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Syftet är att beskriva vad några svenska personer upplever 
att de har lärt sig om sin nyanlände kontaktpersons kultur, 
hur de har förändrats, hur de kan använda sig av det de har 
lärt sig i sitt arbetsliv, samt analysera det hela utifrån ett 
lärandeperspektiv. Metoden som använts är fyra kvalitativa, 
enskilda intervjuer med svenska kontaktpersoner. 

Alla upplever att de har lärt sig något om den nyanländes 
kultur och att de har förändras. De har inte bara lärt sig om 
nationalstatskulturen, utan också fått en inblick i hur det är 
vara nyanländ invandrare i Sverige. Analys om vad som har 
lärts och hur, förs utifrån teorier om individuellt lärande. 

Få upplever att de någon nytta av det de har lärt sig i arbets-
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rit mer av vänskapskaraktär och inget man vare sig tidigare 
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de lättare kunna se hur man kan använda sig av mångkultu-
rella kunskaper i arbetslivet. 
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några för- och nackdelar med att ha göra om den här typen 
av verksamhet till ett sätt att utbilda i mångkulturell mång-
fald. 
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Förord 
 

Att skriva en uppsats kan liknas vid att segla skepp. Man gör 
upp planer innan man ger sig av, man skaffar sjökort och 
kompass, men under resans gång måste man veckla ut nya 
delar av sjökortet, justera seglen och kanske till och med 
byta resmål. Jag vill att de som läser den här uppsatsen har 
med sig den metaforen i tankarna, och har också döpt mina 
huvudrubriker utifrån det. Jag vill passa på att tacka alla som 
har varit med mig ombord, bland annat: Kontaktpersons-
verksamheten som har givit mig ett väldigt bra bemötande 
och hjälpt mig med alltifrån att hitta intervjupersoner till att 
reda ut oklarheter kring hur verksamheten är uppbyggd, Ag-
neta Wångdahl Flinck som har varit min handledare och lot-
sat mig genom min resa och givit mig konstruktiv kritik och 
kluriga funderingar, Ann Lindberg som jag har kunnat bolla 
idéer med när vi har suttit tillsammans och skrivit på våra 
respektive uppsatser, och som jag har kunnat höra av mig till 

om det har varit något jag funderar över, samt Lena Lindgren som har ställt upp när det 
har behövts, till exempel genom pilotstudien på intervjuguide. 

 

Alice Sobel 

Lund, maj 2011 
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1. Härifrån lättas ankaret 
Det talas mycket “dagens mångkulturella samhälle”. Fler och fler företag börjar profi-
lera sig som företag som har en mångfaldsmålsättning, det satsas på mångfaldsplaner, 
mångfaldsrekrytering och mångfaldsutbildning. 

Det har forskats en del på mångkulturell mångfald och integration, men det jag har hittat 
har framförallt rört sig om antingen invandrares integration i samhället (till exempel 
Bayram, Nyquist, Thornburn & Bilgel, 2009) eller ledarskapsteorier om hur man leder 
mångfald (till exempel Leijon & Omanovic, 2001). 

Det har inte forskats så mycket på hur vuxna individer kan lära sig om mångkulturell 
mångfald, trots att många organisationer är intresserade av att utbilda sina medarbetare i 
mångfaldsfrågor. 

Däremot har det forskats en hel del på hur personer ute i arbetslivet kan lära sig att bli 
en bra chef. Ett exempel är Nilssons avhandling om ett mentorprograms betydelse för 
några kvinnors chefskarriärer (Nilsson, 2000). 

Jag är intresserad av att se om den typen av program, som till exempel mentorprogram, 
kontaktpersonsverksamhet och andra verksamheter som bygger på att två personer blir 
“ihop parade” för att lära sig av varandra, kan användas för att lära sig något om andra 
kulturer. Jag har valt att fokusera på Malmö Stads kontaktpersonsverksamhet som parar 
ihop etablerade svenskar med nyanlända invandrare. Jag ska beskriva vad några svenska 
kontaktpersoner upplever att de har lärt sig om sin nyanlände kontaktpersons kultur, hur 
de upplever att de har förändrats av att delta i Kontaktpersonsverksamheten samt besk-
riva hur de i sitt arbetsliv upplever att de har fått eller tror sig komma att få användning 
för det de ha lärt sig. Sedan ska jag analysera svaren på ovanstående ur ett beteendeve-
tenskapligt lärandeperspektiv. 

Disposition 
Som jag förklarar i förordet har jag låtit seglandet bli min metafor för hur den här upp-
satsen hänger ihop. Just nu är vi i första kapitlet, inledningen, som kort går igenom vari-
från ankaret lättas, det vill säga tankar som lett fram till val av resmål. I kapitel två går 
jag igenom mitt resmål, det vill säga syftet med uppsatsen. Sedan fortsätter jag uppsat-
sen med att redovisa vilket färdsätt (metod) som jag kommer att använda mig av, det 
skriver jag om i kapitel tre. När vi har resmål och färdsätt utstakat är det dags att veckla 
ut sjökortet, alltså teorin som jag kommer att använda mig av för att navigera genom 
oceanen av empiri. Kapitel fyra heter alltså kort och gott "Sjökort". I det femte kapitlet 
zoomar jag in kikaren på de delar av "oceanen" (empirin) som besvarar mina syften, jag 
kommer då att blanda resultat med analys. Kapitel sex kallar jag för "Land i sikte!", för 
då börjar vi närma oss resans slut, och jag sammanfattar vad jag kommit fram till. Det 
sista kapitlet heter "Vart vinden blåser", och då kommer jag in med mina egna funde-
ringar kring min uppsatsresa, alltså det som i uppsatser vanligtvis kallas för "diskuss-
ion". 
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2. Resmål 
Här kommer jag att gå igenom resans mål, det vill säga syftet med min uppsats. Jag 

kommer också att gå igenom hur syftet vuxit fram. 

Jag har kommit i kontakt med en kontaktpersonsverksamhet som parar ihop etablerade 
svenskar med nyanlända invandrare. Jag är intresserad av att se vad mina respondenter 
upplevera att de har lärt sig om den nyanländes kultur, hur de upplever att de förändrats, 
hur de upplever att de har/kommer att få någon nytta av det de har lärt sig i sitt arbetsliv, 
samt att jag slutligen vill analysera det hela utifrån ett beteendevetenskapligt lärande-
perspektiv. Jag har delat in syftet i fyra delsyften, för att det ska vara tydligare vad mitt 
syfte egentligen är: 

1. Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om sin nyan-

lände kontaktpersons kultur, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten. 

2. Beskriva hur några svenska kontaktpersoner upplever att de har förändrats av att 

delta i Kontaktpersonsverksamheten. 

3. Beskriva hur några svenska kontaktpersoner upplever att de i sitt arbetsliv har kun-

nat få/ tror att de kommer att kunna få, användning för det de har lärt sig. 

4. Analysera svaren på delsyfte 1, 2 och 3, ur ett beteendevetenskapligt lärandeperspek-

tiv. 

I fortsättningen kommer jag att hänvisa till ovanstående delsyften. 

Jag har delat in delsyfte 1 i ytterligare två delar: 

A) Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om den nyan-
ländes nationalstadskultur, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten 

B) Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om den nyan-
ländes situation som invandrare, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten. 

Som jag förklarar i teoriavsnittet har jag en ganska komplex definition av kultur, där jag 
ska koncentrera mig på nationalstadskulturen, men om någon av de subkulturerna, blir 
väldigt framträdande, kommer jag också ta med detta. Respondenterna har, i intervjuer-
na, lyft fram just den nyanländes roll som nyanländ invandrare, och att de har lärt sig 
mycket om den rollen/subkulturen. 

Riencker menar att det är viktigt att en problemformulering är språkligt precis, och hon 
menar också att begreppsdefinitioner ska finnas med i syftesformuleringen (Riencker, 
2003). Jag har valt att lägga begreppsdefinitioner och diskussioner kring vad jag menar 
med centrala begrepp, så som “den nyanländes kultur” och “lärande”, i teoriavsnittet (se 
avsnittet "Sjökort" s. 17). Det gör jag för att de begreppen är så komplexa att de behöver 
redas ut lite mer omfattande, för att minska risken för stereotypiseringar och förenkling-
ar. Dessutom kommer jag i teorin att diskutera varför jag har valt att definiera som jag 
har valt, och vad det kan tänkas få för konsekvenser. I teorin kommer jag också att gå 
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igenom vilken sorts relation jag uppfattar Kontaktpersonsverksamheten som. Däremot 
kommer jag inte att definiera “förändring”, trots att det är ett viktigt begrepp, eftersom 
att jag anser att ha förändrats är att ha lärt sig något. Alltså kommer alla teorier kring 
förändring och personliga förändringsprocesser in under rubriken “lärande”. 

Jag kommer att rikta in mig på vad de svenska kontaktpersonerna upplever att de har 
lärt sig och hur de upplever att de i sitt arbetsliv har kunnat/tror att de kommer att få 
användning för det de har lärt sig. Jag kommer alltså inte kunna säga något om hur 
mycket de faktiskt har lärt sig om andra kulturer eller på vilket sätt de faktiskt föränd-
rats. 

I delsyfte 4 skriver jag att jag ska analysera svaren på delsyfte 1, 2 och 3 ur ett lärande-
perspektiv. Jag kommer inte att analysera precis allt som kommer fram i delsyfte 1, 2 
och 3, utan kommer att fokusera på det som jag hittar i svaren som är intressant utifrån 
ett lärandeperspektiv. På så sätt kommer jag också eventuellt kunna se samband mellan 
delsyfte 1, 2 och 3. 

Eftersom jag i delsyfte 4 ska analysera utifrån ett “beteendevetenskapligt lärandeper-
spektiv”, kommer jag inte använda mig av lärandeperspektiv som jag anser allt för långt 
bort från beteendevetenskapen. Jag kommer till exempel inte analysera någonting uti-
från ett rent biologiskt perspektiv på hur lärande går till. 

Hur syftet utvecklats över tid 
Mitt allra första syfte var “Jag skulle vilja undersöka vad de svenska kontaktpersonerna 
känner att de, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten, har lärt sig om andra kul-
turer.”. Sedan ansåg jag att “undersöka” är ett för abstrakt ord, eftersom det inte går att 
mäta när jag har undersökt färdigt. Dessutom hade jag, när jag skrev det första syftet, en 
bild av att “lärt sig” även innefattar hur kontaktpersonerna hade förändrats. Det blev inte 
tydligt, och jag valde att lyfta fram förändringsaspekten tydligare.  

Jag ändrade mitt syfte till “Syftet är att beskriva vad de svenska kontaktpersonerna upp-
lever att de har lärt sig om andra kulturer, genom att delta i Kontaktpersonsverksamhet-
en, och beskriva hur de upplever att de har förändrats av att delta i Kontaktpersonsverk-
samheten. Syftet är också att beskriva hur de känner att de har kunnat få användning för 
det de har lärt sig och hur de tror att de kommer att få användning för det de lärt sig, i 
sitt arbetsliv." Det var det syftet som jag presenterade när jag genomförde mina inter-
vjuer. Sedan insåg jag att det fanns tre syften och delade upp det i tre delsyften, för att 
lättare kunna analysera resultatet. När jag skulle definiera “andra kulturer” blev det så 
oprecist, att jag insåg att det var bäst att gå tillbaka till att tala om “den nyanländes kul-
tur”. Att tala om "den nyanländes kultur" hade varit min allra första tanke, innan jag ens 
hade formulerat första syftet. Dessutom talade min empiri framförallt om att de hade lärt 
sig om “den nyanländes kultur” och inte “andra kulturer” generellt sätt. Tillsist insåg jag 
att jag hela tiden hade tänk analysera resultatet. “Beskriva” innebär ingen direkt analys 
(Rienecker, 2003). Alltså fick jag skriva ett fjärde delsyfte. 

Beskrivning av verksamheten 
När jag i skriver om "verksamheten" eller Kontaktpersonsverksamheten" utan precise-
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ring, syftar jag på verksamheten som jag beskriver i det här avsnittet. 

Kontaktpersonsverksamheten började 2002 och ligger just nu organisatoriskt under Ser-
viceförvaltningen och Jobb Malmö, och bedrivs rent fysiskt inom Arbets- och integrat-
ionscenters (AIC’s) övriga verksamheter. Inom Kontaktpersonsverksamheten matchas 
“etablerade svenskar” (behöver inte vara etniska svensk, men man ska vara etablerad i 
det svenska samhället) ihop med nyanlända invandrare. Med nyanländ menar man nå-
gon som fått uppehållstillstånd, och från det datumet inte bott i Sverige mer än tre år.  
Det är frivilligt att vara med i verksamheten, och ingen får ekonomisk ersättning eller 
liknande. Det är bara vuxna personer som kan delta i programmet (det vill säga från 
tjugo år och uppåt). Man anmäler sitt intresse genom att fylla i en blankett. Anmälning-
arna tas emot under hela året, det finns alltså inget “start datum”, och inget kösystem. 
Starten beror på när man inom verksamheten hittat två personer som man bedömer 
kommer att kunna få ett bra utbyte. I blanketten får den som anmäler intresse (både ny-
anlända och svenskar) bland annat ska fylla i intressen, sysselsättning, anknytning till 
annat land, vilka språk man talar och om man har några önskemål kring vem/vilka man 
blir ihopmatchad med. Man kan även bli ihopmatchad med en familj, om man vill. Efter 
att man fyllt i intresseanmälan blir man kallad till en kort intervju. Första mötet träffas 
de som ska matchas ihop med den som arbetar i verksamheten. Då pratar man och får en 
välkomstmapp med välkomstbrev, broschyrer mm. Sedan är det upp till personerna 
själva hur ofta de vill träffas och vad de vill göra när de ses, och man träffas kontinuer-
ligt under sex månader. Det är tänkt att det ska vara en jämlik relation, och alltså inte att 
en av parterna är den som “hjälper” den andre. Efter sex månader erbjuds ett avslut-
ningssamtal, ett intyg delas ut som bekräftar att de har engagerat sig ideellt i Malmö 
Stad och Kontaktpersonsverksamheten. Om personerna som deltar har blivit vänner och 
vill fortsätta ses, får de göra det, men då sker det inte i Kontaktpersonsverksamhetens 
regi längre. 

Så länge man ses i Kontaktpersonsverksamhetens regi, ordnar Kontaktpersonsverksam-
heten regelbundna träffar som är frivillig att delta i för alla som för tillfället är med. På 
de träffarna besöker man bland annat olika ställen i Malmö. Inom Kontaktpersonsverk-
samheten följer man också upp hur det går för dem som deltar, framförallt genom mail-
kontakt. Om det skulle vara så att en matchning absolut inte fungerar, eller om man har 
frågor och behöver annan hjälp som rör matchningen, kan man vända sig till verksam-
heten, och det finns också en möjlighet att bli ommatchad. Man kan anmäla sitt intresse 
och hoppa på verksamheten när som helst. Just nu är det ungefär sextio matchningar 
igång. 

Inom Kontaktpersonsverksamheten har man också kontakt med andra organisationer 
som har liknande verksamhet, som till exempel MINE och Internationella Kvinnoföre-
ningen som har mentorprogram mellan nyanlända och etablerade svenskar. Om man vill 
kan man delta i flera av verksamheterna samtidigt. 

Ordval 
Som det förklaras ovan matchar Kontaktpersonsverksamheten ihop "etablerade svens-
kar" med "nyanlända invandrare". Det är de orden som Kontaktpersonsverksamheten 
använder sig av. För att räknas som "etablerad svensk", behöver man inte vara etniska 
svensk, eller ha svenska som modersmål, men man ska vara etablerad i det svenska 
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samhället. Med nyanländ menar man någon som fått uppehållstillstånd, och från det 
datumet inte bott i Sverige mer än tre år. 

Jag kommer att använda mig av orden "svensk kontaktperson" och "nyanländ kontakt-
person". För att förkorta "nyanländ kontaktperson" kommer jag ofta bara använda mig 
om "den nyanlände", när det framgår av sammanganget vem jag syftar på, och när jag 
pratar om de svenska kontaktpersonerna som jag har pratat med kommer jag ofta bara 
prata om "respondenten". Jag förkortar för att språket ska flyta på bra, utan att mena att 
lägga någon värdering i förkortningen. 
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3. Färdsätt 
I det här kapitlet kommer jag att gå igenom mitt färdsätt, alltså vilken metod jag kom-

mer att använda mig av. I tur och ordning kommer jag att besvara frågorna: Var ligger 

mitt intressefokus? Vem är jag, och hur kan jag ha påverkat min forskning? Hur har jag 

gått tillväga rent konkret? Vilka är mina respondenter och varför har jag valt ut just 

dem? Varför har jag valt just den här datainsamlingsmetoden? Vad har jag fått göra 

för etiska överväganden? 

