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Förord 
 

Denna antologi Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald är en 

slutprodukt av forskningscirkelarbetet inom JämBredd-projektet. 

Tio olika forskare vid Mälardalens högskola har lett varsin forskningscirkel under 2010-

2011. Jag vill tacka alla cirkelledare, det vill säga Osman Aytar, Mehrdad Darvishpour, Max 

Jakobsson, Torbjörn Messing, Ildikó Asztalos Morell, Kamran Namdar, Margret Obondo, 

Anette Sandberg, Margareta Sandström och Marja-Terttu Tryggvason för ert engagemang, er 

kunskap och ert intresse för genus- och mångfaldsfrågor. Arbetet i forskningscirkeln har tagit 

sin utgångspunkt i deltagarnas egna frågor om mångfald samt de problem och dilemman som 

deltagarna har mött i sin vardag. Därför har alla deltagare i dessa forskningscirklar bidragit 

med värdefulla erfarenheter och kunskaper, som vi forskare har fått del utav. Vi har därmed 

kunnat samproducera ny och värdefull kunskap som gynnar både fältet och akademin. Ett 

stort tack riktas till er alla. Jag vill också tacka Desireé Ljungcrantz för hennes språk-

granskning av texten och alla de värdefulla synpunkter som vi har fått för att förbättra texten.  

Utan Torbjörns Messings initiativ att söka medel för kompetensförsörjning inom genus- 

och mångfaldsintegrering på Europeiska Socialfonden (ESF), Europeiska Unionen, har vi inte 

kunnat starta projektet. Ett varmt tack, Torbjörn, för ditt intresse, din kompetens och ditt 

engagemang. Europeiska Socialfonden har finansierat projektet i samarbete med Mälardalens 

högskola. Ett stort tack för ert stöd och att ni har möjliggjort projektet.  

Syftet med projektet JämBredd är/var att etablera en permanent regional plattform för 

kompetenshöjande insatser vid Mälardalens högskola. I dagens läge känns det att grunden, 

intresset och kunskaperna för arbetet med genus- och mångfaldsintegrering, har väckts. 

Förhoppningsvis kommer denna antologi, tillika forskningsrapport, ge inspiration och lust att 

fortsätta med det viktiga verksamhetsutvecklings- och forskningsarbetet. 

 

Eskilstuna i augusti 2011 

 

Pirjo Lahdenperä, redaktör 
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Författarpresentation 

 
Osman Aytar 
Osman Aytar är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i socialt arbete på 

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola. Hans forsknings-

intressen är bland annat mångfald, integration, interetniska relationer och möten, 

organisationer och ledarskap, civilsamhälle, diaspora, statslöshet, utvärdering, metod-

utveckling och pedagogiska utvecklingsfrågor. Osman har lett en forskningscirkel inom 

bemötandefrågor i Flen. 

 

Mehrdad Darvishpour 
Mehrdad Darvishpour är filosofie doktor i sociologi från Stockholms universitet och han är 

anställd som universitetslektor i socialt arbete på Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) 

vid Mälardalens högskola. Hans forskningsintressen är bland annat mångfald, integrat-

ion, hedersproblematik och diskriminering samt att applicera ett intersektionellt perspektiv på 

olika maktrelationer som skapar ojämlikheter. I JämBredd har Mehrdad lett en forsknings-

cirkel med fokus på hedersrelaterad problematik i Flen. 

 
Max Jakobsson  
Max Jakobsson är filosofie doktor i kulturgeografi från Örebro universitet. Hans forsknings-

intresse handlar om ekonomins och kulturens globalisering, samt hur denna kommer till ut-

tryck i en lokal och regional kontext. I sin avhandling har Max undersökt hur en ökande 

sysselsättning inom upplevelseindustrin i regionen Bergslagen bidragit till såväl försörjnings-

mässiga som identitetsmässiga förändringar under 1990- och 2000-talet. Därutöver har han 

gjort en undersökning om invandrares integration på arbetsmarknaden i Örebro län. Sedan 

september 2009 har han varit projektledare för JämBredd och bland annat lett en forsknings-

cirkel med inriktning mot integration och mångfald på den svenska landsbygden.  

 
Pirjo Lahdenperä 
Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola. Sin 

forskning har hon huvudsakligen ägnat åt att teoretiskt och praktiskt utveckla interkulturalitet 

främst inom lärande, undervisning, specialpedagogik, ledning, verksamhetsutveckling och 

forskning. Pirjo blev Sveriges första professor i interkulturell pedagogik 2005 vid Södertörns 
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högskola. Hon har varit forskningsledare i Botkyrka på Centrum för interkulturell 

skolforskning och har stor erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära forskning i 

mångkulturella kommuner som Botkyrka och Södertälje. Pirjo har varit vetenskaplig ledare 

för JämBredd samt handledare för forskningscirkelarbetet. 

 
Torbjörn Messing 
Torbjörn Messing är jämlikhetssamordnare vid Mälardalens högskola. Han har arbetat 16 år 

med praktiskt genus- och mångfaldsarbete, främst inom skolväsendet, men även riktat till 

myndigheter, kommuner, landsting och fackförbund. Han var ledamot i regeringens 

Delegation för jämställdhet i skolan (DEJA). Torbjörn är initiativtagare till JämBredd och har 

varit budget- och verksamhetsansvarig för hela projektet. Han har lett en forskningscirkel om 

normkritisk pedagogik i gymnasieskolan.  

 
Ildikó Asztalos Morell 
Ildikó Asztalos Morell är docent i sociologi på Akademin för hållbar samhälls- och teknik-

utveckling (HST) vid Mälardalens högskola. Hennes huvudsakliga forskningsintressen ligger 

i studien av landsbygdsutveckling med särskilt intresse för jordbrukets utveckling under och 

efter socialismen i Ungern utifrån ett genusperspektiv. På senare tid har hon upptäckt livs-

berättelser som källor till förståelsen av kollektiviseringens trauma inom ramen för ett 

tvärvetenskapligt projekt Familjen och den starka staten vid Södertörns högskola. För 

närvarande leder hon även ett projekt vid Uppsala universitet om omsorgens organisation på 

den svenska landsbygden. Inom JämBredd har Ildikó lett en forskningscirkel med intresse för 

mångfaldsfrågor inom omsorg.  

 
Margaret Obondo 
Margaret Obondo är docent i pedagogik på Akademin för utbildning, kultur och 

kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola. Sitt forskningsintresse riktas dels mot 

flerspråkiga barns språksocialisation i Sverige dels mot utbildningspolitiska frågor som berör 

kultur, språk och demokratifrågor i Afrika. Hennes tidigare forskning fokuserade flerspråkiga 

barn i förskolan, närmare bestämt somaliska barn i diaspora. På senare år har Margaret vidgat 

perspektiven till pedagogiska och demokratiskt frågor som berör andra generationens etniska 

minoriteter inom högskolan i Sverige. Hon har varit forskningscirkelledare för IDA- 

verksamheten inom JämBredd. 
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Anette Sandberg 
Anette Sandberg är professor i pedagogik med inriktning mot förskolan på Akademin för 

utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola. Hennes nuvarande 

forskning fokuserar förskollärares kompetens, utomhusmiljöer och barns språkmiljö i 

förskolan. Hon deltar också i två internationella forskningsprojekt Förskollärares syn på 

barns lärande samt Förskollärares professionella utveckling. Anette har varit ledare för en av 

forskningscirklarna som fokuserade genus i förskolan. 

 
Margareta Sandström 
Margareta Sandström är för närvarande professor i didaktik med inriktning mot special-

pedagogik vid Uppsala universitet. Under projekttiden var hon anställd vid Mälardalens 

högskola på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) som docent i 

pedagogik. Hon har publicerat vetenskapliga artiklar om både läs- och skrivproblematik hos 

barn och ungdomar och om interkulturalitet, varav några av studierna rör förskolan. 

Margaretas forskningsintresse är komplexa lärande- och undervisningssituationer och gäller 

framför allt interaktionen mellan lärare och elev. Inom JämBredd har hon lett en 

forskningscirkel inom förskolan.  

 
Marja-Terttu Tryggvason 
Marja-Terttu Tryggvason är docent i pedagogik på Akademin för Utbildning, kultur och 

kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola. Hennes avhandling var en komparativ 

studie om språksocialisation i finska familjer i Finland och Sverige samt i svenska familjer i 

Sverige. Hon har också medverkat i ett utbildningspolitiskt projekt som handlade om lärar-

utbildningar i Sverige, Ungern och Finland och har där i synnerhet skrivit om finsk ämnes-

lärarutbildning. Marja-Terttus forskningsintresse fokuserar nu på barn och elever med 

utländsk bakgrund och deras utbildning och lärande. I JämBredd har hon lett en forsknings-

cirkel inom förskolan. 
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Prolog 

Max Jakobsson och Torbjörn Messing 
 

Vi befinner oss i en underbar slottsmiljö en vacker försommardag i hjärtat av Sörmland och 

genomför en utbildning i projektet JämBredd. Försommaridyllen är som en stereotyp bild av 

svenskheten. 

 
Tänk på ett intresse som betyder väldigt mycket för dig. Skriv ner det intresset som du tycker mest om att 
göra på din första lapp! På lappen nummer två ska du skriva den plats där du trivs och mår mycket bra. På 
den tredje lappen ska du skriva namnet på en person som du älskar eller håller av. 

Ta fram lapp nummer ett. Det här intresset får du aldrig mer utöva i resten av ditt liv. Riv sönder den 
första lappen. 

Ta fram lapp nummer två. Den här platsen får du aldrig mer besöka så länge du lever. Nu river du sönder 
den andra lappen. 

Ta fram lapp nummer tre. Den här personen får du aldrig mer träffa. Nu ska du riva sönder den tredje 
lappen. 

 

Stämningen i rummet går att ta på. Leendena har slätats ut och flera kursdeltagare ifrån 

kommunens högsta ledningsgrupp sitter öppet och gråter. Idyllen är krossad. ”Det här är vad 

som har hänt med många av era kommuninvånare. Jag syftar förstås på de stora flykting-

grupperna i kommunen”, säger kursledaren. Kanske är det första gången ledningsgruppen 

verkligen förstår och har förmågan att leva sig in i den verklighet många kommuninvånare 

befinner sig i? Kanske är det första gången man inser varför de somaliska och romska befolk-

ningsgrupperna var så arga att de demonstrerade utanför kommunhuset? Den homogent 

svenska ledningsgruppen i det vackra slottet inser kanske för första gången att det kulturella 

avståndet är gigantiskt till de somaliska och romska grupperna? Det här var en övning som 

gjordes i projekt JämBredd för att kontrastera svenskheten och träna deltagare i att överta 

”den andres” roll.  

JämBredd har drivits av Mälardalens högskola, MDH, och ett av projektets centrala syften 

har varit att driva utbildning och lärande i genus- och mångfaldsfrågor i Mälarregionen. Detta 

har skett genom att vi, i samverkan med forskare på högskolan och aktörer inom regionen, 

genomfört ett antal insatser för lärande och kunskapsproduktion under 2010.  

 

Starten hösten 2009 

Projektet startade officiellt i september 2009 efter beslut av svenska ESF-rådet. Beslutet hade 

föregåtts av en förstudie som gjorts under våren 2009, där diskussioner om behov av 
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kompetensutveckling för arbete med genus- och mångfaldsfrågor fördes med länsstyrelser, 

kommuner, landsting och ett antal statliga myndigheter i mellansverige. Även en mängd 

aktörer inom privat näringsliv kontaktades för dialog om kompetensutveckling inom genus 

och mångfaldsområdet.  

Då utbildningarna så småningom startade, i februari 2010, var 16 organisationer i tio 

kommuner i tre län anslutna till JämBredds utbildningar. Den geografiska spridningen bland 

deltagarna har visat att intresset är störst i högskolans närregion, det vill säga i Västmanlands 

och i Södermanlands län, varifrån merparten av deltagarna kom. Ett mindre antal deltagare 

kom från Örebro län. En kommun som kom att göra ett stort åtagande var Flens kommun i 

Södermanland. I Flen har JämBredd drivit fem forskningscirklar, tio mellanchefer har deltagit 

i en processledarutbildning och dessutom har alla chefer i kommunen (cirka 60 personer) 

deltagit i en specialutformad ledarskaputbildningsinsats om interkulturellt ledarskap. 

Totalt kom cirka 150 personer att omfattas av de olika utbildningsinsatserna. Dessutom 

tillkom ett hundratal personer som inte deltog i utbildningarna, men som besökte de öppna 

föreläsningarna som vi höll vid Mälardalens högskola, i Västerås och i Eskilstuna. 

 

Ledningsgruppen 

Under hösten 2009 formerades en ledningsgrupp till projektet. Denna kom att formas runt 

professor Pirjo Lahdenperä, som varit projektets vetenskapliga ledare. I ledningsgruppen 

fanns också Torbjörn Messing, jämlikhetssamordnare vid MDH. Torbjörn var initiativtagare 

till JämBredd och är den som genomfört förstudien. I september anställdes Max Jakobsson 

som projektledare. Förutom dessa personer, Pirjo, Torbjörn och Max, fanns även Elisabeth C 

Andersson i nära anslutning till ledningsgruppen och dess arbete under hösten. Elisabeth har 

följt projektet med särskilt fokus på processledarutbildningen, som varit en av de utbildningar 

som drivits under 2010, och som utgjort empiri för hennes licentiatavhandling.  

En del av arbetet i ledningsgruppen, under hösten 2009, handlade om planering för olika 

insatser för lärande och kunskapsproduktion. Den bärande tanken för dessa insatser var att de 

skulle vara verksamhetsnära och erfarenhetsbaserade. Detta präglar i högsta grad det arbete 

som kom att göras i forskningscirklarna, men även de andra insatserna som planerades under 

hösten. 

Forskningscirklarna 
I de bokens följande kapitel kommer de arbeten som har gjorts i de olika forskningscirklarna 

presenteras av de forskare och utbildare som deltagit i projektet som forskningscirkelledare. 

De tio forskningscirklar som drevs inom JämBredd under 2010 omfattade verksamheter inom 
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socialtjänst, skola, förskola, bibliotek, turism och besöksverksamhet, vård och omsorg samt 

bostadsområdesutveckling. Varje forskningscirkel bestod av 7-10 personer inom samma eller 

liknande verksamheter, och leddes av en forskare/utbildare från Mälardalens högskola.  

Idén om forskningscirklar som en del av JämBredds insatser presenterades för projekt-

ledningen av Pirjo Lahdenperä under början av hösten 2009. Efter att vi kommunicerat de 

aktörer som visat intresse för att deltaga i projektets utbildningar beslutades senare att tio 

stycken cirklar skulle startas. Det betydde att vi behövde fler forskningscirkelledare i 

JämBredd. Intresset för att deltaga i denna satsning inom Jämbredd var stort, och ett stycke in 

på hösten 2009 kom därför ytterligare åtta forskare från Mälardalens högskola att ingå i 

projektet. Tyvärr har inte alla forskare haft tid att skriva ett kapitel i denna antologi. 

 

Handledningsträffar för forskningscirkelledarna 

Tillsammans med projektledningen formerades en grupp av tio forskningscirkelledare som 

träffades regelbundet under senare delen av hösten 2009, samt under 2010. Målet för dessa 

träffar, som leddes av Pirjo Lahdenperä, var initialt att introducera de blivande forsknings-

cirkelledarna i arbetet med att leda en forskningscirkel. Då arbetet med cirklarna så småning-

om var igång fungerade träffarna dels som en arena för erfarenhetsutbyte mellan forsknings-

cirkelledarna, dels som tillfällen för handledning. 

Eftersom det är deltagarnas frågor som styr arbetet har det praktiska arbetet och uppläggen 

sett lite olika ut i olika cirklar. Grunden för arbetet är dock detsamma. Det handlar om ett 

interaktivt och interkulturellt upplägg där kunskapsprocessen har bestått i erfarenhetsutbyten 

från den egna praktiken samt i dialoger med vetenskaplig kunskap och forskning. Läsning av 

såväl skönlitteratur som akademiska texter har utgjort delar i arbetet, men även studiebesök 

och andra aktiviteter har ingått som inslag i de olika cirklarnas kunskapsprocesser.  

Vi vet, genom utvärdering och uppföljning, att arbetet i forskningscirklarna har ökat 

deltagarnas kompetens och kunskaper om mångfalden på deras arbetsplatser. Därmed har 

också deltagarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet och skapa hållbara förbättringar i 

arbetet med mångfalden ökat. Genom samverkan, mellan praktiker och forskare inom 

forskningscirklarna, har arbetet dessutom bidragit till uppslag för ny forskning och 

kunskapsproduktion. 

Vid sidan av forskningscirklarna har tre andra utbildningsinsatser drivits inom JämBredd. 

Dessa ska vi berätta om nu. 
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De olika utbildningsinsatserna 

Utbildningarna i JämBredd har omfattats av fyra olika insatser:  

• Processledarutbildningen Mångfald, styrning och ledarskap (7,5 hp): 

En erfarenhetsbaserad, interkulturell och interaktiv utbildning med fokus på ledarskap och 

förändringsprocesser i det mångkulturella arbetslivet. 

• Chefsutbildning i Flens kommun:  

Erfarenhetsbaserad och interaktiv utbildning om interkulturellt ledarskap och 

mångkulturella utmaningar i kommunen. 

• Öppna föreläsningar vid Mälardalens högskola:  

Under våren och hösten 2010 hölls sex enskilda öppna föreläsningar i campusorterna 

Eskilstuna och Västerås. Under våren arrangerades dessutom en föreläsningsdag med 13 

föreläsningar på temat genus och mångfald. Under hösten deltog projektet som 

medarrangör av två konferensdagar på temat bemötande, som innehöll ett tjugotal 

föreläsningar. 

• Forskningscirklar:  

Kompetensutveckling och kunskapsproduktion om mångfald och jämställdhet i samverkan 

mellan forskare och praktiker. 

 

Processledarutbildningen 

I processledarutbildningen riktade vi oss till chefer och anställda som driver förändrings-

processer inom jämställdhets- och mångfaldsområdet i sin organisation. Deltagarna har 

träffats en gång i månaden fram till december 2010, med undantag för juni, juli och augusti. 

Utbildningsdagarna har hållits på olika konferensanläggningar samt på Mälardalens högskola. 

Varje utbildningstillfälle omfattar cirka sex timmar, inklusive lunch och fikapaus. Därutöver 

har tid för förberedelser och inläsning av litteratur tillkommit. 

Basen i utbildningen var, liksom i forskningscirklarna, interaktiv och interkulturell. Egna 

och andra deltagares erfarenheter från den egna verksamheten utgjorde, med hjälp av aktuella 

begrepp och förklaringsmodeller, utgångspunkten för analyser. Praktiska övningar varvades 

med föreläsningar. 

Utbildningen pågick under 2010 och var indelad i nio moduler där olika dimensioner av 

jämställdhets- och mångfaldsarbete fokuserades. Kursen ingick i kursutbudet på Mälardalens 

högskola och gav 7,5 högskolepoäng.  Deltagarna examinerades genom eget arbete vid två 

tillfällen under kursen. 
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De moduler som ingick i kursen är följande: 

• Arbetsformer och mångfaldsteori 

• Att mäta och kartlägga mångfald 

• Ledarens kompetenser och organisationens kultur 

• Min roll som förändringsagent – konflikter och dilemman i mångfaldsarbete 

• Arbetspsykologiska dilemman under förändringsprocesser 

• Intentionerna, handlingarna och motståndet 

• Avslutande seminariedagar 

 

Öppna föreläsningar 

För deltagarna i våra utbildningar, men även för andra intresserade i regionen, bjöd vi in vi ett 

antal föreläsare till Mälardalens högskola under 2010. Tanken var att föreläsningarna skulle 

vara utmanande och inspirerande. Vi ville att de skulle ge såväl insikter som leda till nya 

frågeställningar som rör jämställdhet och mångfald i regionen, i Sverige, i EU och i resten av 

världen. 

 

Interkulturell ledarskapsutbildning i Flen 

Flen är en liten kommun, med cirka 16 000 invånare, i hjärtat av Södermanland som har en 

relativt lång historia av flyktingmottagande och en stor andel nyanlända flyktingar som har 

bosatt sig i kommunen. Som många mindre kommuner på den svenska landsbygden har Flen 

haft en negativ befolkningsutveckling sedan 1960-talet. Ett tillskott av invånare från olika 

delar av världen är givetvis en möjlighet att vända denna utveckling. Den internationella 

migrationen och invandrarnas bidrag till en ökad internationalisering; idag finns till exempel 

fler än trettio olika språk i grundskolan; länkar också på ett tydligt sätt Flen till ett globalt 

sammanhang. Det kan ha många fördelar i en värld där såväl ekonomisk som social lokal 

utveckling ofta är nära kopplad till skeenden på helt andra platser i skilda delar av världen, 

men globalisering och mångkultur är samtidigt en utmaning för kommunen. Mot bakgrund 

den mångkulturella situationen i Flen skriver Lars Rådh, kommunchef i Flen, följande: 

 
 
Att bättre ta tillvara på mångfalden är ett av kommunens viktigaste mål. Oavsett religion, kön, sexuell 
läggning eller kulturell bakgrund har alla en plats i samhället. Olika bakgrunder ger dock olika 
förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden, att bli accepterad och delaktig. Detta sammantaget 
skapar stora utmaningar för kommunen och dess olika verksamheter (Lars Rådh, 2011, s. 41). 
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Han fortsätter: 

 
Det kräver kunskap, men också rätt verktyg och metoder för att på djupet förstå kunskapen och ha förmåga 
att använda den i vardagens möten i skolan, på biblioteket eller i omsorgen […] Vem kunde bistå oss med 
det? […] Det var här vi inledde ett fruktbart samarbete med Mälardalens högskola och projektet JämBredd 
(Lars Rådh, 2011, s. 42) 

 

Den tydliga viljeinriktningen från Flens kommun att öka sin kunskap om interkulturella 

möten och ledarskap fick till följd att vi arrangerade en specialutformad ledarskapsutbildning 

för alla chefer i kommunen. Utbildningen gavs till cirka 60 chefer i olika verksamhets-

områden i kommunen. Utbildningen genomfördes vid fem tillfällen, halvdagar, under tiden 

från februari 2010 till februari 2011. Vid utbildningstillfällena varvades föreläsningar med 

praktiska övningar där deltagarna genom gruppdiskussioner, rollspel med mera tränats i bland 

annat rollövertagande, att göra analyser utifrån genusperspektiv, intersektionell teori och att 

kritiskt reflektera kring normer och organisationskultur i sin egen verksamhet. 

 

”Kick-off” och ”kick-out”  

Den 18-19 februari 2010 gick startskottet för processledarutbildningen och forsknings-

cirklarna. Sammanlagt slöt 114 personer upp på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta för att 

”kicka igång” utbildningarna.  

Dag 1 innehöll introducerande föreläsningar om projektets olika delar, om arbetsformer 

och mål med utbildningarna. Deltagarna fick även ta del av nio ”mini-föreläsningar” under 

rubriken: Den mångfacetterade mångfalden. En diskussionsbaserad gruppuppgift avslutade 

programmet den första dagen. Under kvällen fick deltagarna möjlighet att umgås, diskutera 

och reflektera över innehållet under trevliga former.   

Dag 2 inleddes med föreläsningar under morgonen. Efter förmiddagskaffet startade arbetet 

i forskningscirklarna samt i processledarutbildningen. Pirjo och Elisabeth tog hand om den 

stora gruppen bestående av processledare medan cirkelledarna inledde diskussionerna om 

arbetets innehåll och riktning i sina respektive forskningscirklar.  

Det samlade intrycket efter de två dagarna var att starten på utbildningarna varit lyckad. Vi 

i projektledningsgruppen var mycket nöjda med allas insatser under dagarna på Aronsborg. 

Föreläsningarna speglade en djup och bred kompetens bland våra forskningscirkelledare. 

Diskussionerna i uppstarten av processledarutbildningen samt de idéer och tankar som kom 

upp i forskningscirklarna visade på erfarenhet, kunskap och inte minst på ett stort engage-

mang hos deltagarna.  
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Processledarutbildningen och forskningscirklarna avslutades på samma plats och under 

ungefär samma former som de startade: med en ”kick-out”. Den 2-3 december 2010 samlades 

deltagarna, projektledningen och cirkelledarna åter på Aronsborg i Bålsta för att summera det 

arbete som gjorts i forskningscirklarna och i processledarutbildningen. Det blev en fin avslut-

ning där deltagarna fick möjlighet att presentera vad de utfört under 2010. Det samlade 

intrycket från deltagarna var att de olika utbildningsformerna hade givit dem nya insikter om 

mångfalden i deras verksamheter och att intresset för dessa frågor har vuxit. Många har också 

uttryckt en önskan om att fortsätta att samverka med Mälardalens högskola för att utveckla 

verksamheterna och lära sig mer om mångfaldsarbete.  

Vi vill gärna passa på att tacka alla som har varit inblandade i JämBredds utbildningar: 

deltagare, forskningscirkelledare och föreläsare. Genom forskningscirklarna och den breda 

satsningen på lärande och samverkan i JämBredd har projektet utgjort en viktig komponent 

för att höja kunskapsnivån om vårt mångkulturella samhälle. Projektet har bidragit till fler 

interkulturella möten och mer interkulturellt ledarskap i de verksamheter som deltagit och i 

vår region i stort. Vår förhoppning är att denna bok ska inspirera till fortsatt samverkan av 

detta slag, en samverkan mellan forskning och praktik. 
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Kapitel 1  

 

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt 
lärande och integration 

 

Pirjo Lahdenperä 
 

Att bli intresserad och engagerad i ett projekt beror på dess betingelser att erbjuda kunskaps-

mässiga utmaningar och att man personligen kan vidga sin egen horisont med nya perspektiv. 

För mig som arbetar inom akademin är det viktigt att forska, det vill säga att vara med och 

skapa ny kunskap som förhoppningsvis kommer till användning och nytta när man utvecklar 

olika verksamheter. När det gäller JämBredd var projektets grundval ett annat. I stället för att 

utgå från den teoretiska kunskapen som vi forskare hade inom kunskapsområdet skulle vi 

tillsammans med fältet samproducera ny kunskap. Utgångspunkten var en verksamhetsnära 

forskning där praktiker och forskare tillsammans undersöker hur och om skilda verksamheter 

kunde utvecklas mot utökad jämlikhet, mångfald och jämställdhet. Självfallet fanns det redan 

vissa teoretiska och analytiska begrepp och ramar som hjälpte oss att planera våra insatser, 

men läroprocesser både i forskningscirklarna såväl i processledarutbildningen samt i 

chefsutbildningen i Flen var oförutsägbara och därmed fulla med nya upptäckter och 

forskningsmöjligheter.  

