas kunskap, tankar och åsikter kring de två temana. I den mån det gick 

syftade frågorna till att vara “öppna frågor” där intervjupersonens egen definition och 

formuleringen av svaren var det vi eftersträvade (Østbye et al., 2004). Vi använde oss även av 

“slutna frågor” de gånger vi var ute efter ren fakta eller bestämda svar. Viktigt var att själva 

intervjun skulle upplevas i “samtalsform”, det vill säga att intervjun försiggår som ett normalt 

samtal och därmed skapat trygghet för båda parter (Østbye et al., 2004). Därför utformades 

några frågor i mer alldaglig form, så att intervjun fortskred så samtalslikt som möjligt (Se 

bilaga intervjumall, 2015).  

 

Det sista vi utformade var introduktionen till intervjun, där vi utifrån vetenskapsrådets etiska 

principer (Østbye et al., 2004) tydliggjorde de intervjuades rättigheter vid intervjun. Vi såg 

bland annat till att tala om att intervjun var helt frivillig, att de intervjuade hade rätt till 
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anonymitet, att dokumenteringen av intervjuerna var bara var i forskningssyfte och att 

materialet inte skulle komma att användas emot de intervjuade (Se bilaga intervjumall, 

2015). 

6.3 Urval och materialinsamling 

Studien består av fem semistrukturerade intervjuer med totalt sex anställda vid 

Arbetsförmedlingen. En av intervjuerna var en gruppintervju som genomfördes med två 

intervjupersoner samtidigt och förflöt närmare en timme och 20 minuter, till skillnad mot 

det övriga intervjuerna där samtliga intervjuer pågick i cirka 25-30 minuter. Vi fick även 

tillgång till ett interndokument kring Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och 

målsättning till 2021, där vi har använt oss av materialet i diskussionen kring myndighetens 

värdegrunder, visioner och mål (Arbetsförmedlingen, 2015). 

 

Urvalet av intervjupersoner grundas på ett så kallat “snöbollsurval” där vi först tog kontakt 

med två personer vid olika arbetsförmedlingar. Dessa personer förde i sin tur informationen 

vidare till de intervjupersoner som de ansåg kunde tillgodose vårt behov av information. 

Viktigt i vårt urval var att intervjupersonerna hade viss kunskap kring Arbetsförmedlingens 

arbete med- och gentemot nyanlända, samtidigt som vi gärna såg en variation bland 

intervjupersonernas ansvarsområden för att få en sådan övergripande bild av verksamheten 

som möjligt. Intervjuer vid tre olika Arbetsförmedlingar hölls med totalt tre handläggare från 

etableringsavdelningen, en handläggare från rehabiliteringsavdelningen och två 

sektionschefer, varav fyra intervjupersoner var kvinnor och två var män. 

 

Inför varje intervju presenterade vi intervjupersonernas rättigheter utefter vetenskapsrådets 

etiska principer (Østbye et al., 2004) och med intervjupersonens godkännande 

dokumenterades därefter varje intervju med hjälp av digitala inspelningsverktyg. Efteråt 

transkriberades materialet till text där vi rättade talspråk till skriftspråk för lättare läsning. 

Därefter skrevs materialet ut och analyserades utifrån våra frågeställningar och temana kring 

Arbetsförmedlingens interkulturella kommunikation, anpassningen mot en mer 

interkulturell kommunikation, hanteringen av eventuella barriärer och brister och själva 

upplevelsen av kommunikationen. 

 

6.4 Metodkritik 

Som med alla vetenskapliga metoder finns det både för- och nackdelar med vår metod. Vid 

kvalitativa metoder sker en egen tolkning av materialet och det är våra egna slutsatser som 

presenteras i studien. Detta kan leda till att eventuella liknande studier kan påvisa andra 

slutsatser än dem vi har kommit fram till. Vidare innebär semistrukturerade intervjuer att 
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mycket ansvar ligger på personen som intervjuar, där en dålig intervju kan resultera i ett 

dåligt material och att man inte får svar på det man önskar. Likaså finns det alltid en fara vid 

intervjuer att intervjupersonen tolkar frågorna annorlunda än vad personen som intervjuar 

hade avsett vilket leder till att man kanske inte får det svar man hade önskat, vilket vi råkade 

ut för vid ett antal gånger. Genom att upprepa och omformulera frågorna kände vi trots allt 

att vi lyckades nå en förståelse hos intervjupersonerna och i slutändan gav materialet oss ett 

tillfredsställande underlag för denna studie. Vi anser att vi överkom den risk som finns med 

semistrukturerade intervjuer och användningen av metoden gav oss värdefull information 

som annars inte hade kommit fram vid en strukturerad intervju. Därmed har dessa 

semistrukturerade intervjuer gett oss fått möjligheten till att lyfta fram resultat som speglar 

det sätt som Arbetsförmedlingen arbetar med interkulturell kommunikation.  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används i forskningsstudier för att visa på att 

forskaren är medveten om studiens innehåll. Validitet innebär att studien har ett fokuserat 

arbetssätt då det som studien avsåg att studera faktiskt har studerats. Reliabilitet innebär att 

forskaren är medveten om de val hen har tagit i processen och har använt sig av tillförlitligt 

material (Østbye et al., 2004). För att denna studie ska nå en så hög validitet och reliabilitet 

som möjligt har vi genomgående arbetat med att motivera valet av den fakta som studien 

bygger på och arbetat med att kontrollera reliabiliteten av de källor som nämns i studien. 

Genom detta arbetssätt hoppas vi att läsaren känner att den följer en rödtråd där ingen 

orelevant fakta tas upp. I kapitlet Slutdiskussion har vi valt att föra diskussionen utifrån våra 

frågeställningar för att validiteten av studien ska bli så synlig som möjlig. Det problem som 

eventuellt skulle kunna komma att påverka reliabiliteten upplevde vi främst under starten av 

arbetet då vi kontaktade olika Arbetsförmedlingar för att få ihop intervjuer. Många av de 

tillfrågade uttalade sig om att de var underbemannade och att de inte kunde få ihop det antal 

intervjuer som efterfrågades. I och med att ansatsen med vår studie var kvalitativ och syftet 

med studien i första hand var att skapa en större förståelse för den interkulturella 

kommunikationen vid Arbetsförmedlingen samt hur medarbetarna tänker kring detta 

lyckades vi ändå nå ett representativt urval av intervjuer för att studiens analysmaterial 

skulle bli så nyanserat som möjligt. Detta var viktigt då vi ville få en bredare bild över 

medarbetarnas tankar och upplevelser och valet av att istället intervjua färre personer men 

vid fler Arbetsförmedlingskontor gjorde att studien kunde nå reliabilitet i det insamlade 

materialet.  
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7. Resultatredovisning/analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt material utifrån vårt teoretiska ramverk om 

interkulturell kommunikation inom organisationer. Vi kommer att lyfta de teman som vi 

fann elementära i Arbetsförmedlingens arbete med interkulturell kommunikation gentemot 

de nyanlända. Slutligen kommer vi att sammanfatta vårt resultat i en slutdiskussion där vi 

kommer att besvara våra tre frågeställningar.  

7.1 Svårigheter i dialogen 

En av de främsta svårigheterna i Arbetsförmedlingens interkulturella kommunikation är de 

språkliga skillnaderna mellan myndigheten och de nyanlända jobbsökandena. Eftersom alla 

som skrivs in i etableringsplanen talar ett annat modersmål och sällan kan engelska, skapar 

det språkbarriärer i kommunikationen: 

 

“Språket är ett problem, när den sökanden inte kan göra sig förstådd, och handläggaren 

inte kan förklara så att sökanden förstår” -Sektionschef 1.  

 

När språkbarriärer försvårar för både handläggaren och de nyanlända sökandena kan 

missförstånd, frustration och förvirring uppstå i kommunikationen. Därför behöver man 

överkomma språkproblemen för att underlätta den interkulturella kommunikationen. 

 

7.1.1 Tolk som barriär eller brobyggare 

För att komma över de språkliga svårigheterna använder man sig alltid av tolk vid de första 

handledningsmötena vid etableringen i Arbetsförmedlingen. Tolkens arbete är väldigt viktig 

för att mötet ska fungera och för att kommunikationen ska bli effektiv, någonting som man 

vid myndigheten betonar: 

 

“Tolken är väldigt viktig har jag märkt. Får man en tolk som inte är jätteduktig påverkar 

det mötet. [...] Så för själva samtalet är det jätteviktigt att det fungerar med tolkningen” -

Handläggare 2. 

 

Tolkningen kan också ske via telefon vilket medför ytterligare svårigheter och begränsning av 

kommunikationen då man fysiskt inte kan se personen: 

 

“Man får bara hoppas på att man har en bra telefontolk. Har man otur får man ingen 

bra telefontolk och då blir mötet lite haltande. Om man till exempel märker att tolken 

söker ord och stakar sig, eller kanske att jag som handläggare sitter och pratar i fem 
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minuter och tolken översätter det med två ord, då undrar man ju om tolken verkligen 

fick med allt” -Handläggare 1. 

