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”… det är lättare än man kanske trodde att kommunicera och förstå varandra.” 
 - Informant 2
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1. Inledning
I detta inledande kapitel ges först en bakgrund till uppsatsen, sedan presenteras 
problemet, syftet, frågeställningarna och avgränsningarna. Sist görs en presentation av 
de deltagande organisationerna och uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund
Under 2016 nådde invandringen till Sverige en rekordsiffra på över 160 000 personer 
(SCB, uå). Av dessa var mer än 140 000 personer födda utanför Sverige (SCB, uå). Den 
ständigt pågående in- och utvandringen bidrar till ett mer mångkulturellt samhälle där 
flera olika språk, trossystem och världsåskådningar samsas sida vid sida. 

Ett återkommande begrepp i diskussioner om invandring och det mångkulturella 
samhället är integration, som ofta definieras som en tvåvägsprocess, där den nyanlända 
ska anpassa sig till majoritetskulturen och vice versa. Eller som det går att läsa i 
länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsorientering, Information om Sverige 
”Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med 
varandra.”. Detta är också den definition som denna uppsats använder sig av. 

Forskning (Martínez Avidad & Vásquez, 2016) visar att personliga möten med 
människor från andra kulturer är vitala för att minska fördomar och öka förståelsen för 
andra. Även forskarna Becker, de Wet och Parker (2014) menar att mötet ansikte mot 
ansikte är av central betydelse för att skapa förståelse och acceptans för varandra. Det 
vill säga att direkt kontakt med nyanlända personer, personer på besök i Sverige eller 
med lokalbefolkning på utlandsresor, spelar en avgörande roll för hur en etablerad 
svensk uppfattar och anpassar sig till nyanlända. 

Även för den nyanlände är kontakter med etablerade personer av yttersta vikt. Kontakt 
med etablerade ger den nyanlända en inblick i de etablerades tänkesätt och beteende 
(Kim, 2001). Genom såväl formella som informella kontakter får nyanlända hjälp med 
att hantera svårigheter, liksom möjlighet att träna på språket och lära sig om kulturen 
(Kim, 2001). En känsla av att ha socialt stöd är avgörande för hur snabbt en individ 
känner sig hemma i ett nytt sammanhang (Arasaratnam, 2015). Forskning (Martínez 
Avidad & Vásquez, 2016) visar även att kontakter mellan olika grupper i samhället gör 
det möjligt för en minoritetsbefolkning att själv förbättra sina livsvillkor. Att mötas 
människa till människa är alltså avgörande för en lyckad integration för båda parterna i 
processen.  

Hur lätt det är för en person utifrån att integreras påverkas av hur välkomnande och 
öppet ett samhälle är och hur mycket det kräver att nyanlända ska anpassa sig efter 
majoritetskulturen (Kim, 2001). Hur en nyanländ tas emot kan bero på många olika 
faktorer, till exempel det lokala samhället personen hamnar i eller varifrån personen 
kommer (Kim, 2001). Karlsson (2016, s. 66) menar i sitt examensarbete vid Karlstad 
universitet, att många som kommer till Sverige känner sig välkomnade och väl bemötta,
men att det är svårt att få kontakt med etablerade svenskar: ”det är som en vägg mellan 
dig och svenskarna”.
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Enligt Karlsson (2016) spelar de ideella organisationerna en avgörande roll i 
integrationen av nyanlända. I denna studie används forskarna Wijkström och 
Lundströms (2002) definition av begreppet ideell organisation. Definitionen består av 
fem kriterier. En ideell organisation ska vara formell, privat, självstyrande, ha inslag av 
idealitet och inte dela ut sitt ekonomiska överskott som vinst till ägare eller huvudmän 
(Wijkström & Lundström, 2002).

Kommuner kan ge stöd i boendefrågor och svenskundervisning, men det avgörande för 
hur snabbt en nyanländ kommer in i det svenska samhället och känner sig bekväm i det, 
är att kunna knyta ett lokalt kontaktnät. Rapporten Palett för stärkt civilsamhälle (SOU 
2016: 13) menar att de ideella organisationerna kan ge asylsökande tillgång till 
kontakter med lokalsamhället. De ideella organisationerna erbjuder språkcaféer, 
kompismatchningar, fadderverksamhet med mera. Genom dessa skapas personliga 
möten och vänskapsband kan uppstå. Många föreningar gör ett stort arbete genom att 
ordna allehanda aktiviteter där nya och etablerade kan mötas på lika villkor för att lära 
känna varandra. 

De ideella organisationer som erbjuder verksamheter för nyanlända har vitt skilda 
bakgrunder. Många är gamla etablerade organisationer som verkat länge i Sverige och 
som nyligt börjat erbjuda verksamhet riktat till nyanlända, till exempel 
Friluftsfrämjandet. Det finns stora internationella organisationer som har lång erfarenhet
från internationella uppdrag, till exempel Rädda Barnen. Det finns yngre organisationer 
som uppstått med främsta syfte att skapa möten mellan etablerade och nyanlända, till 
exempel Kompis Sverige och Invitationsdepartementet. Dessutom finns det informella 
sammanslutningar och nätverk som drivs helt av ideella krafter, exempelvis 
Tillsammans för nätverken. Trots stora skillnader i resurser och erfarenhet ställs 
organisationerna inför nya gemensamma utmaningar när de väljer att rikta sig mot 
nyanlända. 

Med tanke på vikten som läggs på de ideella organisationerna i integrationsarbetet är det
intressant att undersöka hur dessa organisationer arbetar med kommunikation i mötet 
med de nyanlända som deras verksamhet riktar sig till. Denna kommunikation mellan 
individer från olika grupper med olika kulturella bakgrunder och erfarenheter är 
definitionen av interkulturell kommunikation (Piller, 2011), som ofta i akademiska 
sammanhang begränsas till interpersonell kommunikation, det vill säga kommunikation 
ansikte mot ansikte (Arasaratnam & Doerfel, 2005). Detta är också definitionen av 
begreppet interkulturell kommunikation som denna uppsats kommer att använda sig av. 
I vissa sammanhang i uppsatsen används begreppet interkulturell dialog. Definitionen är
den samma, men då är avsikten att understryka den interpersonella aspekten av 
kommunikationen. 

1.2 Problem
Frågorna som denna uppsats har växt fram ur är hur det är att varje dag möta och 
kommunicera med människor från olika kulturer med varierande språkkunskaper och 
kunskaper om Sverige. Upplever de som arbetar inom den ideella sektorn att de har den 
kunskap och det stöd som de behöver och vad är det som är avgörande för deras 
uppfattning av en lyckad interaktion? 
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Utbredningen av postbyråkratiska och kunskapsintensiva organisationer har lett till ett 
ökat behov av kommunikationskompetens hos medarbetaren (Heide & Simonsson, 
2011). Trots detta finns det inom organisationskommunikation fortfarande en tendens att
se på medarbetaren som en passiv mottagare av information, istället för en aktiv 
kommunikatör (Heide & Simonsson, 2011). Heide och Simonsson (2011), forskare 
inom strategisk kommunikation vid Lunds universitet, menar att trots att medarbetarens 
roll som kommunikatör mot så väl chefer, andra medarbetare som kunder blir allt 
viktigare, så finns det fortfarande en brist på studier inom organisationskommunikation 
som fokuserar på medarbetaren som en aktiv kommunikatör. Med tanke på 
medarbetarens viktiga roll som kommunikatör och ambassadör blir det intressant även 
ur perspektivet organisationskommunikation att fokusera på medarbetaren och dennes 
uppfattning av kommunikationen. 

Kommunikation är något grundläggande för mänskligheten. Kommunikationsprocessen 
kan kompliceras när det handlar om interkulturell kommunikation. Komplikationer kan 
utgöras av kulturella hinder eller ett stort beroende av dialogen, som kan vara känslig 
och krävande som metod (Larsson, 2011). Samtidigt är undervisning i interkulturell 
kommunikation relativt lågprioriterad vid de flesta svenska högskolor (Larsson, 2010). 

Många initiativ som startats för nyanlända drivs av eldsjälar eller mindre organisationer,
som ibland saknar formell kunskap inom kommunikation. I andra fall kan det vara en 
etablerad organisation som startar upp en ny verksamhet riktad mot nyanlända. 
Gemensamt för många satsningar är avsaknaden av formell kunskap inom interkulturell 
kommunikation. Det är ändå dessa människor som i sin vardag möter de nyanlända och 
kommunicerar över språk- och kulturgränser och som är de som fungerar som 
brobyggare för de nyanlända in i samhället. 

Därför blir det intressant att undersöka hur de anställda uppfattar den interkulturella 
kommunikationen. Bardhan (2011), professor och forskare inom interkulturell 
kommunikation,  menar att för att kunna föra forskningen inom interkulturell 
kommunikation vidare behövs bland annat kvalitativa studier på mikronivå som 
undersöker individer som är framgångsrika i sin interkulturella kommunikation och 
vilka faktorer som gör dem framgångsrika. Här hoppas denna uppsats kunna bidra 
genom att studera den interkulturella kommunikationen på mikronivå utifrån några olika
individers uppfattning av densamma. Uppsatsen kommer att undersöka hur 
interkulturell kommunikation uppfattas av informanterna, de som arbetar med 
kommunikationen i sin vardag. Som stöd och som teoretisk ram kommer teorier om 
interkulturell kommunikationskompetens att användas. Interkulturell 
kommunikationskompetens är en del av forskningsfältet interkulturell kommunikation, 
med fokus på hur individer når fram till medparten i den interkulturella dialogen.

1.3 Syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med denna studie att undersöka 
hur medarbetare vid ideella organisationer uppfattar mötet med nyanlända.

För att svara mot syftet har följande frågeställningar formulerats:
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Hur uppfattas den interkulturella aspekten av dialogen med nyanlända av de anställda 
vid ideella organisationer i Sverige som har verksamhet för nyanlända?

Vilka likheter och olikheter finns det i uppfattningarna av den interkulturella aspekten 
av dialogen hos medarbetarna i de olika organisationerna?

1.4 Avgränsningar
Denna studie fokuserar på hur medarbetare i ideella organisationer uppfattar den 
interkulturella dialogen. För att begränsa omfattningen av studien och göra den 
hanterbar inom den givna tidsramen undersöks inte hur de nyanlända uppfattar dialogen.

Organisationerna som deltar är ideella organisationer, enligt definitionen i inledningen, 
som anordnar verksamhet för nyanlända. Det vill säga att inga statliga myndigheter, 
kommuner eller företag deltar i studien.

Geografiskt är studien begränsad till organisationer som har verksamhet i Lunds 
kommun. Organisationerna kan ha verksamhet även i övriga landet eller utomlands men
i denna studie berörs endast verksamhet som anordnas i Lunds kommun. Alla 
kommuner har olika förutsättningar och utmaningar och om flera kommuner skulle ha 
inkluderats i studien skulle analysen ha behövt ta hänsyn till dessa faktorer.

Alla informanter som deltar i studien har sin huvudsakliga sysselsättning i 
organisationen, antingen som anställda eller praktikanter, det vill säga att inga 
volontärer deltar i studien. Detta då de anställda arbetar dagligen i organisationen och 
har en kontinuitet och regelbundenhet i sitt uppdrag på ett annat sätt än volontärer, samt 
att de anställda har tillgång till alla eventuella policys, kommunikationsavdelningar och 
annat stöd som kan finnas.

Alla informanterna har i sitt arbete kontakt med nyanlända vuxna eller unga vuxna. 
Denna studie fokuserar inte på kommunikationen med nyanlända barn.

Fokuset i studien ligger på den interpersonella kommunikationen, kommunikationen 
mellan individer och kommer därför inte att belysa frågor rörande kommunikation 
mellan organisationer och en grupp av individer.

1.5 Deltagande organisationer
Kompis Sverige grundades helt ideellt våren 2013 i Stockholm och har därefter spridits 
till Skåne (http://www.kompissverige.se). I takt med att organisationen vuxit så har ett 
kansli i Stockholm och ett i Skåne grundats med ett fåtal anställda. Kompis Sveriges 
vision är att öppna upp Sverige och sudda ut gränser mellan etablerade och nya svenskar
genom att skapa personliga möten. Genom djupintervjuer matchas nya och etablerade 
svenskar till kompispar. Utöver matchningen av kompisar erbjuds också kostnadsfria 
aktiviteter som vem som helst som vill lära känna nya människor kan gå på.

Eos Cares är en del av IK EOS, södra Sveriges största basketklubb 
(https://www.eoscares.se). 2016 startades ett språkcafé av aktiva inom IK EOS, vilket 
blev startskottet för Eos Cares. Verksamheten har sedan vuxit till att inbegripa flera 
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olika aktiviteter, bland annat basket, öppen förskola, spelkvällar och att laga mat 
tillsammans. 

Tamam har sin grund i en grupp engagerade som 2003 började ordna aktiviteter för 
ungdomar i förberedelseklasserna vid en skola i Lund (http://tamam.se). Tanken var att 
skapa en meningsfull fritid för eleverna. Gruppen växte i antalet engagerade och 
aktiviteter och år 2008 grundades föreningen Tamam. Sedan har organisationen fortsatt 
växa och finns nu på flera orter i Sverige. Organisationen arbetar för mångfald, anti-
rasism och ungas samhällsengagemang och strävar efter ett samhälle präglat av vänskap
utan gränser. 

1.6 Disposition

Uppsatsen är disponerad enligt följande: i kapitel två görs en genomgång av tidigare 
forskning kring interkulturell kommunikation för att ge en bakgrund till det undersökta 
ämnet samt den teoretiska utgångspunkten som presenteras i kapitel tre. 

I kapitel tre presenteras teorier kring kommunikation, kultur, interkulturell 
kommunikation samt interkulturell kommunikationskompetens. Den modell för 
interkulturell kommunikationskompetens som kommer att användas i analysen 
presenteras. 

I kapitel fyra diskuteras val av metod, genomförande av studien samt reliabilitet, 
validitet och etiska frågor kring forskning. 

Kapitel fem redovisar resultatet av det empiriska materialet. 

I kapitel sex redovisas analysen av resultatet och i kapitel sju finns en avslutande 
diskussion. 

Uppsatsen avslutas med att i kapitel åtta presentera uppslag för vidare forskning.

2 Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras interkulturella studier av intresse för denna uppsats. Först 
görs en internationell överblick, följt av svenska studier som undersöker mer specifika 
aspekter relevanta för uppsatsen.

2.1 Interkulturell kommunikation
Sett ur ett internationellt perspektiv är interkulturell kommunikation ett relativt väl 
undersökt forskningsområde. Interkulturell kommunikation studerar olika kulturella 
eller andra gruppers interaktion sinsemellan (Scollon & Scollon, 2001). Det är ett 
tvärvetenskapligt forskningsfält där forskare från flera olika discipliner deltar, till 
exempel antropologi, kommunikation, sociologi och psykologi. Det närliggande 
begreppet tvärkulturell kommunikation utgår från nationella, kulturella eller andra 
grupper och jämför särdragen i kommunikationen inom dessa grupper (Scollon & 
Scollon, 2001). Denna uppsats kommer att fokusera på interkulturell kommunikation, i 
motsats till tvärkulturell kommunikation. 
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Gemensamt för många av de tidigare studierna inom interkulturell kommunikation är att
det lagts mycket fokus på att hitta kulturella skillnader i kommunikationsmönster och 
hur kommunikationen kan vara effektiv trots skillnaderna. Det finns många studier inom
organisationskommunikation där kommunikationen mellan anställda på ett bolag och de
anställda på dess dotterbolag i en annan del av världen har studerats, studier om 
utbytesstudenters eller immigranters upplevelser, samt studier inom hälsovården. 
Gemensamt för de flesta studier inom området är att de domineras av ett västerländsk 
perspektiv (Oliha, 2012). Detta syns tydligt då studierna ofta är utförda i amerikanska 
bolag som samarbetar med företag i Asien, eller bland immigranter i Nordamerika. 