För mig personligen var det en utmaning och samtidigt en ny och spännande möjlighet att 

som vetenskaplig ledare för projektet skapa betingelser för interkulturell forskning inom det 

kunskapsområde som jag har forskat i. Projektet JämBredd erbjöd också med sin 

utbildningsmässiga ansats möjligheten att pröva tankar och teorier om interkulturalitet och att 

omsätta dessa i praktiken och undersöka hur de fungerar som tankemodeller i arbetet med 

utökad mångfald och jämlikhet. 

Låt mig i det här inledande kapitlet ge den teoretiska ramen för projektet JämBredd. I 

projektansökan till Europeiska socialfonden betonades att intersektionalitet, normkritik och 

interkulturalitet som teoretiska förhållningssätt när det gäller att uppnå utökad mångfald, 

jämlikhet och jämställdhet inom olika verksamheter. Vad dessa begrepp betyder och hur de 
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kan användas som teoretiska utgångspunkter samt som praktiska verktyg för att utveckla 

verksamheter mot utökad mångfald kommer jag att konkretisera i detta kapitel.  

Alla teoretiska begrepp kan betraktas som konstruerade tankemodeller med vars hjälp vi 

kan samordna vår förståelse och kommunikation. Teoretiska begrepp och teorier kan även 

användas som analysinstrument för att beskriva och studera vardagliga fenomen i syfte att 

utöka ”det praktiska förnuftet” (Ricoeur, 1993).1 Detta innebär en förståelse för olika 

teoretiska begrepp som har varit centrala för arbetet inom JämBredd. Därför initierar jag mitt 

teoretiska kapitel med att problematisera begreppet mångfald och ge det en definition som vi 

har använt i JämBredd. I detta sammanhang är det även viktigt att beskriva olika former av 

diskriminering samt ge en definition på intersektionalitet som analysinstrument. Därefter 

kommer jag även att beskriva vad interkulturalitet och interkulturella läroprocesser kan 

bidraga med som perspektiv och verktyg när man arbetar mot utökad mångfald, jämlikhet och 

jämställdhet. Dessa interkulturella läroprocesser är centrala utgångspunkter för den process 

som det innebär att förändra olika strukturer som hindrar utökad mångfald och jämlikhet i 

olika verksamheter.  

 

Mångfald, diskriminering och intersektionalitet  
 
Mångfald – ett problematiskt begrepp 
Trots att mångfald för det mesta associeras med positiva värden är det inte ett oproblematiskt 

och entydigt begrepp. Allmänt kan sägas att begreppet mångfald bland annat används i 

betydelsen mångfald av kulturer och att det ger en bild av att det finns kulturella skillnader. 

Utifrån denna förståelse används också det närliggande begreppet mångkultur eller 

mångkulturalism. Ett av de problem som är förknippade med diskussioner om mångfalden 

handlar om vem som bestämmer eller definierar olikheterna och på vilka grunder. Lacky 

Lumby (2006) beskriver en smal och en bred definition av mångfaldsskillnader. Den breda 

definitionen innehåller flera olika kriterier såsom ålder, funktionsnedsättning, religion, sexuell 

läggning, värderingar, etnicitet, nationalitet eller nationellt ursprung, utbildning, livsstil, 

värden, utseende, social klass och ekonomisk status. Enligt Rönnqvist (2008) fokuserar den 

smala definitionen på aspekter som kan betecknas som nedsättande för individen, som ras 

eller etnicitet, kön och funktionsnedsättning. Dessa aspekter utgör primära dimensioner och är 

en del av ens identiteter som är förhållandevis svåra att förändra. Till de sekundära 
                                                           
1 I essän Det praktiska förnuftet introducerade Paul Ricoeur (1979, 1993) begreppet praktiskt förnuft, vilket 
enligt honom är lika med ”betingelser för förståelse av den meningsfulla handlingen. Med meningsfull handling 
avses den handling som den handlande kan redogöra för inför en annan eller inför sig själv, på ett sådant sätt att 
den som mottar redogörelsen kan godta den som begriplig” (Ricoeur, 1993, s. 171). 
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dimensionerna räknas exempelvis utbildning, arbetslivserfarenheter, civilstånd, geografisk 

hemvist och inkomst. Dessa dimensioner påverkar individens självbild och tolkningsrepertoar 

men går ändå att förändra. 

Ett annat sätt att kategorisera mångfaldsaspekter är synliga aspekter och icke-synliga 

aspekter. Enligt Frances Milliken och Luis Martins (1996) framkallar synliga aspekter mer 

fördomar och diskriminering än icke-synliga aspekter. Man kan ha mer eller mindre grad av 

”minoritiness”.2 Lacky Lumby (2006) menar dessutom att politiker styr vilka 

mångfaldsaspekter som är viktiga att framhålla utifrån föreställningar om vilka aspekter som 

majoritetsbefolkningens har svårt att acceptera. Några aspekter är mer problematiska än 

andra. Hennes slutsats är att mångfald som begrepp är majoritetssamhällets politiska och 

sociala konstruktion och som sådan fyller den dess syften. Enligt Peter Wood (2003) handlar 

detta om ett ideologiskt mångfaldsbegrepp med starka kopplingar till kulturell pluralism och 

mångkulturalism. 

När det gäller det praktiska arbetet med mångfald kan man skilja mellan olika nivåer av 

verksamheten: den officiella respektive den pragmatiska. Den officiella nivån med 

policydokument och verksamhetsplaner innehåller centrala värden och verksamhetens mål, 

vilka i sig kan tolkas som ett premierande av demokrati, jämlikhet, jämställdhet, varje 

människans egenvärde, medmänsklighet, integration, det vill säga grundvärden för den 

mångkulturella verksamheten (jfr Hedin & Lahdenperä, 2000). Den pragmatiska nivån är att 

där tjänstemän egentligen ska förmedla och förverkliga de officiella ideologierna och målen 

arbetar de i stället med att hålla verksamheten i gång. Det består av dagliga problem som brist 

på resurser, lokaler, rekrytering, språksvårigheter, diskriminering och talet om kulturella 

skillnader. Konsekvensen kan bli att ett gap uppstår mellan den officiella arenan för mål-

formulering och den pragmatiska verksamhetsnivån. 

Gapet mellan målformuleringsarenan och den praktiska nivån kan även bero på en 

monokulturell verksamhetsledning. I mina studier av interkulturellt ledarskap (Lahdenperä 

2008) påpekade flera kommunala ledare i intervjuerna, beträffande verksamhetsledningen, att 

desto högre upp i hierarkin desto mer homogen och monokulturell var ledningen. Detta gällde 

inte enbart svenska värderingar i allmänhet utan också att en viss grupp hade makten och ville 

att alla skulle bete sig på samma sätt och ha likadana värderingar. Förvaltningsledningen 

består i allmänhet av monoetniska svenskar. Desto högre upp i hierarkin desto mer minskar 

mångfalden bland personalen och värderingsutrymme krymper. Det blir en pyramid-

                                                           
2 Åsa Andersson (2003) skriver i sin avhandling Inte samma lika om hur flickor använde ordet invandrare som 
adjektiv, det vill säga om personen var mer eller mindre invandrig. 
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organisation. Det finns en klyfta mellan myndighetsutövning och den multietniska och 

mångkulturella befolkningen, påpekades i intervjuerna. 

Det finns många olika sätt att förstå och använda begreppet mångfald beroende på den 

organisatoriska nivån eller verksamhetens art som har just mångfald på agendan (Lahdenperä, 

2008). Det ideologiska mångfaldsbegreppet kan med sina normativa ansatser om ett gott och 

modernt organisatoriskt liv ge upphov till verksamhetsplaner med mångkulturella inslag. För 

att visa utåt att man arbetar med utökad mångfald kan den användas i måldokumenten eller i 

profilbeskrivningen som ett ”politiskt korrekt paradmål” som lever sitt eget liv som organisat-

ionens självbild och hur man vill bli uppfattad av omvärlden, eller för att erhålla extra resurser 

(Lahdenperä, 1995, 2006). På verksamhetsnivån ger denna mångfald inte alltid avtryck. 

Mångfald kan också användas som ett epitet på en så kallad ”invandrartät skola” eller 

”invandrarskola” vilket enligt Nihad Bunar (2001), Pirjo Lahdenperä (2001) och Johannes 

Lunneblad (2006) ger en bild av en skola med problem och svårigheter. Lena Grip (2010) 

påpekar i sin avhandling Likhetens rum – olikhetens praktik att paradoxalt nog kan 

representationer av det mångkulturella Sverige befästa snarare än motsäga tanken om svensk 

enhetlighet i och med det bara är vissa delar av samhället som står för mångkultur. Frågan är 

emellertid om begreppet mångfald, trots sin positiva betydelse, i denna kontext förknippas 

med problem, svårigheter och dåliga resultat och därmed blir en förklarande kategori på miss-

lyckande och utökad segregation.  

I ljuset av ovanstående resonemang kan det konstateras att mångfald är ett komplext 

begrepp som i praktiken kan innebära olika aspekter beroende på verksamhetsnivån och 

individerna i fråga. Därför medför det att i arbetet för utökad mångfald och jämlikhet måste 

begreppet få olika narrativa innebörder och tolkningshorisont, vilket försvårar och samtidigt 

berikar forskningsfältet. 

 

Diskriminering  
Ett återkommande begrepp i diskussioner om mångfald och etnicitet är diskriminerings-

begreppet. Sofia Rönnqvist (2008) delar in diskriminering i preferensdiskriminering, statisk, 

strukturell och institutionell diskriminering. Preferensdiskriminering innebär en negativ 

särbehandling av en person på grund av personens grupptillhörighet. Statisk diskriminering 

innebär att generaliseringar om en grupps påstådda beteende gör att enskilda individer 

sorteras bort i exempelvis rekryteringsprocesser eller i andra sammanhang. Romer som 

folkgrupp kan utgöra ett exempel på statisk diskriminering. Strukturell diskriminering innebär 

en över- och underordning som genomsyrar hela samhällets organisering och där grunden för 
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denna ordning är en ojämlik fördelning av makt, inflytande och materiella resurser. 

Institutionell diskriminering har sin grund i den strukturella diskrimineringen och 

manifesteras genom regelverk, normsystem och rutiner.  

Diskriminering av enskilda individer eller grupper är enligt svensk lag ett brott mot 

principen om likabehandling. I diskrimineringslagen (2008:567) under paragraf 4 ges följande 

definitioner av diskriminering: 

 

1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 
förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, 
viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan 
trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga 
för att uppnå syftet, 

3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 

4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons 
värdighet, 

5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1–4 och 
som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller 
instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. 

 
 
Diskrimineringslagen identifierar olika typer av diskrimineringsformer. Direkt diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera kan ses som handlingar 

som är avsedda att särbehandla och missgynna. Indirekt diskriminering däremot äger rum 

genom handlingar som kan framstå som neutrala men vars effekter är att vissa kategorier av 

människor särbehandlas och missgynnas. 

René León Rosales påpekar i skriften Om behovet av att utveckla indikatorer för ett 

kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka (2011) att denna distinktion är viktig 

eftersom den innebär att det inte bara är individers fördomar som sätts i fokus, utan även 

institutionella praktiker som kan verka neutrala men som i praktiken innebär att individer 

missgynnas på grund av ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss 

etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell 

läggning eller viss ålder.  

Denna uppdelning mellan direkt och indirekt diskriminering återfinns till exempel i artikel 

2, Europarådets direktiv 2000/78/EG, som inrättar en allmän ram för likabehandling i EU. 

Givet denna enkla uppdelning kan ett kommunalt arbete mot diskriminering analyseras dels 
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utifrån den beredskap som finns i kommunen att motverka eventuella uttryck för direkt 

diskriminering som äger rum i kommunen i själva organisationen och i kontakten mellan 

kommuninvånare och de olika verksamheter som kommunen ansvarar för, dels utifrån bered-

skapen att inom dessa verksamheter motverka indirekt diskriminering (León Rosales, 2011). 

Som jag har påpekat tidigare kan inte bara enskilda individer utan även organisationer och 

institutioner fungera diskriminerande mot olika grupper såsom kvinnor, människor med 

arbetarbakgrund, invandrare, människor med funktionshinder, hbt- personer (homosexuella, 

bisexuella och transpersoner) et cetera. Mary Douglas beskriver i sin bok How Institutions 

Think (1986) den institutionella diskriminering och rasism som finns i organisationer och 

institutioner. Om man applicerar hennes tänkande till svenska förhållanden är det tänkbart att 

svenska institutioner och organisationer fungerar ”svenskt”, det vill säga premierar det som 

anses vara normalt i Sverige och diskriminerar det som anses vara avvikande. 

Diskriminerande värderingar återspeglas i styrdokument, lagar, regler, värderingar, normer 

och maktförhållanden som styr vardagslivet.  

När både de individuella och de organisatoriska förhållandena i en verksamhet är föremål 

för analyser av konstruktioner av normalitet och avvikande är det viktigt att även ta 

arbetsmodeller och bemötande av olika grupper i beaktande och hur stereotypa föreställningar 

reproduceras och maktstrukturer upprätthålls. Därför erbjuder intersektionalitet som 

tankemodell ett analysinstrument. Med dess hjälp kan man synliggöra hur olika maktstukturer 

och ojämlikheter påverkar olika verksamheter och dess praktik. 

 

Intersektionalitet 
Innebörden av intersektionalitet kan härledas till det engelskan ordet intersection, vilket 

betyder ”korsning” eller ”skärningspunkt”. Intersektionalitet handlar om att undersöka och 

visa på ojämlikheter och maktförhållanden mellan samhällsgrupper. I analyserna fokuseras 

vanligtvis kön, sexualitet, klass och etnicitet som sociala kategorier. Den intersektionella 

ambitionen är att belysa hur olika maktstrukturer och kategorier vävs samman och påverkar 

varandra (Mattsson, 2010).  

Med maktstrukturer menas de krafter i samhället som skapar kategorier och grupper och 

som ordnar dessa hierarkiskt i förhållande till varandra. Maktstrukturerna verkar på en 

övergripande och strukturell nivå i samhället, samtidigt som de bärs upp av oss människor, 

genom institutioner och människors agerande. Enligt Tina Mattsson (2010) är maktstrukturer 

och ojämlikheter mellan olika grupper på strukturell nivå relativt lätta att synliggöra och 
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acceptera. Däremot kan det på den individuella nivån vara mycket svårare att se strukturella 

mönster. 

När det gäller diskussionen om det mångkulturella samhället ligger tyngdpunkten i en 

intersektionell analys vid problematisering av hur skillnader skapas och representeras snarare 

än att undersöka om det finns skillnader mellan olika grupper. Därför kan intersektionalitet 

och kritisk reflektion öka vår egen medvetenhet om hur vi människor bidrar till och 

upprätthåller maktstrukturer och förtryck, men också hur vi kan utmana dessa. Genom en 

ökad medvetenhet kan vi således undvika att reproducera maktstrukturerna. 

I JämBredd-projektet har vi inte i förhand definierat eller begränsat vilka mångfalds-

aspekter eller sociala kategorier som är viktiga att fokusera i arbetet mot ojämlikheter och 

diskriminering. Vi har utgått från att fältet självt, det vill säga de som deltar i projektet, kan 

definiera de mångfaldsaspekter som är viktiga för dem. Vi har heller inte laborerat med enkla 

samband för att inte enbart kulturalisera eller förenkla orsakssammanhang och mångfald. Det 

var viktigt att undvika att se olika företeelser som kulturbundna utifrån till exempel enbart 

etnicitet eller nationella kulturer. Däremot har vi försökt inta en intersektionell hållning med 

de kategorier som anges i diskrimineringslagen. På samma gång vet vi att en person eller en 

grupp kan diskrimineras av oändligt många olika anledningar som exempelvis utbildning, 

livsstil, värden, utseende, politiska värderingar, språkkunskaper, dialekt, sjukdom, bostadsort, 

föräldrars missbruk et cetera, eller på grund av en allmän ”annorlundahet”. I ljuset av denna 

breda syn av diskrimineringsgrunder har vi försökt att vara öppna för deltagarnas värderingar 

och sorteringsgrunder. Den gemensamma nämnaren har varit både ett individ- och 

organisationsperspektiv på arbetet mot diskriminering och för utökad mångfald, jämlikhet och 

jämställdhet i kombination med en nyttoaspekt, det vill säga idén om att olikheter kan vara 

nyttiga och utvecklande såväl för individen som för organisationen.  

 
 
Interkulturalitet som förändringsverktyg 
Interkulturalitet har varit ett centralt begrepp för arbetet i såväl i forskningscirklarna som i 

chefsutbildningarna, det vill säga i samtliga aktiviteter inom JämBredd. Det har funnits en 

gemensam uppfattning, i planeringen av åtgärder och utbildningsinsatser, att projektet med 

hjälp av ett interkulturellt förhållningssätt kan utöka integrationen av olikheterna. Genom ett 

interkulturellt synsätt i detta integrationsarbete kan man synliggöra de tankemässiga och 

praktiska tillämpningar som bygger på etnocentrism och kulturbundna antaganden och som 

hindrar utökad mångfald och leder till diskriminering. Låt mig därför beskriva 
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interkulturalitet som begrepp mer ingående för att frambringa förståelse för dess 

grundantaganden och hur det har använts som förändringsverktyg. 

Historiskt sett startade Förenta Nationerna, FN, och dess organ diskussioner om inter-

kulturalitet som ett utbildningsideal som skulle gynna fred och förståelse mellan olika 

nationer och folkgrupper. 1974 antog UNESCO:s, Förenta Nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur, generalkonferens i Paris en rekommendation om utbildning 

för internationell förståelse, samarbete och fred samt undervisning om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. I denna rekommendation står att 

medlemsstaterna på olika sätt och i olika typer av utbildning bör främja studier av skilda 

kulturer, deras ömsesidiga inflytande och deras framtidsutsikter och levnadssätt för att gynna 

ömsesidig förståelse av skillnaderna mellan dem. Vidare fastslås i samma dokument att ökade 

ansträngningar bör göras för att utveckla och förmedla ett internationellt och interkulturellt 

synsätt på alla stadier och i alla former av utbildningar.  

I Europarådets rekommendation (1984) om Training of Teachers in Education for Inter-

cultural Understanding (Rolandi-Ricci, 1996) proklamerades interkulturell undervisning som 

lösningen på de utbildningsproblem som härrör från invandringen och på andra sociala 

problem vilka migrationen synliggör i samhället. Dessa problem kan handla om 

diskriminering, rasism och etniska fördomar och om invandrarelevers ”svaga” skol-

prestationer. Målsättningen för denna deklaration var att främja intergruppsinlärning (jfr 

Banks, 1992) och syftar till att utveckla positiva attityder och värderingar i förhållande till 

olika etniska grupper hos elever och studenter. Ett annat viktigt mål är att olika slags 

minoriteter, handikappade och så vidare utvecklar mer positiva känslor till den egna gruppen 

och identiteten. Interkulturalism ansågs utgöra en stimulerande utgångspunkt för åtgärder och 

en metod och ett medel för alla rådets program och aktiviteter inom så skilda områden som till 

exempel kulturell utveckling i städer, erkännande av minoriteter, studerandemobilitet och 

erkännande av meriter (Lahdenperä, 1995). Den interkulturella undervisningen var 

Europarådets metod för att bland annat integrera olika kulturer, länder och minoriteter i det 

gemensamma Europa och skapa europeisk samhörighet (Lahdenperä, 1995, 1996). 

Utöver utbildningssammanhang har interkulturalitet använts som ett forsknings- och 

undervisningsämne inom kommunikationsteorier och internationella affärer. Per Lundberg 

(1991) tar i sin avhandling Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens 

(1991) upp att termen interkulturell kommunikation används flitigast i USA och då speciellt 

som en särskild gren inom ämnet kommunikation och inom tvärkulturell psykologi. Med 

interkulturell kommunikation avser Lundberg (1991) interaktion med ömsesidig tolkning och 
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påverkan mellan människor med olika kulturbakgrunder. Detta borde betyda att termen inter-

kulturell refererar till en interaktionsprocess med en ömsesidig kontakt mellan personer med 

olika kulturella bakgrunder. Men kulturella bakgrunder syftar vanligen, i interkulturella 

sammanhang, till olika etniska och nationella kulturer. 

 

Kultur som meningssystem 
Det finns synnerligen många olika definitioner av begreppet kultur beroende av vetenskapligt 

perspektiv, ämne, vilket kulturområde exempelvis folkkultur, finkultur och populärkultur som 

är i fråga et cetera. Kultur som fenomen kan således studeras på många olika sätt och utifrån 

många olika perspektiv. Det som skiljer sig åt är synen på tolkningen av den sociala 

verkligheten, det vill säga om våra sinnen kan förmedla en objektiv bild av den sociala 

verkligheten eller om det handlar om en tolkning av densamma där kultur är den kontext där 

mening skapas och ges (Lahdenperä, 2004). Därför har jag valt ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv eftersom socialkonstruktivismen förhåller sig kritisk gentemot de fenomen och den 

kunskap som vi ofta tar för givna i samhället Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

ses fenomen som produkter av historiska, sociala och ideologiska skeenden och inte som 

naturliga och universella (Burr, 1995; Rosenau 1992).  Socialkonstruktivismen ställer sig 

kritisk till synen på kunskap som sann och objektiv eftersom all kunskap är historisk och 

kulturellt specifik (Holm, 2001).  

Kunskap är kontextuell, det vill säga den skapas, är beroende av och vidmakthålls av 

specifika sociala och ekonomiska förhållanden som är rådande i en bestämd kultur, plats, tid 

och rum (Foucault, 1972; Burr, 1995). Kategorier som ras, kön, etnicitet, kultur, klass et 

cetera skapas och vidmakthålls genom diskurser med konkurrerande maktanspråk. Dessa 

kategorier blir således laddade med skillnader i makt och samhälleliga värden. Därför är det 

viktigt att veta vem eller vilka som har makten över språket eftersom de även har makt över 

tänkandet. Även kunskap om verkligheten bestäms av faktorer såsom makt och dess intressen 

som i förlängningen bestämmer vad som är och kommer att bli kunskap. 

När det gäller definition av etnisk kultur lägger kommunikationsteoretikerna Vernon 

Cronen och Barnett Pearce (1980) tonvikten på meningsskapandet och konstruktionen av 

verkligheten med delad förståelse, mening och känsla för olika företeelser mellan individer i 

en grupp. De framhåller att genom att observera mönster av interaktion, språk som används, 

normer som innehåller olika ritualer och dominerande attityder och värderingar lär vi oss det 

karakteristiska i kulturen. Vi känner till, lär oss och relaterar till vår omgivning i enlighet med 

det trossystem som guidar och filtrerar våra tolkningar och handlingar.  
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Kenneth Gergen (1985) applicerar socialkonstruktioniskt tänkande och använder sig av 

begreppet meningssystem. Han hävdar att olika företeelser och begrepp får mening i inter-

aktion mellan människor. Meningssystem kan studeras genom de processer och strukturer 

som finns i interaktionen. Detta lyfter fram olika narrativa skapelser som idéer, myter, värden, 

upplevelser, fantasier, metaforer, troföreställningar och fördomar hos individer och grupper i 

en verksamhet och som analysredskap i tänkandet och handlandet. När det gäller arbetet i 

forskningscirklarna har gruppernas narrativa skapelser varit det centrala elementet för att 

kunna medvetandegöra olika etnocentriska och andra diskriminerande föreställningar.  

Då kultur definieras som meningssystem vidgas interkulturalitet till att gälla olika typer av 

meningsbärande kulturer och den är inte enbart begränsade till etniska eller nationella 

kulturer. Interkulturalitet och ett interkulturellt förhållningssätt kan således appliceras på olika 

typer av meningsskapande kulturer, till exempel etniska, religiösa, språkmässiga, 

tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga och synliggöra hur dessa 

olika kulturer samverkar och berikar varandra. I JämBredd-projektet har det varit viktigt att 

använda oss av denna vidare definition av interkulturalitet för att inte begränsa oss till endast 

etniska eller nationella kulturer som en del av mångfaldsaspekterna.   

 

Värdemässiga hörnstenar och normkritik 
Eftersom ”inter” betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion, och ”kultur” innebär 

att någonting är kulturellt, det vill säga ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i 

människans liv” antyder interkulturellt ett växelspel mellan olika parter (Lahdenperä, 2004, s. 

21). Mening eller innebörd skapas genom att partnerna kommer i samspel med varandra och 

är medskapare och delaktiga i att producera mening (Nejadmehr, 2008).  

För att lyckas med denna ömsesidiga dialog och meningsskapande behöver 

kommunikationen präglas av jämlikhet, respekt, öppenhet och gränsöverskridande. Därför gör 

interkulturalitet anspråk på kvalitativa och värdemässiga aspekter på kommunikation och 

relationer mellan människor. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, jämställdhet och social 

rättvisa är några av de etiska värden som ofta förekommer som mål för interkulturalitet (se 

bild 1). Dessa normativa, och samtidigt moraliska aspekter tar fasta på att man som medlem i 

en mångkulturell organisation kan leva med mångfald utifrån demokratiska värden, det vill 

säga jämlikhet, jämställdhet och respekt för andra människors och minoriteters behov och 

livsvärden. För att kunna göra det måste man lära sig om och förstå hur stereotyper, fördomar, 

rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation och 

sociala relationer (Lahdenperä, 2004). 
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Den kritiska aspekten av interkulturalitet handlar om att förhålla sig kritiskt till sin egen 

historia, kultur och kulturella värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet. Olika 

kulturbundna antaganden, perspektiv, referensramar och föreställningar, det vill säga gängse 

konstruktioner, behöver problematiseras och kontrasteras med andra synsätt. Kultur som en 

social konstruktion och ett meningssystem måste sättas i sitt sammanhang, globalt, 

samhälleligt, historiskt, organisationsmässigt, värdemässigt och så vidare, för att kunna 

analyseras, förstås och kritiseras (Lahdenperä, 2008). 

Människors föreställningar om rätt och fel, bra och dåligt, acceptabelt eller oacceptabelt, 

kränkande eller inte är beroende av de normer som delas av den gruppen eller organisationen i 

fråga. Dessa föreställningar om hur någonting är eller bör vara är oftast omedvetna, implicita 

och oskrivna. Barnett Pearce (1994) talar om ”att ta något för givet” och ”att se något som 

normalt” hos en grupp människor som har en gemensam kulturhorisont. Normer påverkar 

människors handlingar samtidigt som människor påverkar normer (Ekman, 2003). Eftersom 

informella normer alltid är garderade av sanktioner och bestraffningar, exempelvis i form av 

uteslutning, är det viktigt att synliggöra de normer som verkar diskriminerande i organisa-

tionen. Därför förutsätter ett interkulturallt synsätt även ett normkritiskt förhållningssätt.  