 

I ett samtal där man använder sig av en tredje part för att översätta konversationen är det 

begripligt att förstå att det uppstår en utmaning för myndigheten i 

kommunikationsprocessen. Inte nog med att språket står i vägen för myndigheten och de 

nyanlända, krävs det att myndigheten kommunicerar i flera steg - med den nyanlände, via 

tolken och tillbaka. För att kommunikationen ska fungera förutsätter det att alla tre parter 

förstår vad som ska kommuniceras, vilket såklart påverkar utfallet av 

kommunikationsprocessen. Samtidigt kan det vara svårt för myndigheten att veta om 

informationen har kommunicerats på rätt sätt och om personen har förstått och tagit del av 

den. När man använder sig av en tredje part när man kommunicerar, kan information som 

anses viktig utebli. Det är därför oerhört viktigt att tolken förstår innebörden av det som sägs 

och förmedlar detta på ett korrekt sätt.  

 

Liknande ges tolken en viss typ av makt eftersom den bestämmer vilken och på vilket sätt 

informationen ska kommuniceras. Detta gör att både den nyanlände och myndigheten 

hamnar i en maktlös position jämte tolken. Ofta är det väldigt mycket information som ska 

framföras, där den nyanlände får ta del av både lagar och regler, vad som förväntas av den, 

vilka rättigheter den har, hur Arbetsförmedlingen arbetar och hur det fungerar i Sverige 

överlag. Detta kan vara väldigt överväldigande och svårt att greppa för den nyanlände. 

Okunskap kring den information som ges och kring den svenska kulturen placerar samtidigt 

den nyanlände i en underlägsen position där personen själv inte kan avgöra vad som är rätt 

eller felaktig information. Därför kan tolken, vid en dålig kommunikation snarare agera 

hinder och barriär än brobyggare i den interkulturella kommunikationen och fyller inte sitt 

syfte till att underlätta den interkulturella kommunikationen för myndigheten. 

 

I och med tolkens viktiga roll i mötet att agera brobyggare mellan myndigheten och dess 

nyanlända medborgare får etableringshandläggarna vid Arbetsförmedlingen utbildning kring 

hur man arbetar med en tolk på bästa sätt. Beroende på tillgång till fysisk tolk eller 

telefontolk upplevs också arbetet med tolk olika. Följande kan en dålig tolkning leda till att 

handläggaren väljer att inte använda sig av den tolken i fortsättningen:  

  

“Märker man att tolken går in och övertolkar  [...] då ingår det ju i vår roll som 

tjänstemän att förklara för tolken att jag upplevde att du inte gjorde ett bra jobb [...] 

och det kan ju föranleda till att jag inte kommer välja dig fler gånger för att jag 
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upplevde det såhär. Och då har ju tolken möjlighet att svara för sin del.” - 

Handläggare 4. 

“Fungerar inte tolkningen så kan man få avbryta också. Då är det bättre att boka en 

ny tid” -Handläggare 2.  

 

Trots att man tycker att arbetet med tolkar kan vara problematiskt, upplever man att tolken i 

de allra flesta fall hjälper till att agera brobyggare i kommunikationen vid myndigheten och 

att tolken många gånger gör ett bra jobb:  

 

“Oftast fungerar det bra. Men någon gång så märker man att nää, tolken går in och 

övertolkar eller tolkar utan att jag har hunnit ge ett svar. [...] Men jag tycker inte att det 

händer ofta” -Handläggare 4.   

“Det är viktigt med en bra tolk, med det är inte bara det utan det är ju många komponenter 

som spelar in tycker jag” -Handläggare 2.  

 

Så vid myndigheten upplever man att tolken är ett viktigt redskap för att få 

kommunikationen att fungera och att den “oftast fungerar bra” (Handläggare 4). Däremot 

kan vissa myndigheter ha svårigheter med att få tag på tolk på rätt språk beroende på den 

geografiska placeringen och de språk som de människor talar där: 

 

“Självklart skulle vi behöva ha tolkar i mycket större utsträckning än vad vi har, men 

det finns oftast inte att få tag i snabbt, telefontolk på alla språk. Vissa språk går 

jättebra att få tag i, men en del, tigrinia tillexempel som är ganska stort här, det är 

nästan omöjligt att få tag i från den ena stunden till den andra. Det krävs någon dag i 

förväg oftast.” -Handläggare 3. 

 

Så trots att tolken i stor utsträckning fungerar som en brobyggare i kommunikationen 

mellan myndigheten och dess medborgare utgör ibland bristande resurser i form av 

tolkar ett problem. Detta problem har man försökt överbygga med hjälp av den 

språklinje som Arbetsförmedlingen tillhandahåller sedan 2012.  

 

7.1.2 Språklinje 

Sedan 2012 erbjuder Arbetsförmedlingen en telefonväxel på olika språk där nyanlända som 

inte kan göra sig förstådda ges möjligheten till att diskutera sitt ärende med en utbildad 

arbetsförmedlare på deras hemspråk. Denna funktion används främst i den interkulturella 

kommunikationen som sker när personerna kommer på tider utöver de inbokade 

handläggningsmötena. Numret till språklinjen står på handläggarnas visitkort och på 
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Arbetsförmedlingens hemsida. Information kring användningen av denna språklinje finns då 

att tillgå på flertalet språk. Möjligheten att få tala med någon på sitt modersmål, som 

dessutom har kunskap kring Arbetsförmedlingens verksamhet, är ett viktigt hjälpmedel för 

de arbetssökanden:  

 

“Det är ju ett stöd utöver och de kan ringa hemifrån och när som helst” - Sektionschef 2.  

 

Trots att språklinjen är en nationell tjänst, framgick det inte i hur stor utsträckning den 

används av de nyanlända. Det framgick inte heller i hur stor utsträckning tjänsten används 

inom myndigheten, då informationen om tjänsten inte framkom förrän vid den sista 

intervjun. Det är därför oklart om myndigheten inte tillgodoser denna tjänst på alla språk, 

vilket kan vara svaret till att tjänsten inte är lika aktuell eller inte används lika frekvent vid 

övriga myndigheter. Som vi nämnde tidigare framgick det ju att vissa språk, som till exempel 

tigrinia är svårt att få tag på, och det kan då vara en orsak till varför tjänsten inte används i 

lika stor utsträckning hos alla.  

 

Ytterligare en svårighet med stödlinjen är just den om att informera till den nyanlända om att 

denna stödlinje finns att tillgå innan man vet vilket språk personen talar. Problemet uppstår 

främst de gånger personen kommer in utöver de bokade tiderna och man måste, utan tolkens 

hjälp, försöka förstå vilket språk den nyanlända talar. Problematiken kan skönjas i följande 

kommentar:  

 

“Får man bara kläm på vad det är för språk så, så finns det ju information till den 

språklinjen där nere (syftar till lobbyn)” -Handläggare 4.  

 

“Man får liksom försöka kolla “Kan de engelska?”, kan dom taffligt ta sig fram, åtminstone 

kunna skriva in precis det dom behöver ha meddelat just då” -Handläggare 3.  

 

7.1.3 Kvalificerade tolkar eller tolkar som man litar på?  

I vissa fall försöker de nyanlända överkomma språksvårigheter själva genom att ta med sig en 

anhörig, vän eller familjemedlem som självmant agerar tolk. Detta kan i vissa fall skapa 

missförstånd i kommunikationen: 

 

“Ibland har de med sig någon som inte är tolk men som ska tolka. Det kan vara någon som 

är i samma situation, men som kan lite mer svenska. [...]  Och just det här skapar 

missförstånd. Snabba svar från kompisar och vänner och dem som inte riktigt förstår hur 
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vi arbetar och hur Arbetsförmedlingen fungerar. Då kan det bli väldiga komplikationer 

längre fram” -Sektionschef 2. 

 

Problematiken med “egna” tolkar försöker man i möjligaste mån avvärja genom att hänvisa 

till kvalificerade tolkar som känner till Arbetsförmedlingens verksamhet, regelverket och som 

vet hur tolkningen ska skötas. Samtidigt menar man att det handlar om en avvägning, då 

personen i fråga förmodligen har tagit med sig dessa människor för att man litar på dem och 

känner trygghet med personen. Detta är ju speciellt viktigt i mötet med statstjänstemän, där 

makten redan är överordnad den nyanlände och där man inte alltid känner ett förtroende för 

myndigheten. Mer om hur man arbetar med förtroendeskapande kommunikation kommer 

nu att presenteras i nästa stycke.  

7.2 Förtroendeskapande kommunikation 

7.2.1 Myndighetsutövning 

En svårighet som myndigheten upplever i den interkulturella kommunikationen är de 

fall där de sökande av olika anledningar inte öppnar upp sig och väsentlig information 

utlämnas ur samtalet. Vissa upplever att det beror på bakomliggande orsaker som 

bland annat misstänksamhet kring statstjänstemän och myndigheters sätt att arbeta, 

som leder till en osäkerhet kring intentionen bakom Arbetsförmedlingens verksamhet:  

  

“I det initiala mötet är de kanske rädda för en statstjänsteman och att vi inte har rent 

mjöl i påsen. Det bidrar ju till att det första samtalet inte blir så bra som det hade 

kunnat bli” -Handläggare 4. 