Utgångspunkter 
Datainsamlingssyfte 
Jag kommer att använda mig av intervjuer (för utförligare information: se rubriken “Da-
tainsamlingsmetod" s. 12). Cohen, Manion och Morrison (2007) delar in i tre syften 
som en intervju kan ha: 1) som den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för forskning-
en, 2) för att prova en hypotes, 3) som kompletterande till andra datainsamlingsmetoder. 
Jag kommer att använda mig av intervjusyfte 1. Under intervjusyfte 1 citerar Cohen, 
Manion och Morrison Tuckman (1972) som nämner tre olika saker man kan mäta tre 
olika saker “what a person knows (knowledge or information), what a person likes or 
dislikes (values and preferences, and what a person thinks (attitudes and beliefs)” (Co-
hen et.al., 2007, s 351). Mitt syfte kretsar i första hand kring vad respondenten gil-
lar/ogillar och vad respondenten tycker/tror, och inte så mycket kring vad respondenten 
faktiskt vet/faktiskt har lärt sig. Jag vill ta reda på vad respondenten tycker att han/hon 
har lärt sig om andra kulturer, inte vad han/hon faktiskt har lärt sig. Det är min uppfatt-
ning att det inte finns någon absolut sanning kring vad respondenten faktiskt har lärt sig, 
bara olika uppfattningar kring vad han/hon har lärt sig. Att anta att det finns en absolut 
sanning om vad människor har lärt sig tycker jag är att ansluta sig till en positivistisk 
syn på världen. Alvesson och Deetz (2000) menar att forskning ska “peka på kunskap-
ens osäkra och omstridda karaktär i stället för att föra fram endimensionella och acku-
mulativa ‘sanningar’ ”. 

Forskningsansats 
För att beskriva min forskningsansats skulle jag vilja använda mig av Alvesson och 
Deetz (2000) delar upp forskningsansatser i fyra prototyper: “normativ”, “tolkande”, 
“kritisk” och “dialogisk” ansats. De fyra prototyperna är uppritade i ett fyrrutigt dia-
gram, där ena axeln visar om prototypen hör till antingen “konsensus” eller “dissensus” 
och den andra axeln visar om prototypen är antingen “lokal/framväxande” eller “teore-
tisk/apriorisk” (Alvesson & Deetz, 2000). Jag ska använda mig av den tolkande forsk-
ningsansatsen, som är insorterad under “konsensus” och “lokal/framväxande”. 

“Konsensus” har som forskningsmål att hitta ett mönster och en ordning (Alvesson & 
Deetz, 2000). “Beskrivningarna ska förhoppningsvis 'spegla' enheter och relationer som 
existerar där ute i ett relativt fast tillstånd, 'spegla' deras 'verkliga' karaktär” (Alvesson & 
Deetz, 2000, s. 31). Det innebär inte att jag ansluter mig till en positivistisk syn på värl-
den, utan jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod. Med kvalitativ metod 
menas att man fokuserar på öppen, mångtydig empiri och att man utgår från studiesub-
jektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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“Lokal/framväxande” betyder att begreppen utvecklas i relation med organisationsmed-
lemmarna och förändras under forskningsprocessen (Alvesson & Deetz, 2000). “Den 
teoretiska vokabulär som förs in i forskningsverksamheten betraktas ofta av forskaren 
som en första version eller inledande vägledning och är ständigt öppen för nya innebör-
der, tolkningar och omdifferentieringar på grundval av interaktionen i forskningsproces-
sen.” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 36). 

Min roll 
Jag är den person som har formulerat syftet med min undersökning, jag är den som 
kommer att leta teoretiskt material och bakgrundsinformation, genomföra intervjuerna, 
transkribera dem och slutligen analysera dem. Alvesson och Deetz (2000) diskuterar att 
forskaren aldrig kan vara “objektiv”, utan “Den egna livshistorien, tillhörigheten till ett 
särskilt forskarsamhälle och erfarenheter ur vardagen präglar ens tankar om forsknings-
ämnet. De inverkar på de frågor som ställs, det språk som används och följaktligen de 
resultat som frambringas” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 74). 

Jag har läst Personal- och Arbetslivsprogrammet med inriktning arbestlivspedagogik, 
har därför en hel del förförståelse kring teorier kring lärande och organisation. 

Jag kan inte redogöra hela min livshistoria och hur den har kunnat påverka resultatet, 
men jag kan kort nämna att jag känner att jag har lärt mig mycket om andra kulturer 
genom att lära känna människor, och det var bland annat så som jag började fundera 
kring hur man kan lära sig andra kulturer genom personlig kontakt. Jag har bland annat 
bott i Indien ett år i en indisk familj, lärt mig dansa bolivianska danser genom en bolivi-
ansk förening i Västerås, bott ett halvår i Frankrike och fått franska vänner och utby-
tesstudentvänner från andra länder och lärt känna ungdomar som nyligen kommit till 
Sverige när jag är volontär för biståndsorganisationen Tamam. Däremot innebär inte 
den förförståelsen att jag förutsätter att de svenska kontaktpersonerna har lärt sig något 
om andra kulturer, eftersom jag menar att man inte automatisk lär sig något om andra 
kulturer bara för att man är med någon med utländsk bakgrund. Om man till exempel 
bara spelar basket tillsammans, och allt man pratar om är basket, är det inte så troligt att 
man lär sig något om andra kulturer. 

Övrigt om mig och min förförståelse och hur jag kom fram till syftesformuleringen, är 
att jag har pratat med min före detta mentor om att jag i framtiden gärna vill, som per-
sonalvetare, arbeta med mångkulturella frågor. Då frågade hon mig hur jag tycker att 
man på bästa sätt kan utbilda i det. Hon berättade att i hennes organisation har en de 
mångfaldsplan, har föreläsningar om mångfald och så vidare, men sa att det är svårt att 
utbilda i mångfald och veta att det ger effekt. Jag tänker mig att om det visar sig att re-
spondenterna har lärt sig mycket om andra kulturer, skulle arbetsgivare eventuellt kunna 
använda liknande verksamhet som Kontaktpersonsverksamheten som ett komplement 
till andra sätt att internutbilda i mångfald. 
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Arbetsprocess 
Här kommer jag börja med att ge en överblick över hur arbetsprocessen rent konkret 

såg ut, för att sedan göra några djupdykningar i varför jag gjorde de valen som jag 

gjorde. 

Rent konkret 

Förberedelser 
Jag började med att samla information om Kontaktpersonsverksamheten i stort, för att 
bli mer insatt i hur den gick till och vad den har för syfte. Jag träffade ansvarig för Kon-
taktpersonsverksamheten och hon berättade om verksamheten och jag frågade några 
frågor som jag kom på efter hand. Det är alltså information som jag har använt som 
bakgrundsinformation, men jag har inte att gått in och analyserat hennes svar. Jag har 
också inhämtat information om Kontaktpersonsverksamheten via internet (Kontaktper-
sonsverksamhetens hemsida, Kontaktpersonsverksamhetens facebook-grupp, tidnings-
artiklar om verksamheten, tittat på intresseanmälningsenkäterna som svenskarna och de 
nyanlända fyller i med mera). 

För att förbereda mig började jag också med att söka lite teori, för att få en överblick om 
lärande, mångkulturell mångfald och kultur, och relationer som liknar kontaktpersonsre-
lationen ("peer-to-peer learning", mentorskap, fadderverksamhet). Jag sökte i databaser 
(SocIndex, ERIC, hela EBSCOhost, uppsatser.se) och hittade vetenskapliga artiklar, C-
uppsatser och masteruppsatser. Genom att läsa referenslistor, och genom tidigare kun-
skap, hittade jag också vetenskapliga böcker och handböcker. 

Urvalsprocess 
Den information som jag hade fått in under mina förberedelser lät jag mig inspireras av 
när jag tillsist bestämde mig för vilka urvalkskriterier jag skulle använda mig av för att 
bestämma vilka som skulle kunna vara mina respondenter. Jag utformade också en in-
tervjuguide (se bilaga). Först funderade jag på vad jag ville ha reda på och varför, och 
sedan skrev jag ner frågorna. Precis innan första intervjun genomförde jag en pilotstudie 
då jag intervjuade en kursare med hjälp av min intervjuguide, och lyssnade sedan ige-
nom intervjun och ändrade de frågorna som inte fungerat så bra. 

Insamlandet av data 
Hon som arbetar på Kontaktpersonsverksamheten skickade ut mail till de svenska kon-
taktpersonerna som hon visste uppfyllde mina kriterier (för kriterier och problematise-
ring av kriterier: se rubriken “urvalsprocess” s. 10), totalt fem personer. Hon hade inte 
rätt att lämna ut namn och kontaktuppgifter till dem som var kontaktpersoner, till mig, 
alltså var det nödvändigt att det var hon som kontaktade dem. Två av dem meddelade att 
de ställde upp på intervju.  Sedan skickade hon som arbetar på Kontaktpersonsverksam-
heten ut mail till tio personer till, som uppfyllde alla krav utom att de eventuellt inte 
förvärvsarbetade. Ytterligare en person meddelade att han/hon ställde upp. Efter det 
gick jag till en av Kontaktpersonsverksamhetens träffar, där alla kontaktpersonerna träf-
fades, och presenterade mig och min uppsats, och ännu en person ställde upp på inter-
vju. 
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Jag lät intervjupersonerna själva bestämma var intervjun skulle ske och jag spelade in 
intervjuerna utan att själv föra anteckningar. Intervjuerna tog ungefär en timme var. Min 
första intervju blev tyvärr bara inspelad en kvart, resten föll bort, så jag fick återskapa 
intervjun. 

Sammanställning av data 
Totalt gjorde jag fyra intervjuer. Jag började lyssna igenom intervjuerna flera gånger, 
skriva upp sådant i materialet som kunde vara intressant, redan innan jag hade haft alla 
intervjuerna. Däremot ändrade jag inte på frågorna efter hand, eftersom jag tyckte att de 
fungerade bra. Jag började också transkribera hela intervjuerna innan alla intervjuer var 
genomförda. Efter det gick jag igenom mina transkriberingar, och sorterade upp alla 
citat som svarade på delsyfte 1, 2 och 3 i olika dokument. Jag sorterade också in bak-
grundsinformation som jag är intresserad av i ett fjärde dokument. Därefter fetmarke-
rade jag ord i svaren och försökte hitta teman, och i ett nytt dokument formulerade jag 
de temana till med hjälp av löpande text och citat. Samtidigt som jag gjorde det anteck-
nade jag saker och ting som skulle kunna vara intressant för en analys. 

Teori 
Utifrån resultatet fick jag en tydligare bild av vad det var för typ av teori jag letade efter, 
och jag kunde få ett mer riktat teorisökande. Jag började djupläsa teori och samtidigt 
skissa upp hur jag skulle kunna applicera teorin på mitt resultat. Här skrev jag också 
större delen av det som numera är teorikapitlet. 

Analys, diskussion och slutsats 
Här började jag skriva på det som jag spontant hittat genom att läsa teori. Jag gick också 
tillbaka och läste igenom alla transkriberingar för att se om det var något mer som jag 
skulle kunna lyfta fram. Sedan gick jag tillbaka till teoridelen igen för att se om det var 
någon teori som jag inte använt mig av än. Sedan sammanfattade jag resultat och analys 
i “slutsats” och skrev en diskussion som återknöt till tankarna i inledningen. 

Textproduktion 
Här skrev jag all text som jag inte skrivit ner på papper än och bearbetade texten. 

Abduktion 
Jag har valt att använda mig av abduktion. Abduktion pendlar fram och tillbaka mellan 
empiri och teori, och båda omtolkas successivt i skenet av varandra (Alvesson & Sköld-
berg, 1994). Fördelen med den abduktion är att den undviker flera av de nackdelar som 
finns med dels den induktiva, dels den deduktiv ansats. När man använder sig av en 
induktiv ansats börjar man med att samla in empiri, för att sedan hitta teori och analy-
sera sin empiri utefter det. Nackdelen med det är att det riskerar att bli en slags samman-
fattning om vad empirin säger, utan att kunna gå på djupet och hitta djupstrukturer eller 
generera teori. När man använder sig av en deduktiv ansats utgår man från teorin, och 
förklarar sedan sin empiri utifrån den teorin. Risken med den ansatsen är att, istället för 
att teorin hjälper forskaren att analysera empirin, är det empirin som hjälper forskaren 
att konstaterar att teorin stämmer. Det blir då svårt att se underliggande mönster, ten-
denser och andra teorier som man skulle kunna använda sig av för att förklara empirin. 
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En forskningsprocess som har abduktion som utgångspunkt kan antingen börja med att 
forskaren börjar samla in empiri, eller att han/hon samlar in en del teori (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Om man börjar med att samla in teori använder man sig av teorin 
som en inspirationskälla, snarare än något som man absolut måste utgå från när man 
senare analyserar sin empiri. 

Jag har valt att inspireras av teori när jag utformade min intervjuguide. På så sätt fick 
jag en viss uppfattning om bland annat vad lärande och kultur kan innebära. Fördelen 
med det är att jag kunde vidga min förförståelse och få med sådant som jag själv inte 
hade tänk på från början. 

Jag anser att det har varit en fördel att jag har arbetat med en abduktiv process även un-
der själva bearbetning-av-data-processen. Genom att jag har jobbat parallellt med att 
leta teori och att skriva fram resultat och analys, har jag lättare kunnat se samband mel-
lan teori och empiri. Jag har haft empirin i färskt minne när jag har letat och skrivit te-
ori, och teorin i färskt minne när jag har försökt analysera materialet. 

Urvalsprocess 
Eftersom jag ville ta reda på vad några svenska kontaktpersoner själva ansåg att de hade 
lärt sig om andra kulturer, valde jag att avgränsa mig till att bara intervjua några svenska 
kontaktpersoner, men inga nyanlända. Jag riktade in mig på att få tag i fyra till fem per-
soner, eftersom jag ansåg att det borde vara lagom för att kunna uttala mig om det som 
syftet gäller. Jag anser inte att det är något problem att jag inte har intervjuat alla 
svenska kontaktpersoner, eftersom jag inte är intresserad av att generalisera.  

Det är väldigt många som är kontaktpersoner i Kontaktpersonsverksamheten just nu, 
och därför behövde jag göra ett urval. Jag satte upp kriterier för vad de kontaktperso-
nerna ska uppfylla för att få en förfrågan om de ställer upp på en intervju. Här kommer 
dem, med motivering varför jag valt just dem: 

1. Att det är en person som är ihopmatchad med en nyanländ (alltså inte en hel fa-
milj) 
Jag vill fokusera på det personliga mötet, det vill säga vad en person lär sig genom att 
träffa en annan person. 

2. Att de har varit kontaktperson en längre tid (minst fyra månader, som sedan änd-
rades till minst tre månader, efter att den ansvariga sagt att det var svårt att hitta 
minst så lång tid) 
Jag tror att det krävs att respondenten har lärt känna den nyanlände, för att han/hon ska 
kunna ha lärt sig något på ett djupare plan än väldigt ytligt lärande, och jag tror att det 
tar tid att lära känna en annan människa bra. 

3. Att de fortfarande är kontaktpersoner (det vill säga de sex månaderna är inte över) 
Jag vill att respondenten ska vara mitt uppe i processen. Är det en avslutad process finns 
det en risk att respondenten kommer ihåg vissa saker sämre, och att respondenten är 
mindre intresserad av att diskutera sitt lärande, eftersom det kan upplevas som inaktu-
ellt. 
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4 Att de har träffat sin nyanlände någorlunda ofta 
Om respondenten nästan inte har träffat den nyanlände alls, under sin tid som kontakt-
person, blir det svårt att ha hunnit lära känna personen. 

5. Att de inte har (vad man vet) alltför mycket förförståelse innan (till exempel har 
inte stark anknytning till samma land som den nyanlände) 
Om respondenten har alltför mycket förförståelse innan kan det vara svårt för respon-
denten att särskilja vad han/hon lärt sig om andra kulturer tack vare Kontaktpersons-
verksamheten, och vad han/hon visste redan innan. 

6. Att de förvärvsarbetar 
För att kunna fråga frågor kring om respondenten känner att han/hon i sitt arbetsliv har 
haft användning för det han/hon har lärt sig, krävs det att respondenten på har en erfa-
renhet av arbetslivet. 

 

I efterhand kan jag tycka att jag hade kunnat sätta mindre luddiga kriterier. Då hade det 
varit lättare för den ansvariga för Kontaktpersonsverksamheten att hitta personer att 
fråga om de kan ställa upp på intervju. Till exempel hade jag kunnat nöja mig med krav 
ett, två och tre, eftersom det är krav som är tydligt kopplade till verksamheten och så-
dant som den som arbetar på verksamheten antagligen har koll på. 

Jag skickade kriterierna till kvinnan som arbetar på Kontaktpersonsverksamheten, och 
hon kontaktade i sin tur de som hon trodde uppfyllde kriterierna, och frågade om de 
kunde tänka sig att ställa upp på intervju, totalt sett blev det fem personer som kontak-
tades. Nackdelen med detta förfaringssätt är att det kan vara en risk att det blir vinklat 
vilka personer som blir utvalda att delta i min undersökning, eftersom hon inte visste 
helt säkert vilka som uppfyllde mina kriterier. De som hon visste uppfyllde mina krite-
rier kanske var personer som hon kände lite bättre, eventuellt eftersom de var positiva 
till projektet. 