Etablering av och fasthållande av en kultur, mono, är viktigt för dem som har makt och 

privilegier på arbetsplatsen. Därför kan ifrågasättanden uppfattas som ett hot med påföljande 

negativa sanktioner och repressalier mot dem som ifrågasätter. Det finns många områden i 

diskussioner om mångfalden som uppfattas som hotande, stötande, kontroversiella eller 

konfliktskapande. Samtidigt utgör ifrågasättandet, en möjlighet till ökad social rättvisa och en 

utmaning att skapa någonting nytt. Interkulturalitet är inte värdeneutral och är inte befäst med 

värderelativistiska ideal utan har en socialpolitisk värdegrund där rättviseperspektivet är det 

centrala. Det handlar även om att utifrån moraliska och etiska, juridiska och företags-

ekonomiska aspekter korrigera missförhållanden i samhälls- och arbetslivet och skapa ett 

arbetsliv där samtliga medborgares resurser kan tillvaratas.  

Den innovativa aspekten av interkulturalitet tar fasta på möjligheten att via interkulturalitet 

skapa någonting som är nydanande. Interkulturalitet innebär gränsöverskridande där olika 

kulturella barriärer bearbetas och vidgas (Lahdenperä, 2008). Därmed kan man finna och 

synliggöra fler och nya handlingsalternativ. I interkulturella möten pågår exempelvis förhand-

lingar om eller rekonstruering av identiteter och olika sociala tillhörigheter. Dessa är därmed 

inte givna eller konstanta över tid utan föränderliga och även i någon mån oförutsägbara. 

Kulturell och etnisk mångfald kan således vara en stor tillgång till samhället, men kan också 

förorsaka spänningar, motsättningar och sociala konflikter om det saknas vilja att skapa 
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mötesplatser för samverkan och delaktighet. Kulturella konflikter måste konfronteras genom 

omprövning av idéer, föreställningar och uppfattningar. Det finns en utmaning att på 

arbetsplatser skapa en interkulturell lärandemiljö där nyfikenhet och kommunikation 

uppmuntras och där öppenhet att pröva nya tankesätt och idéer premieras. Katarina Mlekov 

och Gill Widell (2003) presenterar ett företagsekonomiskt perspektiv på mångfald och hävdar 

att utifrån effektivitets- och produktivitetsaspekter är det viktigt att tillvarata medborgarnas 

kompetens optimalt.  

 
 
 
Bild 1: Interkulturalitetens värdemässiga hörnstenar 

 
 
 

Interkulturalitet
Normativ Kritisk   Innovativ
demokrati kontrastera gränsöverskridande

jämlikhet problematisera rekonstruera

social rättvisa ifrågasätta makt

normer kreativ

inkludering och gängse 

konstruktioner

etnocentrism

oförutsägbarhet

tolerans kontextualisering

ömsesidighet transformativ

 
 
 
 
Källa: Omarbetning av bilden i Lahdenperä (2008:31) 
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Interkulturell integration - hinder och möjligheter 
 

Integration 
I JämBredd var målsättningen att uppnå utökad jämlikhet, mångfald och jämställdhet i deltag-

arnas verksamheter. En av de bärande idéerna för arbetet var att den breda mångfald som 

existerade i olika samhällsinstanser samt en inkludering av olikheterna och det som uppfattas 

om annorlunda skulle tillvaratas för verksamhetens utveckling. När man i organisatoriska och 

i samhälleliga sammanhang diskuterar och problematiserar mångfald och inkludering används 

begreppet integration som ett politiskt värdeladdat ord. Integration är dock, liksom mångfald, 

ett mångtydigt begrepp som behöver beskrivas och kontextualiseras för att skapa förståelse 

för de problem och dilemman som är förknippade med ett mångfaldsarbete mot utökad 

jämlikhet och jämställdhet. 

Integration betyder rent språkligt en ”process som leder till att skilda enheter förenas” 

(Nationalencyklopedin), men i praktiken finns det olika sätt att definiera integration och vad 

det innebär. Den officiella integrationspolitiken gäller alla verksamheter i landet och är 

formulerat i regeringens skrivelse Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för 

integration (Regeringens Skrivelse 2008/09, s. 24). I detta lyfts fyra övergripande mål med 

integrationspolitiken fram: 

 
 

1. lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 
2. en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, 
3. en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av 
samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och 
medansvariga för, och 
4. ett samhälle fritt från diskriminering. 

 
 
Den etniska integrationen är emellertid problematiserad och debatterad både i forskning och i 

massmedia. Åke Daun (2009) ställer frågan om att integreras eller assimileras i artikeln 

Integration förr och nu. Han menar att politiken och begreppen har varierat över tid.  Enligt 

Daun övergavs assimilationstanken efter 1940- och 50-talens arbetskraftinvandring. De flesta 

i Sverige insåg det omöjliga att få människor att överge sin kulturella bakgrund. Termen 

assimilation ersattes med integration. Integration sågs som mindre strikt variant av 

assimilation där anslutning till majoritetssamhällets kultur bara skulle ske till viss del (Daun, 
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2009, s. 13). På senare tid har integrationspolitiska strävanden utvidgats till att även inbegripa 

majoritetsbefolkningen.  

Osman Aytar (2009) utgår från forskningen om integration och hävdar däremot att trots 

förändringar i den officiella integrationspolitiken, enligt vilken integration uppfattas som en 

ömsesidig process i ett samhälle som präglas av etnisk och kulturell mångfald, finns det 

fortfarande en dominerande praxis med ”integrationsfrämjande aktiviteter” med syfte att 

anpassa minoriteter till majoritetssamhället (Aytar, 2009). 

I Lena Grips (2010) analys av förståelsen av integrationsbegreppets innebörd i fyra olika 

kommuner fann hon existensen av otydlighet i samtliga kommuner om vem som egentligen 

ska integreras och vilka grupper i samhället som integrationen berör. Hon lyfter fram 

motsägande föreställningar om vad integration ska innebära. Ska alla integreras med varandra, 

invandrade personer integreras i det svenska samhället eller ska människor i utanförskap 

integreras i svensk kultur? (Grip, 2010, s. 68). Hon menar vidare att de svenska kommunerna 

spelar en viktig roll i integrationsarbetet eftersom det är där det konkreta integrationsarbetet 

sker. Olika kommuner har valt att organisera och strukturera sitt integrationsarbete på olika 

sätt och variationer kan bero på faktorer såsom kommunstorlek, vana vid invandring, de 

kommunala målen samt politiska och ekonomiska prioriteringar (Grip, 2010).  

Charles Westin och Mehrdad Darvishpour (2008) tar upp olika kollektiva och socio-

ekonomiska faktorer som uppväxtmiljö, ålder, kön, individens position i det nya samhället, 

vistelsetiden, sociala nätverk och interaktion med omgivningen som kan påverka graden av 

integration i det nya landet. Enligt mina erfarenheter som exempelvis kommunal professor i 

Södertälje kommun har även invandrargruppens storlek, bakgrund, organisering och 

vistelsetid i kommunen en viktig betydelse för integrationsarbete. Enligt mina erfarenheter 

påverkar framför allt majoritetssamhällets inställning till olika minoriteter integrations-

processen och möjligheter till delaktighet och ömsesidiga kontakter. 

Rasoul Nejadmehr (2008) problematiserar hur mångkulturalism används i integrations-

ivern. Han menar att normkulturen tycks sammanfalla med majoritetens etnicitet och mång-

kultur med ”de andras”: mångkultur måste integreras i kultur och de andras etnicitet i den 

svenska. Människor förväntas träda ur sin egen kultur och etnicitet och träda in i en annans för 

att betraktas som integrerade och normala. 

I resonemanget om utmaningar för integrationsforskare påstår Bo Bengtsson, Clarissa 

Kugelberg och Gunnar Myrberg (2009) att det finns få samhällsvetenskapliga forsknings-

områden som är så känslomässigt och politiskt laddade som integrationsområdet. Aytar 

(2009) diskuterar synen på integration i samband med forskning om föreningsliv och 
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integration. ”Vem skall integreras till vad? Är integration ett tillstånd eller en process eller 

bådadera? Vilka är aktörer i integrationsprocesser?  Hur påverkar dagens globalisering 

integrationsprocessen?” (Aytar, 2009, s. 241). 

I artikeln med titeln Om konsten att spegla det samhälle vi lever i dag. Erfarenheter av 

Danmark av Emil Plisch (2004) presteras analytiska instrument som institutionerna kan 

använda sig av i sitt arbete med främjande av den kulturella mångfalden: för, med, av och om. 

Plisch hävdar att det inte enbart handlar om att producera någonting för eller om etniska 

minoriteter, ett tankesätt som under de senaste decennierna har varit vanligt förekommande 

och dominerat stora delar av de svenska kulturinstitutionernas tänkande och agerande i 

mångkulturella frågor, utan också med och av etniska minoriteter.  

Frågorna är många i samband med integration. Vilken samhällelig integration är önskvärd, 

nödvändig och hur kan den skapas? Enligt Masoud Kamali (2006) är tillgång till makt och 

inflytande på samma villkor i samhället en nyckelfråga för integration. Enligt honom skapar 

olika tillgång till maktmedel och inflytande ojämlika livsvillkor och därmed ojämlikheter. I 

forskningen om integration lyfts svårigheter med att få delaktighet och ömsesidighet i 

integrationsprocessen fram. Hur skapar man integration med delaktighet och ömsesidighet, 

var en central fråga för JämBredd samt: Kan interkulturella läroprocesser i forskningscirklar 

användas som redskap i inkludering och integration? 

 

Hinder för ömsesidig integration 
Flera skilda vetenskapliga inriktningar tar upp ”Vi och de Andra – konstruktioner” som 

centrala mekanismer hos individer och grupper för inkludering och exkludering. Den psyko-

dynamiska inriktningen har riktat in sig på hur identitet konstrueras i det globala samhället 

och i kolonialismens kölvatten. Här blir begreppet ”de Andra” centralt. Människans identitet 

konstrueras genom att vi speglar oss i andra och i kulturella representationer och stereotyper. 

Enligt Tina Mattson (2008) är identitetskonstruktionen kontinuerlig, den skapas och förstärks 

hela tiden. 

Den socialpsykologiska (Tajfel, 1979; Tajfel & Forgas, 1981) inriktningen talar om social 

kategorisering. Social kategorisering innebär att den sociala omgivningen ordnas i sociala 

kategorier och grupperingar som är meningsfulla för individen. Med hjälp av stereotyper och 

enkla kategoriseringar kan den komplexa sociala verkligheten kognitivt struktureras och för-

enklas. Denna kategorisering spelar en central roll i teorin om social identitet och stereotyper. 

Enligt teorin om social identitet hjälper den sociala kategoriseringsprocessen, på ett känslo-

mässigt plan, betraktaren att skapa och befästa sin egen positiva självuppfattning och sociala 
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identitet. Henri Tajfel (1979, 1980) och Anders Lange och Charles Westin (1981) använder 

begreppen ut- och ingrupper, det vill säga vi och de andra, för att beskriva den funktion som 

särskiljandet av sociala relationer har för att upprätta självrespekt, självkänsla och en positiv 

självbild. Grupptillhörigheten, särskiljande mellan dem som tillhör vi-gruppen och dem som 

tillhör dem-gruppen, ger näring åt individens självkänsla. Dessa olika positioner ”Vi och de 

Andra” laddas psykologiskt med värden. ”Vi” laddas med positiva värden och de andra med 

negativa. ”De andra” blir mer annorlunda än de i själva verket är och ”Vi” blir laddade med 

kollektiva likheter. Kollektiva stereotyper och fördomar om ”de Andra” kan också användas 

för att försvara och bevara personliga värderingar samt för att skapa och upprätthålla 

gruppideologier som legitimerar skilda sociala handlingar, diskriminering och förtryck kan i 

efterhand rättfärdigas med hjälp av negativa fördomar, stereotypier om ”de Andra” och 

diskriminering av ”de Andra” (Lahdenperä, 1997). 

Att dela upp världen i ”vi” och ”de” är dock inte på något sätt ett modernt fenomen. 

Edward Said (2000) menar att människan alltid har delat upp världen i regioner, som skilt sig 

från varandra genom verkliga eller inbillade egenskaper. Föreställningar om ”den Andra” har 

omstöpts och förändrats av ett otal historiska möten med andra människor. Niclas Månsson 

(2009) talar om skapandet av främlingar i skriften Varför finns det främlingar – den sociala 

konstruktionen av oönskade människor. Att använda främlingen som metafor för de individer 

och grupper som inte ges eller som förvägras delaktighet i samhällslivet tydliggör att 

främlingen inte är vem som helst utan den sociala ordningens ”Andra”. Han anser att uteslut-

ningen och marginaliseringen av vissa individer och grupper är ett socialt fenomen som 

existerar och praktiseras där det finns människor som håller vissa normaliserade föreställning-

ar gemensamt.  

Benedict Anderson (1996) tar upp konstruktionen av nationalism som enligt honom bygger 

på föreställd gemenskap. Denna nationalism ställer krav på en ständig distinktion mellan dem 

som anses ”höra hemma” och dem som inte anses göra det. Å ena sidan fungerar främlingen 

som en figur för det okända, för det som inte uppfattas som hörande hemma i den nationella 

gemenskapen. Å andra sidan tillrättalägger främlingen gränserna för nationell tillhörighet.  

Nationen ”Andra” utgör i den meningen oumbärliga inslag i berättelsen om vi-et. Med andra 

ord behöver skapandet av Vi skapandet av dem. 

Eftersom konstruktionen av ”Vi och de Andra” fyller en viktig funktion för den enskilda 

individens och kollektivets identitetskonstruktion går inte att enbart teoretiskt, det vill säga 

kognitivt, lära sig att bli medveten om sina kulturella konstruktioner, föreställningar och 

begränsningar; etnocentriska föreställningar och värderingar måste konfronteras med andra 
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uppfattningar och känslomässigt bearbetas (Lahdenperä, 2004, 2006). Denna bearbetning 

förutsätter varaktiga interkulturella läroprocesser. Låt mig nu ge några tankegångar om 

interkulturella läroprocesser och hur de kan användas som redskap för inkludering och 

integration.  

 

Interkulturella läroprocesser för inkludering 
Vi kan av skilda anledningar konstatera, utifrån det som jag har tagit upp tidigare i detta 

kapitel, att det finns mångahanda hinder hos individer, institutioner och organisationer för att 

kunna acceptera och tillvarata olikheter. Framgång i mångfalsarbete är ingen självklarhet. En 

av de basala frågorna blir hur man kan skapa organisatoriska förutsättningar som måste till för 

att det ska bli möjligt att arbeta förändrande och inkluderande? 

I mångfaldsarbetet är det således viktigt att skapa förutsättningar för interkulturalitet och 

ömsesidig kommunikation i olika verksamheter och organisationer samt utveckla personalens 

medvetenhet om fenomen som motverkar jämlikhet och jämställdhet.  Organisationer är 

komplexa och inre strukturer är svåra att förändra. Detta betyder att olika problem ofta 

uppstår när mångfaldsidén ska implementeras. Dessa problem kan till exempel handla om att 

olika aktörer gör motstånd eller att de nyttoaspekter som framhålls av förespråkarna inte 

identifieras av den aktuella organisationen. Inte minst kan det vara komplicerat och svårt att 

utmana diskriminerande och rasistiska strukturer i organisationer, hävdar Sofia Rönnqvist 

(2008). 

Att utveckla system för analys och utvärdering av organisationskulturen gällande exempel-

vis snedfördelningar mellan anställda och grupper av anställda blir ett viktigt incitament för 

mångfaldsarbetet. Att kartlägga och eliminera institutionella hinder för möjligheter till 

rekrytering, karriär och kompetensutveckling oberoende av kön, religion, etnicitet, ålder, 

funktionalitet, sexualitet och social bakgrund måste vara som ett mål för denna kartläggning 

och utvärdering av verksamheten.  

Att arbeta med en verksamhetsutveckling från monokulturellt till interkulturellt kan 

mobilisera olika typer av motstånd eftersom inte bara gamla uppfattningar och förhåll-

ningssätt blir utmanade även utan personalens yrkeskunnande och relationer samt verk-

samhetens kollektiva identitet. En anledning till motståndet, enligt Thor Egerblad och Tom 

Tiller (1998), kan handla om dolda maktkamper. Personer med informell makt kan naturligt-

vis bli oroade när organisationen riskerar att börja förändras och öppnar upp för makt-

förskjutningar. Därför mobiliseras olika typer av motstånd och mångfalsarbetet får ofta 

fiender.  
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Det är emellertid viktigt att skapa en arena för interkulturella möten med möjlighet att lära 

sig av andra och av sig själv samt bearbeta det motstånd som ofta är förknippat med förändr-

ing och utveckling. Därför förutsätter interkulturellt lärande även ett organisatoriskt lärande 

där hela organisationen har som mål att utvecklas till en interkulturell lärandemiljö. I 

interkulturella dialoger, exempelvis forskningscirklar, kan man skapa en öppenhet för 

ifrågasättande av gamla byråkratiska tillvägagångssätt, hierarkier, kategoriseringar, normer 

och rådande strukturer. När det gäller utvecklingen av organisationens kultur till en 

mångkulturell inkluderande organisation beskriver Gabriella Nilsson Fägerlind (2004) 

generella verktyg såsom medveten rekrytering, förändring av utvärderings- och belönings-

system, pågående utvecklingsinsatser samt säkerställandet mångfalden i viktiga arbetsgrupper 

och kommittéer.  

Interkulturellt lärande kan beskrivas som varaktiga läroprocesser där man på olika sätt 

bearbetar de hinder och motstånd för lärande och utveckling som utgörs av den egna 

uppfostran och de egna erfarenheterna, grupptillhörigheter och kulturella värderingar 

(Lahdenperä, 2005). Vi kan röra oss ”obehindrat” och oreflekterat inom vår egen kulturella 

synfält eftersom vi inte vet vad det är som vi inte vet. Därmed ger vår kulturella horisont 

begränsningar för tolkningen av vår sociala värld. Genom interkulturell kommunikation kan 

deltagare i kommunikationen bli medvetna om att deras egen kulturella horisont sätter dessa 

begränsningar men deltagarna är beredda att ompröva och vidga horisonten genom kommu-

nikationen och interaktionen.  

Det finns emellertid många olika sätt och varierande betingelser för att skapa ett inter-

kulturellt lärande. Det gemensamma målet för ett interkulturellt arbete är att sätta i gång, 

vidmakthålla och följa upp dessa läroprocesser. Den springande punkten är att man 

kontrasteras med ett annat sätt att se och uppfatta olika företeelser och alternativa kulturella 

uttryck.  

I slutändan leder förhoppningsvis interkulturell medvetenhet och förändringsprocesser till 

att var och en kan förstå och bli förstådd, förändra sin omgivning och förändras. Jag har 

tidigare, exempelvis i boken Interkulturell pedagogik i teori och praktik, tagit upp olika 

aspekter kring hur interkulturella läroprocesser kan struktureras (Lahdenperä, 2005). Arbetet i 

JämBredd har emellertid givit nya inblickar och kunskaper om interkulturalitet och hur den 

kan användas som verktyg för lärandet. Därför presenterar jag nu några tankegångar om de 

olika aspekter av hur interkulturella läroprocessen i organisationer kan struktureras: 
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1)  Interaktiv och erfarenhetsbaserad utbildning och träning där deltagarnas erfarenheter, 

upplevelser, tänkande och kunskaper utgör en viktig bas för den interkulturella 

lärandeprocessen. Det är värdefullt att i arbetet skapa möjligheter till inlevelse för de 

”andra och annorlunda” människornas situation och behov. Exempelvis rollspel, olika 

typer av övningar, litteraturläsning, andra människors berättelser et cetera kan 

användas som pedagogiska arbetssätt för att utveckla förmågan att tänka reciprokt.3 

Detta reciproka förhållningssätt innebär en förmåga till, både känslomässigt och 

kognitivt, samt en vilja eller intention att behandla den andre ömsesidigt och med 

respekt utifrån denna förståelse.  

  

2)  Den andra delen i interkulturella läroprocesser utgörs av ett kulturkontrastivt 

förhållningssätt där man konfronteras med andra sätt att tänka och värdera, så att man 

blir varse om sitt eget sätt att tolka, värdera, kategorisera och handla. I denna 

medvetandeprocess är det viktigt att problematisera och omarbeta konstruktionen av 

”Vi och de Andra” och bli medveten om sitt eget värde- och meningssystem. 

 

3)  Att kontextualisera, det vill säga att se olika företeelser i sitt sammanhang, skapar 

förståelse för det som uppfattas som annorlunda och utökar kunskaper om 

samhälleliga, intersektionella, betingelser för mångfalden. 

 

4)  Känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen, där den egna uppfostran, 

kulturen, samhälleliga förhållanden och betingelser, det vill säga det egna 

meningssystemet, står som referensram för tolkning, värdering och bemötande av 

andra och olika grupper. Denna känslomässiga bearbetning kan ta tid i anspråk och 

förutsätter ofta en ömsesidig relation. Det finns individuella variationer för öppenhet 

och interkulturell medvetenhet vilket kan vara beroende av faktiska möjligheter till 

interkulturella möten och erfarenheter av olika typer av minoritetspositioner. 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Ordet reciprocitet översätts som förmåga till inlevelse eller förmågan att sätta sig in i andra människors 
situation, det vill säga tänka ömsesidigt. Frances Aboud och Frank Mitchell (1977) har använt en motsvarande 
term: rollövertagande. Se vidare i beskrivning om hur förmågan till reciprocitet kan utvecklas i skolan i 
rapporten: ”En riktig svensk ropar inte svartskalle!”(Johnson & Lahdenperä, 1982, s. 51). 
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Bild 2: Interkulturell läroprocess för utökad medvetenhet 
 

 
 
 
 
 
Interkulturell forskning i JämBredd 
I JämBredd-projektet hade vi valt ett samarbete mellan forskning och praktik med en 

interkulturell forskningsansats. Detta betyder att vi har försökt använda olikheterna i 

forskargruppen och deltagargruppen som en resurs och ett komplement för kunskaps-

produktion. För att utveckla hela projektet till en interkulturell lärandemiljö har vi 

engagerat personer med olika kompetenser, kunskapsmässiga och etniska och veten-

skapliga bakgrunder för att åstadkomma en läroprocess som möjliggjorde bearbetning av 

olika kulturbundna föreställningar, normer, rekonstruktion av gamla meningssystem och 

praktiker samt skapandet av nya kunskaper. I forskargruppen arbetade vi med en medvet-

en interkulturell läroprocess där olika företeelser betraktades från och konfronteras genom 

olika personliga, kulturella, forskningsmässiga och vetenskapliga utgångspunkter. Därför 

var det en fördel att forskningsgruppen bestod av personer med olika etniciteter och olika 

akademiska ämnen med egna forskningsintressen.4 Med projektets mångetniska team, 

med personer med rötter i Iran, Finland, Kurdistan, Kenya, Ungern och Sverige, samt 

med olika ämnesområden och vetenskapliga perspektiv har vi haft en unik möjlighet att 

vidga våra kulturella och ämnesmässiga horisonter och använda våra olika erfarenheter 

för att planera, genomföra och utvärdera projektarbetet.  

                                                           
4 Se författarpresentationen i denna bok. 
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Deltagarnas rika erfarenheter av mångfaldsarbete har emellertid varit den avgörande 

och väsentliga basen för verksamhetsnära interkulturell forskning. Deltagarna har erfaren-

heter av olika verksamheter i skilda delar av samhället och kommer från varierande 

organisationsnivåer. Att tillsammans med cirkelledarna få lyfta fram dilemman och fråge-

ställningar och kunna knyta dessa till teorier som analysinstrument samt till forskning 

bidrar till ny kunskapsproduktion som gynnar både fältet och högskolan. I denna process 

blev olika aktörer delaktiga och tog ansvar för både sin egen kunskapsutveckling och 

utvecklingen av en process där reflektion och aktion förutsätter varandra. Interkulturell 

aktionsforskning har därmed blivit ett verktyg för praktikers kompetensutökning, 

professionalisering och för verksamhetsutveckling. Forskare kunde tillföra en utom-

stående och kontrasterande syn med teorier, forskningsresultat och ett forskande förhåll-

ningssätt. Praktiker bidrog med kulturkompetenser beträffande verksamhetens problem, 

organisation, personer, innehåll, arbetssätt och processer. Den utomstående medforskaren 

i egenskap av cirkelledare och praktiker kunde därmed tillvarata olika kompetenser och 

perspektiv för att tillsammans skapa en bild av problemen och utöka medvetenhet och 

handlingspotentialer i forskningscirkeln. 

Den här bokens olika textbidrag om forskningscirkelarbete ger en bild av hur forsknings-

cirklar kan användas för att arbeta med olika mångfaldsaspekter i en interkulturell läro-

process. Utan alla involverade personers genuina bidrag skulle vi inte kunnat åstadkomma det 

lyckade projektet: JämBredd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



36 
 

 
Referenser 
Aboud, Frances., & Mitchell, Frank. (1977). Ethnic role taking: The effects of preference and  

self-identification. In International Journal of Psychology. 12(1), 1–17. 

 

Anderson, Benedict. (1993). Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens  

ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos. 

 

Andersson, Åsa. (2003). Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk  

stadsdel. Eslöv: Symposium. 

 

Aytar, Osman. (2009). Organisering, diaspora och statslöshet. I Bengtsson, Bo & Kugelberg,  

Clarissa (Red.), Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället 

(s. 233-260). Malmö: Égalité. 

 

Banks, James A. (1992). Multicultural Education: Approaches, Development and  

Dimensions. In J. Lynch, S. Modgil & C. Mogdil (Eds.), Cultural Diversity and the 

Schools. Volume one. Education for Cultural Diversity: Convergence and Divergency. 

Vol. 1, The Falmer Press, Great Britain, pp. 83–94. 

 

Bengtsson, Bo, Kugelberg, Clarissa & Myrberg, Gunnar. (2009). Föreningsliv, delaktighet  

och lokal politik i det mångkulturella samhället – ett inledande perspektiv.  I Bengtsson, 

Bo & Kugelberg, Clarissa (Red.). Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det 

mångkulturella samhället (s. 9-29). Malmö: Égalité. 

 

Bunar, Nihad. (2001). Skolan mitt i förorten: fyra studier om skola, segregation,  

integration och multikulturalism. Eslöv, Sweden: Brutus Östlings bokförlag 

Symposion. 

 

Burr, Vivien. (1995). An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge. 

 

Cronen, Vernon., & Pearce, Barnett (1980). Communication, Action and Meaning. The  

Creation of Social Realities. New York: Praeger Publishers. 

 



37 
 

Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles. (2008). Inledning. I Darvishpour, Mehrdad &  

Westin, Charles (Red.), Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. 

(s. 13-20) Malmö: Studentlitteratur. 

 

Diskrimineringslagen, (2008:567), Svensk författningssamling. Regeringskansliet.  

 

Douglas, Mary. (1986). How Institutions Think. New York: Syracuse University Press. 

 

Daun, Åke. (2009). Integration förr och nu. I Invandrare & Minoriteter (i&m), 3(36), 13-15. 

 

Europarådet 2000. Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en  

allmän ram för likabehandling. Hämtad från: www.eur-lex.europa.eu 

 

European Commission 2007. European handbook on equality data. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities. Hämtad från: 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1427&langId=en 

  

Egerblad, Thor & Tiller, Tom. (1998). Forskning i skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekman, Gunnar. (2003). Från prat till resultat – Om vardagensledarskap.  Malmö: Liber AB. 