 

“Ibland får man jobba med det här att, jag är inte farlig” -Handläggare 1. 

 

Samtidigt behöver det inte vara rädsla för myndigheten i sig som är orsaken till att viss 

information utelämnas ur samtalet. Istället upplever man också att brist på kunskap 

kring det svenska rättsystemet, arbetsmarknaden och kulturen leder till en osäkerhet 

om hur mycket de är beredda att berätta. Exempelvis upplever man att information 

kring eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar utelämnas av rädsla för att 

inte få rätt till ersättning eller hjälp i sökandet av jobb:  

 

“Min tanke kring det här är att majoriteten av dem som söker, eller nästan alla skulle 

jag vilja säga, vill hitta ett jobb. Så när jag då ställer frågan “finns det några hinder?” 

“har du något problem på något sätt, ont i en rygg eller så?”, så säger man oftast 

“Nej. Det finns inga problem.” “Jag vill jobba. Jag vill försörja mig.” För att man vill 
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det. Men sen kan det visa sig efter vägen att det är andra saker som dyker upp” -

Handläggare 2. 

 

Här menar man att det främst inte är förtroendet för myndigheten och 

statstjänstemannen som sviker, utan snarare kunskapen kring hur det fungerar i 

Sverige med hjälp till ersättning med mera. Vidare menar man att vissa faktiskt känner 

till hur det fungerar men utelämnar denna typ av information för att de, i grund och 

botten inte känner så pass mycket förtroende för statstjänstemannen att påtala 

eventuella hinder eller handikapp: 

 

“Sökanden som kommer hit som nyanlända vet ju också att de har den här 

tvåårsperioden på sig, och ibland kan det vara så att det finns något hinder 

någonstans som den sökande inte framhåller. [...] När de kommer hit handlar det 

faktiskt om att de ska få en försörjning och få igång etableringsplanen så att de kan få 

den här etableringsersättningen, och det blir deras fokus. Så är det så att de har 

någon sjukdom eller hör lite dåligt framhåller man inte det i ett samtal” -Sektionschef 

1. 

 

Här uppstår det alltså kulturella barriärer i mötet, där de nyanlända i vissa fall redan har 

med sig ett kritiskt förhållningssätt gentemot myndigheter från sin tidigare kultur. Detta 

utmanar Arbetsförmedlingens förtroende hos dessa människor, där man förutom språkliga 

brister även är tvungna att överkomma misstänksamhet och osäkerhet gentemot 

myndigheten, vilket försvårar mötet ytterligare. Däremot är de anställda vid myndigheten väl 

medvetna om att de besitter en överordnad makt gentemot de nyanlända på grund av deras 

position som statstjänstemän: 

 

“Jobbar man på en myndighet är det ju alltid myndighetsutövning. Man måste tänka på att 

den man möter är i ett annat läge, det handlar jättemycket om det” - Handläggare 2.  

 

 Myndighetens maktutövning förstärks ytterligare i och med språkbarriärer, där de 

nyanlända utöver den underlägsna rollen gentemot myndigheten inte heller talar samma 

språk som statstjänstemännen. Detta leder såklart till ytterligare osäkerheter och 

misstänksamhet hos de nyanlända, speciellt då tolken i de flesta fall även väljs ut av 

myndigheten och därmed står “på myndighetens sida”. Att skapa detta förtroende i 

kommunikationen är väldigt viktigt för Arbetsförmedlingen.  
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7.2.2 Hur överkommer man myndighetsutövning?  

Medvetenheten kring myndighetsutövning får alla de statsanställda med sig vid respektive 

internutbildning, men i den interkulturella kommunikationen är osäkerhet och 

misstänksamhet mot myndigheten någonting man möter och måste handskas med. 

Myndigheten försöker hela tiden jobba på att skapa en förtroendeingivande kommunikation, 

även om det ibland tar tid: 

 

“De nyanlända litar inte på en statstjänsteman i samma utsträckning som en svensk gör, 

och därför behöver vi ha en annan approach när vi möter en nyanländ person. Man får 

förklara helt enkelt, försöka ha ett bra samtal med hjälp av tolken och låta tiden visa på att 

vi faktiskt inte har andra tankar än att vara stöd till dig i din etablering” -Handläggare 4. 

 

I de fall där de nyanlända inte känner tillräckligt med förtroende för tjänstemannen för 

att påtala eventuella hinder till denne, upplever man vid myndigheten att det hjälper 

om man som tjänsteman är avslappnad i samtalet och neutraliserar ämnen som kan 

upplevas som svåra att samtala om eller som rent av är tabubelagt i deras hemland: 

 

“Jag upplever att det inte är lika tabu här i Sverige att ha ett handikapp och vi pratar 

väldigt naturligt kring det i vår relation till sökande och ställer kontinuerligt frågor 

utan att värdera dem” -Handläggare 4.  

 

“Som oss arbetsförmedlare möter vi väldigt mycket sådant, så det blir på något sätt 

en vardag att hantera det och prata om det. Bara man kommer över den tröskeln så 

brukar det inte vara några problem” -Sektionschef 2.   

 

Myndigheten försöker att anpassa kommunikationen genom att naturligt och 

avslappnat samtala om saker som de nyanlända kanske inte vanligtvis känner sig 

bekväm med att diskutera med en statstjänsteman. Det är en viktig aspekt i 

Arbetsförmedlingens arbete med att kommunicera interkulturellt och förebygga 

misstänksamhet mot myndigheten. I vissa fall där myndigheten känner att förtroendet 

för dem är allt för lågt och att de nyanlända inte lämnar viktig information, kan 

myndigheten ta hjälp av personer som de nyanlända av olika anledningar känner ett 

större förtroende för:  

 

“Det kan vara lättare för den här personen att till exempel berätta om det för sin 

lärare som man träffar varje dag och får en annan relation till. Och då kan läraren i 

sin tur fråga ”är det okej om jag berättar det för din handläggare på 
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Arbetsförmedlingen?”, och då kan informationen komma så, och då kan man få ha ett 

nytt möte utifrån det” -Handläggare 2.   

 

Vidare försöker man hela tiden även påvisa de rättigheter som människorna har som 

nyanlända arbetssökanden för att skapa förtroende: 

 

“När vi träffar personerna första gången vräker vi ut en massa information vad det 

är som gäller för den här etableringsperioden och så vidare, vad de har för 

skyldigheter och rättigheter” -Handläggare 1. 

 

Likaså är det viktigt att påvisa de nyanländas skyldigheter gentemot myndigheten för 

att inte de nyanlända ska känna att det blir bedragna av myndigheten de gånger som ett 

beslut riktas emot dem. Exempelvis är det viktigt att myndigheten kommunicerar till de 

nyanlända att de måste delta på de obligatoriska aktiviteterna, annars kan den inte få 

tillgång till sin etableringsersättning. Men i de fall det sker att den nyanlända uteblir 

från en aktivitet och ersättningen därmed minskar eller upphör, är det också viktigt för 

myndigheten att informera den nyanlända om att den har möjlighet till att överklaga 

beslutet - någonting som ibland upplevs som väldigt främmande för de nyanlända: 

 

“Vi är väldigt noga med att påpeka för våra sökanden att de har sin rätt i att få sin sak 

prövad. Kommer man då från en kultur där man inte har haft den här möjligheten tänker 

man bara va, har jag rätt att argumentera emot?, vilket kanske var förenat med risk 

annars” -Handläggare 4. 

 

Kommer man från en kultur där man tidigare inte har kunnat hävda sin rätt eller uttrycka sin 

åsikt gentemot makthavare och auktoriteter kan man uppleva en stor skillnad i bemötandet 

med en svensk statstjänsteman. I Sverige utgör inte statstjänstemän en lika överordnad 

position än statstjänstemän i många andra länder och kulturer, där myndigheter har en mer 

totalitär position och sitter på mer makt än svenska myndigheter. Därmed är man sedan 

tidigare van vid att statstjänstemannens ord många gånger väger tyngre än medborgarens 

rättighet, och att man därför inte kan hävda sin rätt inför en statstjänsteman. När man då 

befinner sig i Sverige och statstjänstemannen hela tiden påvisar vilka rättigheter 

medborgarna har och poängterar att medborgarna har rätt att argumentera emot 

myndigheten kan det upplevas som väldigt ovant för en person från en annan kultur, där 

denna “rättighetskultur” inte existerar i samma utsträckning. Detta leder till att svenska 

myndigheter får arbeta mycket med att skapa ett förtroende mellan medborgare och 

myndighet.  
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Svenska karakteristiska drag enligt Hofstede (u.å) är, som tidigare nämnt i teorin, ett av de 

mest jämställda länderna och detta framkommer även i hur myndigheten försöker arbeta 

med förtroendeskapande kommunikation. Förtroende gentemot myndigheter är kulturellt 

betingat, där vissa kulturer kan uppleva mer förtroende än andra beroende på samhällets 

uppbyggnad och karaktär. Likaså upplever man vid myndigheten att vissa kulturella 

skillnader kan påverka hur väl den interkulturella kommunikationen fungerar, någonting 

som tas upp i kommande kapitel.  