Studier inom interkulturell kommunikation som handlar specifikt om ideella 
organisationer är svårare att hitta. De som går att finna handlar ofta om organisationer 
från väst och deras arbete i andra delar av världen. Ett exempel är Sackey, Clark och 
Lins (2017) studie om en ideell organisation från USA och dess kommunikationsstrategi
inom ett program i Ghana vars syfte var att utrota malaria. Studien undersökte om den 
valda kommunikationsstrategin var anpassad efter den lokala kulturen, samt om den 
överensstämde med de av tidigare forskning rekommenderade deltagarbaserade 
kommunikationsapproachen. Deltagarbaserad kommunikation innebär att låta 
deltagarna i projektet ha medbestämmanderätt i utformningen av projektet. Som metod 
har kvalitativa intervjuer med både de lokalt anställda på organisationen samt lokalbor 
använts. Slutsatsen som dras är att på det stora hela hade organisationen anpassat sin 
kommunikationsstrategi efter lokala förhållanden och programmet uppfattades som 
lyckat. Även detta exempel är en amerikansk organisation som arbetar utanför den 
västerländska världen, men det intressanta här är att studien genom kvalitativa intervjuer
försöker fånga deltagarnas uppfattning av kommunikationen. Metoden och syftet i 
studien liknar denna uppsats.

Ett ganska typiskt exempel på internationella studier inom ämnet är Raju (2012) som 
har studerat processen då ett företag i USA flyttade delar av sin verksamhet till Indien. 
Raju undersökte hur det kan förekomma problem i kommunikationen trots att det inte 
finns en egentlig språklig barriär, eftersom alla anställda i Indien talade flytande 
engelska. Enligt Raju har tidigare studier kommit fram till att kommunikation är av 
yttersta vikt vid outsourcing, men få studier har fokuserat på vilka problem som kan 
uppstå, anledningen till dem och lösningen på frågorna. I studien har enkäter använts för
att skapa en bild av var problemen uppstår och vilka kommunikationskanaler de 
anställda föredrar. Sedan har 45 enskilda intervjuer och en gruppintervju genomförts för
att öka förståelsen av dissonansen i kommunikationen. Raju drar slutsatsen att 
utbildning inom interkulturell kommunikation är avgörande för ett lyckat samarbete. 
Det är relevant för denna uppsats att reflektera över om det är just utbildning som är 
viktigt i interkulturell kommunikation. Frågan är om Rajus slutsatser beror på skillnader
i kommunikation i USA och Indien, eller om det skulle kunna förklaras med skillnader i
kulturen mellan de olika företagen. 

De flesta studier som har ett fokus på den individuella upplevelsen är studier som 
undersöker immigranters och utbytesstudenters upplevelser i väst. Dessa kan vara 
relevanta för denna studie, då de kan peka på viktiga faktorer för en lyckad 
interkulturell kommunikation från den nyanländes sida. Ett intressant exempel är 
Florack, Rohmann, Palcu och Mazziottas (2014) studie av spansktalande immigranters 
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upplevelse i Tyskland. Florack et al. studerar vikten av tidig kontakt med 
lokalbefolkningen i det nya värdlandet för individens självförtroende i interkulturell 
kommunikation. Studien är baserad på över 200 enkätsvar från personer födda i ett 
spansktalande land, men bosatta i Tyskland då studien genomfördes. Svaren jämfördes 
mot kommunikationsforskaren Gudykunst teori Anxiety and Uncertainty Management 
theory of communication. Studien drar slutsatsen om en stark korrelationen mellan tidig 
kontakt med etablerade tyskar och låg ängslan inför kommunikationen, det vill säga bra 
självförtroende i kommunikationssituationer. Detta går i linje med Putnams (1995), 
professor i statsvetenskap, beskrivning av socialt kapital som nätverk, normer och tillit 
som underlättar samarbete för en gemensam nytta. Enligt Florack et al. skulle det 
innebära att nyanlända i Sverige tidigt i sin vistelse behöver komma i kontakt med 
etablerade svenskar för att maximera chansen att den nyanlände ska känna 
självförtroende i sitt umgänge med etablerade. Att de som deltar i en situation som 
innebär kommunikation inte känner ängslan är en bra grund för ett integrationsarbete.  

Young och Schartner (2014) har undersökt internationella studenters uppfattning av sin 
vistelse i Storbritannien. Studien har följt två grupper av studenter som kommit till 
Storbritannien för att genomföra sina universitetsstudier på avancerad nivå. En grupp 
studerade interkulturell kommunikation, medan den andra gruppen studerade 
undervisning i engelska som andra språk. Som metod i studien analyserades 
studenternas akademiska prestationer, kombinerat med semistrukturerade intervjuer vid 
tre tillfällen: vid ankomst, när halva programmet gått och när programmet var avklarat. 
Young och Schartner drar slutsatsen att de som studerade ämnet interkulturell 
kommunikation klarade sig bättre akademiskt än kontrollgruppen, samt att 
kombinationen av att studera interkulturell kommunikation och att genomleva en 
interkulturell upplevelse verkade bidra till ökad eftertanke bland studenterna. Även om 
studenternas situation i studien skiljer sig både från informanternas i denna studie och 
från de nyanländas i Sverige, är det ändå intressant att reflektera över att utbildning och 
kunskap om interkulturell kommunikation kan spela roll för individens upplevelse av 
den interkulturella kommunikationen.

O’Reilly et al. (2015) har undersökt läkares, nyanländas och tolkars kommunikation 
sinsemellan och jämfört användningen av formella och informella tolkar i mötet patient-
läkare med syftet att hitta en best practice. Studien använder sig av en deltagarbaserad 
metod, där läkare, tolkar och nyanlända har fått delta i gruppdiskussioner. O’Reilly et al.
(2015) drar slutsatsen att formellt utbildade tolkar accepteras som best practice av alla 
deltagarna i studien. I studien lyfts saknaden av ett gemensamt språk fram som ett 
problem och kroppsspråk och visuella hjälpmedel ses som bristfälliga hjälpmedel som 
inte kan kompensera för den verbala kommunikationen som ses som avgörande för ett 
lyckat möte. Dessutom lyfts tid och kontinuitet i förhållandet mellan tolk och läkare 
som en faktor för ett framgångsrikt samarbete. Om en läkare tillåts jobba kontinuerligt 
med samma tolk kan de bygga tillit till varandra och deras samarbete förbättras. 

Sammanfattningsvis finns en stor internationell dominans mot ett perspektiv där olika 
organisationer ger sig ut i världen för att möta och kommunicera med andra kulturer. 
Den andra starka strömningen är ett fokus på immigranters upplevelser i väst. 
Gemensamt för de flesta studier är att de är genomförda av forskare från väst, med 
tonvikt på anglosaxiska forskare. De nyare strömningarna inom forskningen som 
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belyser vikten av att ta hänsyn till maktstrukturer och etnocentrism har ännu inte lett till 
speciellt många fallstudier utan vilar än så länge på en mer teoretisk bas. 

2.2 Interkulturell kommunikation i Sverige
I Sverige är interkulturell kommunikation fortfarande ett relativt outforskat område, 
liksom den interkulturella aspekten inom strategisk kommunikation (Magnusson, 2014).
I stort är det fortfarande en vit västerländsk norm som härskar inom området 
(Magnusson, 2014), precis som i den internationella forskningen. Med tanke på de 
förändringar som sker i det svenska samhället, med invandring, utvandring och 
återinflyttning kan det bli mer och mer intressant att problematisera och lyfta fram den 
interkulturella aspekten i kommunikation.  

De studier som gjorts i Sverige har till stor del utförts inom förskola och skola med 
tonvikt på interkulturell pedagogik och språkfrågor, eller inom sjukvården där flera 
studier har gjorts med fokus på arbetsplatskommunikation ofta ur den flerspråkiga 
arbetstagarens synvinkel, eller relationen vårdare-vårdtagare. Dessa kommer inte att 
beröras här, då de inte är relevanta för denna uppsats. Jag har inte hittat många studier 
som utförts inom den ideella sektorn med fokus på interkulturell kommunikation. 

Två relevanta avhandlingar inom medie- och kommunikationsvetenskap har gjorts vid 
Lunds universitet, Larsson (2010) som studerat svenskars kommunikation utomlands 
och Magnusson (2014) som studerat Räddningstjänsten Syds kommunikation i Malmö 
med fokus på förtroendeskapande och interkulturell kompetens. 

Larssons (2010) avhandling Att bygga broar över kulturgränser beskriver svenskars 
kommunikation med ”icke-svenskar” i samband med arbete utanför Sverige. Studien 
består av 30 kvalitativa djupintervjuer med personer som har eller har haft arbeten där 
interkulturell kommunikation utanför Sverige förekommer. Syftet med avhandlingen är 
att öka kunskapen om svenskars interkulturella kommunikation. Larsson letar efter 
samband mellan valet av sätt att kommunicera och individens kulturella eller 
professionella identitet. Larsson drar slutsatsen att den professionella identiteten 
påverkar valet av kommunikationsstrategi mer än en kulturell identitet och att allmänna 
kommunikationsteorier lämpar sig väl för att studera även interkulturell 
kommunikation. 

Magnussons (2014) avhandling Att säkerställa att vi är välkomna. Om organisationers 
strategiska kommunikation och förtroendeskapande arbete i det mångkulturella 
samhället är en studie om Räddningstjänst Syds förtroendeskapande arbete i det 
mångkulturella Malmö. Magnusson studerar retoriken som används i arbetet samt vilka 
interkulturella kompetenser som konstrueras i arbetet att skapa förtroende. Studien 
baseras både på intervjuer av anställda på Räddningstjänst Syd och observationer av 
arbetet. Några av slutsatserna som Magnusson drar i sin avhandling är att det är viktigt 
med balans och medvetenhet i den interkulturella kommunikationen. När en 
organisation lyfter fram och problematiserar interkulturell kompetens skapas 
automatiskt skillnader mellan kulturer, vilket kan leda till hierarkier. Samtidigt finns 
reella problem i att helt strunta i att problematisera ämnet, för då riskeras det att bortse 
från relevanta skillnader som kan komplicera arbetet. Magnusson betonar vikten av 
empati och av att aktivt lyssna i den interkulturella kommunikationen.
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Utöver dessa två avhandlingar har några intressanta uppsatser på kandidat- och 
magisternivå skrivits om närliggande ämnen, exempelvis Jörgensen och Persson-Bergs 
(2016) kandidatuppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap som beskriver 
immigranters relation till Migrationsverket. Genom kvalitativa intervjuer och en 
observation på Migrationsverket undersöker Jörgensen och Persson-Berg hur 
immigranter uppfattar Migrationsverket. Analysen baseras på interkulturell 
kommunikationskompetens, som definieras som acceptans av och vilja att förstå de 
värderingar som ”den andres” beteende grundar sig på. Slutsatserna som dras i studien 
är att respondenterna i studien generellt har högt förtroende för Migrationsverket och de
anställda har generellt en ganska hög interkulturell kommunikationskompetens, med 
vissa tendenser till generaliseringar av klienterna. 

En i sammanhanget intressant uppsats är Sandberg och Häggbloms (2016) studie om 
arbetsförmedlingens kommunikation mot nyanlända. Sandberg och Häggblom har 
genom en intervjustudie undersökt hur kommunikationen ser ut, om det görs 
anpassningar och hur eventuella brister hanteras. Sandberg och Häggblom menar att 
arbetsförmedlingen i högsta grad arbetar med interkulturell kommunikation, som här 
definieras som något som ”tar form när två samtalspartners besitter olika språkliga och 
kulturella bakgrunder i en konversation”. Sandberg och Häggblom väljer dock att inte 
fokusera på den interpersonella kommunikationen, utan på kommunikationen mellan en 
myndighet och dess medborgare.   

Sammanfattningsvis finns det inte lika mycket skrivet om interkulturell kommunikation 
i Sverige som internationellt. I den svenska forskningen går det att hitta ett mindre antal 
studier som undersöker svenska organisationers, eller deras representanters, 
kommunikation med utländska samarbetspartners. Utöver dessa går det att framförallt 
hitta studier kring myndigheters och kommuners kommunikation med nyanlända där 
interkulturella teorier har använts.

3 Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten för analysen av det empiriska 
materialet att presenteras. Eftersom interkulturell kommunikation består av två delar, 
kommunikation, samt kommunikation mellan kulturer, kommer först begreppen 
kommunikation och kultur att beröras för att sedan ge en överblick över fältet 
interkulturell kommunikation. Sedan diskuteras interkulturell 
kommunikationskompetens för att slutligen presentera och diskutera den modell som 
kommer att användas i analysarbetet.

3.1 Kommunikation
Kommunikation är ett begrepp med många olika definitioner. Därför är det av vikt att 
precisera synen på kommunikation i denna uppsats. Uppsatsen ansluter till en 
socialkonstruktivistisk syn på kommunikation. Kommunikation ses som komplexa 
processer som skapar och tolkar innehåll i ett samspel mellan deltagarna (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012). Vidare är kommunikation ett sätt att konstruera vår 
verklighet och den formar och påverkar våra delade värden (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012).
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Kommunikation är alltså en process som sker mellan två eller flera människor och som 
formar vår uppfattning av verkligheten. Det är av vikt att notera att kommunikation här 
ses som en process där alla parter är delaktiga som medskapare av mening i det som 
kommuniceras. Kommunikation är en delning av den kunskap och information som de 
som kommunicerar besitter.

3.2 Kultur
I denna uppsats ses kultur som något socialt konstruerat. Det innebär att kultur kan ses 
som ett system av värderingar, normer och uppfattningar som påverkar individens 
uppfattning av omvärlden (Larsson, 2011). Detta system är i ständig förändring då 
människor i sina möten med andra människor omvärderar sina uppfattningar, vilket gör 
gränserna mellan kulturer flytande (Larsson, 2011). 

Begreppet nationalkultur används vanligtvis för att beteckna en statisk företeelse 
(Larsson, 2011), vilket gör att den inte är användbar här. Det vill säga att begreppet 
nationalkultur står i rakt motsats mot begreppet kultur, som det används i denna uppsats 
som något i ständig rörelse som skapas och omdanas i samspelet mellan individerna. 