 

Foucault, Michel. (1972). The archaeology of knowledge and the discourse on language. New 

York: Pantheon. 

  

Fägerlind Nilsson, Gabriella. (2004). Mångfald i praktiken – handbok för  

verksamhetsutveckling, Uppsala: Konsultförlaget. 

 

Gergen, Kenneth J. (1985). The Social Constructionist Movement in Modern Psychology. In  

American Psychologist. 40(3), 266–275. 

 

Grip, Lena. (2010). Likhetens rum – olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra  

svenska kommuner. Karlstads universitet. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper,  

Kulturgeografi. Karlstad University Studies 210:2. 

 



38 
 

Hedin, Christer & Lahdenperä, Pirjo. (2000). Värdegrund och samhällsutveckling. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Holm, Kerstin. (2000). Är naturvetenskapen ”mångkulturell”? Eller vad handlar  

”vetenskapskriget” om? I Bredänge, Hedin, Holm och Tesfahuney (Red.), Utbildning i det 

mångkulturella samhället. Volym2, IPD-rapporter, Nr 2001:11, Göteborgs universitet, 

Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Johnson, Björn & Lahdenperä, Pirjo. (1982). En riktig svensk ropar inte svartskalle! 

Utvärdering av en påverkansmetod mot etniska fördomar och mobbning. Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet, Psykologexamensarbete, Stockholm: Gotab. 

 

Kamali, Masoud. (2006). Indelning. I SOU 2006:79 Integrationens svarta bok. Agenda för 

jämlikhet och social sammanhållning. Slutbetänkande av Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering, Stockholm: Regeringskansliet.  

 

Lahdenperä, Pirjo. (1995). Internationalisering och interkulturellt synsätt i lärarutbildningen. I 

P. Lahdenperä (Red.), Interkulturella läroprocesser. (s. 105–127). Stockholm: HLS Förlag.  

 

Lahdenperä, Pirjo. (1996). An analysis of internationalisation and intercultural outlook in 

Swedish teacher education. European Journal of Intercultural Studies. 7(2), 24–34. 

 

Lahdenperä, Pirjo. (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Lärarhögskolan, Studies in Educational 

Sciences 7. Stockholm: HLS-Förlag. 

 

Lahdenperä, Pirjo. (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför. I P. Lahdenperä 

(Red.), Interkulturell pedagogik i teori och praktik (s. 11–33). Lund: Studentlitteratur.  

 

Lahdenperä, Pirjo. (2006). From a monocultural to an intercultural approach in education. In 

M.-T. Talib (Eds.), Diversity – a challenge for education (p. 67–83). Finnish Educational 

Research Association, Painosalama Oy, Turku, Finland. 

 



39 
 

Lahdenperä, Pirjo. (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lange, Anders & Westin, Charles. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. En  

rapport från Diskrimineringsutredningen. Stockholm: Liber Förlag. 

 

León, Rosales René. (2011). Om behovet av att utveckla indikatorer för ett kommunalt arbete  

mot diskriminering i Botkyrka. Tumba: Mångkulturellt centrum. 

 

Lundberg, Per. (1991). Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens.  

Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Lund: Studentlitteratur 

 

Lunneblad, Johannes. (2006). Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie på en förskola i  

ett multietniskt område. Acta Univeristatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in Educational 

Sciences 247, Göteborgs universitet. 

 

Lumby, Lacky. (2006). Conceptualizing Diversity and Leadership. Educational Management 

Administration & Leadership, London: Sage Publications, 34(2), 151-165. 

 

Mattsson, Tina. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö:  

Gleerups Utbildning AB. 

 

Milliken, Frances J., & Martins, Luis L. (1996). Searching for Common Threads:  

Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups. Academy of 

Management Review, 21(2), 402-434. 

 

Mlekov, Katarina & Widell, Gill. (2003). Hur vi möter mångfald på arbetsplatsen,  

Lund: Studentlitteratur.  

 

Månsson, Niclas. (2009). Varför finns det främlingar? – den sociala konstruktionen av 

oönskade människor. Stockholm: Liber AB. 

 

Nationalencyklopedien. Hämtad www.ne.se  



40 
 

Nejadmehr, Rasoul. (2008). Mångkultur som vår kultur. I Nejadmehr R, Liedman S-E, Doust, 

M.D. (Red.), Befria oss från mångkulturalism. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Pearce, Barnett. (1994). Interpersonal communication. New York: HarperCollins College  

 Publishers Inc.  

 

Plisch, Emil. (2004). Om konsten att spegla det samhälle vi lever i dag. Erfarenheter från  

Danmark. I Pripp O. (Red.), Mångfald i kulturlivet. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum. 

 

Regeringens skrivelse Skr 2008/09:24. (2008). Egenmakt mot utanförskap: regeringens strategi  

för integration. Stockholm: Integrations-och jämställdhetsdepartementet. Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/83/16/7c02c38f.pdf 

 

Rosenau, Pauline (1992). Post-Modernism and the Social Sciences. Princeton, NJ: Princeton  

University Press.  

 

Ricoeur, Paul. (1979). "La raison pratique". I T Geraets (Red.), La Rationalité aujourd'hui. 

Ottawa, s. 225–241. Svensk översättning: ”Det praktiska förnuftet” i Från text till handling. 

Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm: Stehag, 1993. 

 

Roland-Ricci, Maura. (1996). Training Teacher for Intercultural Education. In Dragonas, 

Frangoudaki, Inglessi (Red.), The Work of the Council of Europe. In Beyond One´s Own 

Backyard. Intercultural Teacher Education in Europe. Athens. 

 

Rönnqvist, Sofia. (2008). Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidén 

spridning i Sverige och Malmö stad. Lund Studies in Economic History 48. Lunds 

universitet. 

 

Said, Edward. (2000). Orientalism. Stockholm: Ordfront.  

 

Tajfel, Henri. (1979). Individuals and Groups in Social Psychology. I British Journal of Social  

and Clinical Psychology. Vol 18, pp. 183–190. 

 

Tajfel, Henri (1980). Social stereotypes and social groups. In Turner, J, C & Giles, H. (Eds.), 



41 
 

Intergroup Behavior. Oxford: Blackwell. 

 

Tajfel, Henri., & Forgas, Joseph P. (1981). Social Categorization: Cognitions, Values and 

Groups In Forgas, J P (Eds.), Social Cognition (pp. 113–138). London: Academic Press. 

 

UNESCO: Recommendation concerning education for international understanding, 

cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. 

Adopted by the general Conference at its eighteenth sessions. Paris, 19 November 1974. 

 

Wood, Peter. (2003). Diversity – The Invention of a Concept. San Francisco: Encounter 

Books. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Del II 

 

Interkulturella läroprocesser i omsorg, service och 
arbetslivet 



44 
 

Kapitel 2 

 

Inför en resa på okända vatten 

 

Max Jakobsson 
 

Inledning 

”Att göra en resa” används ofta som metafor i berättelser om forskning och processer som 

syftar till lärande och kunskapsutveckling (se t.ex. Kvale, 1999). Det är nog en bild som 

många förstår och kan relatera till. Ofta säger vi ju också att vi lär nya saker under faktiska 

resor som vi gör. Fast det är faktiskt ganska sällan vi gör resor som bryter mot det invanda 

och det är sällan vi reser till platser där vi inte varit förut. Faktum är att trots privat-

transporternas dramatiska utveckling under 1900-talets andra hälft är våra förflyttningar oftast 

rutinartade och bildar symmetriska mönster mellan olika stationer så som hemmet, jobbet, 

gymmet och affären i vår vardagsgeografi.5  

Men ibland tror jag att det är nyttigt att bryta invanda mönster och förbehållslöst segla ut 

på ”okända vatten”. Det var väl ungefär det jag gjorde då jag började som projektledare på 

Mälardalens högskola i projektet JämBredd, hösten 2009. Det var början på en resa där jag 

kom att få mycket nya erfarenheter och kunskaper. Det är om den resan som jag ska skriva 

om i detta kapitel. Närmare bestämt handlar texten om den del av resan som omfattas av det 

arbete vilket jag och deltagarna gjorde tillsammans i den forskningscirkel som jag ledde under 

2010. Det är utifrån mitt perspektiv och mina erfarenheter som forskningscirkelledare som 

resan kommer att skildras. 

 

Vad är en forskningscirkel?  

                                                           
5 Även om våra individuella förflyttningar generellt sett är rutinartade, är det viktigt att samtidigt påpeka att vi 
idag lever i ett samhälle där mobilitet har kommit att bli ett honnörsord. Resor såväl i vardagen som på fritiden 
blir allt längre. Att vara mobil är idag en viktig del av vår (post-)moderna livsstil. Dock finns det tydliga klass- 
och könsmässiga skillnader i resandets mönster (se t.ex. Sandow & Westin, 2007). Tidsgeografiska studier, det 
vill säga studier med fokus på hur relationerna mellan tid och rum bidrar till att forma vår verklighet eller 
vardagsgeografi, har bland annat visat hur, ofta för-givet-tagna och oreflekterade, restriktioner i tidrummet, till 
exempel krav att vara på vissa platser vid vissa tider, rädsla som göra att man undviker vissa platser vid vissa 
tider) påverkar mäns och kvinnors liv olika (Andersson, 2001; Åquist, 1992).  
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JämBredd skulle, som jag förstod då jag sökte tjänsten som projektledare, tillhandahålla 

kompetenshöjande utbildningar inom kunskapsområdet för jämställdhet och mångfald. 

Utbildningarna skulle ges i mål 2-regionen Östra Mellansverige och riktas mot aktörer inom 

offentlig sektor och privat näringsliv, vilket jag tyckte lät bra. Det var inte alltför främmande 

och jag hade arbetat med uppdragsutbildningar tidigare.  

Dock var detta med forskningscirklar någonting helt nytt för mig och jag hade ingen aning 

om hur cirklarna skulle fungera. Därför kände jag att det blev viktigt att söka svar vad en 

forskningscirkel är, hur den kan fungera och vad arbetet i en forskningscirkel syftar till. 

Frågor av den typen diskuterades också i den cirkelledargrupp som kom att formas inom 

JämBredd under hösten 2009.6 Utifrån hur jag uppfattade de inledande diskussionerna i 

cirkelledargruppen kan syftet med forskningscirklarna i JämBredd grovt ses som en form av 

samverkan mellan forskning och praktik för kunskapsproduktion och lärande. De cirklar som 

vi skulle driva inom JämBredd skulle ta utgångspunkt i de deltagandes verksamheter samt i de 

frågor om mångfald som fanns i verksamheterna.  

Det var alltså deltagarnas erfarenheter och de dilemman som de upplevt i möten med olika 

aspekter av mångfald på arbetsplatsen som skulle stå i fokus för vårt arbete. Forsknings-

cirklarna var tänkta att fungera som platser för möten mellan vetenskap och praktik (egna 

anteckningar från möten i cirkelledargruppen, hösten 2009).  

Forskningscirkelledarens uppgift skulle i det här sammanhanget bli att förutom att 

organisera och leda arbetet och utifrån sin roll som forskare bidraga med sin vetenskapliga 

kunskap, ett kritiskt förhållningssätt samt ett systematiskt tillvägagångssätt för lärande och 

kunskapsproduktion i cirkeln (egna anteckningar från möten i cirkelledargruppen, hösten 

2009). 

Forskningscirkel som begrepp och metod var visserligen fortfarande nytt för mig efter de 

inledande diskussionerna i cirkelledargruppen, dock kändes inte själva idén om forsknings-

cirkeln som en plats för möte mellan forskning och praktik främmande. Sättet att arbeta med 

lärande och kunskapsproduktion i forskningscirklar är nämligen en utveckling av den studie-

cirkeltradition som funnits inom den svenska arbetarrörelsen sedan 1900-talets början. Jag 

hade själv tillsammans med mina kompisar en studiecirkel inom ABF då vi var 15-16 år och 

spelade punk i gammal industrilokal i Örebro. Vi blev dock aldrig särskilt duktiga. Jag lärde 

mig till exempel aldrig att spela något instrument ordentligt, så jag fick sjunga. Men om vårt 

                                                           
6 Gruppen bestod förutom personerna som ledde forskningscirklar i JämBredd under 2010 också av professor 
Pirjo Lahdenperä som fungerade som vetenskaplig ledare. Jag kommer i fortsättningen att referera till gruppen 
som cirkelledargruppen. Samtliga deltagare, utom en, i denna grupp, återfinns med egna kapitel i denna bok. 
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band aldrig blev särskilt bra på att spela, fanns det många andra som blev det. Flera av de 

stora rock- och popartisterna idag har börjat sina karriärer i en studiecirkel. Att det årligen 

bildas över 100 000 studiecirklar med anknytning till rock och pop har naturligtvis haft stor 

betydelse för det framgångsrika svenska musikklustret och det som ibland talas om som ”det 

svenska musikundret” (Folkbildningsförbundet, odaterad; Hallencreutz, Lundequist & 

Malmberg; Braunerhjelm & Helgesson, 2003). 

Lars Holmstrand och Gunilla Härnsten (2003) menar att det var under slutet av 1970-talet 

som forskning kom att adderas till studiecirklar inom fackföreningsrörelsen. Ett skäl för till-

komsten av forskningscirklar var bland annat den alltmer komplexa lagstiftningen kring 

arbetsrättsliga frågor som krävde ett mer systematiskt lärande och stöd av vetenskaplig 

kunskap. Det gjorde fackföreningsrörelsen intresserad av högskolornas och universitetens 

kunskapsresurser, och samarbete med forskare inom studiecirkelformen inleddes (Holmstrand 

& Härnsten, 2003).  

För mig är denna typ av möten mellan forskning och aktörer i offentlig och privatsektor i 

grunden en demokratisk praktik och en form av samverkan med olika delar i samhället som 

hör till en högskolans centrala uppgifter. Från den fackliga sfären har arbetssättet också spridit 

sig till andra sammanhang, inte minst inom skolan där forskningscirklar har använts för 

verksamhetsutveckling och i verksamhetsnära forskning (se t.ex. Andersson, 2007; 

Holmstrand & Härnsten, 2003; Persson, odaterad). 

 

Vad är nyttan? 

Flera författare pekar på forskningscirklar som en arbetsform som dels kan bidraga till att 

forskningsresultat får spridning och användning i samhället, dels som en metod som kan 

initiera forskning och nya forskningsfrågor (se t.ex. Holmstrand & Härnsten, 2003; Persson, 

odaterad). 

Den samlade bilden av vad forskningscirklar kan bidraga med är dock tämligen varierad 

och bred. Lars Holmstrand och Kjell Haraldsson (1999) menar att forskningscirklar kan 

utgöra en emancipatorisk arena där grupper längst ner i samhällshierarkin, med marginell 

studiebakgrund och vars erfarenheter och tankar sällan kommer till uttryck, ges möjlighet att 

göra sina röster hörda samt få sin kunskap och sitt kunnande bekräftat.   

Arbetet i forskningscirklar kan utifrån detta perspektiv ses som ett slags medvetande-

görande av tyst kunskap eftersom deltagarna ges möjlighet att reflektera över och undersöka 

innehållet i sitt arbete. Holmstrand och Härnsten (2003) refererar till Svenstam som också ser 
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forskningscirklar som en emancipatorisk process där deltagarna blir ett slags ”barfota-

forskare”.7    

Holmstrand och Haraldsson (1999) menar också att forskningscirklar kan vara strategiska i 

det avseende att de kan bidraga till att stärka kunskapskapital för att möta förändringar. Uti-

från erfarenheter från ett trettiotal forskningscirklar i samverkan mellan Uppsala universitet, 

fack, näringsliv och kommuner i Mellansverige urskiljer de också tre olika huvudtyper av 

forskningscirklar:  

 

 (1) ”På golvet-cirklar” som bland annat söker beskrivningar av den tysta kunskap som finns i 

olika arbeten,  

 

(2) ”strategiska eller övergripande cirklar” som bland annat kan handlar om regional utveck-

ling eller om strukturella förändringar i till exempel välfärdssystem, och slutligen 

 

 (3) cirklar som handlar om verksamhetsutveckling inom kommuner, näringsliv eller inom 

fackliga organisationer.  

 

Även Lönnback och Östberg (odaterad) gör ett försök att dela in forskningscirklar i tre huvud-

typer. Detta liknar Holmstrand och Haraldssons typologi. De har definierat följande typer: 

 

(1) Cirklar för kunskapsfördjupning,  

 

(2) cirklar i verksamhetsnära forskning, uppföljning och egenutvärdering samt  

 

(3) cirklar i utvecklingsarbete.  

 

Förmodligen hittar man kombinationer och överlappningar av de forskningscirkeltyper som 

författarna definierat. Jag ser det dock som svårt att sortera in den cirkel som jag ledde under 

någon av de givna huvudtyperna. Min forskningscirkels arbete kan nog sägas ha varit före-

trädesvis kunskapsfördjupande och utifrån de frågor som vi arbetade med skulle jag nog vilja 

                                                           
7 Barfotaforskare ska förstås som en variant på barfotadoktorer (barefoot doctors) i utvecklingsländer, framför 
allt i landsbygdsområden, som fått en snabbutbildning i elementär sjuk- och hälsovård för en höja hälsostandard, 
minska barnadödlighet et cetera. Erfarenheterna av dessa barfotadoktorer har varit goda, bland annat på den 
kinesiska landsbygden och i Indien. Även i delar av Thailand har buddistmunkar använts i en sådan roll, fast då 
har de kallats för ”bare-head doctors” (Jones, 1990). 
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definiera den som i huvudsak en ”på golvet-cirkel”. Det är dock inte en ”klockren” definition. 

Sett till deltagarnas positioner i sina verksamheter var cirkel ganska heterogen. Cirkeln kom 

att bestå av en kommunal tjänsteman med högre befattning, två projektledare och två projekt-

anställda. Senare tillkom ytterligare en projektanställd. 

Kanske kan den kunskapsfördjupning som vi sysslade med, i förlängningen, mynna ut i 

någon form av verksamhetsutveckling. Det fanns dock inte med som ett syfte för arbetet. 

Arbetet startade egentligen ganska förbehållslöst och utan egentliga målsättningar för vad det 

skulle ge de deltagande individerna eller deras verksamheter. I efterhand strax efter vi avslutat 

arbetet gjorde jag intervjuer med flera av deltagarna, där jag ställde frågor om cirkelarbetets 

betydelse. Intervjuerna har givit en bild av arbetet som berikande för deltagarna på olika sätt, 

men en utvärdering av cirkelns betydelse för de deltagandes verksamheter behöver förmodlig-

en göras på längre sikt. 

Denna text är alltså inte en utvärdering av cirkelns arbete eller av cirkelns betydelse för de 

deltagandes arbetsplatser. Det är snarare mina sammanfattade reflektioner kring arbetet i 

forskningscirkeln, det vill säga min kunskapsresa som forskningscirkelledare, som presenteras 

i kapitlet. Min förhoppning är att min berättelse kan bidraga med inspiration till och 

utveckling av arbete med forskningscirklar hos den som läser.    

 

Det första mötet – resan börjar 

Det som jag hittills diskuterat, om vad forskningscirklar är, kan ses som en upptakt till min 

kunskapsresa som forskningscirkelledare. Det är nu i det första mötet med deltagarna som den 

startar på riktigt.  

Den 19 februari 2010 samlades jag och deltagarna i forskningscirkeln för att inleda vårt 

arbete. Gruppen skulle från början bestå av sju deltagare, sex män och en kvinna. Fyra av 

deltagarna arbetade i ett projekt för social områdesutveckling och jobbmatchning i Västerås, 

en deltagare arbetade i ett projekt med ungefär samma uppdrag i Örebro och två personer från 

en mindre kommun i Södermanland skulle också vara med. De sistnämnda var en chef för det 

kommunala bostadsbolaget och en planingenjör. Ingen av de båda deltog dock på den första 

träffen. Dessutom bestämde sig chefen för det kommunala bostadsbolaget senare för att inte 

deltaga alls. Även den enda kvinnan i gruppen hoppade av efter två träffar. Kvar var alltså 

fem män från Västerås, Örebro och den mindre kommunen i Södermanland. Senare tillkom 

ytterligare en man från Västerås.  
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Om arbetsformerna 

Vid första träffen ägnade vi huvuddelen av tiden åt att bekanta oss med varandra och att 

diskutera formerna för arbetet. Jag berättade för deltagarna hur jag uppfattade min roll som 

forskningsledare och det arbete som vi skulle göra tillsammans. Jag klargjorde att vi möjligt-

vis hade olika typer av kunskaper kring det som vi skulle komma att arbeta med men att just 

detta också var en viktig poäng för arbetet. Deras kunskaper om det vi skulle komma att 

arbeta med var kanske mer grundade i praktik och erfarenhet, medan mina kunskaper var mer 

grundade i teori och forskning.  

Holmstrand och Haraldsson (1999) poängterar att en förutsättning för cirkelarbetet är att 

alla deltagare är överens om att ingen typ av kunskap är bättre eller viktigare. De menar att 

forskaren som ledare för cirkeln behöver inta en ödmjuk hållning till praktikers kunskap för 

att arbetet ska fungera och att mötet mellan praktik och forskning ska bli gynnsamt för bägge 

parter. Att försöka skapa ett öppet klimat och vara ödmjuk var också någonting som jag 

initialt var mycket angelägen om. Jag underströk att det skulle vara avgörande för arbetet att 

alla kommer till tals, inga frågor skulle anses som oviktiga eller dumma samt att ingen skulle 

heller behöva vara bekymrad över att ha ”fel” åsikter eller otillräckliga kunskaper för att 

deltaga i de diskussioner som vi skulle ha i cirkeln. 

Förmodligen gjorde det att deltagarna kände att deras åsikter om innehåll och arbetsformer 

också vägde lika tungt som mina. Om deltagarna, liksom jag själv, varit lite reserverade och 

blyga i början så släppte det ganska snart då vi skulle komma överens om hur vi skulle lägga 

upp arbetet. Det visade sig ganska snart vara en diskussionsvillig och åsiktsstark grupp som 

jag blivit ledare för. Några av deltagarna klargjorde till exempel med emfas att de inte var 

intresserade av att läsa böcker. De gick med på att de eventuellt skulle läsa någonting som jag 

förslog om det inte var för mycket. Men vi beslutade att arbetets tyngd skulle ligga på samtal i 

gruppen. Vidare upprättade vi ett ”kontrakt” där vi kom överens om att det som sägs när vi 

träffas i cirkeln inte skulle spridas vidare. 

 

Vad ska vi fördjupa oss i? 

Mot slutet av vårt första möte skulle vi bestämma vad vi skulle fördjupa oss i för problem. Då 

jag nämnde ordet problem, som har lite olika betydelse i vardagsspråket och i forskning, fick 

jag genast reaktioner från några av deltagarna som klargjorde att de inte ville ”syssla med 

några eländesbeskrivningar”. De ville snarare att vårt arbete skulle ta utgångspunkt i sådant 

som är positivt i deras arbete och i sådant som kan leda till positiv utveckling. Det föranledde 
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en diskussion om dels tolkning av ordet problem, dels om kritiskt förhållningssätt inom 

forskning.  

Den modell som vi sedan använde för att diskutera oss fram till ”våra” problem var att var 

och en fick fem till sju minuter på sig att berätta om en personlig erfarenhet och något 

dilemma, som sedan skulle utmynna i en fråga. Sedan skulle vi bestämma oss för att fördjupa 

oss i en eller ett par av dessa. 

Ramarna för vad problemen/frågorna skulle omfatta utgick från det ganska vida syfte som 

sammanfattar JämBredds utbildningar.8 Det kunde med andra ord handla om allt ifrån frågor 

om jämställdhet till möten mellan kulturer på arbetsplatsen eller frågor om diskriminering på 

grund av till exempel ålder eller funktionsnedsättning.  

Efter cirka en timmes diskussion bestämde deltagarna sig för att de ville gå vidare med en 

huvudfråga: 

 

”Varför tycks det finnas så få invandrare inom jordbrukssektorn?” 

 

Det var inte den fråga som jag förställt mig eller planerat för att vi skulle arbeta med. Utifrån 

det jag visste om deltagarnas arbeten trodde jag att vi skulle landa i frågor som var direkt 

kopplade till etnisk boendesegregation och de bostadsområden mot vilka verksamheterna i 

Örebro och Västerås riktade sig. Jag tyckte dock att det var rimligt att vi tog oss an den fråge-

ställning som de ville gå vidare med då deras verksamheter syftade till att få i huvudsak 

arbetslösa invandrare ut på arbetsmarknaden. Deltagarna förklarade att de var mycket 

framgångsrika i detta, men att de arbeten som förmedlades till deras deltagare i huvudsak var 

ganska likartade arbeten genom relativt få antal arbetsgivare, inom ett ganska litet geografiskt 

område. Kanske fanns det även en arbetsmarknad utanför städerna för de personer som var 

föremål för deras verksamheter? 

Jag sa att jag själv visserligen hade gjort en del studier som på sätt och vis anknöt till deras 

fråga och att jag kände till en del forskning som vi kunde använda oss av men att frågan 

förmodligen behövde breddas lite grann. Mitt förslag, som godtogs, var att frågan skulle 

fokusera invandring och arbete på landsbygden, men inkludera flera sektorer än just jordbruk.  

En annan synpunkt som jag hade var att deltagarna från den mindre kommunen i 

Södermanland nog hade velat att en fråga om boende skulle finnas med i vårt arbete. Nu 

                                                           
8 Innehållet i JämBredds utbildningar presenterar i bokens prolog. 
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deltog inte de på första mötet då arbetets inriktning skulle utformas och därför förslog jag att 

vi skulle hålla en dörr öppen också för deras intressen. Detta godtogs också. 

Som cirkelledare tog jag på mig uppdraget att sammanställa diskussionen och de beslut 

som vi tagit om det fortsatta arbetet samt att skicka ut detta till deltagarna tillsammans med 

förslag på hur man kunde förbereda sig till nästa träff.  

Den första träffen hölls på Aronsborg i Bålsta i samband med den gemensamma starten för 

JämBredds utbildningar. De andra träffarna under året hölls oftast i lokaler på Mälardalens 

högskola i Västerås. Vid ett tillfälle var vi i deltagarnas verksamhetslokaler i Västerås och vid 

ett annat tillfälle var vi i den mindre kommunen i Södermanland, i samband med ett studie-

besök i ett bostadsområde i kommunen. Den sista träffen hölls där vi började, på Aronsborg, i 

samband med avslutningen för JämBredds utbildningar. 

Den redogörelse som jag i det följande gör för arbetet i cirkeln kommer fokusera tema-

området: invandrare, arbete och landsbygd. Detta tema kom att utgöra en grund för huvud-

delen av vårt cirkelarbete. Redogörelsen startar i den fråga som formulerades av deltagarna 

under det första mötet i cirkeln. Om utrymmet tillåtit hade också det andra temaområdet som 

kom att handla om boendesegregation redogjorts för i kapitlet. Helt kort kan jag ändå berätta 

att vi ägnade oss en del även åt frågor om boendesegregation efter sommaruppehållet mellan 

juni och september. Deltagarna fick läsa en skönlitterär bok där olika aspekter av boende-

segregation tas upp. Under höstens två sista träffar anslöt också en ny deltagare till cirkeln. 