7.3 Bemötandet vid kulturella skillnader  

7.3.1 Situationsanpassad kommunikation 

Arbetsförmedlingen anser att kulturella skillnader kan påverka arbetet med att hjälpa 

nyanlända att komma ut i arbetslivet. Men istället för att fokusera på de olika 

kulturskillnaderna vill man istället anpassa kommunikationen efter situationer. Anledningen 

till detta är för att de anser att det skulle vara omöjligt att anpassa kommunikationen efter 

kulturer eftersom subkulturer återfinns i alla länder:  

 

“Det är olika beroende på vilken typ av person du möter egentligen. Så det finns inget 

homogent för syriska flyktingar idag, att de behöver ha ett visst bemötande. Från Syrien så 

finns det ju också många olika kulturella grupper också. Jag tror det finns ett tiotal olika 

folkgrupper bara från Syrien” -Handläggare 4.    

 

Man menar att det är viktigt att ha en förståelse för att alla människor är olika, oberoende av 

kultur: 

 

“Det är jätteviktigt och bra att vara medveten om kulturella skillnader och att det finns. 

Men i dom kartläggningssamtalen som vi gör, då tänker jag inte så mycket kultur utan jag 

tänker att det är en annan människa jag ska träffa och det gäller att hitta någon kontakt” -

Handläggare 2.  

 

“Man jobbar med värdegrund, med statstjäntemannarollen och det ska ju inte påverkas 

egentligen när man jobbar med oavsett nyanlända eller med svenskar. Vi ska ju ge ungefär 

samma service och det ska inte skilja på vart man än bor heller i det här landet“ -

Handläggare 4. 

 

Myndigheten arbetar alltså mot en individanpassad kommunikation som inte grundar sig på 

kulturella skillnader eller nationalitet. Istället arbetar man utifrån myndighetens värdegrund 
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i mötet mellan statstjänsteman och medborgare och man strävar efter att kommunikationen 

ska anpassas gentemot individen i alla situationer, oavsett om personen är nyanländ eller 

svensk.  

 

7.3.2 Olika förväntningar på myndigheten 

Som vi tidigare visat vill inte Arbetsförmedlingen att kommunikationsarbetet ska skilja sig 

baserat på vilken kultur personen kommer ifrån, utan att kommunikationen istället ska 

individanpassas. Men trots att Arbetsförmedlingen inte medvetet arbetar mot en 

kulturanpassad kommunikation, möter de dagligen människor som har ett annat sätt att se 

på kommunikationen i och med ett annat kulturellt kommunikationsmönster. Detta gäller 

inte minst synen på hur det går till när man blir anställd och hur man får ett jobb i Sverige. 

Uppfattningen är att många kommer från en kultur där statliga myndigheter har ganska stor 

påverkan i samhället och där en utbildning i de flesta fall leder direkt till en arbetsgivare, ett 

företag eller en arbetsplats: 

 

“När det gäller arbete och förstå det här med hur vi i Sverige tillsätter platser då, alltså 

lediga platser och så, många kommer kanske från en kultur där man gick en utbildning och 

sen gick man direkt ut på ett jobb för de var nästan bestämt att ’går du den här 

utbildningen så får du jobb på det här företaget’” -Sektionschef 2.  

 

Detta skiljer sig mycket mot för hur det ser ut i Sverige, där Arbetsförmedlingen egentligen 

inte har sådan stor påverkan utan det i slutändan är arbetsgivarna som väljer vem som ska 

bli anställd. Detta kan skilja sig från andra kulturer och vad de är vana vid:  

 

“Här har ju vi, om man ska vara riktigt krass, väldigt lite påverkan på vad människor får 

för jobb. Vi förmedlar ju lediga jobb, kontakterna, men sen är det ju hela tiden 

arbetsgivaren som väljer. [...]  Så just den delen med kulturell bakgrund vad det gäller en 

statlig myndighet och vad man har för påverkan på för jobb” -Sektionschef 2.  

 

När det kommer till just arbetsmarknaden och hur den kan skilja sig mellan olika länder 

menar man på myndigheten att utbildning inom hur arbetsmarknaden i andra länder 

fungerar hade varit till hjälp i den interkulturella kommunikationen. Då hade det varit lättare 

att förstå vad de nyanlända förväntar sig av den svenska arbetsmarknaden och även ge en 

förståelse över varför vissa beter sig på ett eller annat sätt:  

 

“Kanske nått mer om hur man beskrev hur det såg ut i dem här olika länderna, exempelvis 

att i Eritrea då ser arbetsmarknaden ut så här och den fungerar så här, medan det i Syrien 
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ser den ut så här och fungerar så här. Det skulle vara intressant för oss att veta för då 

skulle man ju förstå varför folk beter sig på ett eller annat sätt. Det vore bra” -Handläggare 

1.  

 

Att förstå varför en person beter sig på ett visst sätt är av vikt för att inte skapa förutfattade 

meningar. Om arbetsmarknaden i andra länder skiljer sig från den svenska kan detta därför 

vara ett bra inslag i utbildningen för att inte bli förvånad eller oförstående över hur vissa 

beter sig i vissa situationer. Om det skulle visa sig att det var ett beteende som var allt för 

främmande skulle det kunna ge upphov till etnocentrism som en följd av okunskap. Däremot 

upplever många att det egentligen främst är personliga upplevelser och erfarenheter i och 

utanför arbetet som hjälpt dem i det interkulturella mötet, snarare än utbildning inom 

ämnet:  

 

“Överhuvudtaget, att ha en livshistoria med sig, och använda den på olika sätt, att ha med 

sig det i tanken någonstans. Jo det kan hjälpa väldigt mycket“ -Handläggare 3.   

 

7.3.3 I mötet med kvinnliga och manliga arbetssökanden  

I vissa kulturer skiljer man på hur man kommunicerar med män kontra kvinnor. Det anses 

till exempel opassande för en kvinna att kommunicera med en främmande man, samtidigt 

som männen utgör makthavarna i kommunikationen i mycket större utsträckning än 

kvinnan. I Sverige är maktfördelningen i kommunikationen däremot mer jämlik och 

kommunikation mellan könen är mer neutraliserad. Denna kulturella skillnad mellan män 

och kvinnors kommunikation kan vid vissa tillfällen skönjas mellan Arbetsförmedlingens 

handläggare och de arbetssökande nyanlända. Bland annat kan man uppleva vissa skillnader 

i kommunikationen beroende på om det är en kvinnlig eller manlig handläggare som sköter 

samtalet med den arbetssökanden:  

 

“Just det här med att vi har både män och kvinnor som handläggare, det kan ju vara så 

ibland att kvinnorna känner sig mera bekväma med att möta kvinnor” -Sektionschef 2. 

 

“De kallar mig ofta för Mr ---- och det här att man sätter oss män på en högre piedestal än 

kvinnliga kollegor. Och det är ju inget jag trivs med och det är ingen värdegrund jag har. 

Vi försöker jobba bort det, dom här bitarna” -Manlig handläggare. 

 

Däremot märks det en skillnad mellan hur de kvinnliga och manliga handläggarna uppfattar 

kommunikationen med de arbetssökande, där en kvinnlig handläggare menar att hon inte 
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märker av en sådan väsentlig skillnad, medan den manliga handläggaren märker av desto 

mer:  

 

“Man läser mycket om att till exempel arabiska män inte vill ta i hand och allt vad det nu 

är. Men det är ju inget som vi tar hänsyn till, utan vi kör ju vårt race. Sen är det ju hittills 

ingen som inte har tagit vår hand. [...] Vi har inte hört något annat och det är ju så man 

gör ute på arbetsplatser också, går runt och hälsar och tar i hand. Jag menar, det har ju 

inte blivit något problem hittills i vart fall med några sådana grejer” -Kvinnlig 

handläggare. 

 

”Man märker att man inte får den utvecklingen man förväntar sig och att dom (kvinnorna) 

är väldigt tysta. Ibland stöter dom ju på mina kvinnliga kollegor där nere och då märker 

jag att “oj vad mycket ni fick diskuterat och planerat” och då undrar man ju varför det inte 

sker med mig när jag har träffat personen x antal gånger” -Manlig handläggare. 

 

Det är intressant i det fall där män och kvinnor upplever kommunikationen på olika sätt med 

de nyanlända arbetssökande. Detta kan bland annat bero på det vi nämnt tidigare, att 

kommunikationen mellan könen fungerar annorlunda i andra kulturer än vad den gör i 

Sverige. I Sverige ska inte kommunikationen skilja beroende på om du är man eller kvinna 

som kommunicerar med det andra könet, och Arbetsförmedlingen arbetar målinriktat på att 

ha en sådan jämställd kommunikation som möjligt. I kommunikationen ska man återspegla 

den gemensamma värdegrund och dominerande kulturella värdering kring jämställdhet som 

återfinns nationellt och vid andra statliga myndigheter i Sverige och vid myndigheten 

försöker man göra detta tydligt:  

 

“Vi kan vara väldigt envisa. Även om mannen sitter där ställer vi hela tiden frågor till 

kvinnan och förväntar oss att hon ska svara. Och svarar mannen istället så avbryter vi 

honom och rättar “Ursäkta nu pratar vi med henne”  -Sektionschef 2. 