Om det skulle vara så, skulle det trots allt inte vinkla resultatet så mycket, eftersom mitt 
syfte inte är att beskriva hur bra Kontaktpersonsverksamheten har fungerat. Mitt syfte 
kretsar kring vad respondenterna känner att de har lärt sig om andra kulturer, hur de har 
förändrats och hur de känner att de kan få nytta av det de har lärt sig i sitt arbetsliv. Det 
är lika intressant att få det svaret från kontaktpersoner som upplever att Kontaktper-
sonsverksamheten har fungerat bra som de som upplever att det har fungerat mindre bra. 
Jag är inte ute efter att generalisera, utan vill se vad varje respondent känner att han/hon 
har lärt sig. Förhoppningsvis blev det ändå inte så vinklat vilka personer som togs ut, 
eftersom jag ställde upp kriterier som de skulle uppfylla, alltså var det jag som gjorde 
avgränsningen och inte hon som arbetar på Kontaktpersonsverksamheten. 

Det var inte var tillräckligt många som anmälde sig som frivilliga att ställa upp på inter-
vju i första e-postutskicket. Då skickade hon som arbetar på Kontaktpersonsverksam-
heten tio e-postmeddelanden till, till personer som hon visste uppfyllde alla kraven utom 
att de eventuellt inte förvärvsarbetade. Jag bestämde mig för att jag skulle kunna tänka 
mig avstå från det kriteriet, men tillslut blev det ändå så att alla mina respondenter för-
värvsarbetade. Jag anser att det faktum att e-postmeddelanden skickades ut även till de 
som inte med säkerhet förvärvsarbetade, gör att det är en mindre risk att resultatet skulle 
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kunna vara vinklat. Detta eftersom risken att hon som arbetar på Kontaktpersonsverk-
samheten har valt ut de personer som hon känner lite bättre (se resonemang om urval 
ovan) minskar. 

När jag hade fått ihop till tre intervjuer gick jag till en av kontaktpersonsträffarna, för att 
berätta om mig och min uppsats, och fråga om det var någon som skulle kunna tänka sig 
att ställa upp på en intervju. En person sa att han/hon kunde ställa upp, men han/hon 
hade varit kontaktperson relativt kort tid, så jag fick tacka nej. En annan person sa att 
han/hon kunde tänka sig ställa upp, och vi bokade en tid. Under själva intervjun visade 
det sig att han/hon var kontaktperson till en familj, men hade bäst kontakt med en i fa-
miljen. Det löste jag genom att när det var frågor som rörde en enda person (till exempel 
"beskriv hur du och din kontaktperson är lika"), så intervjuade jag honom/henne utifrån 
den personen som han/hon hade bäst kontakt med. Nackdelen är att jag inte har följt 
mina kriterier till punkt och pricka. Dessutom har jag, för att följa konfidentialitetskra-
vet (se rubrik “Konfidentialitetskravet” s. 16), ibland tvingats skriva respondentens 
“kontaktperson” när det egentligen handlar om “en av respondentens kontaktperson”. 

Det var alltså totalt lite drygt femton personer som fick förfrågan om att ställa upp på 
intervju, men bara fyra som tackade ja. Det finns en risk att de fyra som tackade ja var 
personer som var positiva till kontaktpersonsverksamheten. Det är ett mindre problem i 
den här uppsatsen, eftersom jag är intresserad av att lyfta fram några exempel på hur 
några individer upplever kontaktpersonsverksamheten, i förhållande till mina syften. Jag 
är inte intresserad av att generalisera och uttala mig om alla som fick förfrågan.  

Datainsamlingsmetod 

Öppna frågor 
Det som jag är intresserad av att ta reda på kan ses som ganska personliga saker (till 
exempel om respondenten känner att han/hon utvecklats som person, fått nya perspektiv 
på världen och så vidare). Därför skulle det vara svårt att använda sig av en alltför stan-
dardiserad datainsamlingsmetod. Jag visste inte från början vad jag skulle få fram, och 
behövde vara öppen för olika svar. Det är en fördel att kunna ställa följdfrågor, och 
kunna be respondenten förtydliga vad han/hon menar eller be om mer bakgrundsfakta 
för att verkligen kunna få en förståelse för vad respondenten menar (till exempel genom 
att fråga “varför” och “utveckla”?) (Cohen et.al., 2007). Därför har det varit bra att jag 
har kunnat ställa följdfrågor. Det har också varit en fördel att jag har fått träffa respon-
denten personligen. Vissa andra ostrukturerade metoder, till exempel en enkät med 
öppna frågor, har jag valt bort för att det är svårt att läsa av nyanser och för att det inte 
går att ställa följdfrågor. 

Respondenten bestämmer plats 
Just det faktum att det rör sig om frågor med komplexa svar gör att det blir svårt att 
ställa väldigt direkta frågor. Det är viktigt att respondenterna känner sig bekväma i situ-
ationen, att de får förtroende för mig som person och att intervjun har mer konversat-
ionskaraktär än förhörskaraktär. Jag har intervjuat respondenterna en och en, och de har 
själva fått bestämma plats som intervjun ska ske på, för att de ska känna sig så bekväma 
som möjligt. 

Teman 
För att undvika att styra in respondenterna i mina egna tankebanor har jag använt mig 
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av relativt öppna frågor där respondenten själva får styra intervjun ganska mycket. Ändå 
hade jag från början tänkt ut teman, som en slags guide kring ungefär var mitt intresse-
område ligger, och utifrån det formulerat frågor. Under intervjuns gång har jag kunnat 
gå in och styra om det behövs, till exempel komma med följdfrågor som styr in respon-
denten på lärande och andra kulturer. Om jag inte hade kunnat göra det skulle det finnas 
en risk att jag inte hade fått svar på min problemformulering för kandidatuppsatsen, 
över huvud taget. 

Intervjutyp 
Patton (1980) har kategoriserat intervjuer i olika intervjutyper, och en typ kallar han för 
"interview guide approach" (Cohen et.al., 2007). Den tänker jag använda mig av. Det är 
en ganska ostrukturerad intervjutyp, där man har listat teman och frågeställningar som 
man vill ha svar på, men personen som intervjuar bestämmer inte i förväg exakt fråge-
formulering eller ordning (Cohen et.al., 2007). En nackdel som nämns är att viktiga 
teman (det engelska ordet som används är "topics") omedvetet exkluderas. Jag har för-
sökt reducera den risken genom att be personer som inte har anknytning till Kontaktper-
sonsverksamheten om respons på mitt tänkta intervjuunderlag, och på så sätt få fler in-
fallsvinklar än mina egna, genom att läsa in mig på en del teori kring ämnet i förväg. En 
annan nackdel som nämns om “interview guide approach” är att eftersom att frågorna 
inte är standardiserade riskerar de att bli så olika att det är svårt att jämföra svaren man 
får av olika respondenter (Cohen et.al., 2007). Eftersom jag i första hand är ute efter att 
få en djupare inblick i vad respondenterna anser att de har lärt sig om andra kulturer, 
och inte att dra generella slutsatser, är den nackdelen inte ett lika stort problem som det 
hade kunnat vara. Jag vill också poängtera det som Cohen, Manion och Morison skri-
ver: att huvudsaken är att respondenterna förstår frågan på samma sätt, inte att frågan är 
formulerad lika för alla respondenter (Cohen et.al., 2007). Det är alltså en fördel att jag 
kan utveckla frågan och förklara vad jag menar, om respondenten skulle undra. 

Ordval 
Jag har inte nämnt "lärande" särskilt ofta under intervjun, eftersom många lätt associerar 
“lärande” till skolsituationen och väldigt konkret/instrumentellt lärande (som till exem-
pel att man har lärt sig laga en maträtt från den nyanländes land). Jag är visserligen in-
tresserad av det, men även att förstå vad respondenten känner att han/hon har lärt sig på 
ett djupare plan, till exempel. om man känner att man har vidgat sitt sätt att se på värl-
den och om man lättare kan sätta sig in i andra värderingar än ens egna (när jag själv 
bodde hos en indisk familj i Indien ett år lärde jag mig till exempel förstå hur många 
känner kring släktgemenskap, vikten av att se till att alla äter ordentligt, arrangerade 
äktenskap, vikten av att ta hand om gäster, syn på liv och död). 

Förberedelser 
Jag har sett till att vara väl förberedd genom att läsa på mina intervjufrågor så att jag i 
princip har kunnat dem utantill till själva intervjusituationen, och gjort en pilotstudie. 

Intervjusituationen 
Jag har spelat in intervjuerna, men inte antecknat något under intervjun. Om jag hade 
antecknat under intervjun hade jag riskerat att tappa fokus från intervjupersonen. Jag har 
funderat kring om jag ska anteckna under intervjuns gång eller inte. Fördelen med att 
anteckna är att man kan få med sådant som inte går att höra på den inspelade intervjun, 
till exempel kroppsspråk hos respondenten (Cohen, et.al., 2007)). Nackdelen är att det 
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skapar distans till respondenten att sitta med ett anteckningsblock och skriva samtidigt 
som personen pratar. Jag har också velat undvika att respondenten börjar fundera över 
när forskaren skriver och vad jag som intervjuare vill höra (till exempel. “oj, nu anteck-
nar hon mycket, nu sa jag nog något bra”). Jag hade kunnat använda mig av videoin-
spelning, men nackdelen med det är att det eventuellt skulle kunna göra att intervjuper-
sonen inte känner sig bekväm. Om jag hade använt mig av videoinspelning hade det 
varit för att jag skulle ha haft med i min metod att jag skulle analysera även icke-verbal 
kommunikation. Mitt syfte är inte av den karaktären att icke-verbal kommunikation är 
av stor betydelse för resultatet, eftersom jag tänker analysera det som sägs, och inte 
lägga ner särskilt mycket tid på att försöka läsa av någon undertext, om det är inte är 
helt uppenbart att respondenten har mycket undertext. Cohen, Manion och Morrison 
menar att man fånga ickeverbal kommunikation genom att analysera videoinspelningar 
är väldigt tidskrävande (Cohen et.al., 2007). 

Bearbetning av data 
Min första intervju blev inte inspelad helt och hållet, utan bara en kvart av ungefär en 
timmes intervju blev inspelad. Jag upptäckte inte det förrän tre dagar senare, då jag satte 
mig ner och lyssnade igenom intervjun. När jag upptäckte att resten av intervjun inte var 
med satte jag mig ner och gick igenom intervjuguiden och skrev ner vad jag minns att 
min respondent hade svarat. Det kändes som att jag kom ihåg allt, men det är inte helt 
säkert, eftersom man kan uppleva det som att man minns allt trots att man inte gör det. 
Jag ser det som en stor fördel att jag inte hade några andra intervjusvar att blanda ihop 
min respondents svar med. Anledningen att jag inte hade några andra intervjusvar att 
blanda ihop min respondents svar med var att det var första intervjun, och att jag inte 
gjort några intervjuer emellan, utan bara haft helg. Pilotstudien var av angående en så 
annorlunda relation (min kursare som jag genomförde intervjun med var inte med i 
Kontaktpersonsverksamheten), så att jag inte riskerade att blanda ihop svaren. Dessu-
tom var pilotstudien inspelad, så om jag hade varit osäker, hade jag kunnat lyssna på 
den igen. 

Jag har lyssnat igenom det jag har inspelat av intervjuerna med respondenterna flera 
gånger och transkriberat dem. Jag funderade först på att jag bara skulle lyssna igenom 
intervjuerna flera gånger, för att man får med så mycket mer än vad som kan uttryckas i 
text (till exempel tonläge). En nackdel med transkriberingar är frånskiljda från tid och 
rum (Cohen et.al., 2007)). Även om forskaren försöker skriva ner någonting väldigt 
noga och markera alltifrån tonläge till längd på pauser, så blir det ändå en tolkning som 
forskaren gör. 

Jag bestämde mig sedan för att en kombination av att transkribera och lyssna igenom 
intervjuerna flera gånger var det bästa. Genom transkriberingen har jag lättare kunna gå 
tillbaka i materialet under hela resultat- och analysskrivarprocessen. Tack vare transkri-
beringen har jag bland annat kunnat söka på specifika ord (som till exempel för att se 
om de använder ord som “lärande” och “kultur”), och jag har kunnat få överblick över 
materialet genom att fetmarkera ord att lägga på minnet, och klippa och klistra i citat 
och sortera in under teman. När jag har velat gå tillbaka till intervjun som inte blev in-
spelad helt och hållet har jag gått tillbaka i dokumentet där jag i efterhand har skrivit ner 
vad respondenten svarat på alla frågor. 

Eftersom jag har använt mig av relativt öppna frågor, finns det till exempel risk att jag 
av misstag har råkat ställa vinklade frågor. De gånger jag har tyckt att jag har ställt en 
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alldeles för vinklad fråga har jag i efterhand inte använt mig av det svaret. 

Etiska överväganden 
Jag har strävat efter att uppfylla etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-
ning (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR], 1999). Här kommer 
de fyra huvudkraven och hur jag förhåller mig till dem: 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att man ska informera de som berörs av forskningen om 

forskningens syfte (HSFR, 1999). 

Innan intervjun började informerade jag respondenterna vad min undersökning har för 
syfte. Eftersom det fjärde delsyftet, som handlar om att analysera det hela, inte fanns 
med just i intervjusituationen, har jag tyvärr bara kunnat berätta om de tre första, de-
skriptiva delsyftena. Jag anser inte att det är ett stort problem, eftersom jag har informe-
rat om att jag skriver en C-uppsats på Personal- och Arbetslivsprogrammet med inrikt-
ning arbetslivspedagogik. Då kan man förutsätta att jag inte bara ska beskriva, utan även 
analysera det som sägs. 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning har rätt att själva be-

stämma om de vill medverka eller inte (HSFR, 1999). 

De som uppfyllde mina kriterier fick en förfrågan per e-post, från hon som arbetar på 
Kontaktpersonsverksamheten, och ombads kontakta den ansvariga eller mig, om de 
ville ställa upp. Det fanns inga påbud i e-postmeddelandet, utan stod bara att det skulle 
vara bra om de kunde ta av sin tid och göra det, eftersom det är en bra sak för verksam-
heten med utvärderingar, vilket också blir en bra sak för kontaktpersonerna. De som 
fick meddelandet hade ingen beroendeställning till hon som skickade meddelandet, och 
jag anser att det inte kan ha uppfattas som ett krav att delta. Att bara tre av de femton 
som totalt sätt fick e-postmeddelandet tackade “ja”, tycker jag också visar på att ingen 
kände sig tvingad att delta. 

Innan intervjun började talade jag om att de när som helst fick avbryta intervjun om de 
skulle vilja. Jag såg till att respondenten fick mina kontaktuppgifter, och sa i intervjutill-
fället att han/hon gärna får kontakta mig om det skulle vara något (om de till exempel 
skulle vilja bli strukna ur undersökningen, om de skulle vilja ta bort eller tillägga något 
och så vidare). 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som man samlat in om enskilda personer bara får 

användas för forskningsändamål (HSFR, 1999).   

Jag har inte, och ska inte i framtiden, använda insamlad data till något annat än min 
kandidatuppsats, och inte lämna ut rådata. När uppsatsen är godkänd kommer jag att 
radera all rådata. 
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Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om de personer som deltar i en under-

sökning ska ges största möjliga konfidentialitet (HSFR, 1999). 

Innan intervjun började utlovade jag konfidentialitet till mina respondenter. Det innebär 
att jag inte kommer att lämna ut data som går att härleda till en viss person. Jag har inte 
använt mig av fingerade namn eller dylikt, för att det inte ska gå att följa en respondents 
svar genom uppsatsen. Att inte använda sig av fingerade namn har inte varit något pro-
blem för kvaliteten av uppsatsen, eftersom jag använder mig av forskningsansatsen kon-
sensus och alltså inte ska gå djupare in på respondenternas bakgrund (till exempel 
klass). Jag har inte givit någon beskrivning av mina respondenter över huvud taget, ef-
tersom det då skulle finnas en risk att de skulle kunna bli igenkända av någon annan i 
Kontaktpersonsverksamheten. 

Rekommendation 2 
Rekommendation 2 innebär att berörda personer ska få möjlighet att ta del av forsk-

ningsresultatet (HSFR, 1999). 

Under intervjusituationen sa jag till respondenterna att om de ville skulle jag kunna 
skicka dem min C-uppsats när den är klar, och alla respondenter ville det. Vissa respon-
denter bad till och med att få titta på C-uppsatsen, redan innan jag hann ställa frågan. 

Redan under mitt första samtal med hon som arbetar på Kontaktpersonsverksamheten 
diskuterade vi vad Kontaktpersonsverksamheten skulle kunna tänkas göra med resulta-
tet. Då föreslog hon, förutom att hon själv skulle få den skickad till sig, att jag skulle 
kunna hålla en presentation för resultatet, tillsammans med studenterna som skriver D-
uppsats om Kontaktpersonsverksamheten ur ett marknadsföringsperspektiv. Till den 
presentationen skulle man kunna bjuda in både kontaktpersoner och andra som är be-
rörda av min uppsats. Vi diskuterade också att tidigare uppsatser som skrivits om Kon-
taktpersonsverksamheten för tillfället går att ladda ner på Malmö Stads hemsida, och att 
det också skulle kunna vara ett ställe där jag skulle kunna lägga upp min uppsats. På så 
sätt blir det lätt för de inblandade att hitta uppsatsen. Oavsett om uppsatsen tillslut läggs 
upp eller inte, så kommer den att läggas ut i Lunds Universitets databas för uppsatser, så 
att allmänheten kan nå den. Om någon uttrycker särkskilt intresse av att se min uppsats 
kommer jag att erbjuda mig att skicka den till den personen. 