Den nya deltagaren var anställd som en slags kulturtolk av det kommunala bostadsbolaget i 

Västerås och var själv invandrad från Somalia. Detta bidrog till ett ökat fokus på etnisk 

boendesegregation i våra diskussioner. 

 

Invandrare, arbete och landsbygd  

Stora delar av Sveriges landsbygd har en mycket negativ befolkningsutveckling. Den unga 

befolkningen flyttar från landsbygden för att studera, men få av dem flyttar tillbaka. Det är 

redan brist på arbetskraft i många bygder och med de stora pensionsavgångarna som sker 

under de kommande åren blir det stora problem att finna folk som vill arbeta på landsbygden. 

Det gäller exempelvis vård- och omsorgssektorn. Personer med utländsk bakgrund är en 

resurs som arbetskraft på landsbygden, såväl inom vård och omsorg som inom de gröna 

näringarna. Det finns således många skäl till att integration på landsbygden är en viktig fråga 

(Laurin, 2009). 

Som ingång till vårt arbete förslog jag att vi skulle läsa utdrag ur SOU 2008:56 Mångfald 

som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden, samt några kortare texter där 
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frågan om landsbygd och integration tas upp. I SOU 2008:56 används bland annat samlings-

begreppet gröna näringar för branscher som kan ses som typiska för landsbygden. Gröna 

näringar definieras som: jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och nära relaterade verksam-

heter. Det sistnämnda ”nära relaterade verksamheter” gör begreppet gröna näringar tämligen 

innehållsrikt beträffande branscher och verksamheter. Man pekar till exempel på turism, 

energiförsörjning och hälsa som framtida tillväxtbranscher och potentiellt expansiva områden 

för sysselsättning just på landsbygden. 

Tillväxt och sysselsättningstillväxt är annars inte vad landsbygd vanligtvis förknippas med. 

Snarare förknippas nog landsbygd med tillbakagång och bakåtsträvande. Den bild som 

dominerar i media, i det allmänna medvetandet och i politik och planering är att den svenska 

landsbygden har haft sin stora betydelse och nu kan vänta en gradvis tillbakagång därför att 

dess resurser inte efterfrågas (Formas, 2006). 

I Formas forskningsstrategi för landsbygdens utveckling menar man dock att mot bakgrund 

av den växande turismen och andra, åtminstone delvis, otraditionella aktiviteter på lands-

bygden kan den gängse bilden av landsbygden ifrågasättas. De menar att bilden av 

landsbygden, i ljuset av en ökande global befolkningstillväxt som leder till ett ökat behov av 

naturresurser och som med all sannolikhet förändra förutsättningar för boende och arbete, 

kommer att förändras i en inte allt för långt förestående framtid (Formas, 2006). I detta 

perspektiv kan till och med den problematiska glesheten visa sig vara en viktig resurs. 

Utveckling av infrastruktur för såväl fysisk mobilitet som digital kommunikation gör också att 

vi kan se att allt fler väljer att bo i landsbygden, hela eller delar av året. Inte minst har 

intresset vad gäller fritidshus ökat i takt med våra ökade förutsättningar för att vara mobila 

(Muller & Hall, 2004).   

Även om det finns en viss tillväxt och en framtida potential för sysselsättning inom gröna 

näringar tycks landsbygd och mindre städer inte vara platser för invandrare. En relativt liten 

del av personer födda i Sverige är sysselsatta inom de gröna näringarna: 1,9 procent. Bland 

utrikesfödda är andelen försvinnande liten: 0,6 procent. Andelen företagare inom gröna 

näringar, som generellt sett är högre bland utrikesfödda än bland personer födda i Sverige, är 

även den väsentligt lägre hos invandrare (SOU 2008:56). 

Överhuvudtaget tycks det vara svårt att behålla andelen av den invandrade befolkningen 

som initialt bosätter på landsbygd och i mindre städer då de flesta tenderar att flytta till stor-

stadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.9 Internationella såväl som svenska under-

                                                           
9 Vissa mindre städer där det finns förläggningar för flyktingmottagande hör till undantagen. Nationella studier 
har också visat att vissa mindre kommuner runt om i landet varit framgångsrika vad gäller integration av 
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sökningar visar att skälen för invandrare att flytta till storstäder ofta handlar om att vilja bo 

nära sina landsmän. Andra studier har dock visat att andra faktorer, än närhet till landsmän, 

har avgörande betydelse invandrares flyttningsbeslut, som till exempel god samhällsservice 

och tillgång till bostäder. Naturligtvis är möjligheterna till arbete och försörjning viktiga skäl 

för att vilja stanna och bo på landsbygden. I en studie av invandrares integration och 

flyttningar i Örebro län kunde jag konstatera att de invandrare som valt att bo i de mindre 

städerna och på landsbygden i länet också i regel var integrerade på den lokala arbets-

marknaden (Jakobsson, 2009). 

 

Hur kommer det sig att integration på landsbygdens arbetsmarknad tycks vara 

så mycket svårare än i städernas? 

Några av deltagarna menade att det främsta hindret för invandrares etablering inom de gröna 

näringarna borde vara de investeringskostnader som måste till för att starta till exempel ett 

jordbruk. SOU 2008:56 tar också upp detta som ett hinder för invandrares integration inom 

gröna näringar där man pekar på att långivare är allmänt skeptiska och oförstående inför 

investering på landsbygden, kanske i synnerhet om man är invandrare.  

Även om man inte ska starta ett jordbruk eller någon annan verksamhet som kräver relativt 

stora investeringar så trodde flera av deltagarna att arbetsmarknadens funktion på landsbygd-

en, sättet att komma in på den och få ett jobb, skiljer sig mot stadens. De menade att det 

förmodligen är mycket viktigare att ha kontakter på för att komma in och etablera sig på 

landsbygden. ”På landsbygden finns ju till exempel inte någon verksamhet av den typ som vi 

bedriver här”, menade en av deltagarna från Västerås. Jag påminde om att det var någonting 

som SOU:n just pekade på som en viktig insats. Där skriver man om gröna lotsar som skulle 

kunna fungera som lotsar in på arbetsmarknaden, och även in i samhällsgemenskapen såsom 

föreningsliv. En av deltagarna hade också noterat detta och kom att diskutera möjligheter för 

att starta den typen av verksamhet som deltagarna bedrev också utanför städerna, eller genom 

att geografiskt utvidga dess verksamhetsområde. 

Deltagarna fick också i uppgift att försöka hitta exempel på projekt eller liknande som 

syftar till att öka integrationen i gröna näringar. Finns det goda exempel? Resultatet av deras 

(och mina) sökningar efter goda exempel tyder på att det finns en hel del projekt runt om i 

landet där man arbetar med denna fråga. De flesta är dock tämligen småskaliga och det är 

svårt att se konkreta resultat. Ett problem, som tas upp av Urban Laurin (2009), är att 

                                                                                                                                                                                     
invandrare på lokala arbetsmarknader. Framför allt har ett vissa mindre industrikommuner lyfts fram som goda 
exempel på lyckad integration (Jakobsson, 2009). 
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projekten sällan drivs av invandrare, invandrarorganisationer eller liknande. Det handlar oftast 

om svenskar som driver projekt ”för” invandrare. Sällan handlar det om ”med” och ”av” 

invandrare själva.  

I anslutning till detta konstaterande återgav jag en bit ur en föreläsning som Pirjo 

Lahdenperä höll i JämBredds processledarutbildning där hon talat om hur vi, majoritets-

befolkningen, ofta tenderar till att vilja lägga mångfalden ”till rätta”. Vi gör gärna saker för 

till exempel invandrare, saker som ofta handlar om att få ”dem” att bli mer ”svenska”. Det får 

oss att känna oss goda och samtidigt trygga med mångfalden. Men det är mindre vanligt att vi 

gör saker tillsammans och på lika villkor, och när det kommer till att invandrare själva gör 

saker blir vi ofta ängsliga.  

  Den diskussion som vi hade kring detta fick en av deltagarna från Västerås att fundera 

på hur man skulle definiera deras verksamhet. Är det vi håller på med ”för” deltagare, frågade 

han sig själv och de andra deltagarna. ”Kanske är vi för lite inriktade på att verksamheten ska 

fungera ’med’ och till och ’av’ våra deltagare?” 

 

Om attityder till mångfald på landsbygden och om attityder till landsbygden 

En fråga som kom upp i våra diskussioner var om personer boende på landsbygden helt enkelt 

är mer främlingsfientliga än boende i städer. Det var något som man kan tolka av resultatet av 

”Mångfaldsbarometern”, en kartläggning av den svenska befolkningens attityder till etnisk 

mångfald som gör vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Den visar att: ”De 

som bor i storstad är de som är mest positiva till mångfald. De som bor i mindre tätort eller 

landsbygd, visar negativare attityder än de som bor centralt i storstäder” (Mångfalds-

barometern, 2009, s. 16). 

Hur ska vi förstå det? Jag föreslog att man eventuellt kan söka svaret i hur landsbygden har 

använts i konstruktionen av nationen. I nationskonstruktioner får oftast det rurala och i 

synnerhet det pastorala landskapet en upphöjd betydelse. I nationella myter samt i national-

romantisk konst och litteratur antas det finnas en förmodad folksjäls ursprung i själva lands-

bygden. Därför ges landsbygden en central roll i myter om nationens tillkomst (Taylor & 

Flint, 2000; jfr Anderson, 2006). Under 1800- och 1900-talets nationalistiska projekt, som 

pågick parallellt med begynnande urbanisering, tilltog styrkan i föreställningarna om att det är 

på landsbygden snarare än i städerna som den äkta nationen finns.   

Även Kenneth Olwig (2002) menar att landsbygdens landskap är politiskt laddat och fyllt 

med dold makt. Under det nationalistiska projektet kom den politiska laddningen att bland 

annat återspeglas i landskapsmåleriet. De återkommande motiven i landskapsmåleriet såsom 
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engelska lantliga trädgårdar, Österrikes snöklädda alper och den amerikanska ”vilda” västern 

blir i allt ökande grad symboler för en föreställd nation eller nationell enighet. Landskapet och 

naturen i landsbygden blir ett slags nationens sceneri.   

Även idag reproduceras scenen eller bilden av landsbygden som det ”ursvenska” i konst 

och litteratur. Vi ser det och hör det i till exempel Ulf Lundells Öppna landskap, i national-

sångens ”fjällhöga nord” och i Carl Larssons Sundborn, där bilden av landsbygden landskap 

som stabilt, oförgängligt och som vagga för det ”riktigt” svenska vårdas ömt.  

I den urbana och globaliserade samtiden finns en tydlig rörelse mot ett ökat intresse för det 

lantliga och det lokala. Lokal och regional identitet har sedan 1990-talet lyfts fram som 

honnörsord i lokala utvecklingsprojekt. Genom satsningar på lokal kultur och kulturarv ska 

identiteten stärkas och landsbygden göras attraktiv för turister och potentiella inflyttare. 

Kulturarvsturism på landsbygden är en starkt växande nisch inom turismsektorn (Jakobsson, 

2009). Så gott som alla mindre kommuner runt om landet satsar på att locka med bilder av det 

lokala kulturarvet. Intrycket av denna växande platsmarknadsföring är närmast att den 

svenska landsbygden tycks utgöra ett reservat byggt på nationalromantiska föreställningar om 

ett Sverige för länge sedan. I marknadsföringens bilder finns till exempel sällan invandrare 

eller personer med annan hudfärg än vit representerade: 

 

Välkommen till Hälsingland. 
Välkommen in i tvättmaskinen. 
Den är för tillfället inställd på vittvätt 90 grader. 
(Kindstrand, 2007, s. 398) 

 

Citatet ovan är ur inledningen på Gunilla Kindstrands kapitel i rapporten Mångfald är 

framtiden (SOU 2007:50) där hon i en betraktelse av kulturarvssatsningar i Hälsingland 

konstaterar att då kulturarv förpackas för att ingå som produkt i kulturarvsturismen trängs det 

som inte passar in undan. Kvar blir det enkla, okomplicerade och det som anses attraktivt: 

”leende blonda människor mot hus med vita knutar” (Kindstrand, 2007, s. 393). 

 

Är verkligen landsbygden så fruktansvärd, främlingsfientlig och rasistisk?  

Inför en av våra träffar bad jag deltagarna fundera på vad landsbygd egentligen är och hur 

landsbygd framställs i till exempel media och film idag. Jag bad dem fundera på hur de tror 

att de sätt på vilket vi tänker om landsbygden påverkar möjligheterna till integration, på såväl 

arbetsmarknaden som i övriga delar av samhället. 
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Deltagarna hade aldrig funderat på vad landsbygd egentligen är. ”Det är det som är utanför 

stan”, sa en av dem. I diskussionen bollades frågan om en definition av landsbygden över till 

mig. Det jag kunde svara var att visserligen så finns det definitioner som görs i samband med 

utredningar och kartläggningar, exempelvis det gamla Glesbygdsverket med en operationali-

serad bestämning av landsbygd och glesbygd. Med finns det ingen enhetlig definition av vad 

som är landsbygd, varken nationellt eller internationellt. I vardagliga situationer finns dock en 

ganska vedertagen föreställning om vad vi menar då vi pratar om ”landsbygden”. Kultur-

geografen Erik Westholm har beskrivit det som att: 

 

I vardagligt språk går gränsen mellan stad och landsbygd där tätortens finmaskiga gatunät och 
detaljplanerade bebyggelse övergår i ett landskap präglat av de areella näringarna (Westholm, citerad i 
Glesbygdsverket, 2008). 

 

Det handlar hur alltså om rummets planering och användning, som skiljer stadslandskapet sig 

från landsbygdens landskap. Man kan förvisso diskutera gränserna och blandformer av de 

landskapstyper som markanvändningen skapar i staden och på landsbygden, men i det vardag-

liga samtalet fungerar dessa kategorier så till vida att vi förstår varandra när vi talar om stad 

och landsbygd. Den som sa att ”landsbygden är det som är utanför stan”, har alltså rätt. 

Landsbygden börjar där tätorten slutar. 

Ofta framställs landsbygden och staden som varandras motsatser. Framställningen av stad 

och landsbygd innehåller inte sällan stereotypa bilder av vad som är en landsbygdsbo och vad 

som är en stadsbo. Staden och stadsbon får allt som oftast utgöra normen och landsbygden det 

udda. Staden står ofta för upplysthet och utveckling medan landsbygden får stå för bakåt-

strävande och inskränkthet. Inte sällan bygger svenska filmer om landsbygden på berättelsen 

om mötet mellan den upplyste, framgångsrika och frigjorda som kommer till, eller återvänder 

till en bakåtsträvande och omodern landsbygd. Temat går igen i svenska tv-serier där framför 

allt män i glesbygd får utgöra en motbild till den storstadsnorm som råder.  

Vi diskuterade filmer som Änglagård, Masjävlar och tv-serien Bonde söker fru där lands-

bygden och landsbygdsbon framställs ganska stereotypt och nedsättande. Stämmer inte bilden 

om att landsbygden är lite mer konservativ och inte så öppen som i staden, frågade jag. 

Kanske stämmer det på vissa platser men inte överallt, tyckte någon. Diskussionen utvecklade 

sig till att handla om att problemet med att generaliseringar och stereotypa bilder ofta gör att 

vi bara ser det vi förväntar oss att se. Ser vi sedan inskränkthet och främlingsfientlighet 

någonstans på landsbygden tycker vi att vi har fått bilden av att (hela) landsbygden är sådan 
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bekräftad. Susanne Stenbacka (2008) pekar också på problemet med generaliseringar och 

menar att vi tänker att landsbygden är likadan överallt. Hon föreslår istället att landsbygder i 

plural används för att undvika att göra stereotyper av landsbygden och dess invånare. 

Utifrån det vidgade synsättet på landsbygden som landsbygder kan naturligtvis Mångfalds-

barometerns resultat ifrågasättas. Visst finns det rasism och främlingsfientlighet på lands-

bygden, men det ser förmodligen mycket olika ut på olika platser runt om i vårt land som till 

större delen utgörs av landsbygd där cirka 35 procent av befolkningen bor (Jordbruksverket, 

2009). 

Mot bakgrund av resonemanget ovan diskuterade vi i cirkeln om att det skulle vara mycket 

intressant att göra en kartläggning av attityder till mångfald på landsbygderna kring Örebro, 

Västerås samt den mindre kommunen i Södermanland. Dock insåg vi att det skulle kräva allt-

för stora resurser. Deltagarna trodde dock, utifrån sina erfarenheter, att det skulle se väldigt 

olika ut i olika delar av den landsbygd som omger de tre kommunerna. Några av deltagarna 

trodde att främlingsfientlighet och rasism förmodligen är vanligare i vissa delar av städerna än 

på landsbygden. ”Tittar man på den svenska befolkningen i ytterområden är nog motståndet 

ganska så stort skulle jag tro”, sa en av deltagarna. Resonemanget slutade i en viktig insikt om 

att resultat av statistiska mätningar i mångt och mycket handlar om vilket geografiskt område 

man mäter. 

Deltagarna höll med om att bilden av och fördomar mot landsbygden kunde bidraga till att 

försvåra integration. ”Fast jag tror inte att våra deltagare är så intresserade av att arbeta på 

landsbygden”, menade en av deltagarna från Västerås. ”Låt oss undersöka det, då”, svarade 

jag. 

 

”Barfotaforskning”  

På basis av de diskussioner vi hade haft och mot bakgrund av den litteratur vi läst om inte-

gration på landsbygden som slog fast att kartläggning över invandrares intresse och kompe-

tens för arbete på landsbygden är ett eftersatt område bestämde vi att deltagarna i forsknings-

cirkeln skulle göra en enkätundersökning om intresse och kompetens hos deltagare i projekten 

Jobbpunkt Väst i Västerås och i Örebro. 

Undersökningen omfattade 45 personer, varav cirka hälften män respektive kvinnor. 

Majoriteten hade migrerat från länder utanför Europa till Sverige. Samtliga respondenter var 

boende i Västerås respektive Örebro. Den sammantagna bilden visade att cirka 40 procent av 

kvinnorna och runt 30 procent av männen hade tidigare erfarenhet av arbete inom gröna 

näringar. Framför allt handlade det om djurskötsel. För kvinnor var erfarenhet av arbete inom 
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växtodling också framträdande. En majoritet av männen, cirka 70 procent, var positiva till att 

pendla till arbete på landsbygden. En något lägre andel, cirka 50 procent, sa sig också kunna 

tänka sig att bo på landet. För kvinnornas del var dock intresset betydligt mindre. Drygt 30 

procent skulle kunna tänka sig att pendla till arbete på landsbygden och ungefär en lika stor 

andel var positiva till att bo på landet. 

 

 

 

 

 

Bortsett från att vissa vetenskapliga påpekande kan göras i fråga om till exempel validitet och 

reliabilitet, var undersökningen på flera sätt ett lyckat moment i cirkelarbetet. Engagemanget 

hos deltagarna blev stort och de lade ner stort arbete på att genomföra undersökningen. 

Resultatet och den bild som analysen av deras undersökning visade ledde till än mer fördjup-

ade diskussioner och reste nya frågor om hinder och möjligheter för integration på lands-

bygden. Könsskillnaderna som figuren ovan visar diskuterades bland annat. Deltagarna såg 

till exempel ett samband mellan den relativt stora skillnaden mellan mäns och kvinnors 

intresse av arbete på landsbygden och att män i deras verksamheter i större utsträckning hade 

körkort. En annan idé till förklaring, menade några av deltagarna, kunde vara att kvinnorna 

etablerat starkare sociala nätverk där de bodde nu och såg att ett arbete utanför staden, och en 

eventuell flytt, skulle riskera förlorad kontakt med släkt och vänner. I frisvaren från männen 
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återfanns ofta att möjligheten att få ett jobb styrde inställningen till att pendla till arbetet på 

landsbygden, eller eventuellt flytta: ”Om det finns jobb” (manlig respondent). Flera av 

frisvaren från kvinnor innehöll mer sociala aspekter på frågan: ”Inte – för det är tråkigt utan 

folk”. En del av de yngre respondenterna lämnade frisvar som vi tyckte var typiska 

”ungdomsinställningar” till landsbygd och arbete i gröna näringar: ”Inte min grej. Hatar 

lukten av landet” (yngre respondent, kvinna). 

 

Resans slut(-sats) 

Det här kapitlet har, som jag skrev inledningsvis, handlat om mina erfarenheter som 

forskningscirkelledare och mina egna reflektioner kring arbetet i cirkeln. I relation till detta 

har jag återgivit en liten del av arbetet kring ett av de problemområden som stod i fokus för 

lärandet i cirkeln. Utifrån mina erfarenheter och reflektioner har jag sedan dragit ett antal slut-

satser om rollen som forskningscirkelledare och arbetet i en forskningscirkel. En av dessa 

slutsatser sammanfattas nedan: 

 

”Mötet mellan forskning och praktik är ett möte mellan två världar – och det måste 

fungera.” 

 

Holmstrand och Härnsten (2003) menar att en viktig del och en utmaning för forsknings-

cirklar ligger i att finna egna arbetsformer. Liksom Holmstrand och Haraldsson (1999) menar 

de att forskaren inledningsvis bör vara lyssnande och ödmjuk. Jag håller med om detta och det 

är som jag ser det ett demokratiskt tilltalande anslag. Därför kändes det viktigt att vi gemen-

samt skapade en grund för hur arbetet skulle ske då vi träffades första gången i cirkeln. Även 

om det var lite trögt och nervöst i början så lyckades vi konstruera en sådan grund tillsamm-

ans. Men det inledande mötet kom också att illustrera det som Holmstrand och Härnsten 

(2003) kallar för ett ”möte mellan två världar”. 

Flera av de mer tongivande deltagarna uttryckte initialt en skepticism gentemot läsning av 

böcker i allmänhet och vetenskaplig litteratur i synnerhet. De var mycket bestämda i sina upp-

fattningar om detta. Jag kan så här i efterhand erkänna att det gjorde mig något förbryllad och 

delvis handfallen inför uppgiften att leda cirkeln. Min idé om arbetet i forskningscirkeln 

byggde i stort på att de erfarenheter och dilemman som togs upp skulle diskuteras och 

fördjupas med hjälp av framför allt forskningstexter. Utan läsning såg jag en risk i att 

diskussionerna i forskningscirkeln mest skulle handla om vardagssnack och löst tyckande. 
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Därför stod jag på mig om nödvändigheten om att vi skulle läsa texter inför våra möten. Jag 

tog på mig att hitta kortfattade och lättlästa texter som berörde det vi skulle arbeta med. 

Även om alla deltagare inte läste texterna så noga bidrog de till att strukturera diskussion-

erna och jag kunde referera till innehållet och därigenom lyfta diskussionen och ibland 

kontrastera deltagarnas åsikter. Dessutom hade texterna stor betydelse för ett par av 

deltagarna. Särskilt gäller det den deltagare som inte närvarade vid det första mötet. När jag 

intervjuade deltagarna ett par månader efter att forskningscirkeln slutat berättade han att hans 

dilemman inom hans arbete inte riktigt kom fram i forskningscirkeln. Däremot hade mina 

förslag på texter haft stor betydelse för hans personliga kunskapsutveckling kring mångfalds-

frågor. 

Överhuvudtaget har alla deltagare i efterhand berättat att deras kunskap kring det vi arbetat 

med i forskningscirkeln ökat. Idén om vad forskningscirkelarbetet skulle leda till var från 

början oklar. Det stod dock i efterhand klart att cirkeln till övervägande del kunde betraktas 

den typ av forskningscirkel som Lönnback och Östberg (odaterad) kallar ”cirklar för 

kunskapsfördjupning”. Möjligen kommer denna kunskapsfördjupning också att leda till någon 

form av utveckling i verksamheterna. En av de deltagare som jag intervjuade efter det att 

forskningscirkeln slutat sa att: ”Det är klart att det vi arbetat med har gjort att man har lite 

annan syn på det man gör. Man har en annan förståelse liksom. Jag kan inte riktigt säga hur 

det har förändrat arbetet i praktiken, men jag tror att det har det på något sätt.”  En annan 

deltagare sa: ”Jag har funderat en hel del på det här med invandrare och arbete på landsbygd. 

Det är viktigt. Just nu arbetar vi inte med det, men det är möjligt att det också blir en del av 

vårt arbete.” 

Även de deltagare som var starkt emot att läsa texter tyckte i efterhand att det var bra att 

jag hade drivit igenom läsning som ett inslag i cirkeln: ”Allt var inte bra, men vissa saker var 

det. Boken om Djursholm och Tensta var kanonbra!” (En av deltagarna om den litteratur som 

vi läste). 

Att jag satte deltagarna i uppgift att kartlägga och göra en mindre undersökning av 

deltagarna i sina egna verksamheter var ett mycket uppskattat moment för de cirkeldeltagare 

som kom från projekten för jobbmatchning och områdesutveckling i Västerås och Örebro. Jag 

såg undersökningarna som ett sätt att omsätta det vi läst och pratat om i praktisk handling och 

som ett verktyg för deltagarna att få djupare inblick i sina egna verksamheter. Det generade 

också ett stort engagemang hos flera av deltagarna. Två av dem gjorde också på eget initiativ 

egna intervjuundersökningar med sina deltagare om hur de upplevde svenskhet som ny-

invandrade. Dessvärre fungerade inte detta moment för den deltagare i cirkeln som kom från 
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den mindre kommunen i Södermanland. Det har gjort att jag funderat en del kring betydelsen 

av gruppens sammansättning. 

Gruppen var tämligen homogen, då alla var män. Åldern var något varierad, men de flesta 

var runt medelåldern. Dock var en av deltagarna utlandsfödd och de sista gångerna deltog 

ytterligare en man med utländsk bakgrund i cirkeln. Det bidrog till att andra perspektiv på 

invandring, mångkultur och svenskhet kom in naturligt i diskussionerna. Denna heterogenitet 

var därför gynnsam för cirkelns arbete. Kanske hade det varit bra om gruppen även hade varit 

mer könsblandad?  

Ur en annan aspekt fanns det dock en delvis problematisk sida av heterogeniteten. 

Majoriteten av deltagarna arbetade inom samma eller näraliggande verksamheter. Dock var en 

av deltagarnas arbete och därmed hans erfarenheter och dilemman vitt skilda från de andras. 