 

I och med att kommunikationen individanpassas följer man inte alltid strikta principer i hur 

den interkulturella kommunikationen ska skötas. I fallet med att vissa kvinnor har svårare att 

kommunicera med manliga handläggare låter man ibland de kvinnliga kollegorna ta över om 

situationen kräver det:   

 

“Egentligen ska man inte ta hänsyn till det, men istället för att vara envis med att ”nej du 

har fått en handläggare” så kanske min kvinnliga kollega kan föra ärendet framåt 

snabbare. Så varför hålla fast vid principer?” -Manlig handläggare. 
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Samtidigt upplever man inte att denna typ av kommunikationsproblem mellan könen 

uppstår särskilt ofta. Inte heller uppstår den bara bland arbetssökanden från andra kulturer. 

Istället menar man att värdegrundsarbetet måste ske hela tiden, och inte endast i mötet med 

nyanlända från utomstående kulturer: 

 

“Ett värdegrundsbemötande är ju någonting vi måste jobba med ständigt. För det handlar 

inte bara om andra kulturer, utan vi möter det i de svenska sammanhangen med” -

Sektionschef 2. 

 

Ibland händer det dock att kulturella skillnader krockar i mötet med svenska myndigheters 

normer, värderingar och värdegrunder. Till exempel har man inom en myndighet som 

Arbetsförmedlingen identifikationskrav på de inskrivna arbetssökanden, och när personer 

som bär burka skrivs in hos etableringen kan det vara svårt att veta hur man kommunicerar 

detta på ett sådant bekvämt sätt som möjligt. Vidare uppstår svårigheter i kommunikationen 

när de nyanlända arbetssökanden har kulturellt betingade önskemål som är svåra att 

tillgodose enligt svenska värderingar och principer: 

 

“Vill man gå en arbetsmarknadsutbildning och du har långa slöjor, då kanske det inte rent 

praktiskt funkar att jobba som undersköterska. Eller att du bara vill välja bort att du bara 

vill jobba med kvinnor på ett ålderdomsboende, utan du behöver även kunna ta hand om 

män” -Handläggare 4.  

 

I fall som dessa betonar man att det gäller att föra en diskussion om detta så att personerna 

förstår vad som gäller när de ska ut på arbetsmarknaden.  

 

7.3.4 I mötet utan tolk  

Allt som har diskuterats under handledningsmötet och vilken information som har skickats 

ut till den som är med i etableringsprogrammet dokumenteras. Detta underlättar på många 

sätt kommunikationsarbetet och framförallt när de arbetssökande kommer in vid drop-in 

tillfällena på Arbetsförmedlingen då det sällan finns möjlighet till tolk och språklinjen kan 

vara begränsad. Den personal som arbetar kan då snabbt få upp personens profil och på så 

sätt försöka komma åt det som personen kommer in för att få hjälp med. Om ärendet berör 

något annat så försöker de anställda vid Arbetsförmedlingen trots språksvårigheter att 

kommunicera via handrörelser och kroppsspråk. I de flesta fall tycker man att det har 

fungerat bra och “man tar sig fram” och uppnår en primitiv förståelse: 

 



 

 42 

“Men det brukar gå bra! Så länge dom också godtar att man inte kan varandra, så att dom 

inte blir frustrerad, då funkar det ju bra. Det finns ju alltid situationer där det blir lite 

halvkonflikter för att man inte förstår då, och blir frustrerad, och det förstår jag att dom 

kan bli. [...] Ibland så får man liksom börja om från början. Eller säga att ”du får komma 

hit den här tiden”, så skriver man en tid så försöker man få tag i en tolk till dess” -

Handläggare 3. 

  

“[...] för det är ju lite som handläggarna säger att på nått vis så gör vi oss förstådda för 

ibland kommer de ju in i vår direktservice och har nått ärende och de kan knappt prata 

svenska men det är ju teckenspråk och man pekar” -Sektionschef 1. 

 

Detta påverkar inte bara effektiviteten att inte ha tolk på plats utan det finns även en risk när 

man besitter olika kulturella verbala och icke-verbala kommunikationsmönster att man 

förmedlar något som inte var menat, då samma slags rörelser kan ha olika innebörd i olika 

kulturer. Att få vidare kunskaper i detta är något som intervjupersonerna inte anser direkt 

nödvändigt då man resonerar på följande sätt:  

 

“Det är klart att det kanske skulle ha varit en bra erfarenhet, men det är ingenting jag 

känner att jag skulle lägga jättemycket vikt vid faktiskt. Utan mer, vi har ju våra strikta 

saker också liksom, så jag tror inte det” -Handläggare 3.  

 

“[...] men sen tror jag ändå att man lär sig att ta hand om sånt efterhand [...] Och som 

etableringshandläggare så måste man ju ha ett genuint intresse för att jobba med andra 

kulturer och så” -Sektionschef 1. 

 

I detta fall när nyanlända kommer in under drop-in-tiderna och användning av tolk och 

språklinjen är begränsad kan personen känna att den inte har kunnat få fram det som den 

har velat förmedla eller att informationen som handläggaren försökt ge inte har blivit 

uppfattad. Detta påverkar det grundläggande behovet vid interaktion att förmedla sina 

tankar och idéer (Samovar et al., 2013). Språkbarriären är här det största problemet men när 

kroppsspråket behöver användas för att kommunicera är det viktigt att personalen har 

intresse, tålamod och i viss mån kunskap om olika betydelser av kroppsspråk i olika kulturer 

när en situation av att inte kunna göra sig förstådd uppstår. 

 

7.3.5 Mötet med en främmande kultur 

Det är ett viktigt inslag för intervjupersonerna att inte anpassa sin kommunikation på grund 

av olika kulturella kommunikationsmönster då de inte vill tala om personer utifrån deras 
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kulturella tillhörighet. Å andra sidan är det av vikt att vara medveten om att man i vissa fall 

har eventuella fördomar och bemöta alla utifrån samma premisser. 

 

Att ha olika kulturella uppfattningar om tid är därför heller inte något som de tillfrågade på 

Arbetsförmedlingen lägger extra vikt vid att anpassa sin kommunikation till. Om det då 

skulle inträffa att en person som är med i etableringsprogrammet kommer alldeles försent 

utan anledning till sitt möte kan handläggaren meddela att mötet får bokas om. På så sätt 

resonerar man att den sökande kanske måste ”råka ut för det” någon gång för att förstå 

innebörden av att komma i tid och även genom observation få reda på hur det fungerar 

istället för att de ska tala om det för personen:  

 

“Ja om personen är väldigt mycket försen så får man ju göra det och då får personen gå 

hem igen. Om det är en kvart då har jag ju hunnit informera mycket redan och dra igång. 

Så då får man lära sig the hard way” -Handläggare 1. 

 

“Ja och då kanske dem måste råka ut för det en gång och sen förstå hur viktigt det är då” -

Sektionschef 1. 

 

“Man lär sig hur det är genom att observera hur det är från början” -Handläggare 4. 

 

Genom att de nyanlända själva lär sig hur kulturen i Sverige tar form med tidsuppfattning 

och så vidare menar intervjupersonerna att de på så sätt lär sig hur det fungerar och att 

Arbetsförmedlingen inte kan anpassa sig efter andra kulturer då det arbetet hade varit 

alldeles för omfattande och de nyanlända faktiskt ska integreras i det svenska samhället. De 

nyanlända har dock tillgång via SFI (svenska för invandrare) till mer information om svensk 

kultur och om hur samhället ser ut och fungerar.  

 

När man tittar på etnocentrism som en försvårande faktor i den interkulturella 

kommunikationen uppkommer ingen sådan antydan. Intervjupersonerna svarar på liknande 

sätt att de är medvetna om kulturella skillnader och att även de besitter kulturella 

värderingar, normer och världsuppfattningar som kan verka främmande. Dock är det viktigt 

att man är medveten om att man kan ha fördomar:  

 

“Ja vi svenskar är ju väldigt lugna, och vi ska vara så väldigt precis och lagom. Ja och 

alltså dom har ju en del, inte alla, utan det är vissa utav kulturerna dom har ju ett väldigt 

högt språk. Och vi hör ju när den klungan kommer in, och sen kommer någon annan grupp 
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in och då hörs inte dom, för dom är så otroligt tillbakadragna. Så det är jätteintressant att 

se” -Handläggare 3. 

 

“[...] och vara medveten om att man har eventuella fördomar men att man ändå följer en 

linje som är satt som så här ska dem bemötas” -Handläggare 4. 

 

Att uppmärksamma att beteenden kan variera kulturer emellan är ett viktigt inslag för att 

komma förbi etnocentrism speciellt då intervjupersonerna ser det som något intressant. 

Medvetenheten kring detta och att man eventuellt kan ha fördomar gör att ämnet kommer 

upp till ytan och därmed avdramatiseras.  