 17 

4. Sjökort 
I det här avsnittet kommer jag visa "sjökortet" som jag kommer att använda mig av, för 

att navigera genom havet av empiri. Jag kommer alltså att gå igenom den teori jag 

kommer att använda mig av för att analysera resultatet jag får fram. Jag kommer att 

börja med att ha ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen jag har använt mig av, för 

att sedan gå vidare till teoridelen i sig. I teorigenomgången kommer jag att börja med 

att ta knyta an till där jag började i inledningen (se "Härifrån lättas ankaret" s. 1) och 

ge en kort bakgrund till varför organisationer ägnar sig åt mångfaldsarbete. Sedan 
kommer jag att gå igenom tre centrala begrepp som är viktiga för mina delsyften: vilken 

typ av relation “kontaktperson” är i sammanhanget, samt vad jag menar med “den 

nyanländes kultur” och “lärande”. Eftersom begreppen är komplexa, kommer jag för 

det mesta inte göra någon kort sammanfattning av vad jag menar. Istället kommer jag 

att väva in min definition av begreppen med den teori kring begreppet som jag vill an-

vända mig av. Anledningen till att jag inte har definierat “förändring” (från delsyftet 

“hur de upplever att de har förändrats"), trots att det är ett viktigt begrepp, är att jag 

anser att ha förändrats är att ha lärt sig något, alltså kommer alla teorier kring föränd-

ring och personliga förändringsprocesser in under rubriken “lärande”. 

Källkritik 
Val av litteratur 
Jag har fått sålla ganska hårt i den pedagogiska litteraturen. För det första har jag valt att 
fokusera på vad individer anser att de själva har lärt sig, alltså individuellt lärande. Jag 
kommer alltså inte använda mig av någon teori som behandlar lärande utifrån ett orga-
nisations- eller kollektivtlärandeperspektiv. För det andra har det i resultatet kommit 
fram att kontexten som lärandet sker i är väldigt varierande. Jag kommer därför inte ha 
någon teori som är alltför beroende av att veta exakt i vilken kontext ett lärande har 
skett. Jag har inte heller undersökt i vilken kontext individerna kommer att kunna an-
vända sig av det de har lärt sig. Alltså kommer jag inte att kunna uttala mig om deras 
kompetensökning, eftersom kompetens alltid mäts i relation till en kontext. Min forsk-
ningsansats är ett konsensusperspektiv, så jag kommer inte att använt mig av så mycket 
dissensusteorier eller kritisk forskning. Exempel på ett sätt att använda sig av dissensus-
teorier skulle kunna vara om jag mer skulle ha haft ett mer ifrågasättande förhållnings-
sätt till den data jag fått in, och gå in djupare på hur respondenternas bakgrund påverkar 
hur de säger sig uppleva sitt lärande. En fördel med det, har varit att jag inte har behövt 
redovisa så mycket om mina respondenters bakgrund, vilket gör att det inte blir problem 
med konfidentialiteten (se rubrik “konfindentialitetskravet” s. 16). 

Jag anser att det är en svaghet i min teori att jag inte har fokuserat på kontexten så 
mycket, eftersom kontexten alltid påverkar individen. 

Krav 
Den klassiska källkritiken kan, enligt Lunds Universitets hemsida, sammanfattas i föl-
jande kriterium: “Samtidighetskriteriet” (om upphovsmannen är nära i tid och rum till 
det som han/hon skriver om), “Tendenskriteriet” (om upphovsmannen har intresse att 
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påverka opinionen), “Beroendekriteriet” (om det är en primärkälla eller inte och om 
källor som håller med varandra är influerade av varandra) och “Realkriteriet” (om det 
källan hävdar är helt osannolikt, eller inte) (Lunds Universitets hemsida). De fyra punk-
terna kommer jag ha som utgångspunkt för min källkritik. För mer utförlig beskrivning 
av vad de olika kriterierna innebär, se till exempel Lunds Universitets hemsida (Lunds 
Universitets hemsida). 

Samtidighetskriteriet 
Forskning utvecklas hela tiden och mina källor bygger på andras forskning och i vissa 
fall även författarens egen forskning. I vissa fall har mina källor diskuterat forskning 
som gjordes långt tidigare, eftersom den forskningen fortfarande är en viktig grund i 
den forskningen som författaren själv bedriver. I det fallet förvanskas inte informationen 
på samma sätt som om en forskare själv skulle ha utfört observationer, och skrivit ner 
dem flera år senare, eftersom den äldre forskningen skrivits ner och bevarats precis så 
som den äldre forskningens upphovsman hade skrivit den. 

Tendenskriteriet 
Jag har inte fått uppfattningen om att upphovsmännen till mina källor har intresse av att 
påverka opinionen. Samtidigt är det omöjligt för en forskare att vara helt objektiv och 
alla forskare har ju personliga värderingar. Till exempel skulle jag kunna tänka mig att 
Westin skulle kunna försöka att påverka opinionen att bli mindre främlingsfientlighet, 
bland annat med tanke på att han var med i asyltribunalen i svenska PEN (Svenska 
PEN, u.å.). Jag upplever ändå inte det som Westin har skrivit som vinklat, utan tycker 
att han tar upp saker och ting utifrån olika synvinklar, utan att utelämna fakta som stri-
der mot det egna intresset. 

Beroendekriteriet 
Eftersom det är så pass skilda områden som litteraturen handlar om (lärande, kultur, 
kontaktpersonsverksamhetsrelationen) kan jag inte direkt se att författarna olika områ-
den emellan har blivit inspirerade av varandra. Inte heller källorna jag har om kultur 
eller kontaktpersonsverksamhetsrelationen nämner varandra. Däremot kan jag se att 
källorna om lärande ibland citerar varandra och håller med varandra om olika saker, 
samtidigt som det kan förklaras med att pedagogisk forskning ofta bygger på annan pe-
dagogisk forskning. För det mesta har jag snarare försökt använda de olika böckerna för 
att belysa olika sidor av ett visst ämne, än för att dubbla källorna och på så sätt få två 
oberoende källor som styrker samma sak. Det gör att det inte blir ett lika stort problem 
om källorna inte är helt oberoende av varandra.  

Jag har försökt hitta primärkällor. Till exempel har jag använt mig av Kolbs “Experi-
mental learning” för att förklara Kolbs lärcirkel. Jag uppfattar det som en primärkälla, 
både för att det är Kolb själv som har skrivit den, och för att det är en bok som ofta refe-
reras till i sekundärkällor som diskuterar Kolbs lärcirkel. När jag har använt begrepp 
som används av forskare som skriver på engelska har jag ofta mig av de engelska be-
greppen, för att betydelsen inte ska ändras. I vissa fall har jag tagit hjälp av andra böck-
ers översättningar av begreppen, och i så fall redovisat det. I vissa fall har jag använt 
mig av böcker som är översättningar från originalspråk till svenska. Det finns en risk att 
informationen förvanskas, men samtidigt har jag varit tvungen att göra det valet för att 
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jag inte lyckats få tag i originalexemplaret. Ibland har det varit för att jag bara nämner 
det som källan säger i förbifarten. Dels är det i de fall som jag anser att det inte är av 
lika stor vikt att leta sig fram ända till primärkällan. Ibland kan det också vara en fördel 
att använda sig av den korta och förenklade bild som ibland ges i sekundärkällor. Ett 
exempel på det är när jag använder mig av Westins (2008) förenklade förklaring av in-
tersektionalitet, istället för att gå tillbaka till ursprungsteoretikerna angående intersekt-
ionalitet. I ett fall har jag valt källor som inte är primärkällor för att jag inte hittat pri-
märkällan. Det är när Granberg (2004) skriver om Piagets adaptiva systemteori, men 
med en felaktig referens. Eftersom jag använder mig av en abduktiv process och be-
stämde relativt sent att jag över huvud taget ska använda mig av teorin, gick det inte 
tidsmässigt ihop att jag själv skulle börja leta i vilka av Piagets böcker som han skulle 
kunna ha nämnt sin adaptiva systemteori. Alltså valde jag att trots allt använda mig av 
Granberg som referens. 

Realkriteriet 
Jag har inte kunnat hitta något i mina källor som jag uppfattar som osannolikt. 

Varför mångfaldsarbete? 
Organisationer har lite olika anledningar för att arbeta med mångfald. Thomas och Ely 
(1996) delar in det i tre olika paradigm: diskriminering-och-rättviseparadigmet, tillgång-
och-legitimitetsparadigmet och lärande-och-effektivitetsparadigmet. I diskriminering-

och-rättviseparadigmet vill man ha mångfald för att man anser att det är viktigt att alla 
har samma möjligheter och alla blir behandlade lika. Det bakomliggande antagandet är 
att alla är, och ska sträva efter att vara, lika och organisationen är stolt över att vara 
blind för kulturella skillnader. I tillgång-och-legitimitetsperspektivet, däremot, lyfter 
man fram att minoriteter har en särskild kompetens och behövs för att organisationen 
ska bli konkurrenskraftig. Organisation som använder sig av det paradigmet verkar ofta 
i en sammahang där det är en ökad mångkulturell mångfald bland kunder och/eller an-
ställda. Man till att minoriteterna har arbetsuppgifter som överensstämmer med det som 
de antas vara bra på, men ofta medför det en känsla av att andra delar av organisationen 
är stända för dem. Det underliggande antagandet är att varje person som tillhör en mino-
ritet automatiskt har en viss kompetens som är knuten till sin minoritet. I lärande-och-

effektivitetsparadigmet går man ännu djupare och tar till sig sina anställdas perspektiv 
och tänker om rörande huvudverksamhet, omdefinierar marknader, strategier, syftet 
med organisationen. Det handlar alltså varken om att man strävar efter att alla ska vara 
lika eller att man strävar efter att de med särskild minoritets-kompetens ska arbeta inom 
"sitt" område. Istället menar man att variationen av åsikter är bra för att organisationen 
ska lära sig något och ständigt förbättras. 

Leijon och Omanovic (2001) går ett steg tillbaka och förklarar med hjälp av olika litte-
ratur varför betydelsen av kulturell mångfald ökar (eller varför trycket på mångfald 
ökar) både i samhälls- och organisationssammanhang. Leijon och Omanovic kategorise-
rar in de olika trycken i tre huvudgrupper: demografiska faktorer, lagarnas inverkan, 
internationalisering. Demografiska faktorer handlar om att många länder i världen får en 
alltmer mångkulturell befolkning. Lagarnas inverkan handlar om skärpt lagstiftning om 
direkt och indirekt diskriminering. Internationalisering handlar om att många av dagens 
företag har sina viktigaste marknader utomlands och ökad rörlighet mellan olika världs-
delar, vilket ställer ökad krav på att kunna förstå och bemöta de med annan kultur.  För-
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utom trycket på mångfald (som ovanstående visar på) beror också mångfaldsarbetet på 
hur ledningen prioriterar mångfald i sitt dagliga arbete (Leijon och Omanovic, 1996, 
hämtat från Dass och Parker). 

Här kommer vi till "varför" frågan, som Thomas och Ely besvarar med tre paradigmen. 
Leijon och Omanovic (2001) har utifrån sina undersökningar av nio organisationer, 
istället hittat fyra grupperingar på varför man arbetar med mångfald: internationalitets-
strävanden (följa trycket "internationalisering"), spegling av annorlunda Sverige (följa 
trycket "demografiska faktorer), Sociala strategier (följa trycket "lagars inverkan") och 
Samhällsengagemang. Samhällsengagemang går inte att sätta in under något av de olika 
"trycken" som nämns ovan, utan handlar om att företagen inte bara ska sikta på lönsam-
het, utan också har ett socialt ansvar. 

Kontaktpersonsrelationen 
Typen av relation som kontaktpersonsrelationen beskrivs som, har varit svårt att hitta 
forskning på. Om Kontaktpersonsverksamheten går, på Malmö Stads hemsida, att läsa: 

“I vår stad finns nyanlända människor från alla världens hörn som gärna vill träffa någon som 
kan det svenska språket, det svenska samhället och den svenska kulturen. Som kontaktperson 
får du tillgång till hela världen på hemmaplan. Att vara kontaktperson är helt frivilligt och ide-
ellt. Kontaktpersonen ger av sin tid och får väldigt mycket tillbaka i form av ny kunskap om 
en annan kultur, ett annat språk, om en annan människas historia. Du lär känna en människa 
du kanske inte annars skulle lärt känna. Du får tillgång till kunskap och berättelser om platser 
du aldrig besökt. Du kan reflektera över ditt liv och din livssituation i ett större perspek-
tiv.”(Malmö Stad, u.å. B) 

Det rör sig om en frivillig relation och tanken är att båda ska lära sig något. Det är alltså 
inte samma typ av relation som det blir om man är kontaktperson åt en person med 
funktionsnedsättning. Jag antar att det blir en jämnare relation när man är kontaktperson 
åt en nyanländ invandrare, än när man är det åt en person för att personen är funktions-
nedsatt. Självklart skulle man kunna vara både funktionsnedsatt och nyanländ invand-
rare. Den stora skillnaden är att för att delta i Malmö Stads kontaktpersonsverksamhet 
för funktionsnedsatta handlar det om att det föreligger en utredning om den funktions-
nedsatta behöver en kontaktperson eller inte (Malmö Stad, u å, A). I fallet med Kon-
taktpersonsverksamheten som jag ska studera finns det ingen utredning, vare sig om den 
svenska personen, eller den nyanlände, "behöver" en kontaktperson. Istället betonas det 
att det är frivilligt och man betonar att båda kommer få något ut av det. 

Att vara kontaktperson till en nyanländ invandrare liknar mentorsrelation. Den största 
skillnaden, som jag har sett, är att det i kontaktpersonsrelationen betonas att båda lär av 
varandra. I mentorsrelationen poängteras ofta att det är mentorn som ska stötta adepten, 
genom att till exempel fungera som coach, förebild eller karriärstödjare (Nilsson, 2000). 
Om den svenska kontaktpersonen hade varit adept eller mentor till den nyanlände, 
skulle alltså fokus ha varit olika: antingen att den nyanlände ska hjälpa den svenska 
kontaktpersonen att lära, eller att den svenska kontaktpersonen ska hjälpa den nyanlände 
att lära. 

Det finns ändå vissa likheter mellan kontaktpersonsrelationen och mentorsrelationen. 
Till exempel är adepten inte i beroendeställning till sin mentor, mentorn fungerar mer 
som lyssnare än som en rådgivare, och det inte handlar om att handleda en person att en 
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lösa en specifik uppgift på ett bestämt sätt (Nilsson, 2000). 

Det finns också vissa likheter med vänskap, och att vara kontaktperson till en nyanländ 
invandrare i Kontaktpersonsverksamheten. Det handlar om en frivillig relation som kan 
avbrytas om man inte trivs med den, och det är helt upp till den svenska och den nyan-
lände kontaktpersonen hur ofta man träffas och vad man vill göra när man ses. Skillna-
den är, att ett av kriterierna för ihopmatchningen är att en ska vara etablerad svensk och 
en ska vara nyanländ invandrare. En annan skillnad är att man får kontakt med den 
andra personen genom en verksamhet, och att när man anmäler sitt intresse att vara kon-
taktperson så det är verksamheten som matchar ihop individer. Efter sex månader er-
bjuds man ett avslutningssamtal. Om båda vill kan man fortsätta träffas, men då gör 
man det på egen hand och har inte längre någon anknytning till verksamheten. 

Kultur 
Eftersom mitt första delsyfte handlar om vad mina respondenter upplever att de ha lärt 
sig om sin nyanlände kontaktpersons hemlands kultur, har det varit upp till responden-
ten att också definiera vad han/hon anser vara “den nyanländes hemlands kultur”, ge-
nom sitt sätt att prata om “den nyanländes hemlands kultur”. Jag har använt mig av en 
öppen intervjumetod och inte velat tvinga på mina respondenter några definitioner, men 
innan jag skrev intervjuguiden har jag tänkt igenom vad jag menar med “kultur” i mitt 
delsyfte. 

Jag kommer att använda mig både av Allwood och Giddens säger om kultur: 

“Med kultur avser jag alla de drag som en viss grupp av människor har gemensamt, som dess-
utom är inlärda och inte givna med nödvändighet av naturen.” (Allwood, 1985, s 10) 

Även Giddens menar att kultur är inlärt, och fortsätter: 

“Ett samhälls kultur omfattar både abstrakta eller ogripbara aspekter - de uppfattningar, idéer 
och värderingar som bidrar innehållet i kulturen - och konkreta eller påtagliga aspekter (de ob-
jekt, de symboler och den teknologi som representerar det innehållet)" (Giddens, 2003, s37). 

Även Hofstede menar att kultur är inlärt och poängterar också att kultur ska skiljas från 
drag som bara har att göra med en individs personlighet (Hofstede, 1991). Det ska jag 
försöka göra, även om det i vissa fall kan vara väldigt svårt. Framförallt ska jag försöka 
undvika att förklara allting med nationalstadskulturen, och även titta på andra aspekter 
om någon annan subkultur blir framträdande (se nedan för resonemang kring subkultur). 