Han uttryckte visserligen av han tyckte att det var intressant och spännande att ta del av de 

andras dilemman som kom att dominera arbetet i cirkeln. Men han uttryckte också att hans 

föreställningar och önskemål om vad vi skulle arbeta med i forskningscirkel kom att bli bort-

trängda. Hans inställning till arbetsformerna skiljde sig också i vissa avseenden från de 

övrigas. Jag kan se att heterogeniteten ur detta perspektiv var problematisk. Hade gruppen 

bestått av deltagare med liknande arbeten som hans skulle innehållet och frågorna som styrt 

arbetet ha varit annorlunda. Hans sammanfattande slutsats om sitt deltagande i forsknings-

cirkeln var dock, som de övriga deltagarnas slutsats, positiv och hans ord får också avsluta 

mitt kapitel: ”Det var en häftig resa”!  
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Kapitel 3  

 

 ”Välkommen till Flen - bäst på bemötande 2011”: 

Berättelsen om en forskningscirkel för bemötandefrågor  

 

Osman Aytar 
 

Det var en gång10 … 

Den 3 december 2010. En kall vinterdag på konferensgården Aronsborg i Bålsta. Det är den 

andra dagen av JämBredds11 allra sista träff som vi kallar även JämBredds kick-out. Nu är det 

dags för forskningscirklar12 för att presentera vad de har gjort sedan starten på samma konfer-

ensgård i februari 2010. Det är deltagarnas tid att komma fram och berätta vad det hela lett 

till. En efter en kommer forskningscirkelgrupperna fram och pratar om det centrala för deras 

arbete under resans gång. 

När denna sessions moderatorer Max Jakobsson och Torbjörn Messing kallar 

forskningscirkeln för bemötandefrågor i Flens kommun, den forskningscirkel som jag har lett 

sedan februari 2010, till scenen kommer dem: Katri Andersson, Pernilla Hagström, Sevinc 

Kaya, Petra Ström och Carolina Åkerman Forselius. Deras leenden lyckas dölja den nervositet 

som vissa av dem har. Jag sitter kvar i samma rad som de satt för en stund sen, och är en 

lyssnare nu. Mina medresenärer presenterar sig kort. Därefter tar Katri ordet och läser en kort 

text av Sören Kierkegaard, som är tillgänglig på nätet under titeln ”Till eftertanke”, med 

vilken de även inleder sin studieredovisning (Åkerman Forselius, Andersson, Hagström, 

Ström & Kaya, 2010). 

                                                           
10 Jag vill tacka utbildarteamet för forskningscirklar inom ramen för projektet JämBredd för deras givande 
synpunkter på artikeln. Jag tackar även Elinor Brunnberg, Mats Ekermo och Håkan Karp, verksamma på 
Avdelningen för socialt arbete och social omsorg vid Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Mälardalens 
högskola, för deras värdefulla kommentarer. 
11 JämBredd är en förkortning för ett två-årigt projekt initierat av Mälardalens högskola med anslag från 
Europeiska socialfonden för att utbilda personal från myndigheter i regionen om mångfaldsfrågor. Se det 
inledande kapitlet i denna antologi för mer om historiken bakom detta projekt. 
12 Se Max Jakobssons artikel i denna antologi för mer om forskningscirkel som en mötesplats för lärande och 
utveckling. 
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Kierkegaards text passar så bra i sammanhanget, tycker jag och med sin fokus på 

medmänsklighet kan väcka många tankar hos var och en. Därefter presentera de sin studie om 

bemötandefrågor i Flen, en studie som de har genomfört under de senaste månaderna. Den 

illustrerade bilden på studiens omslag har texten ”Välkommen till Flen – bäst på bemötande 

2011”, vilken även jag använder som titeln på denna artikel. Texten visar på deras goda 

ambitioner. Jag ser glädjen, stoltheten och den återkommande nyfikenheten i deras blickar, 

meningar och leenden. Tiden är så kort, men de lyckas förmedla det som de har velat. Efter 

applåder är de tillbaka på sina platser. Jag är så stolt över dem när jag tänker på resan som vi 

har gjort tillsammans. 

Det hela liknar sagornas ”lyckliga slut”, men som i alla sagor var vägen hit inte alltid så 

problemfri, rak och fylld med rosor. Det har varit en lång process som inneburit lärande för 

oss alla, från deltagarna och cirkelledarna till JämBredds ledning, samt de som vi har kommit 

i kontakt med under resans gång genom samtal, erfarenhetsutbyte, fältarbete, kunskaps-

genomgång och så vidare. 

Hur började det hela? Vilket har syftet varit? Vad har hänt på vägen? Vilka lärdomar kan 

kopplas till denna process? Listan över frågorna kan göras lång. Utifrån mina anteckningar 

och observationer från denna resa kommer jag att berätta om processen ur mitt eget, en forsk-

ningscirkelledares, perspektiv. Min roll som forskningscirkelledare har mest varit i form av 

”handledning” med tydlig ömsesidighet, respekt och jämlikhet i interaktion i och genom vår 

cirkel. Utifrån detta perspektiv har jag alltid försökt att vara noggrann med att lyfta deltag-

arnas konkreta frågor om bemötande och ge stöd vid osäkerhet för att samtalen ska gå vidare 

och en att se till att en faktisk delaktighet råder i vårt cirkelarbete. Därför är berättelsen allas 

vår berättelse även om denna ges ur mitt eget perspektiv som forskningscirkelledare.      

Forskningsetiska regler (Bryman, 2002; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2003; jfr Vetenskapsrådet, 2011) avseende informerat samtycke ha följts, där samtliga 

deltagare som nämns med namn givit sitt godkännande. ”Tystnadsplikt” har gällt vid känsliga 

ämnen som diskuterats i cirkeln och vi har haft som regel att inga anteckningar ska kunna leda 

till någon skada för någon deltagare eller en annan person.  

 

Anslöt mig till resan … 

Forskningsledaren på projektet JämBredd, Pirjo Lahdenperä, nämnde vid några tillfällen 

under 2009 att hon ville att jag skulle vara med i ett projekt som fått anslag från Europeiska 

socialfonden. Pirjo och jag var redan med i ett gemensamt uppdrag, Rektorsprogrammet från 
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Skolverket, och nu ville hon att jag skulle deltaga i det kommande projekt som kallades 

JämBredd. När planeringen var klar sade Pirjo att nu var dags att starta projektet med 

forskningscirklar och processledarutbildning. Jag var positiv till att deltaga i och bidraga till 

ett sådant projekt. Därefter var det bara att samråda med Mats Ekermo som är chef för 

Avdelningen för socialt arbete och social omsorg på Akademin för hälsa, vård och välfärd 

(HVV) vid Mälardalens högskola (MDH) och ta med denna i tjänsteplaneringen. 

Med stor nyfikenhet deltog jag i JämBredds första möte med de andra 

forskningscirkelledarna på MDH i Västerås den 25 januari 2010. Efter mötesdeltagarnas 

presentationsrunda pratade Torbjörn Messing och Max Jakobsson om JämBredd, dess 

hemsida, tanken med forskningscirklar och processledarutbildning et cetera. Därefter höll 

Pirjo en kort föreläsning om forskningscirklar som mötesplats och lyfte en del funderingar 

kring de planerade cirklarna. En av uppgifterna var att varje cirkelledare skulle skriva en egen 

artikel till en antologi om forskningscirklarna när arbetet slutförts. Hela konceptet verkade, 

enligt mitt första intryck, mycket intressant. 

Utifrån intressen vid anmälningar hade deltagare delats in i olika cirklar och cirkelledarna 

fick lämna intresse för vilken cirkel hon eller han skulle vilja leda. Jag visade direkt ett 

intresse för i första hand cirkeln om bemötandefrågor, även om jag, utifrån mina 

forskningsintressen, kunde leda till någon annan cirkel också. Ämnet låg så nära hjärtat 

eftersom bemötande har nära kopplingar till ett huvudtema i min avhandling (Aytar, 2007) 

som handlar om interetniska relationer i och genom möten mellan människor som är aktiva i 

organisationer. Efter några dagar blev det också klart att jag skulle leda en forskningscirkel 

om bemötandefrågor i Flens kommun. Nu var det dags att ansluta sig till projektets resa och 

träffa mina deltagare från Flen på den gemensamma starten för Jämbredds utbildnings-

satsningar. 

Rapporten Forskningscirklar – en vägledning författad av Sven Persson (2008) blev den 

första rapport som jag läste om forskningscirklar och därefter tog intresset fart. Ju mer jag 

läste om forskningscirklar desto mer intresse för former av och innehåll i forskningscirklar 

uppstod hos mig.      

Eftersom varje cirkelledare skulle skriva varsin artikel till antologin som var en del av slut-

rapporterna till JämBredd och det empiriska materialet skulle samlas in under resans gång var 

det bättre att fundera över ett visst upplägg redan från början. Jag bestämde mig för att föra 

anteckningar under och mellan våra möten och därefter välja ett upplägg som skulle vara 

mycket empirinära. 
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Avseende valet av teori eller teorier bestämde jag också att inte ta en enda teori eller några 

få teorier som utgångspunkt utan ha en växelverkan mellan teori och praktik. Men Göran 

Ahrnes (1993) ansats om ”delvis människa, delvis organisation” inom organisationer skulle 

vara någonstans i ”bakgrunden” även om denna ansats inte skulle sätta ramarna för hela 

cirkelarbetet. Med en sådan användning skulle teorin vara som en ”lins”13 vilket innebär att 

teori är ”ett sätt att se och tänka om världen snarare än en abstrakt representation av den” 

(Alvesson & Deetz, 2000, s. 44).  

Ahrnes (1993) ansats om representanter eller organisatoriska kentaurer som ”delvis 

människa, delvis organisation” var en av de centrala teoretiska inspirationskällorna i mitt 

avhandlingsarbete och kunde nu vara med som ”förförståelse” under cirkelarbetets gång, men 

jag tog den inom ”parantes” för att vara öppen för nya vyer och perspektiv. 

Oavsett hur vi definierar begreppet bemötande har de individuella och organisatoriska 

dimensionerna i människors handlande en central betydelse för bemötandet. De som bemöter 

människor å en organisations vägnar, oavsett om organisationen i fråga är statlig, kommunal, 

frivillig eller privat, är egentligen organisatoriska kentaurer eller aktörer och är ”delvis 

människa, delvis organisation”. Individer handlar å organisationens vägnar när organisationer 

vill göra någonting. Organisatoriskt handlande blir med ett sådant perspektiv en konstellation 

eller en social hybrid av det mänskliga och det organisatoriska inslaget (Ahrne, 1993). 

I min forskning har jag fokuserat mest på relationer i och genom möten mellan människor 

som varit aktiva i olika organisationer. Bemötande som begrepp har däremot kommit upp vid 

litteratursökning under avhandlingsarbetet, men har alltid hamnat i ”skuggan” av begreppet 

möte. Med denna forskningscirkel var det nu för min del dags att vara med i en process där 

fokus läggs på bemötande, både teoretiskt och empiriskt. På det sättet började de preliminära 

sonderingarna om bemötande, samtidigt som forskningscirkelarbetet så småningom skulle 

börja i Flen. 

Mina personliga forskningsintressen och erfarenheter som forskare och som deltagare i 

utvecklings-, förbättrings- och utvecklingsarbete för demokrati, rättvisa och jämlikhet genom 

civilsamhälleliga rörelser i Kurdistan och i Sverige bäddade för ett brinnande intresse för 

ämnet forskning och praktik i samspel. En period före mitt deltagande i 

forskningscirkelarbetet var jag involverad i ett forskningsinitiativ tillsammans med kollegor 

                                                           
13 Metaforen ”lins” är en alternativ användning till att ta teori som en ”spegel” av naturen. För att linsmetaforen 
inte ska väcka föreställningar om teorins möjliga genomskinlighet bör man, enligt Alvesson och Deetz (2000, s. 
44), ”betänka att det klaraste mikroskop ger en helt annan observation än teleskopet. Om dessutom metaforen 
låter ana stabiliteten hos en värld som bara visas på olika sätt genom olika linser, var ser man inte världen genom 
en lins? Linsmetaforen hjälper oss att tänka fruktbart om valet av teori: Vad vill vi rikta uppmärksamheten mot? 
Vad hjälper oss att rikta uppmärksamheten? Vad blir konsekvenserna därav?” 
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på Avdelningen för socialt arbete och social omsorg på HVV om forskning och praktik i 

samspel genom Verksamhetsförlagd utbildning14 inom Socionomprogrammet och 

Utvärderingsverkstäder15, i vilka praktiker utbildas av forskare och lärare på MDH. Under 

denna period gick jag igenom en hel del om de forskningstraditioner som i sin kärna har 

växelverkan mellan forskning och praktik. Nu var det däremot första gången jag skulle vara 

med i och leda en forskningscirkel som en mötesplats mellan forskare och praktiker för 

ömsesidigt lärande och utveckling. 

Nyfikenhet och nervositet gick i hand i hand och för min del skulle denna forskningscirkel 

vara som en möjlighet till att få ännu mer kännedom om de forskningstraditioner som jag inte 

helt var främmande för. Aktionsforskning16, som brukar kopplas till utvecklings-, förbättrings- 

och förändringsarbeten, handlar om den forskning som startas utifrån praktikers frågor. Inom 

aktionsforskning utvecklas ett samarbete mellan forskare och praktiker med handledning är en 

av samarbetsformerna (Rönnerman, 2004). Vidare kan aktionsforskning innebära att forskaren 

tar parti för resurssvaga grupper eller en annan grupp (Starrin, 1998). Deltagarorienterad 

forskning17, som är en vidareutveckling eller form18 av aktionsforskning med tydligare fokus 

på deltagarorientering, går däremot ut på att forskarens inflytande över forskningsprocessen 

minskas till förmån för deltagarna och det finns eldsjälar som förmedlare i samspelet mellan 

forskare och praktiker (Dahlgren, 1998). Under den här resans gång kom flera av de 

kännetecken, som kan kopplas till dessa forskningstraditioner, att vara med oss i vårt 

cirkelarbete. 

 

 

                                                           
14 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett utbildningsmoment inom Socionomprogrammet där studenter gör 
praktik inom socialt arbete. Liknande utbildningsmoment finns även inom andra yrkesinriktade program även 
om benämningen kan variera i vissa sammanhang. 
15 Utvärderingsverkstäder ges som uppdragsutbildning där tjänstemän från myndigheter utbildas och vägleds av 
forskare och lärare från Mälardalens högskola för att kunna genomföra utvärderingar inom ramen för sitt arbete.  
16 Här vill jag nämna att inställningen till aktionsforskning som tradition (med dessa tidigare och nyare 
inriktningar och versioner) varierar fortfarande bland forskare och i forskningsmiljöer, från dem som är mycket 
skeptiska till kritiker och användare med öppen förankring. För min del är det mest intressanta med denna 
tradition det fokus som läggs på samspelet mellan forskning och praktik, mellan forskare och praktiker som 
präglas av ömsesidighet, respekt, rättvisa och jämlikhet i de gemensamma utvecklings-, förbättrings- och 
förändringsarbetena. 
17 Se Svensson, Brulin, Ellström och Widegren (Red.) (2002) och Åkerström och Brunnberg (2011) för en annan 
forskningsinriktning, interaktiv forskning, som har huvudfokus på interaktionen mellan forskare och praktiker. 
18 Det finns många forskningsinriktningar (med fokus på samspelet mellan forskare och praktiker) har utvecklats 
inom eller i relation till aktionsforskning som har sina rötter i tidigare forskningsarbeten i slutet av 1800- och i 
början av 1900-talen. I detta avseende har aktionsforskning fungerat som en viktig inspirationskälla till flera 
inriktningar som anses gått vidare och fyllt ”luckor” som funnits inom aktionsforskning. Se exempelvis 
Rönnerman (2004), och Svensson, Brulin, Ellström och Widegren (Red.) (2002) för ett antal inriktningar som 
utvecklats inom eller i relation till aktionsforskning. 
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Bemötande på menyn … 

Bemötande som kom att vara huvudtemat för forskningscirkeln är ett begrepp som används i 

olika sammanhang och det finns en uppsjö material om bemötande. Individuella, organisa-

toriska och samhälleliga dimensioner av bemötande i olika konstellationer är återkommande i 

denna litteratur. Attityd, beteende, uppträdande, mottagande, behandling, interaktion och 

kommunikation (jfr Fossum, 2007; SOU 1998:16) är några begrepp som används för 

bemötande eller anses ha nära kopplingar det som menas med bemötande. I 

Nationalencyklopedin definieras bemötande som uppträdande mot någon eller något.  

Människosyn utgör oavsett sammanhang en grundpelare för bemötande. Hos myndigheter 

som utövar den offentliga makten sätter Regeringsformen (1 kap., 2 §) ramarna för människo-

synen vilken i sin tur kan utgöra en lämplig grund för alla former av bemötande där tjänste-

män interagerar med människor som vänder sig till myndigheter: 

 

Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet… Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 
delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som 
person” (Justitiedepartementet, 1974). 

 

Utifrån ett handlingsorienterat perspektiv (Echeverri, 2010) finns det olika dimensioner av 

bemötande. När bemötande skapar mening för de inblandade parterna handlar bemötande om 

dialogisk handling, medan när någon säger någonting till någon annan så är kommunikationen 

enkelriktad och linjär vilket gör att bemötande blir en monologisk handling. Eftersom två 

subjekt eller aktörer möts i en kontext handlar detta också om en social handling. Bemötande 

är en kommunikativ handling om det handlar om kapaciteten att skapa och reproducera 

gemensam förståelse. Eftersom ett och samma bemötande kan uppfattas på olika sätt av olika 

personer är bemötande även en diskursiv handling. 

Ett av de perspektiv som Greta Marie Skau (2007) lägger på relationen mellan ”klient” och 

”hjälpare”, som framgår19 av figur 1, är också intressant för att förstå de olika handlings-

former som kan förekomma vid bemötande.  

 

                                                           
19 Vid konstruktion av figur 1 har jag, jämfört med den ursprungliga, gjort en liten omformning avseende den 
horisontella axeln utan någon ändring i innehållet. 
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Figur 1. Personnivå (P) och systemnivå (S) i relationen mellan klient och hjälpare (Skau, 2007) 

 

Med hjälp av två axlar får Skau (2007) fram fyra olika ”rum”, vilka framgår av figur 1. Den 

horisontella axeln representerar systemnivån (kallas även den strukturella nivån), och den 

vertikala representerar personnivån, vilka sträcker sig mellan två olika relationsorienteringar: 

jämlikhetsorientering respektive hierarkisk orientering. De fyra ”rummen” som skapas 

sammanfaller med fyra olika grupper av professionsutövare i möten mellan klient och hjälp-

apparat: ”Den räddande ängeln” i rummet ”Oasen” (1) som kännetecknas av en jämlikhets-

orienterad person i ett hierarkiskt orienterat system, ”Den goda hjälparen” i rummet 

”Växthuset” (2) kännetecknas av jämlikhetsorientering både på person- och på systemnivå, 

”Torteraren” i rummet ”Tvångskammaren” (3) styrs av hierarkisk orientering både på person- 

och systemnivå, och ”Maktmissbrukaren” som befinner sig i ”Mörkrummet” (4) är en 

hierarkiskt orienterad person i ett jämlikhetsorienterat system.  

Det är inte problemfritt att placera grupperna av professionsutövare i respektive ”rum”. Det 

kan bero på vem och i vilken kontext placeringarna görs. Emellertid är dessa idealtypiska 

”rum” och professionsutövare mycket användbara för att förstå de individuella och 

organisatoriska inslagen vid bemötande i olika kontexter. När vi ser på bemötande som ett 
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förhållningssätt med en kombination av aktörer som är ”delvis människa, delvis organisation” 

(Ahrne, 1993), med olika grupper av professionsutövare och typer av ”rum” i relationer 

mellan ”klienter” och ”hjälpare”/ ”hjälpapparat” samt olika handlingsorienterade dimensioner 

av bemötande (Echeverri, 2010) kan olika praxis om bemötande komma på tal även om 

samma lagar, förordningar och styrdokument gäller. Fallbeskrivningen nedan är ett konkret 

exempel på denna kombination och den är även en tydlig form av det goda bemötandet: 

 

När Carina Fast var i femte månaden sökte hon personlig assistans för att klara vardagen som mamma. Efter 
några veckor fick hon ja, 88 timmar i veckan utan diskussion, och ett par månader senare började hon använda 
assistans. Efter ett år ringde en handläggare från försäkringskassan och frågade hur det gick med assistansen. 
Carina svarade att det fungerade fint, och handläggaren sa ”så bra, då får du förlängt ett år” (SOU 1998:48, s. 
36). 

 

I detta fall ser vi en klar personlig prägel av handläggaren i fördel för Carina, men det finns 

också motsatta exempel. Exempelvis är Pontus Herins (2008) prolog i boken I Djursholm och 

Tensta kindpussar vi varandra intressant för en sorts bemötande då ”fördomsfullhet” och/eller 

”malltänkande” kan utgöra ett av grundproblemen för bemötande i synnerhet och mellan-

mänskliga möten i allmänhet. På ett tåg från Göteborg till Stockholm ser Herin en muslimsk 

kvinna i slöja som sitter mitt emot honom. Hon lyssnar på musik och Herin läser en kvälls-

tidning. ”Jag noterar förvånat att det låter som soulmusik, som hon spelar på hög volym. Det 

kan knappast vara renlärigt, tänker jag. Hon passar på att lyssna på förbjuden musik i smyg”, 

skriver Herin (2008, s. 9). Herin fortsätter sin berättelse: 

 

Konduktören kommer och kontrollerar våra biljetter. Flickan mittemot saknar platsbiljett och säger att hon 
vill betala för sin plats nu istället. ”Jag hann helt enkelt inte köpa en biljett på stationen”, förklarar hon på 
perfekt svenska. Konduktören börjar förklara – på småländska – att man måste ha en platsbiljett för att åka på 
tåget och tycks inte ta någon notis om att hon vid flera tillfällen upprepar att hon vet det, tack, och nu vill 
betala. 

”Tar du kort?” avbryter hon konduktören. 

”Nu hade du tur”, säger konduktören och samtidigt som han förklarar att kortmaskinerna inte alltid fungerar 
på tågen (Herin, 2008, s. 9). 

 

Här kan man undra om konduktören kom att fortsätta med ett sådant förhållningssätt och om 

Herin blev förvånad över liknande situationer vid andra tillfällen, men exemplet visar hur 

föreställningar om ”andra” kommer i konflikt med det som förekommer i praktiken. Självklart 

är det inte så lätt att skapa ett bemötande där alla inblandade blir nöjda eller känner sig väl 

bemötta. Det finns inga färdiga mallar vilket gör det relationella perspektivet (jfr Bourdieu, 
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1984; Emirbayer, 1997; Tilly, 2000) mer intressant för bemötandefrågor, eftersom mångt och 

mycket skapas, återskapas och transformeras i relationer människor emellan i olika kontexter, 

även om strukturer och system sätter en hel del ramar och gränser för dessa relationer. 

 

Resan tog start … 

Den 18 februari 2010 inleddes JämBredds aktivitetsfas med två dagars internat på Aronsborg. 

Projektet presenterades för deltagarna av Torbjörn och Max. Därefter gav Pirjo en föreläsning 

om aktionsforskning och forskningscirklar presenterades som ett exempel på denna forskning. 

Cirkelledarna gav korta forskningspresentationer. Jag pratade om ”mångfaldens utmaningar” 

utifrån min egen forskning. Intresset och nyfikenheten för JämBredd var levande hos 

deltagare under båda dagarna. Den första dagen som var fylld med aktiviteter avslutades med 

en middag i en fin stämning. Den andra dagen började med Torbjörns presentation om 

ojämlika mönster i hållbarhetsarbetet, och Pirjos föreläsning om interkulturalitet. Sedan var 

det dags att träffas i egen cirkel. 

Vi som hade bemötandefrågor i fokus träffades och jag hade sju deltagare i min cirkel, 

varav två kom att hoppa av forskningscirkelarbetet under resans gång på grund av olika 

förhinder. Mötet började med en kort presentation. Efter några ord om mig själv presenterade 

cirkeldeltagarna sig. Deltagarna kom från AU-centrum20 i Flen, biblioteken i Flen och 

Hälleforsnäs, Flens Bostads AB, informationsenheten i Stadshuset i Flen samt sim- och sport-

hallen i Flen. Cirkeln hade alltså en bred deltagarkombination där bemötande är en del av 

deras vardag på jobbet.  

I relation till det perspektiv om forskningscirklar som presenterades av Pirjo under den 

första dagen pratade jag kort om att inom vår cirkel skulle ömsesidighet, respekt för åsikter, 

jämlika relationer och tystnadsplikt om ämnen som kan skada personers integritet råda. Att 

tala om regler och principer gällande för vår cirkel var ytterst viktigt för ett fritt samspel 

mellan oss som praktiker och forskare i den anda som våra forskningscirklar skulle ha. Efter 

ett kort samtal om några centrala reflektioner från dagen innan började vi prata om vad som 

var centralt för var och en av deltagarna. Det var inte så tydliga bemötandefrågor som lyftes, 

emellertid innehöll resonemangen en hel del saker som kunde utgöra frågor för det vidare 

arbetet. Under samtalen kom några gemensamma intresseområden fram. 

                                                           
20 AU-centrum är förkortning för Arbetsmarknads- och Utbildningscentrum i Flen som arbetar med frågor kring 
arbetsmarknad, introduktion, integration, vuxenutbildning, kompetensutveckling, konsumentvägledning samt 
budget- och skuldrådgivning. 



74 
 

Ett av intresseområdena var hantering av frågor om ansvarsfördelning i relationer mellan 

människor i allmänhet och mellan tjänstemän och medborgare i synnerhet. Detta intresse-

område hade sin grund i svårigheter eller problem med gränssättning i vissa sammanhang där 

kommunicerande parter hade olika makt- och inflytandemöjligheter. Det kunde exempelvis 

handla om var gränsen ska gå för att säga till en människa att ”du ska göra …” si och så. 

Ett annat intresseområde handlade om hanteringen av frågor om fördomar, nedvärderande 

uttryck, stämpling, diskriminering et cetera i vardagliga möten mellan tjänstemän och person-

er med utländsk bakgrund, eftersom det som kallas ”vardagsrasism” tar sin näring från sådana 

attityder och ställningstaganden. I relation till dessa frågor var etnocentrism, bristande 

kunskaper, stereotypifiering, tjänstemännens möjligheter till att göra skillnad och ”avslöj-

anden” avseende diskriminerande handlingar och deras konsekvenser intressanta att fundera 

över. 

Hanteringen av frågor om den lokala samhörighetskänslan var ett annat intresseområde. 

Ibland förekommer det att de städer som vi lever i inte är så förankrade hos oss och vi känner 

inte en någon trygghet hos och ”stolthet” över den stad vi lever i. Det kan leda till att vi inte 

känner oss som en del av den kontext vi lever i, vilket även kan påverka relationerna mellan 

människor i samma stad. 

Ett ytterligare intresseområde handlade om hanteringen av frågor om ”vi”-känslan inom 

kommunen. Här efterlystes mer öppenhet hos kommunal personal gentemot stadsborna. Detta 

kunde i sin tur bidraga till en starkare ”vi”-känsla som skulle vara en viktig del av de förut-

sättningar som behövs för välfungerande relationer mellan kommunal personal och med-

borgare. 