 

7.4 Bakomliggande orsaker försvårar kommunikationen 

Ibland utgör inte språkbarriärer det faktum att man använder sig av en tredje part i 

kommunikationen, misstänksamhet gentemot myndigheter eller rent kulturella skillnader 

det största problemet i kommunikationen mellan myndighet och medborgare. Istället menar 

man att det är bakomliggande orsaker som påverkar hur pass mottagliga eller motiverade de 

nyanlända är till att kommunicera med myndigheten: 

 

“Ibland får man ingen kontakt på något vis, och då spelar det ingen roll om man har tolk 

eller inte. Utan då kan det handla om att personen är så pass traumatiserad och har varit 

med om så mycket skit. [...] Så en del är inte mottagliga utan sitter och tittar ut genom 

fönstret och när man frågar vad de vill eller hur de ser på sin framtid svarar de “Äsch jag 

vet inte. Det får du bestämma”. Jag menar, när det blir en bra dialog och kommunikation 

är det ett givande och tagande, men då förutsätter det ju att personen ändå är “på banan” 

rent psykiskt liksom.” -Handläggare 1.  

 

Liknande uppfattar man att “saker runt omkring” gör att personen inte är mottaglig för att ta 

emot all den information som Arbetsförmedlingen ger dem: 

 

“Generellt är ett exempel när de kommer själva och har fru och barn i ett flyktingläger, då 

är de inte ofta med i tanken när de får informationen, utan det går in här och ut där” -

Sektionschef 2. 

 

Den här problematiken har funnits länge hos Arbetsförmedlingen och man märkte tidigt av 

svårigheterna i kommunikationen med människor som inte var psykiskt redo att etablera sig 

i ett nytt land: 
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“En sak som vi märkte under 90-talet, det var ju dem som hade bestämt sig för att de 

hade kommit hit och att det var det här man skulle satsa på, då gick det mycket 

fortare att etablera dem och få ut dem i jobb och så vidare. Men de som fortfarande 

gick och inte riktigt visste vart dem hörde hemma ”Ska jag tillbaka?”,” Vill jag 

fortsätta här?”. Den grejen gjorde att de var jättesvåra att motivera” -Sektionschef 2. 

 

Man önskade överkomma detta problem bland annat genom den lag som stiftades 

2014, då de nyanlända måste hitta ett eget boende innan de påbörjar 

Arbetsförmedlingens etableringsplan. Detta skiljer sig från tidigare, då man tidigare 

kom in i etableringsprogrammet trots att man inte hade skaffat sig ett eget boende och 

kanske fortfarande bodde på flyktingmottagning. I och med den nuvarande lagen med 

eget boende hoppas man att de nyanlända invandrarna ska känna en större 

samhörighet med det svenska samhället. Men trots att det är för tidigt att säga hur pass 

mycket den nya lagen har lett till någon förändring i mottagligheten och motivationen 

bland de nyanlända sökande, möter man fortfarande denna problematik vid 

myndigheten: 

 

“Ibland tror man att högutbildade kommer att ha en mycket snabbare väg rakt 

igenom, men det stämmer inte alltid. Ibland ja, men ibland inte. Det är de andra 

sociala funktionerna som påverkar. [...] Vad de har varit med om, och hur väl de har 

landat i sin situation här i Sverige” -Handläggare 4. 

 

Det påverkar den interkulturella kommunikationen vid myndigheten, där det 

egentligen inte spelar någon större roll hur pass kommunikativt förberedd 

myndigheten är när det kommer till människor som är traumatiserade, lider av 

psykiskt ohälsa eller helt enkelt inte känner sig till tillräckligt motiverade eller beredd 

att starta ett nytt liv i Sverige. Här krävs det snarare att människorna först och främst 

kommer till rätta med sina underliggande problem innan de kan påbörja sin 

etableringsplan vid Arbetsförmedlingen. Det kan dock vara svårt för 

statstjänstemannen att avgöra, eftersom att de endast träffar personerna vid enstaka 

tillfällen och kan ha svårt att hinna uppfatta hur pass allvarligt personen mår. I och 

med den ökade flyktingströmmen från länder med krig och oroligheter kan man 

samtidigt anta att Arbetsförmedlingen i framtiden kommer att möta ett ökat antal 

nyanlända med liknande situation. Frågan blir då hur myndigheten rent resursmässigt 
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kommer att hantera detta problem. Därför kommer vi nu att lyfta fram hur 

myndighetens resurser påverkar deras arbete i den interkulturella kommunikationen. 

7.5 Resurser hos myndigheten 

Det skiljer sig lite från ort till ort över hur man lägger upp arbetet kring etableringen på 

Arbetsförmedlingen. Till exempel har handläggarna alltid följt den inskrivna under hela 

etableringsperioden, någonting som man på vissa ställen nu har börjat ändra på:  

 

“Tidigare så har vi jobbat så att de som har skrivit in sökanden har blivit ansvarig för den 

och haft den under hela etableringsperioden. Det här ändrar vi också på nu, så sent som i 

förra veckan så ändrade vi arbetssätt. Så nu har vi istället delat in det i tre olika delar och 

så blir man specialist på sin del. På så vis kanske vi kan få igång handläggarna betydligt 

snabbare... Så om du ska jobba med att vägleda, ja då är det de här sakerna som du 

behöver lära dig och då behöver man inte lära sig allt, för det är väldigt mycket att lära sig. 

Så att det tror vi på. Men som sagt, det är precis i startgroparna nu” -Sektionschef 1. 

 

Genom att handläggarna specialiserar sig på olika delar hoppas Arbetsförmedlingen 

effektivisera arbetet med etableringen av de nyanlända. Samtidigt har inte den här 

förändringen skett överallt, och istället menar man att det finns fördelar med att följa den 

inskrivna under hela etableringsperioden: 

 

“Att möta en och samma person leder till att man lär känna varandra vilket gör att man 

lättare kan diskutera och bolla fram vilka vägar som är rätt för just den personen för att 

kunna ta sig in på svenska arbetsmarknaden” -Handläggare 4. 

 

I och med att man på vissa Arbetsförmedlingar börjar gå ifrån arbetet med att följa den 

inskrivna uppkommer både för- och nackdelar. Nackdelen är att man inte hinner bygga upp 

ett förtroende mellan myndigheten och den nyanlända på samma sätt, samtidigt som 

fördelen är att arbetet blir mer effektivt när handläggarna är mer specialiserade. Det är 

viktigt att de som är med i etableringsprogrammet ska känna sig förstådda, få den 

information som behövs och ges en individanpassad handledning inom ramen för 

etableringsprogrammet, oavsett på vilket sätt arbetet genomförs. Dock försvårar 

underbemanning i vissa fall arbetet ute på Arbetsförmedlingarna och de upplever det svårt 

att få till tillräckligt med personliga möten med de nyanlända: 
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“Alltså i den bästa av världar skulle vi absolut ha det på det sättet, men i och med att vi har 

sådant högt tryck idag så har vi inte en chans till att kunna göra på det sättet” -

Handläggare 3.  

 

“Tanken är ju att vi ska arbeta på ett sätt, men tiden räcker inte till eftersom vi är för få. 

Jag har ju mer än dubbelt så många nu mot för två år sen, så man får hårdprioritera 

jättemycket. [...] Men jag har jättemycket att ge känner jag, massor. Bara jag får 

förutsättningarna, för det har jag inte nu” -Handläggare 2.   

 

“Det hade alltid varit trevligt med någon till handläggare. Tidigare släpade vi efter men nu 

är det bättre” -Handläggare 4. 

 

Detta blir en resursfråga vid myndigheten, där Arbetsförmedlingar med bättre resurser 

lyckas åstadkomma ett bättre arbete. Samtidigt upplever de flesta att administrationsarbetet 

tar upp mycket tid som hade kunnat läggas på personliga möten. Detta gör att när de väl får 

till ett personligt möte handlar det mestadels om ersättningsrelaterade frågor och det övriga 

arbetet, så som att individanpassa aktiviteter till de nyanlända blir lidande. Så trots att man 

på vissa Arbetsförmedlingar inte upplever lika stor underbemanning, har man ändå svårt att 

hinna med vissa saker: 

 

“Individanpassade aktiviteter görs i största möjligaste mån. Vad som krävs är att man har 

tid egentligen att träffa dem enskilt då och göra en bra planering. När du börjar få för 

mycket volym i form av sökande, och de andra bitarna som är jätteviktiga för att de ska få 

igång sin ersättning och så vidare, då får man ju försaka någonting - att man antingen inte 

träffar dem lika ofta som man bör för att kunna skapa den här riktiga planeringen, en 

enskild planering. Men möjligheterna finns absolut” -Handläggare 4.  

 

De grundläggande pelarna i Arbetsförmedlingens värdegrund att vara professionella, 

inspirerande och förtroendegivande blir på så sätt lidande på de kontor som upplever 

underbemanning då de inte kan bidra i samma utsträckning till den kvalitet som utlovas i 

handledningsmötena.  
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8. Slutdiskussion 

I det här kapitlet kommer vi att sammanfatta och besvara våra frågeställningar utifrån 

resultatet och analysen. Eftersom materialet är omfattande har vi valt ut det mest väsentliga 

delarna av analysen.  