Det finns forskare (Piller, 2011) som menar att fältet interkulturell kommunikation är 
ännu en domän där begreppet kultur som en specifik livsstil av olika nationella och 
etniska grupper konstrueras. Därför är det viktigt att problematisera begreppet kultur 
och hur det används. Det är viktigt att understryka att kultur är föränderligt, något som 
konstrueras av kommunikationen mellan människor, så att inte studien som är tänkt att 
studera kultur som något föränderligt istället cementerar fördomar om kultur som något 
beständigt, tillhörande vissa nationella eller etniska grupper. När begreppet 
interkulturell kommunikation används, skapas samtidigt olika grupper av ”vi och de”, 
de grupper som kommunikationen sker emellan. Detta är inte helt oproblematiskt och 
har diskuterats i olika sammanhang. Forskarna Sinatti och Horst (2015) undersökte till 
exempel hur ”vi och de” konstrueras i utvecklingssamarbeten. När ”vi” i väst hjälper 
”de” i utvecklingsländer blir det underförstått att hjälpen bara är enkelriktad, att ”de” 
inte kan hjälpa ”oss”, liksom att ”vi” inte kan lida (Sinatti & Horst, 2015). Sinatti och 
Horst (2015) föreslår som lösning på frågan att inkorporera immigranter i 
utvecklingsindustrin, snarare än att bredda industrins förståelse av utveckling. Forskarna
Maric och Spotti (2016) har identifierat tendenser till liknande grupperingar även bland 
nyanlända. Maric och Spotti (2016) menar samtidigt att det är möjligt att byta 
tillhörighet mellan olika grupperingar och skapa en mångfacetterad identitet som går 
långt bortom den nationella och etniska identiteten. 

3.3 Interkulturell kommunikation
När kommunikation är en delning av kunskap där båda parter är medskapande ställs 
vissa krav på att kunna göra sig förstådd. Människors tidigare erfarenheter påverkar hur 
kommunikationen tolkas (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Samtidigt är det just 
genom kommunikation som människors kunskap, förståelse och handlingsberedskap 
kan förändras (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Vad händer när parterna i en 
dialog har helt olika erfarenheter och saknar ett gemensamt språk som båda parter 
känner sig lika säkra på?
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Interkulturell kommunikation är en ganska ny disciplin inom den akademiska världen. 
Den började ta form efter andra världskriget i och med Edward Halls omarbetning av 
antropologiska studier mot interkulturell kommunikation (Larsson, 2011). Hall lade 
grunden till forskningsfältet och introducerade begreppen högkontextkultur, en kultur 
där kulturen inte behöver beskrivas, där den ”sitter i väggarna”, respektive 
lågkontextkultur, en kultur med många förändringar vilket gör verbala förklaringar av 
kulturen nödvändiga (Larsson, 2011). 

När forskningen inom interkulturell kommunikation ännu låg i sin linda på 1960-talet 
var forskarna påverkade av det rådande positivistiska paradigmet och arbetade 
kulturgeneraliserande, genom att försöka hitta gemensamma drag för olika kulturer 
(Larsson, 2011). Socialpsykologen Hofstedes forskning om de fem olika dimensionerna 
hos nationalkulturerna har haft stor påverkan på synen på hur olika kulturer utvecklas 
under de senaste tjugo till trettio åren (Larsson, 2011). Hofstede har kritiserats kraftigt 
för sina studier och för den definition av kultur som han använde, som något statiskt och
oföränderligt (Larsson, 2011).  

På 1980-talet började fokus flyttas mot tanken att kultur är socialt konstruerat (Larsson, 
2011). Från 1990-talet och framåt menar allt fler forskare att det räcker med rena 
kommunikationsteorier för att undersöka och förklara interkulturell kommunikation 
(Larsson, 2011). Det är intressant att notera att det finns en diskrepans inom 
forskningsfältet. Samtidig har exempelvis Magnusson (2014) i sin avhandling noterat att
det finns faktiska problem som kan leda till komplikationer om ingen hänsyn tas till 
kulturella skillnader. Därför har denna uppsats ändå vinklats för att undersöka 
kommunikation ur ett interkulturell perspektiv.

Det finns nyare strömningar i forskningen om interkulturell kommunikation som 
betonar mikronivån, det individuella mötet, där tyngdpunkten läggs på hur den 
individuella representanten för organisationen lyckas kommunicera med representanten 
för det mångkulturella samhället (Magnusson, 2014). Nyare ansatser i forskningen 
påpekar att det inte räcker att studera mikronivån, utan att dessa möten måste 
kombineras med en medvetenhet om maktstrukturer i samhället som reproduceras av 
organisationernas kommunikation (Magnusson, 2014). Det ses som allt viktigare att 
problematisera begreppet kultur, samt maktstrukturerna i kommunikationen och att 
lyssna på de som saknar makt i sammanhanget för att inte riskera att tvinga in ”de 
andra” i grupper och strukturer som forskaren ser som viktiga (Magnusson, 2014). 

Xu (2013, s. 394), forskare inom kommunikation vid Honkong Baptist university, 
sammanfattar andemeningen i interkulturell kommunikation med följande ord, vilka 
också beskriver väl hur denna uppsats positionerar sig i forskningen:

Being dialogic and intercultural is to celebrate difference and plurality, and to 
engage in dialog of different discourses with an awareness of differences 
between cultures. Only in this spirit can people of different cultures participate 
equally and make contributions to intercultural communication beyond their 
cultural constraints.
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3.3.1 Interkulturell kommunikationskompetens

Interkulturell kommunikationskompetens är en del av fältet interkulturell 
kommunikation (Arasaratnam & Doerfel, 2005). Enligt Arasaratnam (2015) har 
interkulturell kommunikationskompetens studerats förvånansvärt lite de senaste åren, 
trots att det finns ett allt större behov av det. I och med den ökande globaliseringen och 
migrationen borde det finnas ett allt större intresse för att undersöka och problematisera 
interkulturell kommunikationskompetens. 

Begreppet interkulturell betyder som tidigare diskuterats, mellan olika kulturer eller 
grupper. Men kompetens är ett begrepp som ofta uppfattas som subjektivt, vilket gör det
svårt att definiera (Arasaratnam & Doerfel, 2005,). Nationalencyklopedin beskriver 
kompetens som att ”vara bra på nånting”, vilket är en ytterst subjektiv beskrivning, då 
vad som är ”bra” kan uppfattas olika av olika personer. Det finns en konsensus bland 
forskarna inom området att interkulturell kommunikationskompetens består av 
”effektivitet”, definierat som förmågan att uppnå sina mål, och ”lämplighet”, definierat 
som att visa förväntat och accepterat beteende i den specifika interkulturella situationen 
(Arasaratnam & Banjaree, 2011).

Magnusson (2014) beskriver den interkulturella kompetensen som delad in i 
kulturperspektivet och attitydperspektivet. Kulturperspektivet beskriver den 
interkulturella kompetensen som bestående av kunskap om olika gruppers seder, 
normer, religion med mera (Magnusson, 2014). Attitydperspektivet beskriver den 
interkulturella kompetensen som att ”ha en öppen, tålmodig, och tolerant attityd och 
inställning, till uppdraget, till kulturskillnaderna… och till de kommunikativa 
utmaningarna som uppstår generellt sett i arbetet.” (Magnusson, 2014, s. 113). 
Samtidigt betonar flera forskare (Magnusson, 2014; Xu, 2013) vikten av att inte 
överdrivet understryka kulturella skillnader för att inte riskera att skapa grupperingar 
och makt obalans. Magnusson (2014) menar dock som tidigare konstaterats att det finns
en risk i att förbise relevanta skillnader som kan leda till onödiga komplikationer i 
kommunikationen. Denna uppsats ansluter sig till Magnussons (20114) beskrivning av 
interkulturell kommunikationskompetens, men har en stor medvetenhet kring risken att 
skapa grupperingar och makt obalans. 

Kritiker av begreppet interkulturell kommunikationskompetens anser att begreppet 
bygger på ett västerländskt perspektiv, som gör att värdkulturens 
kommunikationsmönster understryks medan andra grupper marginaliseras (Xu, 2013). 
Det existerar även en diskussion inom området huruvida interkulturell 
kommunikationskompetens endast är en form av interpersonell kompetens. Kritiker 
menar att det snarast är den interpersonella kommunikationsstilen som är avgörande i 
kommunikationen och att detta samband kräver vidare studier (Kealey, 2015).  

3.3.2 The Integrated Model of Intercultural Communication 
Competence

Forskarna Arasaratnam och Banjaree (2011) har presenterat en modell för interkulturell 
kommunikationskompetens som heter the Integrated Model of Intercultural 
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Communication Competence  som lyfter fram fem variabler som enligt forskarna 
associeras med interkulturell kommunikationskompetens: 

• interkulturell utbildning/erfarenhet
• empati
• motivation
• attityd mot andra kulturer 
• att aktivt lyssna

Dessa fem variabler går även att dela in i kulturperspektiv och attitydperspektiv enligt 
Magnussons (2014) modell. Den interkulturella utbildningen/erfarenheten ger kunskap 
om olika grupper och deras sätt att leva, medan empati, motivation, attityd mot andra 
kulturer och att lyssna är alla olika typer av attityder.  

Denna studie baserar analysen av uppfattningen av den interkulturella 
kommunikationen i ideella organisationer på Arasaratnam och Banjarees (2011) modell,
då den tar hänsyn till mycket av den kritik som riktats mot forskningsfältet interkulturell
kommunikation och interkulturell kommunikationskompetens. Exempelvis lyfter 
Arasaratnam och Banjaree (2011) fram attityd mot andra kulturer som en avgörande 
faktor för den interkulturella kompetensen. Deras tankar får stöd av bland annat 
Benhabib (2002, refererad i Xu, 2013), professor i statsvetenskap vid Yale University, 
som menar att universell respekt och ömsesidighet är de styrande principerna för 
interkulturell kommunikation, och det enda som möjliggör interkulturell interaktion 
utan att en part dominerar över den andra. 

De fem punkterna i modellen: interkulturell utbildning/erfarenhet, empati, motivation, 
attityd mot andra kulturer och att lyssna kommer att vara hörnstenar i analysarbetet och 
fungera som ram för arbetet i att undersöka de anställdas uppfattning av den 
interkulturella interpersonella dialogen. 

4 Metod

I detta kapitel kommer den valda metoden, genomförandet av studien, urvalet samt 
tillvägagångssättet för analysen att presenteras och diskuteras. Sedan kommer validitet 
och reliabilitet att redovisas. Sist kommer de etiska frågorna som uppkommit under 
arbetets gång att diskuteras. 

4.1 Kvalitativ intervjustudie
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kommer innehåll och syfte med studien alltid före 
metoden, det vill säga metoden ska utgå från studiens syfte och innehåll. Kvalitativa 
metoder antar att verkligheten är socialt konstruerad och lämpar sig därför väl för 
studier som fokuserar på människor, deras upplevelser och interaktioner (Pickard, 
2013). Då syftet med denna uppsats är att studera individens uppfattning av 
kommunikation och inte att försöka beskriva en objektiv sanning, så är ett kvalitativt 
angreppssätt lämpligt. Därför var även valet att genomföra en intervjustudie självklar. 
Som Kvale och Brinkmann (2014, s. 15) skriver ”Om man vill veta hur människor 
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uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”. Det mest naturliga sättet att 
få inblick i en persons värld är att ställa frågor och prata med denne. 

Som intervjumetod användes den semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade 
intervjun är en intervju med ett antal förutbestämda öppna frågor som kan kompletteras 
med följdfrågor om det under intervjun dyker upp ett ämne som känns viktigt att 
fördjupa sig i (Pickard, 2013). Intervjuguiden med de förutbestämda öppna frågorna 
fungerade som en bas för att säkerställa att alla relevanta områden täcktes in, samtidigt 
som det ändå fanns utrymme att följa upp och utforska intressanta tankar under själva 
intervjun. Intervjuguiden var uppdelad i fyra olika teman (se bilaga 2): 

• bakgrundsinformation, för att ta reda på informantens grad av 
kunskap/erfarenhet inom interkulturell kommunikation

• hur arbetar organisationen, för att få bakgrundsinformation om organisationens 
arbetssätt och därmed förutsättningarna för arbetet

• den individuella uppfattningen, arbetets huvudtema

• framtiden, för att ge informanten möjlighet att vidare reflektera över sin 
uppfattning genom att fokusera på eventuella förändringar i arbetssätt

I intervjusituationerna visade det sig att upplägget fungerade väl, då den tematiskt 
strukturerade intervjuguiden fungerade som stöd och en röd tråd samtidigt som det 
fanns en stor frihet att ställa följdfrågor, vilket gjorde intervjuerna mer lika samtal som 
böljade av och an. I vissa intervjuer behövdes exempelvis flera sonderande följdfrågor i 
stil med ”kan du beskriva känslan?” för att uppmuntra informanten till att utveckla sina 
svar, medan det i andra intervjuer inte var nödvändigt. I alla intervjuerna strävades det 
efter att ställa specificerande frågor för att säkerställa att informantens svar uppfattats 
korrekt och för att försöka förtydliga svaren som är relevanta för studien. På så vis står 
studien på en säkrare grund när det är dags för analys (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver en väl genomförd intervju som en positiv 
upplevelse för den intervjuade, som kan få nya insikter om sin egen livssituation. En av 
informanterna konstaterade spontant i slutet av intervjun att denne hade fått nya insikter 
om sitt eget tänkande och agerade. Informanten menade på att oftast när kommunikation
diskuteras så representerar informanten organisationen, den personliga uppfattningen 
lyfts ytterst sällan fram. 

4.1.1 Genomförande

Tre intervjuer har genomförts som har alla varat mellan 60 och 80 minuter. Alla 
intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte. Intervjuerna genomfördes på en av 
informanten vald plats, vilket gjorde att alla intervjuerna genomfördes på olika platser. 
Två av intervjuerna genomfördes på respektive organisations kontor, då det fanns 
tillgång till ett avskilt rum och en intervju hölls på ett lugnt café valt av informanten då 
det inte fanns ett lämpligt utrymme på dennes kontor.
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Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Under intervjuernas gång skrevs även 
anteckningar om vad som sagts, dels för att fungera som säkerhet ifall tekniken inte 
fungerat, vilket också skedde i en av intervjuerna där en del av intervjun inte spelats in. 
Men också för att det efter första intervjun upptäcktes att när intervjuaren tog 
anteckningar skapades naturliga pauser i samtalet, vilket ofta fick informanten att 
fortsätta prata och utveckla sitt resonemang. 

Intervjuerna har sedan transkriberats direkt efter intervjun. Transkriberingen kan ses 
som en översättning mellan två olika språk, det muntliga och det skriftliga (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Som med all översättning finns det en risk att något i den 
ursprungliga formen går förlorad. När intervjuer transkriberas är det framförallt 
kroppsspråk, intonation, ironi med mera som är svårt att återge. Vid transkribering 
måste ett antal val om formen göras. En transkribering kan vara en ordagrann 
återgivning av ett samtal eller en text som omarbetats till en mer läsbar form. I denna 
studie har transkriberingen gjorts med största möjliga exakthet när det gäller ordval. 
Skratt och längre märkbara pauser har angetts för att ge en mer komplett bild genom att 
beskriva var informanten exempelvis var tvungen att fundera länge innan svar. Däremot 
har intonation inte skrivits ut. Vissa utfyllnadsord som ”liksom” har utelämnats. 
Sammanlagt blev det 30 sidor transkriberat material, samt anteckningar från den del av 
tredje intervjun som inte fångades på band, som sedan har använts som bas för 
analysarbetet. Informanterna har erbjudits att läsa igenom transkriberingen av sina 
respektive intervjuer.