Intresseområdena handlar egentligen om att kunna hitta gemensamma beröringspunkter 

mellan människor med olika sociala tillhörigheter. Det kan handla om ökade kontaktytor 

mellan medborgare, mellan medborgare och kommunal personal, samt mellan kommunal 

personal. Intresseområden var centrala för bemötandefrågor på olika nivåer och i olika 

kontexter. 

Fram till det första mötet i Flen skulle varje deltagare fundera över alla dessa intresse-

områden och reflektera över hur vi skulle hantera dessa frågor utifrån våra egna erfarenheter. 

Deltagarna från informationsenheten i Stadshuset föreslog att vi kunde träffas i stadshuset och 

så blev det också. Vi bestämde att träffas där den 22 mars 2010. Om deltagarna ville och hann 

kunde de skriva ner egna reflektioner om de gemensamma områdena.      
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Som en främling i Flen … 

Jag skulle åka till Flen för första gången den 22 mars och var lite nervös om jag skulle komma 

fram i tid och hitta Stadshuset. Deltagarna hade talat om att Stadshuset låg mitt emot tåg-

stationen, men ändå hade jag en känsla av osäkerhet. Jag brukar tänka på olika perspektiv om 

främlingen vid resor till eller besök på nya platser och fastna vid en av den klassiska 

sociologins framstående teoretiker, Georg Simmels, syn på främlingen. 

Enligt Simmel (1981) är främlingen den potentiella vandraren. Simmels främling är både 

”lösgjord” från varje given punkt i rummet och ”fixerad” till en sådan, vilken innebär att 

främlingen både är ”nära” och ”avlägsen”. Jag skulle vara ”bunden” till Flen under några 

månader, men jag var samtidigt ”lösgjord” i relation till Flen ur ett längre perspektiv. Hos 

Simmel är det därför möjligt att som främling ha ett ”fågelperspektiv” och utmaningen var om 

jag skulle kunna erhålla ett sådant perspektiv i frågor som handlar om bemötande i Flen. 

När jag kom fram i Flen och gick ut från stationens huvudentré såg jag Stadshuset direkt. 

Denna ”närhet” mellan tågstationen och stadshuset är inte unik för Flens kommun. 

Exempelvis finns en sådan närhet mellan tågstationen och Stadshuset/kommunhuset även i 

städer såsom Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Jag har liknande minnen även från 

Kurdistan och Turkiet. Jag tror att det är ett visst mönster avseende närheten mellan tågstation 

och byggnader såsom stads- eller kommunhus och andra statliga byggnader.   

Cirkelmötet i Stadshuset inleddes med en smakrik lunch och redan under lunchen diskut-

erades de intresseområden som bestämdes på Aronsborg den 19 februari. Samtliga deltagare 

utom en var med på mötet. Samtalen var först av allmän karaktär och vi hade ännu inte några 

tydliga punkter avseende vad cirkeln skulle arbeta vidare med, utöver de intresseområden som 

vi formulerade vid mötet på Aronsborg. Efter samtalen bestämde vi att undersöka hur 

proceduren kring ensamkommande barn från Migrationsverket till mottagningen i Flen går 

till. Jag skulle söka efter underlag om den formella proceduren kring ensamkommande barn 

och ungdomar på nationell nivå, medan en av deltagarna skulle söka information om 

proceduren kring ensamkommande barn och ungdomar i Flens kommun. Tanken var att 

identifiera de problem som finns i olika delar av proceduren kring ensamkommande barn och 

ungdomar för att kunna inleda en diskussion om möjliga handlingsformer gentemot dessa 

problem. 

Under mötet diskuterades även en del intressanta personliga upplevelser och erfarenheter av 

bemötande av barn och ungdomar med utländsk bakgrund som vänder sig till myndigheter 

och när de är deltagare i olika aktiviteter. Ett av ämnena handlade om betydelsen av männi-

skors kulturella och etniska bakgrund för bemötande. Ett annat ämne handlade om könets 
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betydelse för bemötande. En av deltagarna nämnde att den upplevde att kontakten och 

kommunikationen med ungdomar kanske kunde fungera bättre om ungdomarna mötte 

personer med samma eller närliggande kulturell och etnisk bakgrund. Jag tyckte att det var en 

intressant observation som kan gälla i vissa sammanhang, men som också kan bero på den 

inställning som en person visar vid bemötandet. Det nämndes också att det finns en del 

upplevda nackdelar med att vara kvinna i möten med pojkar vilka kommer från miljöer med 

manlig dominans. Här ville deltagaren påpeka att de traditionella könsrollernas betydelse för 

pojkarnas socialisation kan påverka mötena.      

I slutet av mötet föreslog jag att vi skulle läsa två böcker vid sidan om det konkreta 

cirkelarbetet. Den ena var Marjaneh Bakhtiaris (2006) bok Kalla det vad fan du vill och den 

andra var Pontus Herins (2008) bok I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra, vilken 

kom att läsas även i två andra forskningscirklar. Jag tyckte att båda böckerna passade bra till 

bemötande på både privat och offentlig nivå eftersom båda böckerna innehåller intressanta 

relationer i två olika kontexter i Sverige. Först, till nästa möte, skulle deltagarna läsa 

Bakhtiaris bok och därefter skulle Herins bok läsas. 

 

Vid ett vägval … 

Den 26 april 2010 träffades vi på biblioteket i Flen. Fikat var väl förberett. Innan vi började 

mötet hade vi ett samtal om biblioteket som mötesplats. Enligt ett kommunalt beslut skulle 

biblioteket fungera som en mötesplats där bland annat ungdomar kunde träffas, läsa tidningar 

och tidskrifter, använda datorer, göra sina läxor et cetera. Men under samtalet kom det 

exempelvis fram att antalet datorer inte var tillräckligt och att en dator ofta var trasig. Vidare 

lyftes det att det exempelvis enbart finns ett lexikon som kan användas av somalier vid över-

sättningar mellan svenska och somaliska.  

Vi hade tre punkter på dagordningen: Proceduren kring mottagandet av ensamkommande 

barn, reflektioner om Bakhtiaris bok Kalla det vad fan du vill och förberedelse inför nästa 

träff. En deltagare fick förhinder inför mötet och en annan deltagare från Flens Bostads AB 

hoppade av från cirkeln även om hon var intresserad och engagerad på mötet på Aronsborg.  

Jag gick igenom proceduren kring mottagandet av ensamkommande barn utifrån officiella 

dokument. Därefter inleddes ett samtal om detta mottagande. Deltagarna reflekterade över 

processen utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser, och jag utifrån egen forskning. Även 

om vi inte hade samlat kunskap om proceduren i Flen blev diskussionen tillräcklig bra, tycker 
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jag. I diskussionen framkom att många aspekter är invävda i varandra avseende 

ensamkommande barns vardag i Flen.  

De underlag som vi hade från Migrationsverket tydde på några viktiga problem. Enligt 

Migrationsverket (2010) var bristen på platser fortfarande ett akut problem. Verket hade 

anordnat olika aktiviteter för att engagera fler kommuner i mottagandet av ensamkommande 

barn. Situationen i ankomstkommunerna såsom Solna, Sigtuna, Mölndal och Malmö hade 

förvärrats, enligt Migrationsverket. I april 2010 stannade ungefär 720 ensamkommande barn 

kvar i sina ankomstkommuner i väntan på anvisning till andra kommuner. ”Trots ett antal 

pågående dialoger med potentiellt nya kommuner dominerar en avvaktande hållning från 

landets kommuner”, påpekade Migrationsverket (2010) i loggboken om ensamkommande 

barn mellan 2005-2009. Risken var stor att situationen skulle bli värre framöver. Behovet av 

mer samordning och samarbete mellan myndigheter är därför en viktig aspekt som har stor 

betydelse för det gemensamma ansvaret mellan berörda myndigheter och organisationer 

(Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting & Socialstyrelsen, 2010). 

Eftersom alla deltagare inte fått tag på Bakhtiaris (2006) bok i tid blev det inte mycket 

diskussion om boken. Ändå fördes samtal om boken vilket väckte nya undringar och frågor 

om möten och relationer vid, över och bortom etniska och sociala tillhörigheter. Boken är 

fylld med exempel på spänningar på grund av aspekter såsom kön, etnicitet, generation och 

social grupp där en ung flicka från en iransk familj har en svensk pojkvän. Möten mellan 

familjerna, fördomar, pappan som lever i sina tidigare ”drömmar”, mamman som försöker 

”passa” in i Sverige och en hel del andra dilemman vävs på ett intresseväckande sätt in i 

boken.   

I cirkelmötena brukade vi ha mycket livliga diskussioner med ett brett spektrum. Emeller-

tid behövde vi precisera våra frågor om bemötande. Som en del av detta bestämde vi att till 

nästa cirkelträff skulle var och en komma på en fråga/ett problem/ett fall som vi vill ha ett 

svar på, reflektera över eller diskutera kring. I samband med detta skulle varje deltagare 

fundera över exempel på bemötande där bemötandet fungerat utan stora problem. De frågor, 

problem eller fall som deltagarna skulle formulera behövdes inte vara helt renodlade och de 

kunde vara preliminära undringar om konkreta exempel som vi kunde försöka bearbeta 

framöver. Vid precisering och formulering av dessa frågor, problem eller fall kunde 

deltagarna använda båda egna och arbetskollegors erfarenheter och upplevelser om möten där 

tjänstemän och personer med utländsk bakgrund kommer i kontakt med varandra. Avseende 

samrådet med arbetskollegor kunde deltagarna föra informella samtal med några av dem 



78 
 

avseende deras erfarenheter och upplevelser. Om vissa frågor, problem eller fall ansågs vara 

känsliga och kunde vara problematiska att ta upp kunde deltagarna formulera om dem. 

Tanken med det här upplägget var att vi vid vårt nästa möte den 24 maj skulle gå igenom 

dessa frågor, problem och fall och försöka göra en arbetsdelning som skulle fungera som 

förberedelse inför kommande möten. En annan viktig aspekt var att förarbetet till dessa upp-

gifter inte skulle påverka deltagarnas arbetsrutiner utan kunde genomföras vid sidan om. De 

två deltagare som inte kunde vara med på mötet informerades om mötets innehåll. 

 

Fältarbetet inleddes … 

Mötet den 24 maj 2010 ägde rum på AU-centrum i Flen med ett fint dukat fikabord. Efter ett 

inledande samtal om språkets och den kommunala informationens betydelse för 

kommunikation, pratade vi om de frågor, problem och fall som deltagarna formulerat. 

Deltagare från Flens bibliotek kom med en fråga som handlade om hur det skulle vara 

möjligt att väcka intresse hos ungdomar med utländsk bakgrund så att biblioteket kunde bli en 

mötesplats. Eftersom biblioteket skulle vara en mötesplats, enligt beslutet av kommunen, var 

frågan intressant avseende vad skulle behövas för att Flens bibliotek skulle bli en mötesplats i 

praktiken. Därför hade denna fråga en central betydelse för biblioteket. Deltagare från 

Stadshuset tog med sig en fråga om informationsflödet med fokus på hur detta fungerar. 

Frågan var kopplad till information på olika språk: Hur fungerar det? Räcker det att hänvisa 

till något informationsblad eller en länk på nätet? Finns det andra sätt att göra informationen 

mer användbar i möten med människor som vänder sig till kommunen för olika ärenden? 

Deltagare från AU-centrum och sim- och sporthallen hade en fråga om idrottens betydelse för 

att bryta segregation. Idrott ansågs, enligt deltagare från AU-centrum och sim- och 

sporthallen, vara en mötesplats inte enbart för barn och ungdomar utan även föräldrar som 

följer med sina barn. 

Reflekterande samtal fördes kring respektive fråga. Frågorna utgjorde en bra grund att gå 

vidare på. Efter samtalen gjordes en gruppindelning: En grupp bestående av två deltagare från 

biblioteket, en grupp bestående av två deltagare från stadshuset och en deltagare från sim- och 

sporthallen. Det var inte klart på vilket sätt deltagaren från AU-centrum kunde vara med och 

därför bestämdes att deltagaren från sim- och sporthallen skulle fortsätta själva. Deltagaren 

från AU-centrum kunde komma med sina egna frågor i efterhand. Varje grupp/deltagare 

skulle formulera två frågor som anses vara intressanta att arbeta med under resten av 
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cirkelarbetet och skulle skicka dessa frågor till cirkelmedlemmar inom en vecka. Dessa frågor 

blev följande: 

 

• Hur får vi invandrargrupper (unga som gamla) till biblioteket? 

• Hur bemöter vi dem på bästa sätt (när de väl kommer) gällande information, litteratur 

och så vidare? 

• Hur väl tar Flens kommun emot de invandrare som kommer till våra olika instanser? 

• Hur ger vi information (språkförbistringar, svårigheter och missuppfattningar)? 

• Hur upplever invandrarfamiljen mottagandet, bemötandet och informationen som ges 

av Migrationsverket respektive i kommunen? 

• Hur får man barnfamiljer med invandrargrupper att bada och att få barnen i simskolor 

eftersom det är en bra mötesplats för bra kontakter?  

• Hur kan vi informera familjer med invandrarbakgrund (när de kommer) om hur man 

gör i ett badhus? (information på olika språk, varför man duschar före badet et cetera.) 

  

Dessa frågor skulle vi fundera över fram till cirkelmötet den 20 september och vid mötet 

skulle vi komma att prata om en studie som fokuserar på dessa frågor. Ambitionen för mötet 

var att bestämma en färdriktning utifrån de formulerade frågorna. Sim- och sporthallen i Flen 

blev vår mötesplats för denna cirkelträff. Hembakade goda bullar var på fikabordet denna 

gång. Vid ingången såg vi många unga tjejer och pojkar som var där för att utöva olika 

aktiviteter. 

På mötet pratade vi mest om de formulerade frågorna ovan, hur vi skulle gå vidare et 

cetera. Eftersom var och en per grupp/deltagare hade utfört ett visst förarbete och hade en del 

funderingar blev det tydligt att deltagarna ville genomföra en liten studie och utifrån denna 

göra en presentation vid avslutningen i december. Efter samtalen bestämdes att respektive 

grupp/deltagare skulle skriva en text på en till tre sidor om de frågor som 

grupperna/deltagarna har valt ut. En viss datainsamling skulle göras genom intervjuer, inform-

ella samtal och avgränsade enkäter beroende på tid och resurser. 

På mötet fördes även ett samtal om Herins (2008) bok I Djursholm och Tensta kindpussar 

vi varandra. Eftersom samtliga deltagare i god tid haft tillgång till en egen bok, från 

JämBredd, framfördes mer konkreta synpunkter kring den här boken. Boken handlar om 
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själva författaren, Pontus Herin som är uppvuxen i Djursholm i Stockholm och som 

tillsammans med sin familj flyttar från Djursholm till Tensta i Stockholm. Herin berättar sina 

upplevelser och erfarenheter på ett intressant sätt. Vidare är boken fylld av kontraster, jäm-

förelser, föreställningar och fördomar som sätts på prov på olika sätt och nivåer. Liksom 

Bakhtiaris (2006) bok Kalla det vad fan du vill passade Herins bok också bra för vår cirkel om 

bemötande.   

På mötet gav jag informationen om att JämBredd skulle ha ett möte med ledningsgruppen i 

Flen den 29 oktober där det förväntades att forskningscirklarna skulle göra korta presen-

tationer om arbetet som pågått. Om viljan fanns kunde alla deltaga, men det var inte ett krav. 

De som tänkte deltaga kunde prata om vårt forskningscirkelarbete utifrån sitt deltagar-

perspektiv. Som en del av denna presentation kunde de även tala om det arbete som de 

genomfört och planerat att genomföra kring sina egna frågor. Jag skulle också närvara på 

mötet, men det var ytterst viktigt att deltagarna själva pratade om det som hänt i och genom 

forskningscirkeln. Jag återkom till ledningsgruppsmötet vid olika tillfällen efter cirkelmötet 

den 20 september. I slutet av mötet hade vi rundvandring i sim- och sporthallen och fick 

information om de dagliga aktiviteterna.   

Vår cirkel hade sin näst sista träff i Stadshuset i Flen den 25 oktober. Då presenterades fält-

arbeten genomförda inom ramen för de egna frågorna. Vid detta möte märktes mycket tydligt 

att deltagarna hade utvecklat ett brinnande intresse för de praktiska frågor som de utvecklat 

under resans gång. Det bäddade för att de ville skriva en text tillsammans. Det väckte också 

tanken om att utveckla en sådan text till en förstudie. Deltagarna var mycket intresserade av 

att skriva fram en text som kunde användas vid avslutningen på Aronsborg. För att underlätta 

sammanställningen av de olika underlagen till en sammanhängande text lovade jag att komma 

med ett förslag till denna förstudies upplägg.  

Nu fanns det ingen tvekan om att färdriktningen för resan var Aronsborg och skrivandet av 

en egen text i form av en förstudie. Den utbildningsdag som anordnades i Flen för samtliga 

kommunala chefer den 29 oktober blev ett tillfälle att visa upp denna färdriktning. Här talade 

deltagarna från olika forskningscirklar inför sina chefer om vad de åstadkommit, om sina 

upplevelser, undringar och så vidare. Tillgängligheten av ”burkini”21, ett badplagg för kvinnor 

                                                           
21 Burkini (även burqini), som anses vara en mix av burka (även burqa) och bikini, har designats av Aheda 
Zanetti, en kvinna med libanesisk bakgrund som bott i Australien sen hon var 2 år gammal. Zanetti har fått 
patent på detta plagg som anses vara en möjlighet för kvinnor och tjejer som inte vill ha bikini och andra typer av 
badkläder som anses gå emot de traditionella muslimska reglerna. Zanettis företag har utvecklat kläder även för 
andra sportaktiviteter under namnet ”Hijood sportswear”. För mer om burkini och andra liknande kläder se 
http://www.ahiida.com. Burkini säljs även på den svenska marknaden. För försäljningen på nätet se exempelvis 
http://www.badklader.se/se/grp/burqini.php.   
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och unga tjejer som inte vill ha bikini eller andra ”avslöjande” badkläder, i sim- och 

sporthallen hade nämnts på våra tidigare cirkelmöten men när detta nämndes vid presenta-

tionen för cheferna väckte detta intresse även hos en del av dem. Tanken med burkini är att 

möjliggöra för kvinnor och tjejer med muslimsk bakgrund att komma till sim- och 

sporthallen. I grupparbeten under förmiddagen diskuterade en del deltagare uppgifterna i 

forskningscirkeln med sina chefer och dessa upplevdes som positiva. Jag såg glädjen hos 

deltagare från min cirkel när de blev klara med presentationen av arbetet i och genom vår 

cirkel. Denna presentation fungerade som ett prov inför Aronborg och viljan att gå vidare med 

förstudien förstärktes.  

 

Från fältet: ”Välkommen till Flens kommun …” 

Som jag nämnde i inledningen presenterade cirkeldeltagare en studie vid avslutningen på 

Aronsborg. Deltagarna var tryggare och säkrare på Aronsborg den 3 december jämfört med 

presentationen på utbildningsdagen för chefer den 29 oktober i Flen. Studiens titel 

”Välkommen till Flens kommun – en studie om bemötandefrågor i kommunal service i Flens 

kommun” har en illustrerad bild på omslaget. På bilden syns texten ”Välkommen till Flen – 

bäst på bemötande 2011”, vilket speglar en vision för Flen. Vid ett samtal nämnde deltagarna 

att visionen för 2011 säkert inte var optimal, men jag gillade själva tanken. 

Studien är disponerad med en kort inledning22 där information om JämBredd ges och det 

breda deltagandet från Flens kommun för förändringsarbete i mångfaldsfrågor påpekas. Där 

efter redogörs för problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Syftet formuleras som 

följande: 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur Flens kommun och dess anställda förhåller sig till begreppen 
bemötande och mångfald, samt identifiera i vilka situationer problem kan uppstå. Genom att medvetandegöra 
frågorna runt mångfald och bemötande får deltagarna möjlighet att reflektera över egna värderingar och 
åsikter. Därmed höjs medarbetarnas kunskaper inom bemötande- och mångfaldsfrågor. 

 

Därefter presenteras sex frågeställningar vilka anses täcka de områden cirkeldeltagarna 

arbetar i och även är en precisering av syftet. Författarna kombinerar, med andra ord 

triangulerar, datainsamlingsmetoder genom att använda enkäter och intervjuer utöver littera-

turgenomgång (böcker, tidningsartiklar och rapporter) som handlar om mångfald, integration, 

bemötande och fördomar. Ett begränsat antal besökare på Flens och Hälleforsnäs bibliotek har 

                                                           
22 Denna korta sammanfattning av studien baseras på den version som presenterades på Aronsborg 2010-12-03. 
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svarat på enkäter, medan ett visst antal deltagare inom kommunens SFI-undervisning, 

personal i stadshuset och besökare på sim- och sporthallen har intervjuats. 

Resultatet visar att besökare överlag är nöjda med biblioteken som upplevs som viktiga 

mötesplatser. Att inhämta information via tidningar och Internet och att hålla sig informerad 

om vad som händer i sitt ursprungsland och i resten av världen anses vara övriga anledningar 

för att besöka biblioteken. Enligt studien är kommunens sim- och sporthall en bra mötesplats 

där människor kan knyta kontakter med varandra. Sim- och sporthallen är öppen för alla och 

kan alltså fungera som en mötesplats och skapar för nya möjligheter för att utveckla nya 

relationer. Deltagande i sportaktiviteter ökar individers möjligheter till lärande av det svenska 

språket, enligt studien. Resultatet visar också att språkförbistringar uppstår mellan tjänstemän 

och nyanlända. Information om rättigheter och skyldigheter finns vare sig på hemspråket eller 

på lättläst svenska. Därför använder receptionspersonalen sig av en kombination av kropps- 

och teckenspråk vilket tar mer tid jämfört med liknande fall där det inte finns problem med 

det talande språket. Enligt studien påverkar språkförbistringar och bristande stöd hur personer 

i behov fyller i blanketter och införskaffar lämpligt underlag till ansökningar för försörjnings-

stöd. 

I diskussionen argumenteras för att biblioteken ska fungera som platser för möten mellan 

olika kulturer och människor där även nyanlända kan öva och lära sig språket, och att vara 

med aktiviteter för ökat lärande. Vidare påpekas behovet av ett ökat samarbete mellan 

fritidsgårdar i kommunen. Att ha mentorer eller kontaktpersoner som kan stötta och lotsa 

nyanlända i ”samhällets labyrinter” anses underlätta övergången mellan nyanländas 

introduktion och egen försörjning. I studien föreslås också funktionen av en extra resurs med 

somaliska språkkunskaper i som ska arbeta i receptionen på Flens kommunhus och att 

kommunen kan ha lättläst information om sin verksamhet både på webben och i informations-

foldrar. För att kunna säkerställa informationsflödet till nyanlända, från ankomsten till 

kommunen till och med självförsörjning, understryker studien behovet av ett mer utvecklat 

samarbete mellan Migrationsverket och Flens kommun. 

Även om studien genomfördes med begränsade resurser är det preliminära resultatet på 

flera sätt intressant avseende bemötandefrågor. Resultaten kan tillsammans med deltagarnas 

egna erfarenheter från cirkelarbetet tas tillvara i kommunens fortsatta utvecklings- och föränd-

ringsarbete. 
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Utvärderande återblickar … 

När jag funderar över det som hänt under tiden mellan JämBredds kick-off och kick-outen på 

Aronsborg kan jag utan tvekan säga att det har varit en lärorik process både för cirkel-

deltagarna och för mig som cirkelledare. Vid avslutningen på Aronsborg fick cirklarna, utöver 

övriga sessioner för samtliga forskningscirklar, två arbetspass för varje cirkel, där en del 

utvärderande synpunkter från cirkeldeltagarna kom fram. De synpunkterna var i olika 

avseenden intressanta. 

En av synpunkterna, som påpekades av flera deltagare i olika cirklar, handlade om att 

deltagarna önskade mer tid för reflektioner och förberedelser mellan cirkelträffarna. Denna 

tidsbrist har kopplingar till andra synpunkter om cirkelarbetet eftersom tillräcklig tid kunde 

bädda för möjligheten till fler reflektioner och förberedelser, samt även fördjupa sig i vissa 

frågor. 

Behovet av flera träffar på olika platser än dem som vi varit på var en annan synpunkt. Vi 

hade våra möten på olika ställen vilket gett en annan doft i processen genom att få 

information om respektive ställe på plats. Två av mötena var i Stadshuset, ett i biblioteket, ett 

i AU-centrum och ett i sim- och sporthallen och med dess trevliga värdar innebar besöken 

även en upptäcktsresa för mig. Under vårt sista möte i Stadshuset kom förslaget att ordna ett 

studiebesök till Tensta. Möjligheterna till ett sådant besök skulle undersökas, men själva 

tanken är ett tecken på den nyfikenhet som uppstått under resan gång, kanske speciellt en 

nyfikenhet som Herins (2008) bok I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra skapat. Jag 

vet inte om detta besök blir av någon gång, men förslaget om att göra en resa tillsammans 

med forskningscirkeln var intressant. 

Utvärderande återblickar visar att deltagarna ville veta mer om bemötandefrågor framöver 

och att de vill arbeta vidare med dessa frågor. Under resans gång märktes också att resurserna 

inte var tillräckliga, bland annat genom kommentarer som att det är ”för lite folk på jobbet”. 

”Medmänskligt bemötande och leende är en viktig lärdom”, enligt en av deltagarna. Den 

fältstudie som deltagarna gjort uppfattade de också som lärorik, vilket syns i både enkäter och 

intervjuer. ”Vår undersökning visar att vissa saker inte märks när man inte är med i händelser 

och har nära kunskaper om dem”, uttryckte en av deltagarna. 

En annan aspekt som nämndes vid samtalen var att kunskaper erhållna från forsknings-

cirkelarbetet och JämBredd borde tas tillvara på deltagarnas arbetsplatser. Detta togs även upp 

på utbildningsdagen för chefer i Flen den 29 oktober 2010 tillsammans med rekommenda-

tionen att cheferna kunde använda kunskaperna erhållna från forskningscirklarna i vardaglig 

verksamheten, verksamhetsplanering och internutbildning. 
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Jag som cirkelledare har också sett den förändring och den nyfikenhet som ligger bakom 

dessa uttalade erfarenheter och synpunkter. Processen var lite ”trögare” i början, men tog fart 

när frågor konkretiserades och fältarbeten inleddes. Cirkelarbetet har varit mycket lärorikt för 

mig med tanke på att jag fick se frågor och problem utifrån praktikers perspektiv i en 

kommun som är mycket känd för sitt flyktingmottagande. Det var också intressant att se hur 

forskare och praktiker, som vi i vår cirkel, samspelar utifrån egna förståelseramar och förut-

sättningar.  