För att koncentrera min analys kommer jag i första hand att fokusera på den kulturen, 
det vill säga den gruppen av människor jag syftar på är gruppen av människor som bor i 
den nationen. Allwood kallar den typen av kultur för “nationalstatskultur” (Allwood, 
1985). Jag kommer också kalla det för "nationalstatskultur" i fortsättningen, när jag vill 
precisera att det är den typen av kultur jag skriver om. 

Enligt Westin är det viktigt att skilja på termerna nation, land och stat (Westin, 2008). 
“Nation” visar på en orienteringsfas mot kännetecknen hos ett folk, så som folkets 
språk, kultur, religion och historia. Land står för orientering mot territorium (som till 
exempel geografi, jorden och resurser) och “stat” har en orientering mot styrning (poli-
tisk makt, lagstiftning med mera). “Nationalstat” innebär, enligt min definition, både att 
det är ett specifikt territorium (det som Westin kallar för “land”), att det finns folk som 
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är bosatta där (det som Westin kallar för “nation”) och att det finns någon slags politisk 
makt (det som Westin kallar för “stat”). 

Allwood lyfter fram att gruppen som har en viss kultur inte behöver vara nationell, och 
ger exempel som tonåringskultur, bagarnas kultur, manskultur, arbetarkultur och göte-
borgarnas kultur (Allwood, 1985). Om man ser etnisk identitet utifrån ett intersektional-
itetsperspektiv menar Stier att man lyfter fram hur etniska identiteter är sammanflätade 
med ålder platser och/eller klass- eller könsidentiteter (Stier, 2008). 

Jag kommer varken ha Allwoods perspektiv eller intersektionalitetsperspektiv på kultur, 
utan fokusera på nationalstatskulturen. Risken med att göra så är enligt Allwood: 

“Inriktningen på nationalstatskultur i kombination med en strävan att hitta generaliseringar 
som är lätta att förmedla leder vidare till en annan risk, nämligen att man tar över stereotypa 
uppfattningar av så kallade nationalkaraktär som tillkommit för att tjäna vad en viss grupp 
uppfattar som sina egna eller nationella intressen.” (Allwood, 1985, s. 11-12) 

Allwood själv föreslår att man kan sammankoppla begreppet "kultur" med begreppet 
"verksamhet", för att undvika stereotypisering (Allwood, 1985). Därför ska jag också ha 
med Allwoods begrepp “verksamhet” i min definition. “Verksamhet” är i det här sam-
manhanget det uttrycket som kulturen visar sig i, och kan vara alltifrån att gräla till att 
fiska (Allwood, 1985). Allwood menar också att de flesta deltar i flera verksamheter 
och kan bete sig olika beroende på verksamhet, och en person kan inneha väldigt många 
roller samtidigt. 

Jag menar att även den nyanlände kan ha väldigt många roller samtidigt, och tillhör 
andra kulturer än sin nationalstatskultur. Om någon av subkulturerna blir väldigt fram-
trädande, kommer jag också ta med detta i min analys. Det gör jag för att undvika stere-
otypisering av vad nationalstatskulturen innebär, och istället öppna ögonen för andra 
förklaringsmodeller till vilken kultur som ligger till grund för uttrycket (eller för att an-
vända Allwoods begrepp “verksamheten). Det bästa hade varit att göra en ännu mer 
grundläggande analys, som tog med alla tänkbara subkulturer som den nyanlände kan 
tänkas tillhöra, men det finns flera praktiska förhinder. 

För det första kommer jag bara att få reda på respondentens uppfattning om den nyan-
ländes subkulturer, och inte den nyanländes egen uppfattning. Jag kommer inte på något 
sätt att blanda in identitetsaspekten, alltså vilken grupp den nyanlände själv starkast 
identifierar sig med, eftersom jag inte har kunnat tala med den nyanlände. 

För det andra finns det i så fall oändligt många subkulturer den nyanlände kan tänkas 
tillhöra: genus, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, klass, etnicitet, åsikter, 
intressen, för att bara nämna några. Dessutom skulle det i så fall krävas en djupare ana-
lys av vad dessa begrepp innebär och för med sig. Till exempel genusteorier om genu-
saspekten ska lyftas fram. Då skulle delsyftet bli väldigt allomfattande och inte vara 
tillräckligt riktat och avgränsat för att kunna göra en bra beskrivning i delsyfte 1 eller 
bra analys av det hela i delsyfte 4. 
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Lärande 
Definition 
Jag ska använda mig av Kolbs definition av lärande som är “Learning is the process 
whereby knowledge is created through the transformation of experience.” (Kolb, 1984, 
s38) Lärande är alltså en process, och inte en produkt. Det är dessutom en process som 
pågår kontinuerligt. 

Jag kommer att avgränsa mig till individuellt lärande, eftersom mina delsyften rör sig 
om vad individen har lärt. 

Hur sker lärande? 
För att förstå lärande ska jag använda mig av Piagets adaptiva systemteori. Enligt den 
teorin finns det en assimilations- och en ackommodationsprocess som båda pågår hela 
tiden, i individen, och strävar efter att utjämna varandra (Granberg, 2004). Assimilation 
gör så att individen kan ta till sig information från kontext och stoppa in informationen i 
tidigare förutfattade meningar och sätt att uppfatta saker och ting (eller "kognitiva 
scheman", som Piaget kallar det för). Individen ändrar alltså inte på sina förutfattade 
meningar, utan de konkreta erfarenheterna förklaras med det han/hon redan visste. På så 
sätt kan individen förstå kontexten. I ackommodationsprocessen, däremot, förändras de 
förutfattade meningarna för att passa ihop med den nya informationen som kommer via 
sinnesintryck. Individen förklarar alltså den konkreta erfarenheten genom att tänka på 
ett nytt sätt. 

Jag ska också använda mig av Kolbs lärcirkel som utgångspunkt för hur lärande funge-
rar, först i bild och sedan i skrift. 
 

 

Bild 1. Kolbs lärcirkel, (Kolb, 1984, s. 42), reviderad genom att kunskapstyperna är borttagna. 
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I lärcirkeln finns det fyra steg: “concrete experience”, “reflective oberservation”, 
“abstract conceptualization” och “active experimentation” (Kolb, 1984). Lärandet kan 
börja på vilket som helst av de fyra stegen, och går sedan i ordning till de andra stegen i 
cirkeln. “Concrete experience” är den delen av lärprocessen som är en konkret erfaren-
het, “reflective observation” betyder att individen är reflekterande observation, 
“Abstract conceptutalization” är den delen av lärprocessen där individen drar allmänna 
slutsatser och “active experimentation” är den delen av lärprocessen då individen provar 
sig fram. 

Kolb delar in sin cirkel i två dimensioner: gripa-tag-i dimension och en omvandlings-
dimension (Granberg, 2004; Kolb, 1984). I gripa-tag-i-dimensionen greppar man erfa-
renhet genom antingen “apprehension” eller “comprehension”. “Apprehension” är kän-
sel (“sensations”), känslor (“emotions”) och tankar (“thoughts”) (Kolb, 1984). Kolb 
använder sig av ett exempel för att förklara skillnaden. Om man uppfattar saker och ting 
genom att känna hur kroppen stöds av stolen man sitter på, känslan av bokens sidor 
mellan fingrarna, höra blandningen av ljud omkring en, så handlar det om “apprehens-
ion” (Kolb, 1984). Om man däremot sammanfattar de olika intrycken genom att an-
vända sig av bestämda ord, till exempel att prata om att sitter på “en stol”, handlar det 
om “comprehension”. Man sorterar upp flödet av intryck, på bekostnad av att man tar 
bort vissa nyanser, som till exempel exakt hur hård stolen är. 

Den andra dimensionen i Kolbs lärcirkeln är omvandlingsdimensionen (Granberg 2004; 
Kolb, 1984). Den dimensionen handlar om hur man tar sig an olika erfarenheter. An-
tingen har man ett "internt" omvandlingssätt (min översättning, Kolb använder "intent-
ion") eller ett externt omvandlingssätt (min översättning, Kolb använder "extension"). I 
det interna omvandlingssättet reflekterar man över sin erfarenhet, genom det externa 
omvandlingssättet provar man sig fram. Kolb tar exemplet att det ligger en ros på hans 
skrivbord, och att han kan ta sig an det på externt vis genom att försöka ta upp rosen och 
hålla den mot näsan, eller internt genom att reflektera över det han ser och känna efter 
vad han känner känslomässigt. 

Granberg (2004) menar att Kolbs lärcirkel bör ses som en spiral (eller “loop” som han 
själv kallar det), snarare än en sluten cirkel. Kunskapen utvecklas hela tiden. Det hand-
lar alltså inte om att man gör samma konkreta erfarenhet, reflekterande observation med 
mera om igen, utan det utvecklas hela tiden i en ständigt pågående spiral. 

Vad lärs? 
Ovan har jag gått igenom teori om hur saker och ting lärs. Ellström menar att det, föru-
tom hur, också är viktigt att titta på vad som förändras hos individen, det vill säga vad 
som lärs (Ellström, 1992). Dels är det viktigt att poängtera att allt lärande inte är positivt 
och utvecklande för individen. Man kan dela in lärande i positivt eller negativt lärande, 
där positivt lärande är då ett lärande främjar individens utveckling, medan ett negativt 
lärande är ett lärande som får negativa konsekvenser för individen. Några exempel på 
negativt lärande som Ellström tar från Lennerlöf (1986) är passivisering, försämrad pro-
blemlösningsförmåga sänkt självvärdering. 

Ellström menar också att det man lär inte nödvändigtvis behöver vara planerat (Ell-
ström, 1992). Vi lär alltså saker även när vi inte avser att lära något, eller när vi inte är 
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medvetna att vi lär. 

Ellström menar också att frihetsgraden som finns i lärandesituationen har stor betydelse 
(Ellström, 1992). Det finns fyra typer av lärande som beror på om uppgiften/målet är 
givet eller inte, om vilken metod man ska använda är givet eller inte och om värdering-
en av resultat är givet eller inte. I det "reproduktiva" lärandet är allt givet, i det "regel-
styrda" lärandet är allt utom värderingen av resultat givet, i det "målstyrda" lärandet är 
bara målet, men inget annat, givet, och i det "kreativa" lärandet är ingenting givet. 

De tre första typerna av lärande menar Ellström att man också kan kalla olika typer av 
anpassningsinriktat lärande. I den typen av lärande definieras lärande som en fråga hur 
individen förvärvar kunskaper, löser problem och lär sig handla i relation till en kontext 
där mål/uppgift och andra förutsättningar antas vara givna (eller tagna för givna). Krea-
tivt lärande däremot, motsvarar det utvecklingsinriktade lärandet. I det utvecklingsinrik-
tade lärandet antas individen ha ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till 
uppgifter, mål och andra förutsättningar. Huvudpoängen med lärande är att individen 
ska lära sig identifiera vilken situationen, uppgiften eller problemet är. En annan viktig 
del är att individen antas kunna påverka sin omgivning, och kan, efter att kritiskt ha 
analyserat sina livs- och arbetslivsvillkor, även förändra dessa. 

Jenner (1997) kategoriserar in olika typer av utbildningsmål i två dimensioner: om 
tyngdpunkten är tillämpning eller allmänbildning, och om området är nytt eller bekant. 
Ett exempel, som Jenner tar upp, är skillnaden mellan den som studerar pedagogik för 
att bli lärare och den som studerar pedagogik för att få inblick i vissa beteendeveten-
skapliga teorier och synsätt. Jenner menar att man kan se det som att i det första fallet 
använder man sig av teori som stöd åt praktiken, medan i det andra fallet används prak-
tiken som ett stöd till teorin. Jag anser att Jenners resonemang inte bara är applicerbart 
angående vad som avses med utbildningar, utan att man även kan använda sig av den 
kategoriseringen när man i efterhand vill titta på vad som lärts (det är alltså ett inte ett 
mål, utan ett “vad som blev”). 
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5. Oceanen ur kikarperspektiv  
I det här avsnittet zoomar jag in med kikaren på de delar av "oceanen" (alltså den 

data/empiri jag har fått in) som besvarar mina delsyften. Jag tänker börja med att be-

svara delsyftena 1, 2 och 3 som är deskriptiva i sin karaktär. Sedan tänker jag zooma in 

kikaren ännu mer och gå vidare till delsyfte 4, som är av en mer analytisk karaktär. I 

första hand kommer jag att ta hjälp av mitt "sjökort" (alltså min teori) för att få ökad 

förståelse för det som beskrivits i delsyfte 1, 2 och 3. Jag kommer också att delvis ta in 

data som inte nämnts tidigare, när det är relevant för det pedagogiska perspektivet. Det 
gör jag eftersom jag anser att det finns data som inte är relevant att redovisa för att 

besvara delsyfte 1, 2, och 3, men som är relevant för att besvara delsyfte 4. 

Delsyfte 1 
Delsyfte 1 är att "Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig 

om den nyanländes kultur, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten.". Definition-
en som jag använder av “kultur” är “Med kultur avser jag alla de drag som en viss grupp 
av människor har gemensamt, som dessutom är inlärda och inte givna med nödvändig-
het av naturen.” (Allwood, 1985, s10) och “Ett samhälls kultur omfattar både abstrakta 
eller ogripbara aspekter - de uppfattningar, idéer och värderingar som bidrar innehållet i 
kulturen - och konkreta eller påtagliga aspekter (de objekt, de symboler och den tek-
nologi som representerar det innehållet)" (Giddens, 2003, s 37). För mer exakt definit-
ion av kultur och problematisering av begreppet: se rubrik “Kultur” s. 21). 

Jag har delat in delsyfte 1 i två delar (för motivering, se "Resmål" s. 2): 

A) Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om den nyan-

ländes nationalstadskultur, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten 

B) Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om den nyan-

ländes situation som invandrare, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten. 

Delsyfte 1 handlar om upplevelsen att ha lärt sig något, alltså inte om de verkligen har 
lärt sig något. Jag har valt att ta med både sådant som de berättar om att de har lärt sig 
(även om de inte använder sig av ordet “lärt sig”) och sådant som de rent uttryckligen 
säger att de har lärt sig (använder ordet “lärt sig”). 

Vad de upplever att de lärt sig om den nyanländes nationalstadskultur 
Alla respondenter upplever att de har lärt sig något av den nyanländes kultur. Nedan 
följer sju olika teman som jag har kunnat se att de upplever att de har lärt sig något om. 

Oroligheter 
Alla respondenter kommer förr eller senare in på att han/hon har diskuterat oroligheter-
na som är i den nyanländes hemland, med sin kontaktperson. En respondent säger att 
han/hon har fått förståelse för hur människorna i landet upplever att de vill vara själv-
ständiga, men ett land i väst vill ändå försöka styra. En respondent säger att de har dis-
kuterat oroligheterna kring regionen där den nyanlände kommer ifrån, men bara helt 
ytligt. En respondent nämner oro i hemlandet mer på individuellt plan, som ett exempel 
på ett av alla bekymmer som hans/hennes kontaktperson ställs inför. En respondent sä-
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ger att han/hon lärt sig att trots att hans/hennes kontaktperson är muslim, har han/hon 
ändå problem i sitt hemland. Respondenten menar att det är lätt att generalisera och tro 
att alla muslimer accepterar det samhället. 

Religion 
Det är bara en av respondenterna som nämner att det har gett något att lära känna någon 
med en annan religion. Respondenten säger att han/hon har reflekterat över att han/hon 
känner att han/hon har bra koll på världen, har rest, jobbat i olika länder och så vidare, 
men har inte förrän nu lärt känna kände någon troende muslim. De flesta som han/hon 
har träffat från den nyanländes hemland har inte varit muslimer. Respondenten har sam-
tidigt lärt sig hur stark den nationella identiteten är, och att den stora nationella högtiden 
är större än Ramadan för den nyanlände, det trodde han/hon inte innan.  

Språk 
Vissa respondenter nämner att de har diskuterat språk, till exempel att få ha lärt sig mer 
om hur den nyanländes språk är uppbyggt, hur man uttalar namn och språket släktskap 
med svenska och ord och uttryck. 

Familj 
Respondenterna nämner ibland den nyanländes familj när de pratar om något annat, till 
exempel att ha sjuk familj i hemlandet och att inte kunna åka på släktbröllop. De flesta 
har inte träffat någon ur den nyanländes familj. En respondent säger sig ha lärt sig lite 
mer om den nyanländes förhållande till sin familj, men menar också att han/hon inte vet 
säkert, att det bara är en känsla han/hon fått: 

“(Den nyanlände) pratar inte så mycket om sin familj. Även om jag har velat ställa frågor och 
så är de, jag tror de är åtta syskon... eller något sånt... och den närheten som vi generellt har 
med våra syskon för att vi är två eller tre, som mest, oftast i Sverige, den finns inte där. Pap-
pan har kanske fler fruar... det är lite annan familjeuppbyggnad, så att säga. Så det känns inte 
som han/hon... ehm... detta är bara en hobbyanalys, vill jag tillägga, det är ingen så... men det 
känns inte som om han/hon har samma närhet till dem som... som jag hade till min familj när 
jag bodde utomlands i flera år, så hade jag ändå en annan anknytning till min familj.” 

Traditioner 
Vissa nämner att de har haft diskussioner politik, historia och högtider. Vissa menar att 
det är mest sådant som man pratar om i början, men sedan blir det mer en vanlig vän-
skapsrelation där man pratar om allt möjligt. 