I kvalitativ forskning går datainsamlingen och analysen parallellt och samspelar med 
varandra och bestämmer när det finns nog data (Pickard, 2013). I denna uppsats har tre 
sinsemellan olika ideella organisationer jämförts. Kvale och Brinkman (2014) menar att 
det inte alltid behövs många fall för att göra studien värdefull. Enskilda fall som är väl 
beskrivna och satta i en kontext kan också bidra med ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 
2014). Redan efter tre intervjuer började en viss känsla av mättnad uppstå, genom att 
alla tre informanterna lyfte likartade tankar och uppfattningar. Därför togs beslutet att 
stanna vid tre intervjuer och analysen har istället gått på djupet i empirin. 

I citaten som används i uppsatsen har vissa ord varit tvungna att uteslutas för att 
garantera informantens anonymitet. Exempelvis har ord som hänvisar till vissa typer av 
aktiviteter som bara en av de deltagande organisationerna anordnar tagits bort och 
ersatts av tre punkter: … Samma symbol har använts i citat där överflödiga ord eller 
bisatser har uteslutits för läsbarhetens skull.

4.2 Urval
Studien består av tre individuella semistrukturerade intervjuer. Informanterna har valts 
på basen av att de har sin huvudsakliga sysselsättning i ideella organisationer med 
verksamhet för nyanlända i Lunds kommun. Organisationerna som deltar har alla för 
närvarande verksamhet riktat mot nyanlända unga vuxna eller vuxna, antingen som en 
del av sin verksamhet eller som den bärande idén hela verksamheten vilar på. 

Informanterna är alla anställda eller praktikanter på heltid vid de ideella 
organisationerna och är alltså inte volontärer. Detta har ställts som urvalskriterium 
eftersom den anställde generellt sätt har en annan kännedom om processerna i 
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organisationen, en daglig kontinuitet i sitt arbete och har ofta tillgång till mera 
information än en volontär.  

Alla informanterna har lite olika titlar och ansvarsområden inom sina respektive 
organisationer. Att hitta personer med exakt samma arbetsbeskrivning och titel har inte 
varit möjligt, då alla organisationerna ser olika ut, beroende på storlek och 
organisationsform. Det viktiga har därför varit att hitta informanter som i sitt dagliga 
arbete kontinuerligt möter nyanlända.

Själva urvalet av informanterna har skett via ett så kallat ”snöbollsurval”. I ett 
snöbollsurval kontaktas först en informant som sedan kan föreslå personer eller fall som
kan vara av intresse för studien (Pickard, 2013). I detta fallet har en organisation 
kontaktats först. Denna har sedan tipsat om flera möjliga organisationer och även 
kontaktpersoner inom organisationerna. Dessa har sedan kontaktats. I ett fall har 
begäran skickats vidare inom organisationen till någon som den först kontaktade har 
ansett ”mer lämplig” och i ett fall tackade organisationen nej, med hänvisning till 
tidsbrist. I övrigt har de som först kontaktats även deltagit i intervjuerna.

4.3 Analys
Det finns olika sätt att analysera det insamlade materialet. I detta fall består det 
insamlade materialet, det vill säga empirin, av intervjuer som transkriberats från 
inspelningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är kodning eller kategorisering det 
vanligaste sättet att påbörja analysarbetet av den insamlade datan. Kritiker menar att 
kodning riskerar att reducera intervjuerna till kategorier (Kvale & Brinkmann 2014). 
Detta skulle kunna göra att nyanserna och rikedomen i det ursprungliga samtalet 
försvinner. Trots risken att reducera samtalen till kategorier, känns kodning ändå som ett
sätt att få en översikt över den insamlade empirin. 

Pickard (2013) rekommenderar constant comparative coding som analysmetod till den 
nye forskaren, vilket är metoden som använts i detta arbete. Metoden består av tre 
moment, öppen, axial och selektiv kodning (Pickard, 2013). Den öppna kodningen har 
då som mål att dekonstruera data för att kunna studera likheter och olikheter i den 
(Pickard, 2013). På så vis går det att se vilka teman är återkommande i intervjuerna och 
intressanta att fördjupa sig i. Därför har arbetet med analysen börjat med en öppen 
kodning av intervjuerna i olika kategorier. Dessa kategorier har uppkommit ur empirin 
och har inte varit på förhand bestämda. Som steg två i processen har en axial kodning 
gjorts, det vill säga en jämförelse mellan de olika kategorierna för att hitta eventuella 
samband mellan dem. Målet i detta steget är att hitta villkoren för att ett visst fenomen 
ska förekomma, samt sammanhanget där det förekommer (Pickard, 2013). Som sista 
steg har en selektiv kodning gjorts där några huvudkategorier har identifierats. 
Kategorierna presenteras i kapitel 5 Resultat och exemplifieras med citat. Avlsutningvis 
har de identifierade kategorierna relaterats till den valda modellen som presenterats i 
avsnitt 3.3.2 The Integrated Model of Intercultural Communication Competence.  

4.4 Metodkritik, reliabilitet och  validitet
Kvalitativa forskningsmetoder och det socialkonstruktivistiska synsättet har kritiserats 
för att inte vara nog objektiva och inte generaliserbara med hänvisning till att resultatet 
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påverkas i hög grad av forskaren och deltagarna (Eksell & Thelander, 2014; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Därför behövs en medvetenhet hos forskaren genom hela processen 
att all subjektivitet är omöjlig att fjärma från undersökningen (Pickard, 2013). Genom 
att vara medveten om detta kan forskaren upptäcka och försöka minimera effekterna av 
sin egen subjektivitet. Samtidigt är målet inom den kvalitativa forskningen inte att 
sträva efter generaliseringar, istället ger forskningen rika beskrivningar på individuell 
nivå (Pickard, 2013). Då generaliseringar är svåra, bör forskaren sträva efter att återge 
sina resultat och sin analys på nog detaljerad nivå för att den ska kunna överföras i ett 
annat sammanhang (Pickard, 2013). I denna studie har resultatet återgetts med så 
mycket detalj som möjligt, med hänsyn taget till informanternas anonymitet. På så vis 
har det genom arbetet funnits en medvetenhet om utmaningen i att göra resultatet 
överförbart.

Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet och om samma resultat kan 
reproduceras vid ett annat tillfälle av en annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Det är en intressant fråga. I denna studie är det tveksamt om så skulle vara fallet. Då 
uppsatsen vilar på en socialkonstruktivistisk syn på kunskap, kultur och verklighet 
betyder det att eftersom verkligheten omformas konstant i individens samspel med 
andra så är det i stort sett omöjligt att reproducera denna studie. Eftersom informanterna
löpande träffar nya människor som de inbegriper sig i dialog med betyder det att varje 
möte, varje dialog de har, omformar deras verklighet och deras uppfattning. Om samma 
studie görs om ett halvår eller ett år så har informanterna mer erfarenhet och kunskap 
om hur den interkulturella dialogen fungerar, vilket betyder att deras uppfattning med 
största sannolikhet har förändrats, vilket skulle leda till andra svar. Samma sak om en 
annan forskare skulle ha genomfört denna studie. I forskarens och informanternas dialog
skulle med största sannolikhet uppkomma annan kunskap som skulle påverka svaren. 

Validitet syftar till om en metod undersöker vad den påstås undersöka (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Validitet och validering är något som bör genomsyra hela 
forskningsprocessen från början till slut. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är 
viktigt att det inte bara är slutprodukten som valideras utan att valideringen är en 
levande del av hela arbetsprocessen. Inom kvalitativ forskning uppstår en viss 
problematik kring validering av undersökningar då ingen allmängiltig modell finns att 
tillgå (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2014) använder frekvent 
begreppet ”hantverksskicklighet” som i kombination med kvaliteten på forskarens 
tidigare arbeten spelar en stor roll i hur validiteten i forskningen uppfattas. 

Som ny på forskning saknar jag så väl hantverksskicklighet som tidigare forskning att 
luta mig mot, vilket har gjort att för att styrka validiteten i denna uppsats har stor vikt 
lagts vid Kvale och Brinkmans (2014) översikt över validitetsfrågor i en 
intervjuundersökning. Dessa är tematiserade över sju stadier och spänner från planering 
till rapportering och har fungerat som stöd genom hela studien för att problematisera 
och väcka frågor kring arbetet. 

4.5 Etiska frågor
När forskningsintervjun används som metod finns ett antal etiska dilemman som det är 
viktig att vara öppen inför (Kvale & Brinkmann, 2014). Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver fyra etiska huvudkrav inom den humanistisk- samhällsvetenskapliga 
forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Denna studie har tagit hänsyn till dessa fyra huvudkrav genom att alla 
informanter har informerats både skriftligt och muntligt om syftet med studien, att 
deltagandet är frivilligt och att det går närsomhelst att avbryta deltagande. Alla deltagare
har samtyckt till att delta i studien och informerats om att alla uppgifter de lämnar är 
konfidentiella och endast kommer att användas i denna studie. 

Meningen är inte att alla etiska problem ska lösas, snarare att forskaren är uppmärksam 
på möjligheterna och farorna redan i början av arbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). I 
denna studie har den största utmaningen varit att kunna garantera konfidentialitet för 
alla deltagare. Organisationerna som deltar i studien är små med endast ett fåtal 
anställda. För att så långt som möjligt kunna garantera konfidentialitet har här valts att 
inte ge någon bakgrundsinformation om informanterna i form av ålder, kön, utbildning 
eller titel. I de använda citaten nämns heller inte vilken organisation det handlar om, för 
att ytterligare öka konfidentialiteten.

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och det empiriska materialet bestående av tre
semistrukturerade intervjuer sätts i en interkulturell kommunikationskontext. Först 
presenteras i generella drag informanternas bakgrund inom interkulturell 
kommunikation för att därefter presentera de olika kategorier som uppkommit under 
analysarbetet. Texten i dessa avsnitt består endast av material som kommit ur empirin 
och innehåller därmed inte några egna reflektioner. 

5.1 Informanternas bakgrund inom interkulturell 
kommunikation
Informanterna i studien saknar formell utbildning inom interkulturell kommunikation, 
men har genom sitt engagemang i sina respektive organisationer byggt upp erfarenhet. 
Alla har innan sin anställning varit volontärer inom sin respektive organisation och i 
vissa fall även inom andra organisationer med för studien relevanta ansvarsområden. 
Alla har minst tre års erfarenhet av att möta nyanlända, inkluderat tiden som frivillig. 

Alla informanterna beskriver att de fått sin praktiska erfarenhet av att möta individer 
från andra länder till stor del från sina engagemang i sina respektive organisationer. 

Informant 1 berättar: 
Innan det… jag har nästan inte haft någon som helst kontakt med [nyanlända] 
personer som bor i Sverige… Jag har levt ganska isolerat, uppvuxen i en 
kommun där det inte fanns så mycket nyanlända. Gått på skolor där det inte var 
blandat i klasser och sen har jag arbetat på arbetsplatser där vi bara varit 
etablerade svenskar som varit anställda.

Informant 3 har liknande upplevelser: ”Annars, alltså innan jag började på … 
[organisationens namn] har man gått gymnasiet, då ser det ut som det gör. Sen 
universitetet, ser också ut som det gör.”
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Erfarenheten som informanterna har är alltså något de byggt upp under de senaste åren, 
inget de har exempelvis fått under uppväxten. Informant 1 menar vidare att 
kommunikation med nyanlända inte är något som går att lära sig på kurser, utan är en 
praktisk kunskap: 

Det handlar mycket om learning by doing. Det är jättesvårt att genom ett samtal 
undervisa eller förklara för en person hur det är att prata med en person som är 
ny. Man måste hamna i den situationen flera gånger med olika nivåer av 
svenska, olika ursprung och olika personligheter. För att till slut lära sig det här 
som jag känner att jag har, att kunna känna in och se… Men det tar tid. Och 
det... (paus) Jag har i alla fall behövt möta många människor för att lära mig det 
jag kan idag. Funkar inte riktigt att bara gå på en utbildning som Röda Korset 
har i Malmö under en dag.

Erfarenhet är alltså en viktigare faktor för framgång enligt informant 1 än formell 
kunskap. 

Alla informanterna har i sitt nuvarande arbete daglig kontakt med nyanlända, både 
ansikte mot ansikte, men även per mejl, sms och telefon. Alla informanterna har någon 
form av samordnande ansvar när det gäller nyanlända, det vill säga att de ansvarar för 
att ordna olika typer av aktiviteter för både etablerade och nya, samt att de har ansvar 
för vissa delar av kommunikationsarbetet mot nyanlända. Detta innebär att de i sin tjänst
arbetar på olika sätt för att nå ut till nya svenskar och möta de nyanlända. 

Sammanfattningsvis saknar alla informanterna formell utbildning inom interkulturell 
kommunikation, men har flera års praktisk erfarenhet av att möta nyanlända.

5.2 Det personliga mötet och den interkulturella 
dialogen
Det mest frekvent återkommande temat i alla intervjuerna är vikten av det personliga 
mötet, att träffas ansikte mot ansikte och föra en dialog, antingen i möten en och en, 
eller i grupper. Alla informanterna återkommer till det personliga mötet flera gånger 
under intervjuerna i olika sammanhang. Det personliga mötet uppfattas som avgörande 
för hur kommunikationen fungerar och vad den leder till. Det personliga mötet uppfattas
vidare som grunden i att kunna  skapa en relation till den man kommunicerar med. 
Informant 3 sammanfattar det som ”ett personligt möte, att skapa en relation (paus) är ju
det bästa sättet att nå folk”.

Det personliga mötet ger den andre ett ansikte och gör att organisationen går från att 
vara något abstrakt, ett namn, till något konkret och mänskligt. Informanterna beskriver 
att det personliga mötet är viktigt för att skapa tillit mellan den nyanlände och 
organisationen och skapa trygghet för den som ska delta i aktiviteter. Alla tre 
informanterna beskriver att de uppfattar känslan av trygghet som ett behov hos de 
nyanlända och anger som anledning språket och den nyanländes tidigare erfarenheter. 
Informant 1 berättar:
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För att jag märker att många nya svenskar känner sig osäkra i, vad ska man säga,
sin plats i samhället, som jag kan märka att de, många tar inte för sig och känner 
sig inte naturligt välkomna i olika platser, på olika arenor, föreningar, 
föreningsliv och sånt. Många är väldigt osäkra, kommer jag kunna prata med 
någon, kommer folk förstå mig där. Har vi då haft ett personligt möte och de 
märker att jag förstår dem, den här… [personen] förstår vad jag säger, då har vi 
ju där skapat en trygghet, okej det är… [hen] jag kommer att träffa igen… Då 
känner de sig lugnare. 