8.1 Hur anpassas kommunikationsarbetet gentemot de nyanlända?  

Under de senaste åren har svenska myndigheter arbetat mer målmedvetet i deras 

interkulturella kommunikation mot nyanlända. Genom den nya etableringsreformen som 

genomfördes 2010 har myndigheten försökt att anpassat kommunikationen med hjälp av 

specialiserade handläggare och individanpassade aktiviteter. Därmed bör handläggarna 

numera ha en bättre kompetens till att “klä” den nyanlända i rätt utrustning för att lyckas ta 

sig ut på den svenska arbetsmarknaden än vad man tidigare kunde. 

 

Denna anpassning av kommunikation som man talar om när interkulturell 

kommunikationen används vid myndigheten är inte en anpassning till de nyanländas kultur, 

utan de specialiserade handläggarna arbetar utifrån en situationsanpassad kommunikation. 

Det innebär att man vid myndigheten inte lägger någon större vikt vid utbildning kring 

interkulturell kommunikation eftersom de inte medvetet arbetar utifrån kulturella skillnader 

och kontexter. Istället ligger fokus på de språkliga förbistringarna som uppstår i dialogen, där 

man använder sig av tolkar i kommunikationen. I vissa fall upplever man dock att kulturella 

skillnader, som att de nyanlända i vissa fall kommunicerar olika gentemot manliga respektive 

kvinnliga handläggare kan försvåra kommunikationen. I de fallen försöker man arbeta med 

en värdegrundsinriktad kommunikation och där en mer jämställd kommunikation mellan 

män och kvinnor praktiseras. Magnusson (2014) talar om hur organisationer måste behärska 

balansen mellan likhetsskapande och skillnadsskapande i ett mångkulturellt samhälle. Vi ser 

tydligt hur Arbetsförmedlingen arbetar med att skapa en så likhetsskapande kommunikation 

som möjligt. Detta menar Magnusson (2014)  är både bra och dåligt då ett arbetssätt som är 

för fokuserat på likhetsskapande kan komma att överdrivas och helt bortse från relevanta 

skillnader. Skillnadskapande lyfter däremot fram skillnader utifrån termer av kultur vilket 

leder till en hierarkisk ordning, där man som annorlunda endast är välkommen under vissa 

premisser vilket inte heller är ett arbetssätt att sträva efter. Balansen som Magnusson (2014) 

talar om mellan likhetsskapande och skillnadsskapande är något som Arbetsförmedlingen 

bör se över. I dagsläget är Arbetsförmedlingen ytters noga med att en anpassning av 

kommunikationen inte ska ske efter kultur och är aktiva i uttalandet om detta. Men detta kan 

alltså skapa, om det inte redan har hänt, ett överdrivet likhetsskapande vilket kan leda till att 

relevanta skillnader som Arbetsförmedlingen i vissa fall bör vara medvetna om och få 
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utbildning i faller ur ramen bara för att man är så rädd för att tala om skillnader mellan 

kulturer.  

 

8.2 Hur hanteras barriärer och brister i den interkulturella kommunikationen? 

En av de största svårigheterna för myndigheten vad det gäller den interkulturella 

kommunikationen är när man trots hjälpmedel som tolkar eller språklinje inte lyckas 

kommunicera med de nyanlända på grund av bakomliggande orsaker. Till exempel om 

personen är för traumatiserad eller inte redo att etablera sig i landet. Om personen skulle 

vara svårt traumatiserad hanterar Arbetsförmedlingen detta genom att avbryta 

etableringsprogrammet och sätta in specialinsatser där bland annat psykologer och olika 

slags terapeuter finns att tillhandahålla vilka kan arbeta vidare med personen innan den kan 

återgå till programmet. Dessa specialinsatser har även gått 

etableringshandläggarutbildningen vilket gör att de också kan fungera som stöd till 

etableringshandläggarna i deras arbete. 

 

Förtroendet för myndigheten är också ett stort problem som försvårar den 

interkulturella kommunikationen. Rädslor för myndighetsutövning och andra 

bakomliggande faktorer gör att nyanlända ibland kan ha svårt att lita på 

Arbetsförmedlingen utifrån deras tidigare erfarenheter av myndigheter i 

hemlandet. Här gäller det alltså att den interkulturella kommunikationen 

situationsanpassas så det passar den specifika individen man samtalar med. Att 

vinna deras förtroende menar intervjupersonerna kan ta tid och de kan inte göra 

mer än att aktivt påvisa för de nyanlända att de inte har några andra avsikter än att 

hjälpa dem. I Magnussons (2014) studie visar det sig att “empati, lyssnande och 

förmåga att väcka identifikation utgör centrala beståndsdelar” (s. 166) för ett 

förtroendeskapande arbete. I vår analys kan vi urskilja att intervjupersonerna 

använder sig av empati och lyssnande men de arbetar inte med att väcka 

identifikation. Detta exempel visar på att det finns studier och teorier som 

presenterar hur förtroendeskapande arbete kan utföras vilket Arbetsförmedlingen i 

dagsläget inte verkar använda sig av. Om Arbetsförmedlingen hade använt sig av 

strategi rörande förtroendeskapande arbete mer än att “påvisa för de nyanlända att 

de inte har några andra avsikter än att hjälpa dem” kanske detta skulle kunna leda 

till att arbetet gick snabbare framåt så att det inte tog så lång tid som det verkar 

göra i dagsläget. 
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Vidare lyfter intervjupersonerna fram att funktionsnedsättningar av olika slag 

många gånger är tabubelagt i många länder och nödvändig information utelämnas 

ibland från samtalet. För att komma runt detta arbetar Arbetsförmedlingen med 

att neutralisera ämnet och kommunicera kring det på ett naturligt sätt för att visa 

att det är accepterat i Sverige att ha en funktionsnedsättning. Även här handlar det 

alltså om att vinna förtroende och som vi nämnde tidigare visar intervjupersonerna 

på empati och att de lyssnar på de nyanlända men identifikationen saknas vilket 

kanske hade kunnat bidra till, när man misstänker att personen besitter en 

funktionsnedsättning, att personen öppnar upp sig tidigare om den får träffa 

personer med olika funktionsnedsättningar och se hur livet ser ut för dem i ett land 

som Sverige.   

 

Vid de tillfällen besök sker på drop-in-tider då tolk inte finns tillgänglig hanterar 

intervjupersonerna kommunikationsbarriärerna genom att använda sig av 

kroppsspråk. Men information eller utbildning inom detta får de inte av 

myndigheten vilket gör att denna del kan försvåra kommunikationen ytterligare då 

“tummen upp” till exempel har olika betydelse på var i världen du befinner dig 

(Samovar et al., 2013). Kroppsspråk är ett medel som intervjupersonerna anser har 

hjälpt dem i många situationer då de hamnar i kommunikationssvårigheter men 

att inte besitta någon slags information om kroppsspråk i deras utbildning bör 

lyftas fram. Om man inte kan förstå varandra utifrån ett gemensamt språk hur kan 

man då vara säker på att kroppsspråket då ska se likadant ut? Enligt Samovar et 

al., (2013) är många delar av den icke-verbala kommunikationen universiell men 

många delar är också formade av kulturen vilket visar på att kroppsspråket inte ser 

likadant ut världen över. Även här ser man ett exempel på det som Magnussons 

(2014) studie tar upp om likhetsskapande kommunikation då det kan komma till 

att stjälpa mer än det hjälper om man inte uppmärksammar och skapar sig 

information om skillnader kulturer emellan. Utbildning inom detta är därför något 

som skulle kunna förhindra framtida missförstånd som kan ske på 

Arbetsförmedlingen då arbete med nyanlända är på väg att bli alltmer omfattande. 

 

8.3 Vilka konsekvenser får den interkulturella kommunikationen i mötet med de 
nyanlända? 

De konsekvenser vi finner med Arbetsförmedlingens interkulturella 

kommunikation är att mötet blir lidande och effektiviteten hämmas på grund av att 

etableringshandläggarna är så pass beroende av tolkar. Att använda sig av tolk är 

en stor tillgång för myndigheten i den interkulturella kommunikation men om 
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tolken är dålig kan det få konsekvenser i mötet. Det kan ta längre tid och om tolken 

stakar sig och letar efter ord skapas en osäkerhet hos handläggaren kring om den 

nyanlände har fått den information som var menad och vice versa, om 

handläggaren faktiskt har fått tillbaka rätt tolkad information som den nyanlända 

förmedlat. Ibland kan det innebära att man får boka om mötet och processen 

förlängs vilket på så sätt är en konsekvens av att den interkulturella 

kommunikationen är beroende av en tredje part, tolken. Det är svårt att säga hur 

detta ska lösas mer än att “skaffa sig bättre tolkar”, vilket inte är så lätt då det 

många gånger handlar om att överhuvudtaget få tillgång till en tolk som pratar det 

önskade språket.  