Många upplever att de kan fråga den nyanlände frågor om det är något man undrar över. 
En respondent berättar att han/hon en gång frågade sin kontaktperson om en kulturkrock 
han varit med om tidigare, med en person ifrån ett närliggande land: 

“Jag frågade faktiskt (den nyanlände) här, för han från (ett närliggande land), han sa att i vår 
kultur ger vi varandra mycket gåvor och så, det är typiskt (från den regionen), och så, och han 
ville att jag skulle ge honom en mobiltelefon, det var på nittiotalet, så jag blev helt såhär: 'Eh, 
jaha, OK'. Och så skickade han med kläder (från den regionen) och så. Så hade jag en gammal 
mobiltelefon som inte funkade och så 'ja, ja, jag skickar den, det är lugnt'. Jag tänkte 'jaha, han 
nästan bad om det', och det är jag inte van vid att man ber om så... 'Jo, men det är tradition i 
(den regionen)', så jag frågade (den nyanlände), han sa 'Nja... inte riktigt så är det väl inte... 
nej... Kanske någon gammal tradition, men alltså med moderna människor, alltså vi ber ju inte 
om att få saker på det sättet'. (skratt). I alla fall inte där han kom ifrån, alltså.” 
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Mat 
Inte så många tar upp just mat som något man diskuterar, men en respondent berättar att 
den nyanlände en gång bjöd på väldigt goda sötsaker från sitt land, och att han/hon bad 
honom/henne att visa var han/hon hade köpt dem. Han/hon skulle också vilja lära sig en 
typisk efterrätt som den nyanlände hade bjudit på en gång, och lite mat från den nyan-
ländes hemland. 

Sätt att vara på 
Respondenterna har lite olika uppfattning om hur mycket de nyanlända berättar om sitt 
hemlands sätt att vara på, och hur de uppfattar det svenska sättet att vara på. Vissa re-
spondenter tar inte upp det alls i intervjun, vissa säger att de upplever att den nyanlände 
anpassat sig väldigt mycket till det svenska samhället, men att de ändå berättat lite i 
förbifarten hur man är i hemlandet. Ett exempel är en respondent som nämner att 
hans/hennes nyanlände kontaktperson säger att man i hans/hennes hemland mer direkt 
börjar prata, medan svenskar inte pratar till exempel på bussen. En annan respondent 
säger att hans/hennes nyanlände kontaktperson upplever att det är väldigt annorlunda att 
arbeta i Sverige mot hemlandet: 

“Han/hon jämför hur det är att arbeta här och arbeta i (hemlandet). I (hemlandet) säger man att 
man ska fixa saker, sen skrattar man och röker en cigarett och glömmer bort det, så det... 
han/hon känner att i Sverige måste man koncentrera sig och göra som chefen säger på en gång, 
vara duktig, jobba hårt och... jo, han/hon har sagt det vid flera tillfällen, att han är imponerad 
av svenskarna, för att vi är duktiga och vi jobbar hårt”. 

Vad de upplever att de lärt sig om den nyanländes situation 
Trots att jag inte ställde frågan kring just det, kom alla respondenter in på att de upple-
ver att de har lärt sig om hur det är att vara nyanländ invandrare. Nedan följer två olika 
teman som jag har kunnat se att de upplever att de har lärt sig något. 

Problem som respondenten har fått inblick i 
Flera respondenter säger att de fått en inblick i problem som invandrare ställs inför. Ofta 
är det problem som respondenten tidigare har vetat om, men flera menar att det blir 
mycket mer konkret när det är en person man själv känner. Många menar också att det 
är en helt annan nivå av problem än som de själva ställs inför, och att de har fått en bild 
av hur lätt de egentligen har det. Några problem som respondenter har nämnt är att de 
har fått inblick i är bland annat hur svårt det är att komma som vuxen till Sverige och 
inte ha jobb och behöva utbilda sig igen, hur dåligt avlönade många yrken är som 
många nyanlända får, hur det är att komma till ett nytt land och ha familj/släkt i hem-
landet som är sjuk samt hur det är att inte kunna återvända till hemlandet ens för en kor-
tare tid. 

I enstaka fall har respondenterna kunnat använda sig av sin nya kunskap, till exempel 
har en respondent att han/hon känner att han/hon kan komma med ett konkret exempel 
när han/hon med svenskar diskuterat Danmarks hårda invandringspolitik. 

Om relation till andra invandrare 
Flera respondenter har nämnt att de har fått en större inblick i olika relationer vissa in-
vandrare har till andra invandrare. Till exempel att bara för att man är från ett visst land 
kommer man inte automatiskt kommer överens med andra invandrare, det kan vara för 
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att det finns fördomar invandrargrupper emellan, att man kanske är från samma land 
men har olika religion, eller att man har olika syn på i vilka sammanhang man ska prata 
svenska. 

Delsyfte 2 
Delsyfte 2 är att: "Beskriva hur några svenska kontaktpersoner upplever att de har för-

ändrats av att delta i Kontaktpersonsverksamheten." 

Delsyftet handlar, precis som i delsyfte 1, om upplevelsen, i det här fallet upplevelsen 

att ha förändrats, alltså inte om de verkligen har förändrats. Jag har valt att ta med både 
sådant som de berättar som jag tolkar som att de menar att de upplever att de har föränd-
rats (även om de inte använder sig av ordet “förändrats”) och då de rent uttryckligen 
säger att de har förändrats (använder ordet “förändrats”). 

Alla respondenter upplever att de på ett eller annat sätt har förändrats av att delta i Kon-
taktpersonsverksamheten. Nedan följer fyra olika teman kring hur de upplever att de har 
förändrats: 

Ökad uppmärksamhet 
De flesta respondenter säger att de tänker på sin kontaktperson när de hör eller ser något 
om den personens land, och den fjärde berättar att han/hon tänker på sin kontaktperson 
när han/hon träffar någon från hans/hennes land. Här kommer två exempel: 

“Just det här liksom i och med att han/hon är från (den nyanländes land) - ja, vad händer? 
Kanske andra engagerar sig lite mer, just... För ofta när jag läser tidningen och ser på TV så är 
det så “OK, det händer där och så”. Men nu, kan man kanske prata lite om det, kanske bli lite 
mer intresserad och engagerad och vad som händer just i hans/hennes land och så.“ 

“Jag var på biblioteket härom dagen och jag, de hade en stor... bok som handlade om (den ny-
anländes land), många bilder och så. Just den dagen ville jag inte bära mycket, men jag tänkte 
att nästa gång som jag är på biblioteket så ska jag låna en sån bok som har jättemånga bilder 
från olika städer, så jag kan ha med mig den nästa gång vi träffas.”. 

Inställning 
Flera respondenter berättar att de har ändrat inställning till saker och ting. En respondent 
berättar att när han/hon bodde utomlands upplevde han/hon att han/hon det var viktigt 
att han kämpade för att lära sig det landets språk ordentligt för att komma in i samhället, 
och när han/hon bodde där pratade han/hon ofta landets språk även när han/hon bara var 
med svenska vänner och bekanta. Genom att vara med i Kontaktpersonsverksamheten 
har han/hon fått upp ögonen för att det för vissa finns ett problem att när de försöker 
prata svenska med sina landsmän ogillas det starkt. Ett annat exempel på en respondent 
som upplever att han/hon har ändrat inställning är en respondent som menar att han/hon 
har blivit mer nyfiken och kanske också mer mån om att hans barn också ska få uppleva 
samma sak, eventuellt genom att hans/hennes familj kan bli kontaktfamilj till en annan 
familj. 

Berörd 
Många av respondenterna verkar ha blivit berörda av den nyanländes situation, och me-
nar att det är skillnad nu när de har lärt känna någon personligen. För mer om deras för-
ståelse om hur det är att vara nyanländ i Sverige: se delsyfte 1. Några exempel: 



 30 

“Man får inblick inför problem som invandrare ställs inför, som man väl egentligen vet om, 
men det är det att man kommer ju mycket närmare och det blir mycket mer konkret. /.../ Det är 
ju tungt. Man ställs ju inför tuffa frågor. Lite kan jag väl känna att ibland så ställs jag inför 
frågan att man gärna vill gå in och göra något, engagera sig, för att hjälpa honom/henne. Sam-
tidigt som jag inte riktigt vet vad man kan göra, liksom. På ett sätt så ser jag väl att redan att 
men redan att jag ger möjligheten att träffa en svensk och se...vad ska man säga... Jo, att 
han/hon får komma i ett helt annat sammanhang, och kanske släppa tankarna på det här svåra, 
jobbiga, och bara... skratta med mig och prata om nonsens, eller koncentrera sig på lyfta tungt 
och... jo, det är jag ser det mycket. Att man kan tänka på något helt annat. Det är ju lika dant 
för mig, om jag har mycket att fundera på för jobbet, om det är tungt och... så kan jag ha en 
timme då jag… då jag koncentrerar mig på träning pratar om helt andra saker, så är det väldigt 
skönt.” 

“Så då blir man lite mer medveten själv om hur lätt man har det. Jag kan åka hit och dit och... 
jag har ett rättså bra liv, kan man säga. Så såna saker kanske man blir mer medveten om. 
Också. Eller påmind om.” 

Alla respondenterna tycker att det känns bra att de kan hjälpa någon. Alla nämner att de 
hjälper den nyanlände att ha någon att prata svenska med. En respondent säger: 

“Men just det här: 'Jag har bara en svensk kompis, och det är du', och... Han är så rädd att han 
ska tappa språket.” 

Respondenten ser sin relation med sin kontaktperson som en nära vänskap. Han/hon 
säger också: 

“Han/hon har ingen annan då mer än sin familj, jag är den enda svenska. Förutom de på ar-
betsplatsen, då. Fast där hinner man inte prata på det sättet, då. Utan det... han/hon är rättså 
öppen av sig. Med allting. Det känns bra, ju.” 

Alla respondenter verkar se sin relation till sin kontaktperson som en vänskapsrelation 
och flera berättar att det känns bra att kunna vara en extra vän till dem. 

En respondent säger att han/hon tycker att hans/hennes kontaktperson inte verkar träffa 
så mycket folk, och respondenten att ibland tänker på sin kontaktperson när han gör 
saker med sina vänner, och funderar på om han/hon hade kunde ha bjudit med sin kon-
taktperson. Respondenten har alltid kommit fram till att det nog inte hade varit någon 
bra idé ändå. Dels för att den nyanlände inte är så bra på svenska och nog hade känt sig 
obekväm och haft svårt att hänga med i samtalet, dels för att respondentens vänner inte 
gått med på att vara kontaktpersoner. 

En annan respondent säger att han/hon upplever att hans/hennes kontaktperson mest vill 
ha någon att prata med och umgås med, respondenten uttrycker det bland annat såhär: 

“Och så frågar jag: 'Är det ok, vill du göra något annat?' men han/hon känner inte att han/hon 
vill göra turistsaker eller så, mest att vi umgås lite.” 

Stimulerad 
Vissa respondenter verkar ha blivit stimulerade att göra mer saker på fritiden, och menar 
att de själva inte känner så många i Malmö. En respondent säger: 

“Det är väl det att de som man har träffat inom Kontaktpersonsverksamheten så är det ju 
egentligen en som jag umgås med på fritiden. Det har ju ingenting som har med jobbet att 
göra, det är någon som jag går och tränar med, föreslår att gå på konsert eller bio med, eller gå 
på promenad. Alltså det är ju... det är ju alltid mer för avkoppling eller för... för att... ja... för 
att göra något kul. /.../ Mmmm, det är nog ganska mycket det, att han/hon... jo, men tillsam-
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mans så stimulerar vi varan till att göra saker som vi inte gör lika ofta annars, till exempel gå 
och träna eller... jo, men det stimulerar att hitta på mer saker på fritiden, jag tycker att det är 
värdefullt.” 

Ett annat exempel är en respondent som berättar att ibland bestämmer han/hon och 
hans/hennes kontaktperson i förväg att de ska ses, ibland kan respondenten spontant 
dyka upp på sin kontaktpersons jobb när den nyanlände har slutat för dagen. Ibland har 
respondentens kontaktperson tid att ses, ibland inte. Respondenten tycker om att vara 
spontan och säger följande: 

“Jag tycker om det här lite mer spontana och inte alltid vara så 'Nu ska vi träffas på fredag 
klockan tre'. Det är skönt. Om jag har en tråkig dag: 'Vad ska jag göra? Jo jag kan gå och möta 
(den nyanlände) på hans/hennes jobb!'” 

Delsyfte 3 
Delsyfte 3 är att: "Beskriva hur några svenska kontaktpersoner upplever att de i sitt 

arbetsliv har kunnat få/tror att de kommer att kunna få användning för det de har lärt 

sig." 

Det verkar inte som om respondenterna tycker att de i sitt arbetsliv har eller kommer att 
få nytta av det de har lärt sig. Bara en respondent säger att han/hon kommer att få nytta 
av det i sitt arbetsliv, och han/hon använder sig av den personliga utvecklingen (det som 
delsyfte 2 handlar om). Han/hon tror att varje person man möter gör att man blir mer 
öppen. Han/hon menar att han/hon ska kommunicera det han/hon kommit fram till, till 
andra människor, och samarbeta med sina kollegor och där är förmågan att mötas viktig. 
Han/hon fortsätter att han/hon hoppas det, men vet inte. 

Respondenten menar alltså att det han/hon har lärt sig (att bli mer öppen) har skett på 
grund av mötet, men det är inget som skett på grund av den specifika kontaktpersonen, 
utan det skulle kunna vara ett möte med vem som helst. Respondenten är dessutom osä-
ker på om han/hon verkligen lärt sig ovannämnda. Om han/hon har lärt sig det menar 
han/hon att han har användning för det i sitt yrkesliv. 

Det verkar inte som om resten av respondenterna tycker att de har någon större nytta i 
sitt arbetsliv, av det de har lärt om den nyanländes kultur, eller att de kommer att få 
nytta av det i framtiden. De nämner lite olika anledningar till det. Vissa säger att de re-
dan har mycket förkunskap, andra menar att de inte behöver den kunskapen i sitt arbets-
liv i dagsläget, andra säger att tanken med att gå med i Kontaktpersonsverksamheten var 
att det skulle vara trevligt att lära känna en nyanländ invandrare och bra att kunna hjälpa 
någon komma in i det svenska samhället, men de hade inte förväntat sig att få någon 
direkt nytta av att ha haft en kontaktperson. 
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Delsyfte 4 
Delsyfte 4 är att "Analysera svaren på delsyfte 1, 2 och 3, ur ett beteendevetenskapligt 

lärandeperspektiv". 

Typ av relation påverkar lärandet 
Alla respondenter ser sin relation med den nyanlände som en vänskapsrelation, och flera 
vill ha fortsatt kontakt efter sexmånadersperioden är slut. Det var också framför allt ”att 
lära känna den nyanlände” som de hoppades få ut av att vara kontaktpersoner. Kanske 
är det delvis eftersom det är en vänskapsrelation som respondenterna inte direkt kan se 
vilken “nytta” de kan ha av det de har lärt sig. Istället lyfter de fram att de tycker att det 
är trevligt att vara kontaktpersoner, att de blivit berörda av det som den nyanlände berät-
tar, och vissa menar att de stimulerats att göra mer saker på fritiden, vilket skulle kunna 
tolkas som sådant som Alla de tre sakerna är sådant som man kan tänka sig vara något 
som man får ut av en vänskapsrelation. 

Om vi går till Kolbs lärcirkel (se förklaring i teorikapitlet), så tyder mycket av det som 
respondenterna berättar på att de i första hand använder sig av “apprehension” och inte 
“comprehension”. De lever sig i första han in i situationen som den nyanlände berättar 
om, både om hur det är att vara nyanländ invandrare i Sverige, och det som den nyan-
lände berättar om sitt hemland. En respondent berättar att han/hon känner att problemen 
som invandrare ställs inför har blivit mycket mer konkreta för honom/henne, sedan han 
lärde känna sin kontaktperson. Det kan ibland kännas tungt och respondenten vill gärna 
gå in och engagera sig för att hjälpa sin kontaktperson, men vet inte riktigt vad man kan 
göra. Det tolkar jag som “apprehension”, det vill säga att respondenten i första hand tar 
sig an flödet av intryck med känslor (att det känns tungt) och tankar (att man vill göra 
något), utan att börja sortera upp intryck och kategorisera in dem och försöka hitta 
mönster. 

Respondenterna menar att arbetsrelationer ofta är mindre personliga än sin relation med 
den nyanlände. Vissa menar att man inte pratar på samma sätt på arbetet och man inte 
bjuder hem folk till sin privata sfär. Det skulle kunna bero på att i relationen med den 
nyanlände uppfattar de målen som “att lära känna den nyanlände” medan i arbetsrelat-
ionen uppfattar de målen som “att arbeta tillsammans”. Ellström menar att även om man 
kan lära sig utan mål, så påverkar målen lärandet, när man väl har dem (Ellström, 1992). 