Informant 3 menar: ”Och sen, men sen också att det känns tryggare att börja på nånting 
om du har sett en person som du kanske kan få nåt förtroende för eller kan få en relation
till.”. Även informant 2 beskriver skepticismen som kan finnas: 

Just när det kommer till om man pratar rent såna som har kommit som 
flyktingar, så har jag märkt av vissa tendenser att.. Det är väldigt rimligt att det 
finns en skepticism mot.. man vågar inte alltid lita på att folk finns där för att 
hjälpa en, dels hemifrån men även här i Sverige finns alltid folk som vill utnyttja
och så där… Så jag tror att det är ganska viktigt också. Att det inte bara är någon
som står och lovar, det har de nog blivit lite skeptiska mot, som man har förstått 
när man har pratat med dem. Att de fått en massa löften som kanske inte hållits. 
Löften är inget som de har tid och ork och tro på lika mycket som lyckade 
exempel. Det visar att det funkar. 

5.2.1 En djupare mening

Samtidigt uppfattas det personliga mötet som det som skapar en djupare mening i 
arbetet. När dialogen uppnår ett djup där deltagarna går från att prata om rent praktiska 
saker till att utbyta erfarenheter på ett personligt plan uppfattas situationen gå från att 
det är en person som föreläser för andra till att bli ett ömsesidigt möte mellan två eller 
flera personer där alla får ut något av dialogen. Som informant 3 beskriver det: 

Så det är ju spännande för man får lära sig saker, för höra mer om ett ämne. Det 
kan ju bara stanna vid att prata så här ser det ut, så här ser reglerna ut och lagen i
Sverige. Men det kanske, jag i det fallet redan känner att jag vet, så då känner 
bara att man bara berättar nåt för nån. Men i det fallet blir det att man får både 
veta konkret hur det ser ut, hur det fungerar, men kanske också lära känna den 
personen för att den berättar om sina tankar och hur den upplever det. Så man 
skapar ju både en bättre relation och man får nya kunskaper.

Informant 2 är inne på samma spår: ”Ja, att man får ut nåt av kommunikationen. Att det 
ger nåt mervärde, att det inte bara är hej hur är läget, eller mer ytlig kommunikation, 
som ska jag ställa bordet där borta. Att det blir en nivå högre än vanligtvis i 
kommunikationen.”

Hur lätt eller svårt det är att uppnå denna ”djupare” nivå beror på framförallt 
språkkunskaper. Informant 2 som arbetar med mer informella möten både i grupp och 
en och en, menar att det i stort sett är enkelt att få igång konversationer med ett större 
utbyte, så länge båda parter talar i alla fall grundläggande svenska:
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Ja, jag skulle faktiskt säga att det är hyfsat enkelt. … kommer man upp på medel
eller avancerad [svensknivå] då börjar man kunna få riktiga konversationer. Och 
den känslan jag har fått är att de flesta nyanlända är väldigt öppna och det 
behöver inte vara att man pratar om sina jobbiga erfarenheter, men det gäller då 
alla, inte bara flyktingar... de är väldigt öppna och gillar att prata om sig själva 
och höra om andra och det blir inte bara snack om vädret utan man får lära 
känna varandra ganska bra.

5.3 Språket
Informanterna rapporterar få negativa upplevelser kring dialogen med nyanlända. Den 
enda svårighet som beskrivs är bristen på svenskkunskaper. Språket, eller nivån på 
språkkunskaper hos den nyanlände är det som lyfts fram av alla tre informanterna som 
det största hindret i dialogen. Informant 3 berättar att ”… det är svårt, när man inte 
pratar samma språk.” 

I många situationer ses språket som det avgörande för hur en situation uppfattas av den 
anställde. Informant 3 förklarar: 

Ja, alltså om man pratar svenska, eller helt okej svenska, eller lite svenska så är 
det ju mycket lättare... Där upplever jag inte… Det är mest språket. Om det är en
person som alltså kanske pratar bra svenska eller helt okej, så tänker jag att då är
det lätt att förklara vad… [organisationens namn] gör, för då kan man ju direkt, 
den personen kanske förstår varför det behövs och varför det finns.

Informant 3 menar vidare att språkkunskaperna påverkar hur väl informant 3 når fram 
till motparten i dialogen. Detta har en direkt inverkan på hur den nyanländes 
engagemang i organisationen kommer att se ut då en dimension saknas om språkbruket 
gör att den nyanlände inte förstår allt: ”När vi inte kan förstå varandra. Jag försöker 
förklara för en …  person vad en förening är… Om de inte kan ta del av föreningen, blir
det bara en… grupp.”

När informanterna inte når fram och inte gör sig förstådda, uppstår känslor av 
frustration, enligt informant 2: ”Jobbigt. Lite frustrerande att man inte kan… 
Framförallt att man inte kan hjälpa till på det sätt som man vill.”.

Informant 1 berättar vad som händer om språket brister helt: ”Och ibland förstår de inte 
det heller, men då har de oftast inte förstått heller vad de är där för att göra. Och då hör 
de oftast inte av sig mer sen och då blir ingenting mer av det. I de vanligaste fallen är 
det så att det bara rinner ut i sanden, de hör inte av sig och vi hör inte av oss till dem 
heller.”

5.3.1 Ömsesidighet

Samtidig tonas de svårigheter som de bristande språkkunskaperna eventuellt orsakar 
delvis ner av informanterna genom att de lyfter fram den ömsesidiga viljan att hjälpas 
åt. Informanterna upplever att i situationer där dialog uppstår finns en ömsesidighet, 
vilja från båda parter att försöka förstå varandra. Informant 2 beskriver det: 
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Kan vara svårt att förstå varandra ibland, men jag tycker att oftast så känns det 
som att alla som rör sig i de här kretsarna, om man försöker hjälpa till med 
inkludering eller om man försöker att inkluderas eller integreras i samhället, att 
man hjälps åt att försöka förstå varandra så gott det går. (paus) Och framför allt 
så finns det alltid så många runt om, så om det bara är nån som kan afghanska så
finns det nästan alltid nån annan som kan afghanska och engelska eller 
afghanska och svenska. Så att för min del har det aldrig varit nåt större problem.

Ett personligt möte där en ömsesidig förståelse uppnåtts beskrivs genomgående av alla 
informanter som en dialog som uppfattas som lyckad. Informant 2 beskriver det: ”...så 
är det kanske framför allt de där man känner att det blir en konversation där man lär 
känna varandra och får ett utbyte och att man faktiskt har en konversation som på nåt 
vis spelar någon roll.”

Informant 3 är inne på liknande spår: 

Lyckad [dialog] är väl när man upplever båda två att man förstår varandra. I mitt
fall känns det också som att det är lyckat när man känner, alltså man kan känna 
att ’ja men vi kommer nog att ses igen’, för att man har fått fram information om
att ja men det här händer nästa vecka, och de, man upplever att personen förstår 
vad det är som händer, att de också är inbjudna, att man kommer att vara där, att 
man kommer att ses igen.

Även informant 1 beskriver den ömsesidiga förståelsen: ”När jag kan se att personen 
har förstått vad det innebär att anmäla sig. Alltså när man märker att de har förstått 
verksamheten... Det tycker jag är en lyckad kommunikation.”

5.3.2 Anpassning av språket

Alla tre informanterna upplever att de anpassar sitt språkbruk efter situationen. 
Informant 2 beskriver att förenklingen av språket sker för att kommunikationen ska 
flyta på så smidigt som möjligt:  

… jag har valt att göra så för att undvika missförstånd. Att man lägger till ett ord
eller en mening… för att budskapet inte ska försvinna. Så att ibland kan det bli 
så att det kommer en hel mening efter som bara förklarar meningen innan, som 
att ’jag tycker illa om det’.

Informant 3 drar det ännu längre genom att uppfatta det som en automatisk fysisk 
reaktion ”.. att det är lite samma sak som när nån gäspar så gäspar man.”. Informant 3 
ser det som något positivt som kommer till följd av en avslappnad situation: ”Jag tänker 
att det ändå blir så för att man är lite avslappnad. Jag tänker att det kanske blir mindre 
distans i samtalet och kanske att det är lite lättare att förstå varandra.”

Samtidigt är alla tre informanter medvetna om att det kan finnas en problematik i att 
förenkla språket för mycket. Informant 1 menar:

Det är väldigt lätt för volontärer och för mig själv också till en början att 
förenkla språket så mycket att det är som att prata med ett barn. Du tar bort 

22



information, du förtydligar inte utan du tar bort grejor. Börjar själv använda 
feltyp av meningsuppbyggnad, böja ord på ett sätt du inte skulle göra som är fel, 
bara för att du tror att då förstår de bättre. Det har jag fått nån kommentar nån 
gång, nån som har blivit irriterad, typ ’jag förstår vad du säger’ när man har 
försökt förtydliga det nån gång till. (skratt) men sånt får man ta, det lär man sig 
av också.

Informant 3 beskriver uppfattningen om att ett förenklat språkbruk kan utgöra en 
begränsning i dialogen: 

… men det kan också vara att man lite begränsar vad man säger. Att man inte 
säger vissa saker, att man orkar inte förklara allting. Och det tror jag är samma, 
så blev det ju för den andra personen också om den inte kan lika mycket 
svenska. Så orkar man kanske inte heller förklara allting, när det är mycket 
jobbigare. 

Övergripande reflekterar alla informanterna kring sitt språkbruk, hur mycket bör 
förenklas och när är det lämpligt att växla över till ett annat språk. Det finns en 
genomgående medvetenhet om att det kan vara en björntjänst att göra det, vilket 
informant 2 beskriver: 

Gentemot vissa blir det kanske att man har för lätt att hoppa över till engelska, 
när man kanske ska försöka hålla till svenskan, just för att dom är ju här ofta för 
att dom vill lära sig svenska, bland annat. Och att då kunna, att man kanske gör 
det lite lätt för sig själva, men också kanske en björntjänst att man börjar prata 
engelska.

Samtidigt blir det tydligt att hur språkproblematiken uppfattas också beror på 
sammanhanget. Alla organisationerna erbjuder i förstahand fritidsaktiviteter och 
möjligheter att träffa etablerade svenskar snarare än exempelvis juridisk hjälp, vilket gör
att informanterna uppfattar det som att det inte är så noga om små missförstånd uppstår 
eller om det ibland låser sig helt. Informant 2 berättar att det bara är att: 

… ta det lugnt och försök förstå varandra för det brukar oftast lösa sig. Så om 
man inte håller på med, ska fixa lägenheter och hålla på med juridiska frågor, 
[utan] med den här lite enklare kommunikationen. Bara man tar det lugnt så 
brukar det komma fram vad man vill ha sagt till slut.

Oftast finns någon i närheten som kan hjälpa eller så går det att skratta bort hela 
situationen. Informant 1 beskriver en sådan situation:  ”Vi sitter och det låser sig och 
den kan inte svara… Då brukar vi försöka ta hjälp av någon annan och sen blir det att 
man tittar på varandra och skrattar bort det litegrann. Försöker förklara…”

5.4 Tid
En annan faktor som lyfts fram av alla tre informanter är tid. Att ha tillräckligt med tid 
för att kunna prata i lugn och ro och skapa den personliga relationen ses som viktig och 
konkreta exempel på mindre lyckad kommunikation ges ofta med ett exempel där det 
inte funnits tid, där situationen stressats fram. 
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Informant 1 beskriver en idealisk kommunikationssituation som:

Att vi har (paus) erfarna representanter som är kontinuerligt ute och möter nya 
svenskar. För då blir det ingen hets. Det blir ingen hets från vår sida att folk ska 
hinna anmäla sig, det är ingen hets från deras sida att ’anmäler jag mig inte idag,
så kanske jag inte blir anmäld’… Då hade de lättare kunnat förstå vad det 
innebär, tänka igenom det, ställa frågor och inte känna nån stress att det är nu 
eller aldrig.

Informant 1 beskriver ett värde i kontinuitet och att på så vis skapa mer tid, vilket ger 
nyanlända en chans att reflektera och återkomma med eventuella frågor: ”Så kan man få
upp grejor och folk kan tänka på det till nästa vecka.”.

Informant 3 beskriver vikten av det personliga mötet genom att lyfta fram tidsaspekten: 
”Att man får mycket mer tid att berätta”.

Informant 1 beskriver en situation som inte fungerat som:

När (paus) när den sker väldigt snabbt och muntligt. Till exempel när vi fångar 
upp personer i cafeterian på sfi. Alltså korta muntliga samtal när de, när elever är
oftast ganska så ”jag vill anmäla mig”, de är inte så intresserade av att höra mer, 
de vill bara anmäla sig och då märker vi att de sen inte… Det är oftast såna 
personer som inte svarar när vi ringer, [inte] svarar när vi mejlar.

I just detta exempel beskrivs såväl en tidsaspekt som en brist på ömsesidighet, då 
eleverna inte är intresserade att delta i ett samspel och faktiskt stanna upp och lyssna 
vad organisationen egentligen har att erbjuda.

5.5 Den personliga uppfattningen
Den absolut vanligaste känslan bland informanterna är att erfarenheterna av dialogen 
med nyanlända är positiva och givande och att de anställda på de ideella 
organisationerna får ut något av kommunikationen även på det privata planet. Den 
vanligaste vinsten som informanterna nämner är vidgade vyer, att höra om levnadsöden 
utanför sitt vanliga umgänge och en ökad självkänsla i mötet med personer med 
varierande svenskkunskaper. Detta bidrar till en upplevelse av minskade fördomar och 
ökad förståelse för de nyanländas situation. 

Informant 1 beskriver hur dialogen har påverkat informanten: 

Det här arbetet har gett mig jättemycket privat också. Det har gett mig ett helt 
annat mod i att jag kan prata med människor som inte kan så bra svenska. Det är 
jag jätteglad för. Jag känner att mitt liv har också blivit rikare 
erfarenhetsmässigt, ja men kunskap, förstå varandra, empati och vara ödmjuk 
inför andra kulturer, andra religioner och andra människor. Och en helt annan 
syn på samhällsdebatten när det gäller invandring och etablering.
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Även informant 3 beskriver hur arbetet med att möta nyanlända påverkat informantens 
syn på samhället: ”Man har ju en uppfattning om fler livssituationer i Sverige än 
tidigare... Att man kan ha en mer en bredare syn på, ja men olika människor, deras 
bakgrund och var de kommer ifrån, men också kanske hur det är, hur Sverige 
fungerar…”. Informant 3 menar också på att mötet med nyanlända tränat informanten i 
att bemöta människor: 

Jag tror att… jag blivit bättre på att prata med olika typer av människor. Att 
anpassa hur jag pratar och sen tror jag liksom.. innan kanske man har olika, man 
har väl mycket haft fördomar och sånt ja, kanske framförallt alltså flyktingar, 
som nu… har jag kanske annan uppfattning än tidigare. Det tror jag.

Informant 3 beskriver ett ökat engagemang i samhället genom arbetet: ”... jag känner ett
engagemang i vad jag upplever som viktigt i mitt eget liv och kanske viktiga 
samhällsfrågor.” Informant 2 är inne på samma spår: 

Tidigare innan jag började engagerade mig här så var det väldigt mycket så här, 
man hade väldigt mycket empati för de som kom hit och man förstod att deras 
situation var hemsk. Men man hade aldrig riktigt pratat med dem. Och nu får 
man en mer personlig relation, så blir det ju mer, som en ännu större drivkraft att
hjälpa till.  