 

Att ha olika förväntningar på kommunikationen i mötet om vad som ska hända är också 

något som blir till konsekvens via interkulturell kommunikation. Forskning talar om behovet 

av interkulturella kommunikationsteorier inom organisationer, för att de som kommunicerar 

ska förstå att individer från andra kulturer kanske har andra förväntningar på 

kommunikationen vid liknande organisationssammanhang (Constantinides et al., 2001). Vid 

en myndighet som Arbetsförmedlingen är detta relevant i mötet med nyanlända, då 

förväntningarna på och inom organisationen kan se olika ut beroende på vem det är man 

kommunicerar med. Konsekvenserna av att ha olika förväntningar på kommunikationen är 

att beteenden kommer fram som handläggarna inte är vana vid och inte kan komma runt på 

samma sätt som i en dialog där man talar samma språk. Detta visar på att personerna inte 

bara har olika förväntningar utan också använder sig av främmande 

kommunikationsmönster och kommunicerar på olika sätt vilket försvårar dialogen 

ytterliggare (Samovar et al., 2013). En av intervjupersonerna svarade att information om 

andra länders arbetsmarknad hade varit till hjälp i deras etableringshandläggarutbildning. 

Detta för att komma runt de förvirringar och främmande beteenden som har uppstått när det 

har uppmärksammats att de nyanlända har haft andra förväntningar på myndighetens 

arbete. Idag arbetar de på så sätt att de försöker förmedla så gott de kan via tolk och 

informationsbrev vad deras arbete går ut på och syftet med etableringsprogrammet. Hursom 

nås inte den man kommunicerar med alltid av denna förståelse ändå. Om 

etableringshandläggaren då istället hade haft information att tillgå om arbetsmarknaden i 

personens hemland hade kommunikationen från början kunnat anpassas på ett annat sätt för 

att tydligare få fram vad personen kan förvänta sig av Arbetsförmedlingens arbete. 

Information och kunskap om den nyanländas hemland hade på så sätt underlättat både för 

etableringshandläggaren och den nyanlända. Etableringshandläggaren är då förberedd på ett 

annat sätt och kan hantera situationen bättre. Kunskap förhindrar också att stereotypiska 

föreställningar om kulturer skapas (Larsson, 2010) då denna etnocentrism kan bidra till att 
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försvåra interaktionen och användandet av interkulturell kommunikationen (Samovar et al., 

2013).  

 

Jämställdhet är också en aspekt som kan medföra komplikationer när personen inte kommer 

från en kultur som är lika utpräglad som i Sverige och där män och kvinnor till stor del ses 

som jämnlika i samhället (Hofstede, u.å). I de fall där nyanlända kvinnor hellre samtalar med 

kvinnliga handläggare visar det tydligt på hur olika kommunikationsmönster påverkar hur 

den interkulturella kommunikationen tar form i ett möte. Att som handläggare anpassa sig 

till detta är svårt då de nyanlända ska integreras i det svenska samhället och förstå hur det 

fungerar och ser ut i Sverige. Likaså blir konsekvenserna av titlar tydliga, där de anställda lätt 

känner sig obekväma i samtalet genom användningen av “Mr”, vilket sätter en titel på den 

manliga handläggaren medan den kvinnliga blir utan.  

 

Konsekvenserna av användandet av interkulturell kommunikation i mötet med de nyanlända 

är sammanfattningsvis att olika förväntningar och sätt att kommunicera krockar på grund av 

bakomliggande kulturella värderingar och världsuppfattningar. Intervjupersonerna menar 

dock att detta inte är ett alltför stort problem då det som främst skapar svårigheter och blir 

till konsekvenser för den interkulturella kommunikationen är att man inte talar samma språk 

som den nyanlända och att personen kan ha varit med om traumatiska upplevelser som gör 

att arbetet med en nyanländ tar längre tid. Det är därför just detta, att arbetet tar längre tid, 

som blir den största konsekvensen av den interkulturella kommunikationen i myndigheten. 

Därför kan man fråga sig om etableringstiden på två år är tillräckligt för att arbetet med 

interkulturell kommunikation ska fungera hos myndigheten? Börjar man arbeta mer 

fokuserat och skapar sig kunskap om de delar som försvårar den interkulturella 

kommunikation i myndigheten, vilket vi nämnt i kapitlet, skulle Arbetsförmedlingen kunna 

arbeta mer effektivt och komma runt svårigheter snabbare. Myndigheten får alltså inte i 

dagläget någon utbildning i det som skulle kunna hjälpa dem i deras dagliga arbete med 

nyanlända personer och vad interkulturell kommunikation innebär.  

 

8.4. Vidare forskning 

Vi har med vår studie påbörjat arbetet med att kartlägga svenska myndigheters 

interkulturella kommunikationsarbete. Förslag på vidare forskning skulle vara att fortsätta 

undersökningen med material från fler svenska myndigheter så att en nationell kartläggning 

över svenska myndigheters arbetssätt inom interkulturell kommunikation skulle gå att 

urskilja. Även en jämförelse länder emellan hur deras motsvarade arbetsförmedling arbetar 

med interkulturell kommunikation gentemot nyanlända är till förslag.   
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Bilaga: Intervjuguide 

 
 
 
Intervjuguide till Arbetsförmedlingen 
 
 
Inledning 
 
-Förklara syftet med intervjun  

 interkulturell kommunikation i svenska myndigheter 
- Antyda vad vi är intresserade av att få veta 

 myndighetens kommunikation och arbetet gentemot främst nyanlända  
 

Anonymitetsskydd 
 
-Vetenskapsrådets etiska principer 

 Anonymitet och kan när som helst dra sig ur 
-Inspelning bara till för oss, ingen annan kommer att lyssna på bandet 

 
Öppningsfrågor 
 

 Hur länge har du arbetat vid arbetsförmedlingen? 

 Beskriv din arbetsuppgift vid arbetsförmedlingen 
 

Arbetet med nyanlända 
 

 Kan du beskriva hur arbetsförmedlingen i praktiken arbetar med nyanlända?  
 –antal? 

-Hur många på etableringen?  
 Skulle du säga att det har skett en förändring i antalet nyanlända som ni på 

arbetsförmedlingen möter - från det att du började fram tills idag? (ökat/minskat?) 
 Skulle du säga att arbetsförmedlingens sätt att arbeta med nyanlända har förändrats, 

från det att du började fram tills idag? På vilket sätt har det förändrats? 
 
Förberedelser  
 

 När du började arbeta vid arbetsförmedlingen, hur förbereddes du inför arbetet? 
-Introduktion  
-Utbildning 
-Policydokument 
-Workshops 
Vet du om det är lika för alla, oavsett tjänst? (Får alla en introduktionskurs t.ex.?) 

 Upplever du att arbetsförmedlingen ger er tillräckligt med underlag för att på ett 
bra sätt kommunicera med nyanlända? 
 

(Fråga till chef/specialutbildad) 
 

 Enligt arbetsförmedlingens hemsida finns det specialutbildade arbetsförmedlare till 
personer som inte är vana vid svenskt arbetsliv. Skulle du kunna beskriva vad för typ 
av specialutbildning denne får? (vad ingår) 

 utbildning om andra kulturer? (Tid och rum, auktoritet och familjerelationer, 
mansdominerad mm)  
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 Beskriv vilka som menas med “personer som inte är vana vid svenskt arbetsliv”?   
 Hur bedömmer man vilka som får ta hjälp av den här specialutbildade 

arbetsförmedlaren? 
 

Arbetet inför ett handledningsmötet 
 

 Hur förbereder/s du dig/man inför ett handledningsmöte? 
 Förbereder/s du dig/man olika beroende på vem det är du/man ska träffa? 

(-Om du träffar en nyanländ eller icke-nyanländ?) 
 -Någon med andra språkkunskaper? 
 -Någon från annan etnicitet? 

 

Kommunikationen 
  

(Etableringen) 
 Hur upplever du kommunikationen med nyanlända arbetssökanden? 
 Hur skulle du beskriva en bra kommunikation med de nyanlända? Ge exempel.  
 Hur skulle du beskriva en dålig kommunikation med de nyanlända och ge exempel på 

när det inte fungerade?  
-Varför fungerade det inte? 
- Förekommer detta ofta? 

 Hur hanteras brister?  
 

 Upplever du att nyanlända från vissa kulturer är lättare att kommunicera med än från 
andra kulturen? Vilka och varför?  

 
(Övriga)  

 Hur upplevs kommunikationen med nyanlända arbetssökanden? 
 Förekommer det ofta brister i kommunikationen och hur hanteras dessa brister? 
 Kan du ge exempel på en situation när kommunikationen inte fungerade. Varför 

fungerade det inte?   
 
Privata erfarenheter 
 

 Svenskar överlag är ju ganska beresta och har på så sätt blivit exponerade för andra 
kulturer tidigare. Hur skulle du beskriva dina personliga erfarenheter? 
-Rest mycket 
-bott utomlands 
-erfarenhet på hemmaplan?  

 Tror du att dina privata erfarenheter någon gång har hjälpt dig i ditt arbete? 
(Exempel) 

 
Framtiden 
 

 Hur anser du att arbetsförmedlingen arbete fungerar i dagsläget? Behövs det mer 
kunskap inom myndigheten eller är det bra som det är? 

 I och med en ökning av nyanlända invandrare till Sverige, hur tror du 
arbetsförmedlingens arbete kommer att se ut i framtiden?  
 

Avslutningsvis 

-Tacka för att personen tog sig tid 
-Policydokumenten, fråga om vi får tillgång 
 