Vad lärs? 
Enligt Ellström finns det fyra olika typer av lärande: det "reproduktiva" lärandet, det 
"regelstyrda" lärandet, det "målstyrda" lärandet och det "kreativa" lärandet (Ellström, 
1992). Det finns inget klart, uttalat mål från verksamhetens sida vad det ska leda till att 
mina respondenter träffar sina nyanlända kontaktpersoner. Mina respondenter hade inte 
heller några direkta förväntningar på vad de själva ska lära sig, utan säger mer att de 
skulle tycka att det var trevligt och intressant att lära känna en nyanländ. Det mesta av 
det mina kontaktpersoner har lärt sig har skett utan att de har förväntat sig att de ska lära 
sig om just det (till exempel om oroligheter, religion, språk, familj, traditioner, mat och 
sätt att vara på, insikt i problem som nyanländ). Visserligen kan man mena att alla de 
aspekterna kan innefattas i begreppet “lära känna en nyanländ”, men jag menar ändå att 
målet “lära känna en nyanländ” är så vagt, och innefattar så väldigt mycket mer än just 
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den nyanländes kultur, att jag inte direkt kan räkna det som ett mål. Om jag skulle räkna 
det som ett mål skulle jag mena att det har skett ett målstyrt lärande, nu menar jag istäl-
let att det har skett ett kreativt lärande. I det kreativa lärandet antas individen ifrågasätta 
mål och andra förutsättningar. I mina respondenters fall verkar de snarare nöja sig med 
att det inte finns några mål, än att ifrågasätta målen, eftersom de inte ser sitt eget lärande 
som viktigt. Även om man inte avser lära något lär man sig något ändå (Ellström, 
1992). 

Det de ser som målet med verksamheten är, förutom att de ska få möjlighet att lära 
känna en nyanländ, att den nyanlände ska få möjlighet att lära känna dem och få en länk 
till det svenska samhället. Vissa menar till och med att det sistnämnda är det huvudsak-
liga målet med verksamheten. Respondenterna poängterar att det är viktigt att de och 
den nyanlände pratar svenska med varandra, så att den nyanlände lär sig svenska snabb-
bare. Om man skulle se “fungera som en länk till det svenska samhället” som ett mål, 
skulle man kunna se vad de har lärt sig utifrån det målet. Jag har inte hittat att de menar 
att det har förändrat dem att fungera som en länk till det svenska samhället. Jag har inte 
gått in djupare på det eftersom jag anser att jag då kommer ifrån mitt syfte. Jag är inte 
intresserad att titta på allt de har lärt sig, utan bara vad de har lärt sig om andra kulturer 
och hur de har förändrats. 

Jag har inte hittat något exempel på när respondenterna upplever att de har lärt sig något 
som jag skulle kunna tolka som negativt lärande. Ellström förklarar negativt lärande 
med ett lärande som får negativa konsekvenser för individen (Ellström, 1992). Alltså ser 
jag det de upplever att de har lärt sig som positivt lärande, det vill säga främjar indivi-
dens utveckling. 

Hur lärs det? 

Piagets adaptiva system 
För att nyansera bilden av renodlat “positivt lärande” och visa att individers utveckling 
kan ske åt olika håll, vill jag använda mig av Piagets adaptiva systemteori. I mina re-
spondenters lärprocess har det både skett assimilering och ackommodation, men jag 
tolkar det som att tyngdpunkten är på assimilation, eftersom flera upplever att en hel del 
av det de lärt sig är sådant som bekräftar det de visste sedan tidigare. Det kan bero på att 
respondenterna redan från början hade ett visst förförståelse om andra kulturer än den 
svenska. Flera har bott en längre tid utomlands, visa har arbetskamrater och vänner från 
andra länder, och alla är sedan tidigare intresserade av andra kulturer. Ett exempel på 
assimilering är en respondent som berättar att han/hon fått förståelse för hur det är att 
komma till ett annat land och börja om från början, men det har han/hon redan fått en 
förståelse för genom att diskutera med sina arbetskamrater. Han/hon har inte behövt 
ändra sin uppfattning eftersom erfarenheten stämde överens med det han/hon tidigare 
visste. 

Ibland har det skett ackommodation. Ett exempel är att en respondent berättar att 
han/hon fått en ny förståelse för hur det är att vara muslim i sin nyanländes hemland. 
Tidigare hade respondenten mest träffat icke-muslimer från personens hemland. Genom 
att ha träffat den nyanlände har han/hon lärt sig att även muslimer kan ha svårt i den 
nyanländes hemland (som har Islam som statsreligion). Det som har skett är alltså att 
tankarna kring hur det är att vara muslim i den nyanländes hemland har förändrats, för 
att förklara den konkreta erfarenheten (i det här fallet vad den nyanlände säger). 
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Kolbs lärcirkel 
Enligt Kolbs lärcirkel består lärande av fyra steg: “concrete experience”, “reflective 
observation”, “abstract conceptualization” och “active experimentation” (Kolb, 1984). 
Om jag ska applicera lärcirkeln på mina respondenter, så verkar det som att de flesta 
börjar med “concrete experience”, det vill säga att de träffar sin kontaktperson utan 
några specifika förväntningar. Själva erfarenheten blir alltså att de träffar sin nyanlände 
och gör något tillsammans. Det har framkommit att de pratar mycket när de ses, och det 
är också det respondenterna upplever att de har lärt sig något på. Alla de olika teman 
som de har lärt sig något om (om språket, insikt i problem som nyanländ med mera) har 
de lärt sig genom att prata med den nyanlände. Efter “concrete experience” kommer, 
enligt Kolbs lärcirkel, “reflective observation” (Kolb, 1984). För det första är det olika 
vad man reflekterar kring. För det mesta reflekterar respondenterna kring precis vad den 
nyanlände har sagt, medan andra berättar att de tolkar ut saker och ting ur den nyanlän-
des undertext. Ett exempel på att tolka ur undertexten är: 

“(Den nyanlände) pratar inte så mycket om sin familj. Även om jag har velat ställa frågor och 
så är de, jag tror de är åtta syskon... eller något sånt... och den närheten som vi generellt har 
med våra syskon för att vi är två eller tre, som mest, oftast i Sverige, den finns inte där. Pap-
pan har kanske fler fruar... det är lite an familjeuppbyggnad, så att säga. Så det känns inte som 
han/hon... ehm... detta är bara en hobbyanalys, vill jag tillägga, det är ingen så... men det 
känns inte som om han/hon har samma närhet till dem som... som jag hade till min familj när 
jag bodde utomlands i flera år, så hade jag ändå en annan anknytning till min familj.” 

För det andra är olika för de olika respondenterna hur kritisk reflektionen som sker är. 
Vissa respondenter tar till sig det den nyanlände säger och tar det för sanning, medan 
andra menar att det är den nyanländes uppfattning, medan man själv är av en annan upp-
fattning. Här kan man också dra paralleller till Piagets assimilations eller ackommodat-
ionsprocess (för förklaring: se teoriavsninttet "Sjökort" s. 17), där ett kritiskt förhåll-
ningssätt skulle kunna ses som "assimilation" (man ifrågasätter det den nyanlände säger 
och ändrar inte på sina egna tankar) eller ackommodation (man ändrar på sina egna tan-
kar och tar det den nyanlände säger för sanning). 

Det tredje steget i Kolbs lärcirkel är “abstract conceptualization” (Kolb 1984). Hur man 
reflekterat i “reflective observation” påverkar väldigt mycket vilka slutsatser man drar. 
De som tar till sig det den nyanlände säger, får en ny bild av hur “det är”. Ett exempel är 
att en respondent berättar att han/hon har fått en bättre bakgrundsuppfattning om kon-
flikten i den nyanländes hemland, att de vill vara självständiga men de ändå inte är det 
för att (ett västland) vill kontrollera. De gånger respondenterna har förhållit sig kritiskt 
till det som sägs, har de istället för att ha fått en “bild av hur det är”, fått en allmän bild 
av hur en nyanländ invandrare kan se på sin situation. Ett exempel är att en respondent 
berättar att hans/hennes kontaktperson tycker att hans/hennes hemland skulle må bättre 
av om alla jobbade på lika hårt som man gör i Sverige. Själv håller inte respondenten 
med, utan tycker att det viktigaste är att “landet får en stabil ledning och att folket slip-
per krig och fattigdom.” 

Det fjärde steget i Kolbs lärcirkel är “active experimentation” (Kolb, 1984). “Active 
experimentation” är det beteendet en individ gör. Lärande i Kolbs lärcirkel kan börja var 
som helst (Kolb, 1984). Alltså kan den även börja på “active experimentation”, men om 
man ser lärande utifrån Granbergs spiral (för mer om Granbergs spiral, se min förkla-
ring i teoriavsnittet "Sjökort" s.17), kan man dessutom se att allt lärande är bygger på 
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tidigare erfarenheter, vilket gör att man kan utgå ifrån att “active experimentation” ofta 
har att göra med vad man tidigare lärt sig. 

Där man tydligast kan se en koppling mellan vad mina respondenter upplever att de har 
lärt sig och vad de upplever att det har tagit sig för uttryck i handling eller beteende, är 
det lärandet som handlar om att de delvis har förändrats som personer (för mer utförlig 
beskrivning av på vilket sätt de upplever att de har förändrats: se svar på delsyfte 2). 

Exempel på beteendeförändringar på grund av hur de har förändrats som personer är att 
många respondenter har upplevt att de har blivit mer uppmärksamma på nyhetsflödet 
från sin kontaktpersons land och vissa upplever att de har börjat göra mer på fritiden. 

Det finns inte lika många exempel på när det de kan se att en handling har utförts på 
grund av det de har lärt sig om sin nyanländes kultur (för mer utförlig beskrivning av på 
vilket sätt det har förändrat dem som personer: se svar på delsyfte 1). Ett exempel på det 
är att en respondent berättar att han/hon påminns om sin kontaktperson när han/hon med 
svenskar diskuterar politik och effekten av Danmarks hårda invandringspolitik, för då 
blir det konkret att respondenten har ett exempel väldigt nära sig själv. När så sker 
skulle man kunna tolka det som att respondenten har gått igenom hela lärcirkeln: från att 
ha pratat med den nyanlände, till att själv reflektera kring vad som har sagts, till att dra 
slutsatser, till att använda sina slutsatser i diskussion med svenskar. 

Det har inte framkommit så många fler tydliga exempel på just “active experimentat-
ion”. Det kan bero på att det de har lärt sig går mot det som Jenner kallar för “allmän-
bildning” istället för motpolen “tillämpning” (Jenner, 1997). Det mina respondenter har 
lärt sig handlar i första hand om ökad förståelse, det vill säga åt allmänbildningshållet 
snarare än åt tillämpningshållet. Det stämmer också väl överens om med vad de förvän-
tade sig att de skulle lära sig. 

Även om respondenterna själva inte kan komma på så många konkreta handlingar som 
är en konsekvens av deras lärande, kan det ändå tänkas att de har kommit till det steget 
utan att vara medvetna om det. Ellström menar att lärande sker även när vi inte är med-
vetna att vi lär (Ellström, 1992). Eftersom mina tre första delsyften inte handlar om vad 
de faktiskt har lärt sig, utan vad de upplever att de har lärt sig, kommer jag inte gräva 
djupare i det. 

I vissa fall talar respondenterna om att det de har lärt sig kommer att leda till att de gör 
någonting, alltså att de i framtiden kommer att gå in i steget “active experimentation”. 
Ett exempel är en respondent som berättar att hans/hennes kontaktperson bjöd på sötsa-
ker (från personens hemland) som var väldigt goda, och någon gång ska kontaktperso-
nen visa var han/hon köpt sötsakerna, och sen ska respondenten gå och köpa dem där. 
Det är också värt att nämna att flera säger att de hoppas flera att de ska ha fortsatt kon-
takt med sin kontaktperson även när sexmånadersperioden (alltså det verksamhetsan-
knutna engagemanget) är slut. Det skulle kunna ses som ett aktivt val och en handling, 
som är en konsekvens av att de lärt känna den nyanlände. Flera respondenter säger att 
de inte hade lärt känna en nyanländ invandrare på det sättet om det inte hade varit för 
Kontaktpersonsverksamheten. 
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Arbetsliv 
Som jag har visat på i svaret på delsyfte 3, så känner mina respondenter att det inte kan 
se någon tydlig koppling mellan det de har lärt sig och sitt arbetsliv. Det skulle man 
kunna förklara med samma resonemang som jag fört ovan angående varför lärandet 
sällan har lett till handling, det vill säga att det de har lärt sig handlar om “allmänbild-
ning” och inte mot “tillämpning”, att de har lärt sig något trots att de inte är medvetna 
om att de har lärt sig något, eller att de inte har kommit till det steget än, men räknar 
med att komma dit i framtiden. Det skulle också kunna bero på att det har visat sig att 
det de har lärt sig inte (enligt de själva) behövs på deras arbetsplats idag. Vissa nämner 
till exempel att de inte har några utländska kunder. 

Jag skulle kunna lämna analysen så, men då väcks en fråga: Kan det verkligen stämma 
att det de har lärt sig inte går att applicera på arbetslivet? För att gå djupare in på det 
skulle jag vilja gå tillbaka till forskning om mångfaldsarbete (se "Varför mångfaldsar-
bete?" s. 17). 

Att beskriva kunskapen som respondenterna fått genom kontaktpersonsverksamheten, 
som kunskap som "inte behövs" ger en alltför förenklad bild av verkligheten. Leijon och 
Omanovic (2001) skriver att betydelsen av kulturell mångfald ökar på grund av att 
många företag har sina viktigaste marknader utomlands, att länder får allt striktare lagar 
mot diskriminering och en alltmer mångkulturell befolkning. Det är möjligt att organi-
sationerna som mina respondenter arbetar på inte har sina viktigaste marknader utom-
lands, däremot verkar de i en svensk kontext där det enligt Leijon och Omanovic (2001) 
har blivit striktare lagar mot diskriminering och befolkningen har blivit alltmer mång-
kulturell. 

Om man ser mina respondenters engagemang som kontaktpersoner som nyanlända som 
ett mångfaldsarbete, skulle man kunna applicera organisationsteorier om "olika anled-
ningar att arbeta med mångfald" på mina respondenter. Visserligen är inte mina respon-
denter organisationer, men organisationer består av individer och individers beslut, och 
antagligen har inte alla i en organisation exakt samma syn på mångfaldsarbete. Därför 
anser jag att det ändå är intressant att applicera organisationsteorier på individer. 

Drivkrafterna som blir ett resultat av de tre behoven ovan blir "internationalitetssträ-
vande", "spegling av ett annorlunda Sverige" och "Sociala strategier" (Leijon & Oma-
novic, 2001). Inget av dessa drivkrafter verkar mina respondenter ha. Istället verkar de 
ha drivkraften som Leijon och Omanovic (2001) kallar för "samhällsengagemang". Det 
handlar om att organisationen (i det här fallet individen) har ett socialt ansvar, och inte 
bara ska sikta på lönsamhet (i det här fallet inte bara sikta till egennytta). Mina respon-
denter hade inte så stora förväntningar på vad de själva skulle kunna få ut av att vara 
kontaktpersoner, utan hoppades kunna hjälpa sina kontaktpersoner och känna tillfreds-
ställelelse i det. 

Det handlar alltså inte om att kunskapen som mina respondenter fått "inte behövs" i 
arbetslivet, utan snarare att de upplever det som att det inte behövs, eftersom de har ett 
"samhällsengagemang", som drivkraft. "Samhällsengagemang" har inte sitt ursprung i 
de tre kulturell-mångfalds-behoven (Leijon & Omanovic, 2001).  

Om man knyter mina respondeters mångfaldsengagemang till Thomas och Elys (1996) 
resonemang om motiv till mångfaldsarbete, känns det som att mina respondenter har ett 
diskriminerings-och-rättviseparadigm. Man lyfter fram att man engagerat sig för något 
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som känns angeläget, vissa nämner att de upplever att det är viktigt att de blir upprörda 
av rasism och att de vill hjälpa nyanlända att integrera sig i det svenska samhället till 
exempel genom att hjälpa dem att lära sig det svenska språket. Många respondenter lyf-
ter fram att man upplever att det inte finns någon större skillnad mellan sig och sin ny-
anlände kontaktperson som person, men lyfter istället fram att man är i olika livssituat-
ioner. Precis som i diskriminerings-och-rättviseparadigmet anser man alltså att det är 
viktigt att alla har samma möjligheter, och det underliggande antagandet är att alla 
egentligen är väldigt lika. 

Jag kan också se att mina respondenter delvis använder sig av tillgång-och-
legetimitetsperspektiv, där man fokuserar på om mångkulturell kunskap behövs eller 
inte på den specifika arbetsplatsen (exempel på när det behövs är när man har utländska 
kunder eller när man har mångkulturell arbetsstyrka). Argumentet att det man har lärt 
sig inte behövs på arbetsplatsen eftersom man inte har några utländska kunder är ett 
tecken på det förhållningssättet. 

Om mina respondenter istället hade haft det som Thomas och Ely (1996) kallar för ett 
lärande-och-effektivitetsparadigm skulle de eventuellt ha lättare att se hur de i arbetsli-
vet kan få användning av det de har lärt sig. För att ta några exempel så upplever vissa 
att de har lärt sig mer om den nyanländes relation till andra invandrare, lärt sig mer om 
oroligheter i den nyanländes land, och att de har blivit mer uppmärksamma på informat-
ion från den nyanländes land. Om man ser de kunskaperna ur ett lärande-och-
effektivitetsparadigm skulle man kunna dra slutsatsen att man kan använda de kunskap-
erna för att omdefiniera marknader och tänka om kring organisationens huvudverksam-
het. Detta oavsett om man har utländska kunder eller inte. 