Informant 1 och 2 beskriver att det känns givande att få till den personliga relationen, 
det extra djupet i dialogen med de nyanlända. Samtidig beskriver båda hur det även kan 
kännas tungt när dialogen blir personlig och motparten öppnar sig och berättar om svåra
upplevelser. Informant 2 berättar: 

Sen beror det lite på vad konversationen handlar om. Jag satt och pratade med en
nyanländ som berättade, visade sina skärsår av att hen hade skurit sig för att hen 
mådde så dåligt under flykten. Och då känns det ju inte bra såklart, men, då blir 
det ju andra känslor.

Informant 1 beskriver hur en känsla av otillräcklighet kan då uppstå: ”Så sånt kan vara 
ganska jobbigt för mig rent privat, rent personligt, att man känner sig lite otillräcklig 
ibland, när man bara representerar.”. Denna känsla försöker informant 1 hantera genom 
att försöka tänka på sig själv som representant för en organisation, inte som 
privatperson:  ”Jag försöker tänka att jag representerar en organisation och inte mig 
själv, men...”.  

Här skiljer sig informanternas utsagor något från varandra, då informant 3 inte nämner 
att informanten får höra om jobbiga upplevelser.

Även om det kan vara tungt och den anställde kan känna sig otillräcklig, finns det ändå 
en känsla av stolthet och att ens arbete gör skillnad. Som informant 2 säger: ”Men 
efteråt känns det ändå bra att man har, ja. Att man faktiskt är där och pratar med de 
här.”. Informant 1 beskriver: ”jag blir jättestolt över organisationen, jag är tacksam för 
att jag får möjlighet att representera den”.
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5.6 Kulturella skillnader i dialogen 
Reflektioner kring kulturella skillnader lyser med sin frånvaro i empirin. Endast 
informant 1 nämner en gång under intervjun att det kan vara svårt att nå ut till vissa 
grupper av kvinnor: 

Det kanske är en kulturell grej lite grann, men eftersom det är mycket… Vi är 
ute på sfi, det är många från Syrien, eller många muslimer generellt, så då är det 
viktigt att om du som organisation vill få en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män som anmäler sig, eller du vill få av alla, både kvinnor och män att anmäla 
sig, att fokusera och rikta in din kommunikation mot kvinnor, för männen 
kommer ändå.

Samtidigt reflekterar och problematiserar informant 1 över utsagan genom att 
fortsätta:”Det kan nog bero på litegrann på vad det är för verksamhet...”.

I övrigt ges varken personens ursprung som religion, ursprungsland, kultur eller 
modersmål någon vikt alls. Det som ses som mest avgörande är personligheten, är 
personer aktiva och modiga och hoppar på aktiviteter, eller lite mer osäkra och svårare 
att få med. Informant 1 beskriver: 

… det [funkar] inte att vi bara lockar de som är drivna från början och som ändå 
hakar på allt som händer. Utan vi vill ju fånga upp de som är blyga, försiktiga, de
som kanske är lite rädda för att de inte kan så bra svenska. De fångar vi upp 
genom att ha individuella möten… där vi sitter och pratar och kan uppmuntra 
personen och där den också kan förstå... ’jag kanske kan bättre svenska än jag 
trodde’. De hade aldrig anmält sig och bara dykt upp utanför ett café en gång, 
och träffat en okänd person… Vi vill skapa möten, men vi vill skapa möten som 
funkar för alla.

Informant 2 berättar att ”de som har det drivet från början” är de som är lättast att nå ut 
till, för dessa individer ”kommer fram och pratar” när organisationen är ute och 
presenterar sig. Även informant 3 reflekterar över att det är viktigt att ta hänsyn till olika
personligheter, då inte alla: ”söker upp informationen själva, för det är  inte jättemånga 
som kanske gör det. Vi kan också nå personer som kanske själva inte tänker att de är 
målgruppen, att ’..., det kan man nog bara göra om man är jätteduktig’”.

6 Analys
I detta avsnitt sätts empirin in i den valda modellen för interkulturell kompetens för att 
på sätt kunna undersöka informanternas uppfattning av den interkulturella dialogen. 
Sedan följer vidare analys av resultatet. I detta kapitel består texten både av det 
empiriska materialet och egna reflektioner. 

6.1 Resultat kopplat till The Integrated Model of 
Intercultural Communication Competence
Här kommer de fem punkterna som finns i modellen att belysas och diskuteras med 
utgångspunkt i det empiriska materialet. Dessa kommer här att diskuteras en i taget.
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De fem punkterna som finns i Arasaratnam och Banjaneers (2011) modell är 
• interkulturell utbildning/erfarenhet, 
• empati, 
• motivation, 
• attityd mot andra kulturer 
• att lyssna

6.1.1 Interkulturell utbildning/erfarenhet

Arasaratnam och Banjaree (2011) beskriver i sin modell kunskap om interkulturell 
kommunikation som en avgörande faktor för framgång. Kunskapen behöver enligt 
Arasaratnam och Banjaree (2011) inte vara formell, utan kan också bestå av erfarenhet. 

Som konstaterats i tidigare kapitel besitter ingen av informanterna någon formell 
utbildning inom interkulturell kommunikation, men har flera års erfarenhet av att 
kommunicera med nyanlända från olika delar av världen med varierande 
språkkunskaper. Alla informanterna uppfattar sig själv som vana att kommunicera med 
personer med varierande språkkunskaper, trots bristen på formell utbildning. Därför går 
det inte att i likhet med Raju (2014) dra en slutsats att just utbildning skulle vara 
speciellt viktigt för hur en person uppfattar situationen med interkulturell dialog. 
Informant 1 hävdar snarare motsatsen, att möta människor med olika bakgrund inte är 
något som går att lära sig på en kurs utan är något som kommer med erfarenhet när man 
hamnar i situationen om och om igen. 

Informanterna besitter rikligt med erfarenhet av kommunikation med nyanlända och 
informant 1 beskriver hur informanten lärt sig ”lyssna av” hur mycket en person faktiskt
förstår, vilket är något som kommit med erfarenhet enligt informanten. Alla tre 
informanterna uppfattar själv att dialogen med nyanlända är något som de blivit bättre 
på av erfarenheterna som de fått genom sitt arbete. Detta pekar på att det skulle vara en 
färdighet som går att träna upp, utan att behöva genomgå utbildning.

Eftersom alla har en flerårig erfarenhet av kommunikation med nyanlända är det svårt 
att dra några slutsatser om erfarenhet eller utbildning är av vikt, eftersom det inte går att
jämföra mot uppfattningar av personer som saknar erfarenhet. Det som går att säga är 
att informant 1 och 3 själva beskriver att det är något informanterna blivit bättre och 
säkrare på under åren. Här skulle det kunna vara intressant att jämföra med ett urval 
personer som är alldeles nya inom organisationerna och inte har så mycket erfarenhet av
kommunikation av nyanlända, alternativt med ett urval som har formell utbildning, men
som ännu inte har så mycket erfarenhet. På så vis skulle flera slutsatser kunna dras, om 
det är personlig kommunikationsstil, erfarenhet eller utbildning som är avgörande. 

6.1.2 Empati

Det finns en tydlig koppling till empati hos alla tre informanterna. De pratar om det på 
olika sätt. Informant 2 berättar att det fanns en empati för nyanlända, främst flyktingar 
redan innan informanten engagerade sig på heltid: ”Tidigare innan jag började 
engagerade mig här… hade [man] väldigt mycket empati för dom som kom hit och man
förstod att deras situation var hemsk.”. I sina beskrivningar av hur det känns jobbigt att 
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höra om tuffa upplevelser som nyanlända haft finns tydliga stråk av empati, då det som 
känns svårt är att höra om andra människors smärta och svåra upplevelser. 

Här är det intressant att reflektera om det hos personer som söker sig till denna typen av 
arbeten finns en stark känsla av empati redan från start, eller om empatin är något som 
utvecklas av erfarenhet. Som nämnts ovan så beskriver informant 2 exempelvis att 
informanten redan innan sitt engagemang i organisationen kände stor empati. Det känns 
inte långsökt att reflektera över att för att en individ ska engagera sig i ideella 
organisationer med verksamhet för nyanlända så finns ett intresse för frågor som berör 
nyanlända. Intresset kan vara förenat med stark empati, eftersom dessa organisationer 
arbetar för att hjälpa nyanlända. Det kan vara ett vanligt mänskligt grundläggande drag 
som finns hos de som vill arbeta med integration och inom ideella verksamheter. 

6.1.3 Motivation

Arasaratnam & Banjaneer (2011) beskriver motivation som en viktig del i interkulturell 
kommunikationskompetens. I detta fall kan motivation ses som en bärande kraft i 
arbetet och i dialogen med de nyanlända. Alla informanterna lyfter fram arbetet i sig 
som en motivation. Att göra skillnad i en annan persons liv upplevs som motiverande 
och informant 2 beskriver. ”Och nu får man en mer personlig relation, så blir det ju mer,
som en ännu större drivkraft att hjälpa till.”. Det kan bero på att informanterna frivilligt 
sökt sig till organisationer och positioner där det krävs konstant kommunikation med 
nyanlända, det är en självvald situation. 

I alla informanternas arbete finns även en nödvändighet att kunna kommunicera med 
nyanlända, eftersom deras arbeten i första hand går ut på att samordna olika aktiviteter 
för nyanlända. Om informanterna inte kan locka till sig nyanlända, bygga relationer och 
skapa tillit så kommer deras arbeten i förlängningen att vara hotade. Detta är inget 
informanterna reflekterar över aktivt, utan är snarare en indirekt följd av ett eventuellt 
misslyckande. Informanterna fokuserar istället på den individuella uppfattningen av 
dialogen och vilka känslor och effekter den har på informanterna. När informanterna 
inte når fram och inte gör sig förstådda, uppfattas inte kommunikationen som positiv, 
vilket kan leda till känslor av frustration. 

6.1.4 Attityd mot andra kulturer

I Arasaratnam och Banjarees (2011) modell lyfts attityd mot andra kulturer fram som en
punkt i interkulturell kommunikationskompetens. Som konstaterats tidigare så handlar 
ämnet om kommunikation mellan individer med olika bakgrunder. Det finns ett 
antagande i grunden att om en person är nyanländ i ett samhälle så tar det tid innan 
personen har integrerats och i samspel med sin omgivning anammat och i sin tur 
utvecklat kulturen i samhället. 

Intressant nog så visade det sig att den kulturella bakgrunden, eller hur länge en person 
varit i Sverige inte uppfattades som relevant eller viktigt av någon av informanterna. I 
det empiriska materialet lyser de kulturella skillnaderna med sin frånvaro. De nämns 
varken som tillgång eller utmaning, utan verkar helt enkelt inte finnas i informanternas 
tankevärld. Det är intressant att en av hörnstenarna i modellen som används inte ges 
någon vikt av informanterna. Informanterna möter kontinuerligt människor från andra 
delar av världen i sitt arbete, men ger inte människors ursprung någon större vikt. 
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Istället betonas personliga egenskaper som att vara driven eller att vara försiktig som 
utslagsgivande för dialogen.

Här går det att reflektera över om det är så att personens bakgrund inte spelar någon 
roll, om personligheten faktiskt är mer avgörande eller om det är så att informanterna i 
sitt arbete utvecklat sin attityd mot andra kulturer såpass mycket att de inte ser några 
problem. 

6.1.5 Att lyssna

Sista punkten som lyfts i Arasaratnam och Banjaneers (2011) modell är handlingen att 
lyssna. Ingen av informanterna nämner specifikt ”att lyssna” som en viktigt del av de 
dialogiska situationer de befinner sig i. Däremot kan det utläsas i vissa utsagor, som när 
informant 1 upplever att informanten lärt sig ”känna in” vad den nyanlände förstår eller 
inte förstår: 

Jag tycker jag har blivit ganska bra på att anpassa mitt språk och känna in vad 
den nya svensken förstod eller inte förstod när vi pratar. Många säger bara ”ja, 
ja” och nickar med och så kan man ändå känna att jag tror inte riktigt att han har 
förstått. 

På ett liknande sätt beskriver informant 3 situationer när informanten pratar med 
nyanlända en och en och kan ställa frågor om den andra förstår:  ”… man kan liksom 
ställa frågor till varandra om man inte förstår eller fråga om den andra förstår.”. Att 
ställa frågor blir här en form av aktivt lyssnande. Att lyssna är alltså inte något som 
informanterna reflekterar aktivt över, förmodligen för att det är en så naturlig del av alla
dialoger där medparterna strävar efter en gemensam förståelse. 

6.2 Den individuella uppfattningen
Den uppfattning som genomgående lyfts fram av alla informanterna är att dialogen med 
nyanlända uppfattas som något positivt och givande. Alla informanterna ser att deras liv 
har berikats på olika sätt av möten med nyanlända. Det finns vissa inslag i dialogen som
uppfattas som jobbiga när informanterna berättar om att de ibland får höra om svåra 
upplevelser. Att få höra om dessa upplevelser uppfattas ändå inte som något negativt av 
informanterna, utan det understryker snarare det meningsfulla i mötena och fungerar 
som en ytterligare motivation i arbetet. Det finns en stor empati och vilja att hjälpa. Och
att hjälpa ses som en motivation i sig för att arbeta vidare. Arbetet fungerar som sin 
egen motivation. 

Dialogen uppfattas rent praktiskt som tidskrävande, och som något som behöver 
kontinuitet och möjlighet till reflektion. Detta hänger starkt ihop med det stora hindret 
som lyfts fram gång efter annan i empirin, språket. Det största hindret är då medparten i 
dialogen inte kan svenska eller kan väldigt lite svenska. Detta försvårar dialogen och 
leder till att den blir ytligare och mindre personlig då antingen en tolk måste hjälpa till, 
eller som informant 3 uttrycker det: ”att man orkar inte förklara allting”. O’Reilly et al. 
(2015) visar på liknande slutsatser i sin studie om läkares och nyanländas möten, då de 
drar slutsatsen att kroppsspråk och visuella hjälpmedel inte kan kompensera för ett 
gemensamt verbalt språk. Samtidigt redovisar alla tre informanterna i denna studie att 
det finns en stor vilja att försöka och att hjälpa till.
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Om det finns språkliga svårigheter blir tiden och kontinuiteten en viktig faktor i en 
framgångsrik dialog. Det behöver finnas tid att förklara flera gånger på olika sätt, ställa 
frågor och försäkra sig om att den andre förstått. Det behövs även en kontinuitet som 
bygger relationer och bidrar till tidsfaktorn. O’Reilly et al. (2015) har dragit likartade 
slutsatser i sin studie och konstaterar att kontinuitet i förhållandet mellan tolk och läkare
är viktigt för uppfattningen av ett lyckat samarbete. Om parterna i dialogen vet att de 
kommer att ses igen om en vecka, så uppfattas det av informanterna i denna studie som 
att det minskar stressen hos båda parter, och ökar möjligheterna att ställa frågor och ger 
tid att reflektera. Allt måste inte bestämmas idag, utan det går att fundera till nästa gång.

Bristande språkkunskaper och behovet av tid hänger även samman med den andra 
punkten av vikt som lyftes fram i empirin: det personliga mötet. Att mötas ansikte mot 
ansikte är avgörande vid språkproblem för att kunna säkerställa att alla parter förstått 
varandra. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning där både Martínez Avidad 
och Vásquez (2016) och Becker et al. (2014) visar på vikten av mötet ansikte mot 
ansikte för att skapa acceptans och för att kunna förstå varandra. I möten ansikte mot 
ansikte finns en större möjlighet att göra sig förstådda genom att det finns flera olika 
sätt att kommunicera än bara det verbala, som uppfattas som det största hindret. 
Informant 3 beskriver: 

Ja men det är lättast när man får prata en och en. För då kan man anpassa så att 
man kan förstå varandra, man kan liksom ställa frågor till varandra om man inte 
förstår eller fråga om den andra förstår. Man kan ha sin mobil och visa grejer 
där. Man kan utbyta kontaktuppgifter, eller visa konkret så här går du in på vår 
hemsida, här kan du hitta det.

Samtidigt beskrivs grundläggande språkkunskaper som en av nycklarna till ett 
meningsfullt utbyte. Så fort den nyanlände har basala kunskaper i svenska kan en dialog
nå en djupare nivå där personliga erfarenheter kan utbytas. Denna djupare nivå gör att 
dialogen ses som meningsfull, givande och motiverande till fortsatt arbete av alla 
informanterna. Dialogen uppfattas alltså som krävande men på samma gång berikande. 
Den uppfattas skapa ett mervärde hos den anställde, genom att ord som ”att bidra” 
används. Den uppfattas även ge något på det rent privata planet. Alla tre informanterna 
menar på att de genomgått någon form av personlig utveckling från det att de första 
gången engagerade sig i sina respektive organisationer till intervjutillfället. Alla tre 
informanterna beskriver sin uppfattning om att ha en större förståelse för nyanländas 
situation och att de fått möjlighet att se saker från olika perspektiv, vilket de alla ser som
utvecklande. Informant 1 och 3 beskriver att de har utvecklat sin tro på att kunna prata 
med ”vem som helst”.

6.3 Olikheter och likheter i uppfattningen
På det stora hela är likheterna fler än olikheterna. Alla tre informanterna betonar starkt 
vikten av det personliga mötet för att nå ut till de nyanlända. Detta ställs i motsats till att
hänga upp affischer eller att be någon annan, exempelvis en lärare på sfi berätta om 
organisationens verksamhet. Anledningen som alla tre informanterna anger är att genom
en personlig presentation får de nyanlända ett ansikte på organisationen, vilket hjälper 
dem att våga ta steget och engagera sig. Informanterna beskriver att utan det personliga 
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mötet och den personliga presentationen skulle de bara nå ut till personer som har lätt 
för att ta egna initiativ och är orädda att engagera sig. En intressant reflektion är om det 
är på grund av att det är just nyanlända, eller om effekten är samma även för etablerade 
svenskar. Det framgår inte i empirin, som fokuserar på dialogen med nyanlända. 
Informanterna lyfter fram en upplevd osäkerhet hos nyanlända, en osäkerhet om sin 
plats i samhället, om den nyanlände är välkommen, om den nyanlände blir förstådd. 
Informant 3 förklarar att alla vet inte vad en förening är och vad det innebär att vara 
med i en. Samma osäkerhet skulle kunna finnas även hos etablerade svenskar som 
exempelvis känner sig marginaliserade eller som inte upplever att de har 
handlingsutrymme i samhället. 

I samband med det personliga mötet lyfter alla informanterna fram vikten av att bygga 
relationer och skapa tillit för en lyckad dialog. 

Den största skillnaden mellan uppfattningarna hur kommunikationen fungerar 
härstammar från de olika organisationernas verksamhet. Det gemensamma för alla tre 
organisationers verksamhet är att de har aktiviteter för nyanlända där möten mellan 
nyanlända och etablerade svenskar skapas. Skillnaden är förutsättningarna för dialogen. 
Det är stor skillnad på att sitta på ett språkcafé med en grupp andra runtomkring som 
kan ställa upp och hjälpa och att befinna sig på en basketplan där det behövs snabba 
instruktioner som ska uppfattas snabbt. En informant lyfte fram att det var enklast att ha
dialog en och en, vilket inte är självklart att alla organisationer kan ha, beroende på 
deras verksamhet.  

Det är även intressant i sammanhanget att reflektera över att alla informanterna tog upp 
tid som en avgörande faktor i hur väl de uppfattade att dialogen fungerar. De olika 
aktiviteterna som organisationerna anordnar har olika förutsättningar för tid i dialogen, 
exempelvis att spela basket eller fotboll där snabba instruktioner behövs, jämfört med 
språkcafé, intervju eller gruppdiskussion. Detta syns ändå inte tydligt i informanternas 
svar, utan alla lyfter lika mycket fram vikten att ha nog med tid för själva dialogen, men 
även tid för reflektion efteråt och möjlighet att återkomma med frågor. 

Sammanfattningsvis visar analysen på att likheterna i uppfattningen av dialogen är fler 
än olikheterna. Dialogen med de nyanlända uppfattas som tidskrävande, och som något 
som behöver kontinuitet och tid för reflektion. I situationer där det finns språkliga 
svårigheter blir tiden och kontinuiteten viktiga faktorer i en framgångsrik dialog. Alla 
informanterna anser att mötas ansikte mot ansikte är avgörande för att kunna säkerställa 
att alla parter förstår varandra. Samtidigt beskriver informanterna grundläggande 
språkkunskaper som en av de viktigaste nycklarna till ett meningsfullt utbyte. Så fort 
den nyanlände har basala kunskaper i svenska kan en dialog nå en djupare nivå där 
personliga erfarenheter kan utbytas. Denna djupare nivå uppfattas som givande och 
motiverande av informanterna. 
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7 Diskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur anställda vid ideella organisationer 
uppfattar den interkulturella dialogen med nyanlända. Detta görs med utgångspunkt i 
två forskningsfrågor som är formulerade för att fånga upp den individuella 
uppfattningen, samt eventuella olikheter mellan uppfattningarna i de olika 
organisationerna. Att fånga upp de eventuella olikheterna har gett ett djup i arbetet, 
genom att tydligare lyfta fram vilka premisser som påverkar dialogen. I detta avsnitt 
presenteras de övergripande resultaten tillsammans med personliga reflektioner. 

Det mest iögonfallande i studien är att i den samlade empirin lyfts kulturella skillnader 
inte upp som viktiga. Snarare tillmäts kulturella skillnader ingen stort vikt alls, vilket är 
ett intressant iakttagelse angående den interkulturella dialogen. Det är bara informant 1 
som överhuvudtaget nämner kulturella skillnader, men menar samtidigt att det kan även 
bero på vilken typ av aktivitet som erbjuds, snarare än faktiska kulturella skillnader. 
Saknaden av reflektioner kring kulturella skillnader skulle kunna bero på 
sammanhanget, varför och i vilka situationer som dialogerna utspelar sig. I denna studie
är det ganska avspända och informella sammanhang, mera lättsamma former av 
umgänge där det inte spelar så stor roll om allt blir exakt rätt och där det nästan alltid 
finns någon som kan hjälpa om behov skulle uppstå. 

I sin studie om Räddningstjänsten i Malmö drar Magnusson (2014) slutsatsen att i den 
interkulturella kommunikationen finns vissa särdrag som är viktiga att ta i beaktande för
att budskapet inte ska gå förlorat. Kärnan i det resonemanget är just att det finns ett 
viktigt budskap som inte får gå förlorat, exempelvis hur en boende i ett höghus ska 
agera vid brand. Här är det livsavgörande information som ska framföras och 
säkerställas att den mottagits korrekt. Situationerna som informanterna i denna studie 
träffar nyanlända är väldigt annorlunda, att sitta på ett språkcafé, eller prata med någon 
på sfi är mycket mer informella situationer, där informationen som utbytts är ganska 
enkel, som informant 2 uttrycker det: ”… att det kanske inte är den svåraste 
kommunikationen, så leder det tillsammans vidare till att det inte varit nåt problem.”. 
Och där eventuella missförstånd och svårigheter att nå fram till varandra kan skrattas 
och viftas bort.

En annan skillnad mot Magnussons (2014) beskrivning av Räddningstjänstens arbete är 
att i mötena i denna studie finns en ömsesidighet, en frivillighet från båda sidorna. I 
Magnussons (2014) avhandling studeras exempelvis räddningstjänstens personal när de 
knackar på i lägenheter för att ge information om brandsäkerhet. Att en 
myndighetsperson knackar på i en lägenhet är en diametralt annan situation än om en 
organisation anordnar en aktivitet eller håller en presentation. I den senare situationen 
finns en frivillighet, en organisation har presenterat sig eller gjort reklam för sin 
verksamhet och så väljer någon eller några att närma sig organisationen och delta i en 
aktivitet. 

Larsson (2010) har i sin avhandling beskrivit svenskars kommunikation utomlands i 
sina yrken och har i sin studie reflekterat över att det fanns fler likheter mellan de olika 
yrkenas sätt att kommunicera, snarare än ett svenskt sätt. Larsson reflekterar vidare över

32



att andra kommunikationsteorier lika gärna kunde ha använts i arbetet, snarare än 
interkulturella kommunikationsteorier. Här är det intressant att reflektera över 
skillnaderna i dessa två olika avhandlingars resultat. Kan det vara sammanhanget som 
gör skillnaden? I Larssons studie utspelar sig kommunikationen utomlands, i 
affärssammanhang. Det kanske finns en internationell jargong inom de olika yrkena 
som enkelt kan användas. Dessutom finns ett tydligt mått av ömsesidighet i mötena i 
Lassons avhandling, då deltagarna i dialogen frivilligt möts och deltar i dialogen och 
strävar efter en gemensam lösning.

På samma sätt kan det vara sammanhanget som gör att just de kulturella skillnaderna 
inte uppfattas som så stora eller problematiska i denna studie. Liksom bristerna i 
språket, som lyfts fram som det stora hindret av alla informanterna, men som samtidigt 
tonas ner till en viss grad. Då situationen där dialogen sker är så informell och lättsam 
så skapar det ett klimat som är avspänt och öppnar upp för uppfattningen hos 
informanterna att om det bara finns tillräckligt med tid så löser det sig. 

7.1 Reflektioner kring interkulturell kommunikation
Ingen av informanterna såg just kultur, som betydande olika seder, bruk, religion eller 
härkomst som ett problem. Istället var det brister i språket i kombination med bristande 
tid och sammanhanget där dialogen utspelade sig som uppfattades som problematiskt 
eller som något negativt. Om det hela hårdras så skulle alla dialoger kunna ses som 
interkulturella, om kultur ses som något socialt konstruerat, som skapas i möten mellan 
individer, eftersom ingen människa har exakt samma upplevelse som någon annan. 
Detta försvårar teoretiseringen inom interkulturell kommunikation och ett visst mått av 
skepticism kan vara befogad när teorier inom denna inriktning utforskas och tillämpas. I
denna studie skulle det kanske ha räckt med att tillämpa interpersonella 
kommunikationsteorier, som inte tar hänsyn till kultur. Frågan är hur brister i språket 
skulle redovisas i en sådan kommunikationsteori.

I intervjusituationerna konstruerades ett ”vi och de” i och med att nyanlända slogs ihop 
till en grupp och kommunikationen mellan informanten och ”de andra” diskuterades och
utforskades. Det tvingade fram en ”vi och de” känsla i alla intervjusituationer, vilket 
inte uppfattades som varken bekvämt eller problemfritt av mig som intervjuare, speciellt
med Magnussons (2014) ord om att inte tvinga in ”de andra” i grupper som forskaren 
ser som viktiga ringande i öronen. Informanterna reflekterade inte kring det, eller 
dryftade det i vart fall inte högt. Denna känsla av ”vi och de” finns inbyggt i situationer 
där en intervjuare sitter med en person och talar om dennes uppfattning av en situation 
som inbegriper en person eller en grupp personer. Att genomföra en intervju där 
kommunikationen till eller med en viss målgrupp studeras är svår att genomföra utan att
ett ”vi och de” skapas. Sinatti och Horst (2015) visar att samma konstruktion av grupper
finns även inom utvecklingssamarbeten mellan olika länder och menar då att en lösning 
skulle vara att inkludera immigranter i arbetet och förse dem med verktygen att själva 
arbeta inom området. Maric och Spotti (2016) lyfter fram möjligheten till multipla 
identiteter och byten mellan dessa efter sammanhang. Maric och Spottis (2016) tes är 
intressant så till vida att den erbjuder flytande och föränderliga identiteter. Till exempel 
jag som intervjuare identifierade mig som etablerad svensk, medan jag i andra 
situationer identifierar mig som immigrant. 
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Magnusson (2014) anser i sin avhandling att det inte är bra att i onödan lyfta fram 
skillnader, men att det samtidigt inte är bra att helt förbise vikten av kulturella 
skillnader. Sandberg och Häggblom (2016) beskriver att det i vissa yrken kan uppstå 
problem och ger som exempel en person som vill arbeta som undersköterska men som 
bär en niqab, som inte är förenlig med undersköterskans yrkeskläder. Det handlar 
kanske igen om sammanhang. Med tanke på den lilla vikt som fästes av informanterna 
vid de kulturella skillnaderna så kanske det i detta fallet inte hade varit nödvändigt att 
använda teorier från interkulturell kommunikation, för att undvika att i onödan lyfta 
fram skillnaderna och skapa ett ”vi och de”.  

7.2 Reflektioner kring The Integrated Model of 
Intercultural Communication Competence
The Integrated Model of Intercultural Communication Competence fokuserar som 
namnet antyder på vad som utgör ”kompetens” inom interkulturell kommunikation. 
Modellen  fokuserar på de fem punkter som presenterats i tidigare kapitel. Dessa fem 
punkter är en blandning av egenskaper, antingen medfödda eller upptränade, attityder 
och kunskap hos en individ. Flera av punkterna från modellen återfinns hos 
informanterna, men modellen fokuserar på egenskaper hos personen som kommunicerar
och tar inte hänsyn till yttre omständigheter. Detta gör att de två uppfattningar som lyfts 
fram som viktigaste i empirin inte ryms i modellen, det vill säga ett gemensamt språk 
och tid. Eftersom informanterna i studien i sitt dagliga arbete sysslar med interkulturell 
kommunikation sågs denna modell som möjlig att använda som stöd i analysen av 
informanternas uppfattning av den interkulturella dialogen. Tanken i bakgrunden var att 
personer som arbetar med att möta nyanlända innehar mycket praktisk erfarenhet och 
därmed kunskap om interkulturella dialoger och att en modell som föreslår en 
interkulturell kommunikationskompetens skulle därför kunna användas som grund i 
analysen. Om de individuella uppfattningarna jämförs med hur en ”kompetens” beskrivs
skulle en grund för analysarbetet fås. Flera av de fem punkterna i modellen återfinns 
också hos informanterna i denna studie. Alla har byggt upp en erfarenhet av den 
interkulturella dialogen, alla upplever en stark empati och alla känner sig motiverade. 