Det finns alltså ett glapp mellan vad de anser att de har lärt sig och vad de faktiskt har 
lärt sig, som går att applicera på arbetslivet. Det glappet beror i stor utsträckning på 
vilka förväntningar respondenterna hade innan de gick med i kontaktpersonsverksam-
heten. 
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6. Land i sikte! 
Vi börjar nu närma oss resans slut, och jag ska här sammanfatta vad jag kommit fram 

till, genom att svara på mina delsyften, ett syfte i taget. 

1. Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de lärt sig om den nyan-
ländes kultur, genom att delta i Kontaktpersonsverksamheten. 
Här är sju teman framträdande: oroligheter i hemlandet, religion, språk, familj, tradit-
ioner, mat och sätt att vara på. Det har också kommit fram att flera upplever att de har 
fått inblick i den nyanländes nuvarande situation genom att ha fått inblick i problem 
han/hon ställs för och relationen till andra invandrare. 

2. Beskriva vad några svenska kontaktpersoner upplever att de har förändrats av att 
delta i Kontaktpersonsverksamheten. 
Här är fyra teman framträdande: ökad uppmärksamhet för information från den nyan-
ländes land, ändrad inställning, att de blivit berörda av sin nyanlände och vissa menar 
att de blivit stimulerade att göra mer saker på fritiden. 

3. Beskriva hur upplever att de i sitt arbetsliv har kunnat få/kommer att få använd-
ning för det de har lärt sig. 
I stora drag verkar det inte som om respondenterna upplever att de har lärt sig något 
som de har fått eller kommer att få nytta av i sitt arbetsliv. Det kan bero bland annat på 
att de inte hade förväntat sig att lära sig något, och/eller att de redan hade stor förförstå-
else. Det kan också bero på att de har svårt att hitta en tillämpning på det de har lärt sig 
eftersom de upplever att deras arbetsliv inte efterfrågar de kunskaperna. 

4. Analysera svaren på delsyfte 1, 2 och 3, ur ett beteendevetenskapligt lärandeper-
spektiv 
Kontaktaktpersonsrelationen i sig har påverkat lärandet. Relationen uppfattas som en 
vänskapsrelation och respondenterna vill ha kontakt efter sexmånadersperiodens slut. 
De använder sig i stor utsträckning av det Kolb kallar för “apprehension” och har blivit 
känslomässigt berörda av sin kontaktperson. Det har skett ett kreativt lärande, där var-
ken mål, metod eller resultat är bestämda. Lärandet är vad jag kan se positivt. Tyngd-
punkten av det de har lärt sig är assimilering, där de det de lärt stämmer överens med i 
det den uppfattningen som de hade innan. De har även lärt sig en del som kan räknas 
som ackommodation, det vill säga att de har ändrat sitt sätt att tänka om en viss sak. Det 
finns flera olika sätt att förhålla sig till det man har lärt sig, bland annat om man tar till 
sig det den nyanlände säger direkt, eller om man har ett kritiskt förhållningssätt. Re-
flektionsstadiet påverkar sedan: “abstract conceptualization” (från Kolbs lärcirkel) - 
med ett okritiskt förhållningssätt har man fått en bild av hur saker och ting är, med ett 
kritiskt förhållningssätt har man fått en allmän bild av hur en nyanländ invandrare ser på 
sin situation. Ofta upplever respondenterna att lärandet inte har lett till en konkret hand-
ling som en konsekvens av det sitt lärande. Det kan bland annat bero på att de inte är 
medvetna om att det har lett till handling, att de har lärt sig ligger närmare allmänbild-
ning än tillämpning eller att de inte har kommit till “active experimentation”-steget än. 
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Respondenterna gick in i verksamheten med ett samhällsengagemang som drivkraft, 
inte med något uttalat behov av att anpassa verksamheten till att bli mer mångkulturell. 
Dessutom verkar det som att respondenterna har ett diskriminerings-och-
rättviseparadigm där de gärna vill hjälpa sina respondenter att integreras i det svenska 
samhället. Om respondenterna istället skulle ha ett lärande-och-effektivitetsparadigm 
skulle de lättare kunna se hur man kan använda sig av mångkulturella kunskaper i ar-
betslivet. 
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7. Vart vindarna blåser 
Som avslutning på resan kommer jag att känna efter var vindarna blåser, se tillbaka på 

vad jag lyckats åstadkomma, reflektera kring vad det kan innebära, se om jag har nått 

mitt resmål, om det hade varit bättre att använda sig av ett annat "färdmedel" (metod) 

och vad man skulle kunna forska vidare på. 

I inledningen skrev jag: 

“Jag är intresserad av att se om den typen av program, som till exempel mentorprogram, kon-
taktpersonsverksamhet och andra program som bygger på att två personer blir 'ihop parade' för 
att lära sig av varandra, kan användas för att lära sig något om andra kulturer.“ 

Det verkar som att det som mina respondenter framför allt har fått en konkret person att 
relatera till, känna med, bli vän med, göra saker och ting med på fritiden, diskutera sa-
ker och ting med, ibland ifrågasätta det han/hon säger och få en bilda av hur den nyan-
lände upplever sin situation, ibland ta till sig det den nyanlände säger och ändra på sitt 
eget tankesätt. 

Jag anser att en kontaktpersonsrelation skulle vara ett bra komplement till andra utbild-
ningssatsningar i att lära sig om andra kulturer. Om kontaktpersonsrelationen hade varit 
i samband med utbildning som satsar mer på tillämpningsbiten tror jag att mina respon-
denter hade upplevt att de tydligare skulle kunna se vad de har lärt sig och vad de kan 
använda det till. Exempel på mer tillämpbara utbildningsinsater skulle kunna vara att ha 
workshops, föreläsningar och diskussioner om hur den egna organisationen skulle 
kunna ha nytta av ett ökat mångfaldstänk, man skulle kunna lära sig om lärandeproces-
ser och applicera dem på sin egen lärandesituation både i kontakt med sin nyanlände 
kontaktperson och på sin arbetsplats, lära sig mer kulturkrockar och varför de sker och 
man skulle också kunna ta upp ämnen som berör just den delen av mångkulturellt tänk 
som just den organisationen behöver. Några exempel på inom vilka områden en organi-
sations skulle kunna behöva mångfaldstänk är rekrytering av nyanställda, att leta efter 
nya målgrupper, kulturkrockar på arbetsplatsen och hur företagskulturen påverkar nor-
men för “hur man ska vara” på organisationen. 

En styrka med Kontaktpersonsverksamheten är att man genom att delta i att man lär 
känna en nyanländ invandrare och man träffas kontinuerligt när man själv känner för 
det. Det tar tid att bygga upp ett förtroende och ändra inställning, så sådant är svårt att 
lära sig på en punktinsats, som en workshop eller föreläsning. Nackdelen med punktin-
satser är också att de som har gått utbildningen tenderar att känna sig inspirerade precis 
när utbildningen är klar, men det blir ingen kontinuitet och man fortsätter inte använda 
sig av, eller reflektera över, det man har lärt sig. En annan risk med punktinsatser är att 
vissa går dit för att de känner sig tvingade, men egentligen har de redan innan byggt upp 
ett motstånd mot att lära sig något, till exempel för att man tycker att det är ledningens 
påhitt, en fånig modegrej med att alla pratar mångkulturell mångfald eller att det är slö-
seri med tid att gå utbildningen. 

Jag upplever det som att rekryteringen av kontaktpersoner just nu framförallt riktar sig 
till människor som redan är intresserade av andra kulturer. Mina respondenter betonade 
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vikten av att den nyanlände lärde sig svenska, men många hade inte reflekterat så 
mycket över sitt eget lärande. Jag tror att om Kontaktpersonsverksamheten marknads-
fördes som ett komplement till utbildning i mångkulturell mångfald, så skulle man nå en 
annan målgrupp av svenska kontaktpersoner. Den nya målgruppen hade kanske inte på 
samma sätt varit de som vill hjälpa andra och är jätteintresserade av andra kulturer, utan 
eventuellt hade det varit personer som hade haft större behov av att lära sig om andra 
kulturer. 

Jag tror inte ens att man behöver nå ut till en ny målgrupp för att svenskarna som är 
med i kontaktpersonsverksamheten skulle kunna se hur de i arbetslivet kan använda sig 
av det de har lärt sig. Det räcker med att de som deltar i Kontaktpersonsverksamheten 
får med sig ett lärande-och-effektivitetsparadigm när de går in i verksamheten, för att de 
som är med i verksamheten lättare ska kunna se vad de har lärt sig och hur de i arbetsli-
vet kan använda sig av sin nya kunskap. Till exempel skulle man kunna visa på företag 
som har det paradigmet som utgångspunkt för sitt mångfaldsarbete, låta företagen be-
rätta rent konkret hur de gått tillväga (de kanske till exempel omdefinierade sin mark-
nad) och vad det fått för konsekvenser. 

Jag tror att just kontaktpersonsrelationen fungerar bra som relation. Om det hade varit 
en helt vanlig vänskapsrelation, hade det krävt att den nyanlände och den svenska kon-
taktpersonen skulle ha träffats och blivit vänner. Jag menar att det framförallt är de som 
inte naturligt får vänner som har annat ursprung än svenskt, som framförallt skulle 
kunna tänkas behöva lära sig mer om andra kulturer. Därmed inte sagt att man måste 
vara helt frånskärmad från personer med annat ursprung än svenskt för att kunna tänkas 
ha nytta av en sådan relation, men om man till exempel bara träffar på varandra på arbe-
tet kan man mycket väl tänkas vara bra kollegor, men inte lära känna varandra på dju-
pet. 

En annan fördel med kontaktpersonsrelationen är att målet är en jämn relation där båda 
lär av varandra. Om den svenska personen hade varit mentor till en nyanländ, hade nog 
den svenska personen lärt sig mycket om att lyssna, stötta, med mera, men inte lika in-
riktad på att lära sig något själv. Om den svenska personen hade varit adept till den ny-
anlände hade det eventuellt kunnat fungera, eftersom fokus hade varit på att den svenska 
personen ska lära sig något. Jag tror ändå att genom att ha en jämn relation tror jag att 
det blir lättare att bygga upp en nära relation som liknar vänskap. 

Jag anser att jag har lyckats besvara delsyfte 1, 2 och 3, utifrån den data jag fått in. 
Självklart kan jag inte veta mer än det mina respondenter har berättat för mig om sina 
uppfattningar. Under intervjuerna upplevde jag det som att mina respondenter tyckte att 
det var trevligt att prata med mig. När de väl stannade upp upplevde jag att det var för 
att min fråga hade fått dem att tänka efter ordentligt, inte att de kände sig obekväma att 
få frågan. Att de kände sig bekväma kan ha varit tack vare att de själva fick bestämma 
intervjuplats, att vi hann småprata lite innan intervjun började, och att de redan från bör-
jan var intresserade att ställa upp på en intervju. 

Jag är nöjd att jag valde den metoden som jag valde, eftersom jag anser att mycket data 
som jag har fått fram skulle inte ha kommit fram om jag hade använt mig av en mer 
strukturerad metod, med mindre möjlighet för respondenten att prata fritt. Jag gick in i 
forskningen utan att riktigt veta vad jag skulle få fram, och skulle ha haft svårt att ställa 
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exakt rätt frågor i till exempel en enkät. 

Delsyfte 4 har jag kunnat svara på, men jag har fått känslan av att jag hade kunnat göra 
analysen ännu djupare genom att ta in ännu mer beteendevetenskaplig lärandeteori och 
sett resultatet från fler synvinklar. Det bästa hade varit om jag hade börjat söka aktivt 
efter teori lite tidigare i processen, till exempel under tiden som jag höll på med mina 
intervjuer och transkriberingar. Att börja med djupdykningar i teorin så tidigt som i sta-
diet då jag skrev intervjuguiden hade gjort att det skulle finnas en risk att jag hade blivit 
att styrd av min teori. Då hade risken varit att jag hade skrivit intervjuguide utifrån tan-
ken för vad jag ville ha för resultat, och att intervjuguiden blivit vinklad. När jag däre-
mot redan hade börjat med att skriva ner data och transkribera och göra anteckningar, 
hade jag kunnat börja göra en aktiv djup-teorisökning samtidigt, eftersom det gick flera 
dagar mellan intervjuerna och det hade funnits tid för att göra djupdykningar i teorin 
också. 

Jag hoppas att min uppsats kommer att bidra med att de som är ansvariga för Kontakt-
personsverksamheten har fått en tydligare bild av vad några respondenter uppfattar att 
de har lärt sig, och att Kontaktpersonsverksamheten med hjälp av min beskrivning kan 
vidareutveckla verksamheten. Jag hoppas också att de kommer att fundera kring mina 
förslag kring hur konceptet skulle kunna bli mer tillämpbart. Vidare hoppas jag att min 
uppsats kommer att bidra till att mina respondenter, som alla har bett att få läsa uppsat-
sen, kommer att få en ökad förståelse för sin lärprocess. 

Dessutom hoppas jag att min uppsats kommer att inspirera företag och privatpersoner 
om alternativa sätt att utbilda i mångkulturell mångfald. 

Eftersom forskaren aldrig kan vara “objektiv” har vem jag är, min förförståelse och mitt 
intresseområde påverkat resultatet. Därför skulle det vara intressant om någon annan 
skulle forska på något liknande, eftersom han eller hon hade sett saker och ting från sin 
synvinkel och kanske upptäckt andra saker än vad jag har gjort. 

Det skulle vara intressant om vidare forskning undersökte kontaktpersonsrelationen 
vidare, vad det finns för några för- och nackdelar med den och hur den skiljer sig från 
andra typer av relationer. I nuläget har jag hittat väldigt lite forskning på den typen av 
relation. Det vore också intressant om vidare forskning undersökte på vilket sätt kontex-
ten har för betydelse för lärande i den här typen av situationer. Något mer som vidare 
forskning skulle kunna titta på är hur bakgrunden på dem som ingår den här typen av 
verksamhet påverkar deras lärande, till exempel huruvida högre akademisk utbildning i 
bakgrunden påverkar om respondenterna oftare har ett kritiskt förhållningssätt till vad 
deras nyanlända kontaktpersoner säger, än om de inte har någon eftergymnasial utbild-
ning. Vidare forskning skulle också kunna titta på vad det är för skillnad om relationer-
na kollegor emellan är mer lika en kontaktpersonsverksamhetsrelation (nästan vänskap, 
gör saker på fritiden tillsammans).  
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Bilaga: Intervjuguide 
 

INNAN 

* Hur kom du i kontakt med verksamheten? 

* Varför valde du att gå med i verksamheten?  

* Vad hade du för önskemål på kontaktperson? 

* Har du gjort något liknande tidigare? 

 

BAKGRUND 

* Varifrån kommer kontaktperson? 

* Vad visste du om det landet innan du blev kontaktperson?  

* När kom han/hon till Sverige? 

* Vilket språk pratar ni när ni ses? 

* Hur pass jämngamla är ni? 

 

RELATION 

* Kan du beskriva hur det var i början när ni sågs, du och din kontaktperson? 

* Hur är det nu? 

* På vilket sätt är du och kontaktpersonen lika? 

* På vilket sätt är du och kontaktpersonen olika? 

* Vad är skillnaden mellan er relation och en andra relationer 

* Finns det någon fördel med att man matchas ihop med någon från ett annat land, istäl-
let för en svensk person? 

* Finns det någon nackdel med att du har matchats ihop med någon från ett annat land?  

* Vad känner du att din kontaktperson kan ge dig? 

* Vad har fungerat mindre bra? 

* Hur ofta har ni setts, ungefär? 

 

VAD LÄRT SIG 

* Vad känner du att det har givit dig hittills att ha en kontaktperson 

* I vilka andra situationer, än när du träffar din kontaktperson, påminns du om att du har 
en kontaktperson? 

* När har du känt att du har haft nytta av att du har en kontaktperson? 



 b 

 

FRAMTID 

* Vad tror du att det kan ge dig om några år? 

* Något du kommer att ta med dig? 

 

OMGIVNING 

* På vilket sätt känner du att det har givit dig något för ditt yrkesliv, att ha en kontakt-
person? 

* Vad arbetar du med? (om det inte har framgått sedan tidigare) 

* Har du kunnat använda dig av det kontaktpersonsrelationen har givit dig, på din ar-
betsplats? 

* Hur känner du att andra upplever att du har en kontaktperson? Vad tycker din arbets-
givare om att du har en kontaktperson? (om nu arbetsgivare vet om det)? Vad tycker 
kollegor? 

* Vad har det givit dig att vara med i en verksamhet, istället för att bara själv hitta en 
person att vara kontaktperson åt? 

* Vad har det givit dig att (hon som arbetar med Kontaktpersonsverksamheten) finns 
där, som ansvarig för verksamheten, följer upp mm? 

* Vad har de gemensamma träffarna givit dig? 

* Vad hade du önskat dig mer, från verksamhetens sida? 

* Hur väl har det här med att vara kontaktperson levt upp till dina förväntningar?  

 

AVSLUT 

* Är det något du vill tillägga? * Har du några frågor? 

* Kan jag återkomma till dig om det skulle vara något jag skulle vilja fråga om (t.ex. per 
e-post, kort fråga)? 

 