I det empiriska materialet i denna uppsats har vissa skillnader mot modellen 
konstaterats. Ingen av informanterna nämner direkt handlingen ”att lyssna” vara av vikt.
Det framkommer indirekt i vissa utsagor, men i en relativt begränsad omfattning. Den 
andra intressanta skillnaden är att reflektioner kring kulturella skillnader i stort sett 
saknas helt hos alla informanter. Det blir då intressant att diskutera begreppet ”attityd 
mot andra kulturer” i modellen. Är det så att det inte framkommer reflektioner kring 
kulturella skillnader i empirin för att informanternas attityder är så öppna och tillåtande 
att de inte ser det som ett problem och därför inte reflekterar kring det? Vilket skulle 
göra det till en attitydfråga, som i modellen. Eller är det så att ingen av informanterna 
ser kulturella skillnader som viktiga eller relevanta och därför inte reflekterar över dem?
Är personligheten, som lyfts fram av informanterna viktigare än eventuella kulturella 
skillnader? Då skulle det kunna ses som att attityd mot andra kulturer inte är av större 
vikt i interkulturell kommunikation, vilket ifrågasätter hela forskningsområdet. Om 
attityd mot andra kulturer inte är av vikt, så antyds att interkulturell kommunikation inte
är av vikt och att teorier som betonar den interpersonella kommunikationen skulle 
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kunna användas istället. Empati, motivation och att lyssna är allmänmänskliga 
egenskaper som förmodligen underlättar all typ av kommunikation, mellan alla typer av 
individer, vare sig de kommer från samma ”kultur” eller inte. Då kanske det går att se 
att allmängiltiga egenskaper tillsammans med erfarenhet av specifika situationer är 
viktigare än begreppet kultur och skillnader kulturer emellan.   

Då modellen fokuserar på individens egenskaper saknas helt reflektioner kring 
språkkunskaper och dess betydelse för den interkulturella dialogen. Alla tre 
informanterna lyfter fram språkkunskaper som det största hindret i en dialog och 
samtidigt lyfts språkkunskaper som det enskilt viktigaste faktorn för uppfattningen av 
en lyckad dialog. Språkproblem är något som skulle kunna bemötas med hjälp av 
motivation, empati och genom att lyssna som återfinns i modellen. Trots att 
informanterna besitter både motivation och empati och några informanter beskriver att 
de lärt sig lyssna av när de nyanlända inte hänger med, uppfattas språkkunskap av alla 
informanter som avgörande för utgången av dialogen. Språkkunskaper uppfattas av 
sådan vikt att alla informanterna lyfter fram dem flera gånger under intervjuerna.  

Den andra punkten som uppkommit i empirin, men som saknas i modellen är reflektion 
kring tid och dess betydelse. Tid lyfts fram av alla tre informanterna som en avgörande 
faktor i dialogsituationerna. Om det finns språkliga svårigheter med att göra sig 
förstådda är tid en viktig faktor. Tid ger möjlighet att ställa frågor, säkerställa att den 
andre förstått och att det finns möjlighet att tänka över och återkomma med frågor.

Som framgår i avsnitt 3.3.1 Interkulturell kommunikationskompetens, definieras 
interkulturell kommunikationskompetens som en förmåga att uppnå sina mål och visa 
förväntat och accepterat beteende i den specifika interkulturella situationen. Empirin i 
denna uppsats visar på att det finns yttre faktorer som påverkar den interkulturella 
dialogen med nyanlända mycket mera än den egna empatin, motivationen, attityden och 
förmågan att lyssna. Oberoende av hur mycket interkulturell 
kommunikationskompetens i form av empati, motivation och viljan att lyssna som finns,
så hjälper det inte att nå fram om tid och språkkunskaper saknas. Hur lätt eller svårt det 
är att ”nå fram” är till stor del avhängigt av sammanhanget. Slutsatsen i denna uppsats 
blir att den presenterade modellen inte räcker för att förklara informanternas uppfattning
om den interkulturella dialogen med nyanlända. Därför var modellen av begränsad hjälp
för denna uppsats och så här i efterhand så skulle det eventuellt varit mer relevant att 
använda en annan modell.

7.3 Reflektion kring genomförandet av studien
Alla metoder och studier har sina svagheter och det viktiga är att vara medveten om 
dem. Det begränsade urvalet i denna studie skulle kunna ses som en svaghet, eftersom 
det kan vara svårare att dra några slutsatser på ett så litet urval. Samtidigt menar Kvale 
och Brinkman (2014) att studier med ett litet urval befinner sig ofta längst fram på 
forskningsfronten och kan därmed bidra till helt ny kunskap inom forskningsområdet. 

Denna uppsats är en kvalitativ studie, som vill gå på djupet och inte strävar efter 
generaliseringar. Därför har intervjuerna istället varit längre, alla över en timme, för att 
kunna utforska informanternas uppfattningar på djupet. 
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En bidragande orsak till det lilla urvalet var att det inte finns många som uppfyller 
kriterierna för urvalet, då det är få ideella organisationer i Lund som anordnar aktiviteter
för nyanlända och de flesta drivs till stor del av volontärer. Det är inte många 
organisationer som är stora nog att ha anställda eller praktikanter på heltid. Det fanns 
stora likheter i uppfattningarna hos alla tre informanterna och det är tveksamt om 
ytterligare intervjuer med informanter inom samma organisationer skulle ha bidragit 
med ny information. Det finns en betydande risk att intervjuer med informanter i samma
organisationer skulle ha speglat inställningen i organisationerna och därmed inte 
bidragit med intressant information.

Det finns tydliga utmaningar i att jämföra kommunikationen i de olika organisationerna,
för de situationer där de interkulturella dialogerna som studien vill undersöka utspelar 
sig i är så olika. Som analysen visat så spelar sammanhanget en stor roll för hur 
kommunikationen uppfattas av respondenterna. Detta var något som uppdagades under 
arbetets gång. Sammanhangets stora roll gjorde att det skulle ha varit enklare att jämföra
organisationer med liknande aktiviteter, exempelvis bara idrottsföreningar. Samtidigt 
finns det inte tillräckligt många organisationer i Lunds kommun för att genomföra en 
sådan undersökning. Det skulle blivit en helt annan studie om den utförts på exempelvis
olika organisationer som organiserar språkcaféer runt om i landet. Då skulle andra 
hänsyn istället behövts ta, exempelvis hur förutsättningarna i de olika kommunerna 
påverkar uppfattningen av dialogen. Organisationernas olika inriktning var även en 
utmaning i redovisningen av resultatet då stor hänsyn måste tas i val av citat för att inte 
röja vilken organisation informanterna arbetar på.

8 Förslag till fortsatt forskning
Interkulturell kommunikation är ett relativt outforskat område i Sverige, liksom 
kommunikation mellan ideella organisationer och nyanlända. Här presenteras några 
infallsvinklar som uppkommit under arbetets gång och som kan vara intressanta att 
forska vidare på.

I genomgången av tidigare forskning visade det sig att det finns en del forskning på hur 
nyanlända uppfattar kommunikationen från exempelvis kommuner och myndigheter. 
Men det finns inte så mycket kring hur nyanlända uppfattar kommunikationen från 
ideella organisationer. Med tanke på den roll som de ideella organisationerna spelar i 
integrationen, som mötesplatser för nya och etablerade svenskar, är det av intresse att 
utforska hur de nyanlända uppfattar ideella organisationer och deras 
kommunikationsstrategier. Informanterna i denna studie tar exempelvis upp vikten av 
tillit. Detta skulle vara intressant att forska vidare på. Hur uppfattar de nyanlända vikten 
av att bygga tillit? Är det mötet ansikte mot ansikte som skapar tillit som informanterna 
i denna studie är inne på? 

Denna studie har medvetet begränsat sig till att studera personer som har sin 
huvudsakliga sysselsättning i ideella organisationer. De flesta ideella organisationer har 
dock en större andel volontärer som är aktiva i det praktiska arbete. Volontärer har ofta 
en tidsmässigt mer begränsad kontakt med både organisationen och de nyanlända och 
därmed en annan typ av tillgång till eventuella policys, stöd och utbildningar, möjligen 
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ett annat sätt att identifiera sig med organisationen och en annan typ av erfarenhet. Det 
skulle vara intressant att se om uppfattningen skiljer sig åt mellan anställda och 
volontärer och i så fall hur. 

Med tanke på den kritik som riktas mot interkulturell kommunikation av forskare som 
beskrivits i tidigare avsnitt och med tanke på de slutsatser denna studie kommer fram till
så kan en uppföljning med interpersonella kommunikationsteorier som inte fokuserar på
de kulturella skillnaderna vara intressant. Att behandla kommunikationen mellan de 
anställda och de nyanlända som vilken interpersonell kommunikation som helst. Blir 
resultatet detsamma om begrepp som interkulturell kommunikation inte används i 
intervjuerna?

Denna studie är koncentrerad geografiskt till Lunds kommun som är starkt präglad av 
sin akademiska atmosfär. Dessutom koncentrerar sig de aktiviteter som anordnas av de 
deltagande organisationerna till Lunds tätort. Detta kan ha påverkat studien genom att 
det finns en ganska hög andel internationella studenter, gästprofessorer och forskare i 
staden. En jämförande studie mellan kommuner som har andra förutsättningar och en 
annan vana vid internationellt utbyte vore intressant att genomföra. Hur mycket 
påverkar kommunens sammansättning resultatet? Om jämförelse skulle göras mellan 
Lund, en storstad och en liten kommun med få tidigare internationella kontakter, hur 
skulle uppfattningarna skilja sig åt då?

9 Sammanfattning
Denna uppsats har mot bakgrund av den ökande globaliseringen och in- och 
utvandringen i Sverige undersökt hur medarbetare på ideella organisationer uppfattar 
den interkulturella dialogen med nyanlända. En allt större vikt läggs vid de ideella 
organisationerna i samhället och de spelar en allt större roll i integrationen. Samtidigt 
har de anställda inte sällan begränsad formell utbildning inom kommunikation och 
många organisationer saknar kommunikationsavdelning och -policys. Trots det är det 
ändå dessa personer som ska fungera som brobyggare för de nyanlända in i samhället, 
genom att erbjuda olika aktiviteter och möjligheter att träffa etablerade svenskar, knyta 
kontakter och lära sig språket. 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur anställda vid ideella organisationer 
uppfattar dialogen med nyanlända. Frågeställningarna var följande: Hur uppfattas den 
interkulturella aspekten av dialogen med nyanlända av de anställda vid ideella 
organisationer i Sverige som har verksamhet för nyanlända? Vilka likheter och olikheter
finns det i uppfattningarna av den interkulturella aspekten av dialogen hos medarbetarna
i de olika organisationerna? 

Med hjälp av teorier inom interkulturell kommunikation och interkulturell 
kommunikationskompetens har det empiriska materialet bestående av tre 
semistrukturerade intervjuer med representanter för tre organisationer i Lunds kommun 
analyserats. Resultatet pekar på att dialogen inte uppfattas som nämnvärt interkulturell, 
snarare som interpersonell. Informanterna anser inte att de eventuella kulturella 
skillnaderna är av vikt, utan det är snarare en fråga om personlighet. Vidare uppfattas 
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dialogen som givande, utvecklande och ömsesidig. De största hindren anges vara 
språkkunskaper, tid och sammanhang. 

Sammanfattningsvis är en slutsats som kan dras att sammanhanget spelar stor roll för 
hur den dialogen uppfattas. I sammanhang som i denna studie där det finns en 
frivillighet och där situationen ofta är informell och avslappnad, då det ofta handlar om 
fritidsaktiviteter, uppfattas dialogen som problemfri och positiv.
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Bilaga 1
Lund 171123

Hej,

Jag kontaktar dig på grund av att jag skriver en magisteruppsats om interkulturell 
kommunikation inom ideella organisationer. Utifrån mina forskningsfrågor har jag 
identifierat dig som en person som kan vara relevant att kontakta för en intervju. 
Studierna sker vid Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap, inom ramen för mina magisterstudier på Magisterprogrammet 
för strategisk information och kommunikation. Här hittar du information om min 
utbildning. 

Det område som jag är intresserad av är hur det är att varje dag möta och kommunicera 
med människor från hela världen med varierande språkkunskaper och kunskaper om 
Sverige. Vilka förutsättningar finns det för de anställda inom de ideella organisationerna
att arbeta med interkulturell kommunikation och hur uppfattar de anställda 
kommunikationen? Det finns forskare som menar att för att kunna föra forskningen 
inom interkulturell kommunikation vidare så behövs bland annat kvalitativa studier på 
mikronivå som undersöker individer som är framgångsrika i sin interkulturella 
kommunikation och vilka faktorer som gör dem framgångsrika. Här hoppas min studie 
kunna bidra genom att studera den interkulturella kommunikationen på mikronivå 
utifrån några olika individers upplevelse av densamma. 

Därför vill jag bjuda in dig att delta i studien genom att svara på några frågor i form av 
en intervju som kan ta runt en timme. Intervjun kommer också att spelas in, för min 
egen dokumentation. Efter intervjuns genomförande skickas en sammanfattning för 
påseende, så att eventuella missuppfattningar om vad som sagts kan korrigeras. 

Så som studien nu är utformad är den helt beroende av kvalitativa intervjuer och därför 
skulle din medverkan uppskattas oerhört mycket. Om du har några frågor kring ditt 
deltagande, som kommer att behandlas konfidentiellt, är du välkommen att höra av dig 
till mig.
 
Inom några dagar har jag för avsikt att kontakta dig per telefon för att arrangera en 
intervju. Svara gärna på detta mail om du inte är intresserad av att delta i studien.

Med vänlig hälsning
Katarina Bäck
XXX  @  XXX
NNNNNNNNNN

mailto:katarina.m.back@gmail.com
http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/Programtorg-VT-2017/Magisterprogram-i-strategisk-information-och-kommunikation/


Bilaga 2
Intervjuguide
Berätta om informerat samtycke, rätt att dra sig ur, konfidentialitet, att få se utskriften 
samt det färdiga arbetet.

Bakgrund

Hur länge har du arbetat på XX [organisationen]

Vilka arbetsuppgifter har du?

Innebär dina arbetsuppgifter att du regelbundet kommunicerar med nyanlända?

Hur länge har kommunikation med nyanlända varit en del av ditt arbete?

Vilka tidigare erfarenheter har du av interkulturell kommunikation (inom yrket/på 
fritiden)?

Hur arbetar organisationen

Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med kommunikation till nyanlända? (Vilka är era
främsta sätt att nå ut till dem? )

Skulle du säga att det har skett en förändring i hur ni arbetar med kommunikationen mot 
nyanlända under den tiden som du har arbetat för XX (organisation)?

Har ni en kommunikationsavdelning eller en kommunikationspolicy? Berör den 
interkulturell kommunikation specifikt?

Individuell uppfattning

Hur upplever du det personliga mötet och kommunikationen med nyanlända?

Skulle du kunna beskriva vad du ser som bra, eller lyckad, kommunikation med de 
nyanlända. Ge exempel.

Skulle du kunna beskriva vad du ser som sämre, eller mindre lyckad, kommunikation 
med de nyanlända. Ge exempel.

Varför fungerade det inte?

Är du nöjd med hur kommunikationen med de nyanlända fungerar idag?

Varför/varför inte?

Hur tror du en idealisk kommunikationssituation med nyanlända skulle se ut?

Framtiden

Skulle du vilja ändra på något i hur ni arbetar med kommunikation mot nyanlända?



Vilket råd skulle du vilja ge till någon som ska precis starta upp verksamhet för 
nyanlända för första gången (och som inte har mycket erfarenhet av interkulturell 
kommunikation)? 

Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?
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