Efter varje cirkelmöte träffades vi som cirkelledare för utvärderande summeringar av och 

erfarenhetsutbyten om cirklarna. Eftersom de flesta av oss ledare för forskningscirklarna var 

det för första gången var dessa möten lärorika. Perspektivbyte eller perspektivväxling var en 

central aspekt som nämndes med koppling till cirkelarbetet. Flera av oss påpekade vissa över-

raskningsexempel eller ”aha-upplevelser” om våra intryck från cirkelmötena. 

 

En epilog … 

Det bemötande som vi har haft i fokus i vår forskningscirkel handlar om det kommunala 

bemötandet på AU-centrum, biblioteket, sim- och idrottshallen samt Stadshuset. Huvudfokus 

har varit på frågor där personal möter personer med utländsk bakgrund i olika ärenden. I detta 

avseende får utländsk bakgrund en speciell betydelse för bemötandefrågor. 

Kopplingen till utländsk bakgrund gör att synen på mångfald och integration hos inter-

agerande parter blir ytterst viktig att ta hänsyn till i fråga om bemötande inom Flens kommun. 

Vi kan skilja mellan normativ och deskriptiv användning av begreppet mångfald. Den 

normativa användningen syftar på att ha ett önskvärt tillstånd med tanke på fördelningen av 

vissa kännetecken som till exempel klass, kön, etnicitet och ålder inom ett samhälles sociala 

struktur medan den deskriptiva användningen syftar på den blotta befintligheten av dessa 

kännetäcken inom ett och samma samhälle eller land (Westin m.fl., 1999).  

Om det samhälle som vi lever i uppfattas som ett samhälle präglat av mångfald med olika 

sociala tillhörigheter eller som ett samhälle med ”värdar” och ”gäster” påverkar detta före-

ställningarna om integration och andra relaterade frågor där bemötande är en viktig del. 

Svaren på frågor såsom ”Vem och under vilka villkor bestämmer ramarna för integration?”, 

”Vem skall integreras till vad och hur?” har betydelse även för ramarna för bemötande. 

”Missbruket” av begreppet integration i helt olika sammanhang har bäddat för diskussion-

er om behovet av nya begrepp och jag tycker att diskussionerna om nya alternativa begrepp är 

givande och intressanta. Men vissa grundfrågor som lett till ”missbruket” av begreppet 
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integration kvarstår när vi ser vad som kopplas till de nya alternativa begreppen. Egentligen 

har problemet nära kopplingar till hur vi hanterar frågor om sociala kategoriseringar såsom 

”majoritet” och ”minoritet”, ”överordnad” och underordnad”, ”norm” och ”avvikande”, 

”normal” och ”onormal”, ”bekant” och ”främmande”, ”etablerad” och ”outsider” et cetera. 

Dessa indelningar kan utgöra grunden för kategoriell ojämlikhet (jfr Tilly, 2000) och i sin tur 

kan bädda för olika ”vi och dem”-tänkanden beroende på kontext och tidsanda  

Historiskt kan vi se att liknande frågor avseende människor med funktionsnedsättning, 

arbetare, fattiga, kvinnor, invandrare, homosexuella och så vidare har lyfts. Det är därför 

ytterst viktigt att ställa frågan ”Vem skall integreras till vad och hur?” för att kunna förstå 

vilka intressen som bejakas, vilka intressen som utesluts, vilka som har makten över ramarna 

för integration et cetera. Annars finns det alltid risk att hamna i en ensidig process där 

asymmetriska förhållanden råder; krav ställs enbart på exempelvis ”minoriteter”, ”under-

ordnade”, ”avvikande”, ”onormala”, ”främmande”, ”outsiders” även om argument om att 

processen är grundad på sådant såsom ”universella normer och värderingar”, ”våra 

demokratiska normer och värderingar” upprepas. För att kunna komma ifrån sådana problem 

behövs det flerdimensionella perspektiv såsom intersektionalitet (jfr de los Reyes & Mulinari, 

2005), interkulturalitet (Lahdenpera, 2008; jfr Lahdenpera & Lorentz, 2010) och interetnicitet 

(Aytar, 2007), där olika aspekter interagerar med varandra även om dessa aspekter väger 

olika. 

Eftersom bemötande är en form av mellanmänskliga relationer är det viktigt att även sätta 

bemötande i ett sådant bredare perspektiv. Martin Buber (1994) är en av dem som med en 

tydlig medmänsklighet har skrivit en hel del om grundpelarna för mellanmänskliga relationer. 

Enligt Buber är relationen ”Jag–Du” grunden för att ett äkta samtal eller en äkta dialog skall 

kunna föras. Vi upplever, enligt Buber (2004), att vår samtalspartner till sin existens är en 

annan med ett unikt och särpräglat sätt som ”till sitt väsen” är annorlunda än vårt eget. Genom 

utveckling av ömsesidighet och genom ”att uppfatta motpartens personliga närvaro” kan det 

mellanmänskliga förhållandet blomma upp i ett äkta samtal eller i en äkta dialog (Buber, 

2004, s. 41–55).   

Det centrala här är att i mellanmänskliga relationer kunna skapa och upprätthålla ett 

förhållningssätt som karakteriseras av ”Jag–Du”, subjekt–subjekt, i stället för ”Jag–Det”, 

subjekt–objekt. Det utgör en av grundpelarna i Bubers (2004) syn på mellanmänskliga 

relationer. Är det möjligt att tänka på ”den andre” på det sätt som Buber (2004) argumenterar 

för, även om det alltid finns risk att hamna exempelvis i ”Tvångskammaren” eller 

”Mörkrummet” (Skau, 2007)?  
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Mitt svar är ”Ja, det är möjligt, även om det alltid inte är lätt” och jag väljer att avsluta 

denna berättelse med ett citat från Stefan Einhorn som ger ett perspektiv, ett praktiskt 

filosofiskt argument för vad det innebär att vara en medmänniska i mellanmänskliga 

relationer oavsett de förekommer i offentliga eller privata sfärer: 

 
 

I en betydelse är vi alla medmänniskor. Vi har alla relationer till andra människor. Vi är en del i ett 
sammanhang, vare sig vi vill det eller inte och vare sig vi gör gott eller ont. Men i djupare betydelse av ordet 
”medmänniska” ställs större krav än så. Nu handlar det inte bara om att ha relationer utan också om vad vi 
gör av dem. Äkta medmänniskor finns där för andra, både i det lilla och i det stora. De ser och lyssnar sin 
nästa. De respekterar andra och de sviker inte när de är behövda. De ska vara kapabla att fatta goda beslut. 
Och när de gör fel eller misslyckas ger de inte upp, utan försöker igen, och igen. Låter det svårt? Javisst, men 
vem har sagt att det är lätt att vara en sann (med)människa? (Einhorn, 2007, s. 210) 
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Kapitel 4  

 

Finns det gränser för öppenheten?  

En forskningscirkel inom omsorg i Flens kommun 

 

Ildikó Asztalos Morell 

 

Omsorg och mångfald – tankar inför lanseringen av en forskningscirkel  
Omsorgens utbyggnad i Sverige under sjuttiotalet var den stora omvandling som gav arbets-

tillfällen till kvinnor. Arbeten som tidigare sköttes obetalt blev nu professionaliserade och 

omsorgsarbetet växte fram som ett kvinnoyrke där femininitet blev kopplad till yrkes-

identiteten. Normen för ”vårdaren” blev en svensk medelålders kvinna (Sörensdotter, 2009). 

Dagens vårdyrken möter nya utmaningar. Befolkningen åldras allt mer. Delvis på grund av 

den relativt sätt låga nivån påden summerade fruktsamheten för kvinnor,delvis därför att 

medellivslängden blir allt högre (SCB, 2009). Detta innebär ett ökat behov av resurser inte 

minst arbetskraft för att sköta äldre, bland vilka de riktigt gamla blir allt fler. Befolkningen 

har inte enbart åldrats utan även förändrats till sin etniska sammansättning. De senare 

decenniernas invandring har inte enbart lett till ökad mångfald i utbudet av arbetskraft, utan 

även till ökad mångfald bland de omsorgsbehövande.  

Mitt engagemang med att initiera en forskningscirkel inom JämBredd växte fram utifrån 

intresset för de utmaningar som omsorgens nutida omvandling ställer. Vi bevittnar en växande 

mångfald i samhället. Inom ramen för den svenska välfärdsstatens demokratiska samhällsideal 

växer behovet av erkännandet av olika medborgargruppers intressen. Det finns ett ökat behov 

av att belysa svaga gruppers, exempelvis äldres, självbestämmande. Äldres ”empowerment” 

inom omsorgen innebär en ökad makt för de äldre att styra över omsorgens villkor och ett 

stärkt fokus på ett brukarperspektiv (Tornstam & Femling, 1986). Från ett arbetslivs-

perspektiv har jämställdhetsdebatten fokus på kvinnors inträde i manliga yrken. Jämställdhets-

frågan inom omsorgen har problematiserat omsorgsyrkenas svaga ställning på arbets-

marknaden samt omsorgsarbetarnas arbetsvillkor (Trydegård, 2009). Intresset att öka andelen 

män i dessa yrken växer (Eriksson, 2002; Ekstrand, 2005). Liksom omsorgsyrkena under 

sjuttiotalet blev en sluss för kvinnor in i arbetslivet, har dessa yrken idag blivit en sluss som 
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öppnar vägen för många invandrare (här betecknande män och kvinnor med icke svensk 

etnisk härkomst) in i det svenska arbetslivet.  

Men medan olika gruppers krav på erkännande växer formas även motsättningar där olika 

gruppers krav kolliderar. Äldres självbestämmande av utformningen av den vård de får och 

deras uppfattningar om den ideala vårdgivaren som en etniskt svensk medelålders kvinna kan 

hamna i konflikt med krav från andra grupper, såsom män eller invandrare, på att få möjlighet 

att arbeta inom omsorgen. Det förekommer kollisioner av olika intressen i vårdens 

intersektionella möten mellan brukare,23 personal och ledning. Det finns ett ökat forsknings- 

och samhällsengagemang för att belysa dessa paradoxer och forma hållbara lösningar för 

framtiden där olika gruppers intressen kan inkorporeras (Szebehely, 2009; Torres, 2010;). 

Förutom genus, modifierar etnicitet, ålder och klass på liknande sätt individens handlings-

utrymme. Människors liv påverkas av olika maktordningars samspel. De normer som formar 

kvinnlighet och manlighet samspelar med konstruktioner av kön inom olika kulturer, liksom 

med hur man ser på könskonstruktioner i andra kulturer. Ur perspektiv från svensk jämställd-

hetsdebatt är det en vanlig ståndpunkt att kvinnor som bär slöja strider mot den friheten som 

kvinnorörelsen i Sverige har kämpat för. Slöjan uppfattas som en del av ”hederskulturen”. På 

så vis varierar uppfattningen och konstruktionen av kön. Vad som blir normerande bestäms i 

samspel mellan olika maktstrukturer. Utifrån ”svenskhetens” centrala position blir slöjan 

avvikande. Ett intersektionellt perspektiv belyser hur olika maktordningar, liksom genus, 

sexualitet, ålder, etnicitet och klass, är relaterade till och samspelar med varandra (Paulina De 

los Reyes, 2004). Hellre än att betrakta dessa maktordningar på ett additivt sätt, bör man 

studera hur de samverkar. Nina Lykke (2005) argumenterar för att olika maktordningar sällan 

har lika stor betydelse i hur de formar relationer och att kontexten avgör vilka maktordningar 

som har störst inflytande. I samspelet mellan vårdare och vårdad kan kön ha betydelse. De 

äldre kan föredra att ha en kvinnlig vårdare. Ändå kan det förkomma situationer, till exempel 

vid dusch, när vårdarens kön har större betydelse än i andra situationer (Lill, 2007).  

Ovan nämnda reflektioner motiverade att jag, när Jämbredd projektet påbörjades, föreslog 

att en grupp med fokus på omsorgsfrågor skulle initieras. Förutom mitt intresse för att öka 

förståelsen för mångfaldsfrågor drivs jag även av ett intresse att hitta hållbara lösningar som 

förenar olika brukargruppers intressen och underrepresenterade gruppers vilja att få inträde till 

omsorgsarbetet. I bagaget tog jag med mig även Amartya Sens (1984) berättigande 

”entitlement”-teori som bland annat fokuserar på fattiga kvinnors och mäns aktörskap. Sen 

                                                           
23 I den här texten kommer de vanligaste begreppen brukare och vårdare användas som synonymer.  
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problematiserar människors förmåga, ”capability”, att omvandla sina resurser till arbete eller 

varor och tjänster som behövs för personlig eller samhällsutveckling. Resurser kan vara alla 

sorters kapital, kanske inte främst ekonomiskt kapital. När det gäller omsorgens olika aktörer 

ställs två positioner i fokus: äldreomsorgsmottagare och äldreomsorgsgivare (Torres, 2010) 

även om det finns andra viktiga aktörer såsom anhöriga som är betydelsefulla för omsorgens 

utformning. Från perspektivet äldreomsorgsmottagare är det viktigt att äldreomsorgen 

utformas på sätt som ger maximalt inflytande åt de äldre och som möjliggör att de kan behålla 

sina förmågor att omvandla resurser till de varor eller tjänster som är nödvändiga för att deras 

behov ska tillfredsställas. Från ett omsorgsgivar/arbetstagarperspektiv blir kompromiss-

färdigheten en väg till ökat mobilitet och integration istället för ökad utestängning och 

segregation. 

 

En forskningscirkel formas 

Deltagarna i min forskningscirkel kom från varierande bakgrund. Det fanns både deltagare 

som arbetade med behovsprövning (LSS handläggare), personaladministration, konsult-

verksamhet (fritidskonsulent) och två deltagare som arbetade ute i omsorgsverksamheten 

(hemtjänstpersonal). Deltagarna kom från tre olika orter: Malmköping, Katrineholm och Flen. 

Även om enheten i Malmköping hörde till Flens kommun och två av deltagarna från 

Malmköping arbetade i samma arbetsgrupp, arbetade de övriga deltagarna i olika organisa-

tioner. Sammansättningen påverkade möjligheterna till utformningen av forskningscirkeln. 

Den gjorde det till exempel svårt att jobba med sammanhängande utvecklingsarbete. Trots 

denna begränsning så utgjorde variationen i gruppen en stor fördel i arbetet. Deltagarna kunde 

bidraga med olika perspektiv utifrån deras mångfacetterade erfarenheter av omsorgsarbete. 

Gruppen visade stor entusiasm. Enligt modellen som övriga forskningscirklar tillämpade 

utformades cirkelarbetets innehåll och mål utifrån gruppens intressen. Vi upprättade ett 

informellt kontrakt. Cirkeldeltagarna skulle styra över såväl inriktningen av arbetet som 

innehållet och arbetsformerna. Min roll skulle vara att leda arbetet i form av diskussioner och 

projektarbete och ta fram relevant forskning som kunde vara av intresse. Vi kom även överens 

om reglerna beträffande sekretess och användning av information.  

Som Max Jakobsson beskriver (Lönnback & Östberg, 2007) kan forskningscirklar 

typologiseras i tre grupper med utgångspunkt i vad de har för mål: 1) kunskapsfördjupning, 2) 

verksamhetsnära forskning, uppföljning och egenutvärdering samt 3) utvecklingsarbete. Målet 

med vårt arbete blev en kombination av vissa aspekter av alla dessa tre typer. Vi engagerade 
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oss i kunskapsfördjupning eftersom vi läste och diskuterade forskning som var relevant för de 

valda frågeställningarna. Vi höll på med verksamhetsnära forskning i och med att ett delmål 

för gruppen blev att utforma ett mindre forskningsprojekt. Några av deltagarna valde även att 

utföra observationer och föra dagbok för att bidraga med beskrivningar av kritiska händelser. 

I avsaknad av ett uttalat uppdrag var det dock svårt att betrakta vårt arbete som en utvärdering 

av den egna verksamheten. Eftersom gruppen var sammansatt av medlemmar från olika 

organisatoriska enheter hade den inte förutsättningar att fokusera på utvecklingsarbete inom 

en konkret organisation. Men jag hoppas att våra diskussioner har varit utvecklande för 

deltagarnas eget arbete och indirekt även för kollegor arbete på de arbetsplatser där grupp-

deltagarna verkar.  

Teman valdes utifrån angelägna frågor för verksamheten och från egna arbetslivs-

erfarenheter. Intresset kom att gälla ett antal områden: 

 

• ”Traditionella” jämställdhetsfrågor kring kvinnors arbetsvillkor 

• Rekrytering av män och erfarenheter om män i omsorgsyrken 

• Rekrytering av och erfarenheter av män och kvinnor med invandrarbakgrund inom 

omsorgen 

• Olika perspektiv på dessa frågor: brukares, omsorgspersonals och ledares  

• Under resans gång kombinerade vi egna reflektioner kring deltagarnas egna 

verksamheter (dagböcker över kritiska händelser, reflektioner) med läsning och 

kunskapsfördjupning. Vi har även formulerat målet att genomföra ett gemensamt 

forskningsprojekt i form av en enkätundersökning.  

 

Reflektion och kunskapsfördjupning 
Vi utnyttjade metoden som baseras på egna reflektioner över ”kritiska händelser”24 inom den 

egna verksamheten. Gruppen övervägde några olika alternativa fördjupningsspår, varav jag 

tänker lyfta två: användning av niqab/slöja inom hemtjänsten samt anställning av män inom 

hemtjänsten. Dessa två frågor kunde skapa jämförelser beträffande motstånd mot den 

avvikande. Komplementärt material samlades in genom deltagarnas miniprojekt. Här 

tillfrågades yrkesgrupper om deras syn på ökad rekrytering av invandrare (som ovan 

betecknande personer med icke svensk etnisk härkomst) respektive män inom omsorgsyrken. 

Deltagarna i forskningscirkeln delade ut en enkät bland områdeschefer i handikappomsorgen i 

                                                           
24 För beskrivning av kritiska händelser se Tryggvason, Sandberg och Sandströms avsnitt i denna bok.  
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Katrineholm som resulterade i tre ifyllda blanketter samt femton insamlade enkäter bland 

personal inom hemtjänster i Malmköping. För min egen del har jag utfört en mindre 

intervjustudie med fem äldre som utnyttjar hemtjänst i Malmköping, varav tre var kvinnor och 

två var män. 

 

Niqab/slöja inom äldreomsorgen 

Frågan om niqab/slöja inom arbetslivet uppmärksammades i svensk media samtidigt som vårt 

cirkelarbete inleddes. Både slöja och niqab hör till klädesplagg som har religiös anknytning 

till islam. Slöjan är en sjal eller huvudduk som döljer håret. Niqab är en slöjvariant som inte 

täcker enbart håret utan hela ansiktet utom ögonen. Burkan täcker även ögonen.25 Samtidigt 

som vår cirkel formades uppmärksammades ett fall i media då en ung kvinna, Alia Khalifa, 

gjort en DO-anmälan (Stjerna, 2009). Hon studerade vid Åsö vuxengymnasium på barnskötar-

utbildningen26 och hade hindrats från att utföra sin praktik inom förskollärarutbildningen 

eftersom hon bar heltäckande niqab. Fallet lyftes upp i diskussionen i cirkeln eftersom 

liknande fall förekom inom hemtjänstens arbetsgrupp. Den största minoritetsgruppen i Flens 

kommun är somalier där kvinnor ofta bär slöja och även här fanns det en slöjbärande ung 

kvinna som skulle göra sin praktik i hemtjänsten. En kompromisslösning utvecklades be-

träffande praktikantens klädsel. Praktikanten ”A” bar jeans under den heltäckande klädseln. 

Klädseln kunde då vikas upp för att undvika att den till exempel skulle bli blöt vid duschning 

av äldre. Hon fick även linda upp sin sjal på arbetsplatsen. Håret skulle fortfarande vara täckt 

men ansiktet blev synligt. Utifrån detta exempel och reflektioner över det medialt 

uppmärksammande fallet påbörjades en livlig diskussion i cirkeln. I det som följer kommer 

olika teman från diskussionen att presenteras. Därpå följer en reflektion kring kopplingar från 

våra teman till diskurser i Sverige och möjliga tolkningar utifrån ett mångfaldsperspektiv. 

  

”Niqab eller silikonbröst” – ett jämställdhetsfråga  

Några av deltagarna jämförde bärandet av niqab med unga amerikanska tjejer som önskar sig 

silikoninplantat i brösten i artonårspresent. ”Niqab eller silikonbröst” lät alternativen, som 

båda ansågs problematiska utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Enligt diskussionen i cirkeln 

man kan tillspetsat kontrastera två olika patriarkala syn i världen. Å ena sidan möter man en 

patriarkal syn som objektifierar och gör kvinnokroppens attribut sexuellt åtråvärda genom att 

                                                           
25 Se Burlin, 2010, s 98 för en diskussion om olika typer av huvudduk.  
26 Se Stjernas (2009) artikel i MT kommunal medlemstidningen i Stockholms län. 
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anpassa dem till sexualiserade förväntningar. Speciellt problematisk ansågs det vara att unga 

tjejer fostras till att mäta sig med det sexualiserade kroppsidealet och att inte acceptera sin 

egen kropp. Å andra sidan ser man kvinnor som anpassar sig till en patriarkal syn som vill 

gömma kvinnokroppen från männens ögon. Män ser förutfattat kvinnans kropp som sexuali-

serad samtidigt som det är kvinnor som ska ”skydda” männen. Det blir kvinnan som ska 

straffas till osynlighet och som ska kontrolleras. Deltagarna ansåg i en vidare mening att båda 

alternativen var främmande för dem och deras egen kroppsuppfattning. Den uppfattningen 

kring vilken gruppen kunde enas var att det är viktigt att känna sig tillfreds med sin 

”naturliga” kropp. Dock uttryckte några deltagare behovet av att ta hand om sin kropp. Detta 

innefattade både fokus på fysisk hälsa och på skötsamt utseende. Deltagarna var överens om 

att en viss kroppsfixering var önskvärd och hälsosam, även om de hade själv olika möjligheter 

att prioritera fysisk träning i sin egen vardag. Två av medlemmarna fick barn under cirkelns 

gång och de flesta var småbarnsmammor med olika prioriteringar i livscykeln. 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan vi hävda att både den amerikanska, sexualiserade 

kroppsuppfattningen och det kvinnokontrollerande/bestraffande27 slöjbärande kvinnoidealet 

ansågs som avvikande från ”normen”. I cirkeln beskrevs denna norm både som ett eget och 

som ett svenskt ideal. Väsentliga element i de kroppsuppfattningar gruppen uttryckte var 

autonomi och jämlikhet. Som nämnts ovan ansågs både silikonbröst och slöja underordna 

kvinnan på mannens villkor och utgå ifrån olika krav och förutfattade uppfattningar om 

könen, även om silikonimplantatet och slöjan uttryckte helt olika ställningstaganden till 

sexualitet. Silikonbrösten är utmanande, medan slöjan är skyddande. Både det amerikanska 

idealet, som innebär att unga tjejer strävar efter att införliva normen om den sexualiserade 

kvinnokroppen, och det svenska ”hälsosamma” idealet ansågs uttrycka autonomi. Det var 

självvalda, självönskade uttryck. Slöjbärandet ansågs tvärtom som något påtvingat och det 

associerades med en hederskultur där kvinnor fråntas sin subjektivitet. Bärandet av niqab 

anses vara ett tvång. Från detta perspektiv skulle någon som bär niqab per definition betraktas 

som utsatt för frihetsberövande. Men Alia Khalifas fall motbevisar denna allmänna syn. Hon 

har stigit fram i rampljuset och framställt sitt bärande av niqab som grundad i hennes egna 

personliga övertygelse och hennes eget fria val. 

 

                                                           
27 Bestraffande i meningen att det kontrollerar kvinnans kropp trots att det är männens begär som utlöser 
problemet. 
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Teoretiska reflektioner i forskning om slöja/niqab 

Studier som blottlägger olika värdekonflikter som uppstår inom mångfaldsdiskursen i Sverige 

har bäring i diskussionen som vi förde i vår grupp. Elisabeth Gerle (1999) hävdar att sekel-

skiftets mångfaldsdiskurs uppstod i ett senmodernt samhälle. Det svenska välfärdssystemet 

vars utveckling kulminerade vid 1970-talet byggde på ett jämlikhets- och homogenitetsideal 

och på ett modernitetsideal understött av industrisamhället. Under senmoderniteten poäng-

teras individens självbestämmande, liksom familjens och civilsamhällets mot staten. Det är i 

denna epok som den senaste invandringsvågen resulterat i en ny modell för samlevnad. I 

motsats till 1950- och 60-talets invandring, då invandrargrupper delade modernitetsidealet 

med majoritetssamhället har de invandrare som kommit från och med 1980-talet mött svårig-

heter i integrationen. Samtidigt ställde dessa grupper starkare krav på att bevara sin 

kulturella/religiösa identitet. Men Gerle argumenterar för att invandrargruppers krav på 

kulturell skillnad skiljer sig från den liberala traditionen, enligt vilken rätten att vara 

annorlunda är individens rätt och att denna syn är nära knuten till modernitetens ideal om 

individuell autonomi. Kravet på kulturell/religiös autonomi placerar i stället individen inom 

gruppen. Det blir en kollektiv autonomi. Olikheten gäller befästandet av bland annat 

förmoderna krav på individen att inordna sig inom den egna gruppens seder. Individen vinner 

sin rätt att avvika så länge dennas vilja överensstämmer med gruppens. Dessa förmoderna 

krav kommer till sin spets i synen på kvinnan, där ett renodlat särartstänkande uttrycks. Gerle 

problematiserar slöjbärandet som ett utryck för särartstänkande och huruvida flickors 

slöjbärande kan anses härstamma från flickornas egna ”fria” vilja eller ifrån deras inordning 

under föräldrarnas förväntningar. Förhållandet mellan individens rätt, gruppens rätt och 

statens ansvar att garantera lika medborgerliga rättigheter leder till värdekonflikter bland 

annat vad gäller slöjbärandet i skolan. Värdegrunden för den svenska skolan som den uttrycks 

i lagstiftningen innebär att jämställdhet mellan könen ska främjas genom att likvärdig 

utbildning på lika villkor ska erbjudas (Skollagen 1 Kap 2 § tredje stycket, SOU, 1995: 109 s 

41). Genom friskolereformen tilläts konfessionella skolor, någonting som tillåter mångfald 

mot en förtryckande enighet. Men denna frihet given till olika religiösa grupper, där även 

kristna friskolor innefattas, utesluter inte att individers fria val blir begränsade. Dessa skolor 

förmedlar ett särartstänkande med mannens huvudmannaskap kopplad till en undergiven 

kvinnoroll, där slöjan är ett centralt element, som går stick i stäv med det svenska 

jämlikhetsidealet. Sett utifrån denna tolkning, problematiserar Gerle (1999, s 53-58) 

individens subjektivitet om individen inordnar sig i slöjbärandet.  
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Alia Khadifa och Essme Johansson (2009) motsätter sig den tolkningen. De hävdar att för 

dem är slöjbärandet ett fritt val. I likhet med att man i Sverige har lagstiftat om ett alkohol-

monopol som ska skydda samhället från alkoholens vådor, anser de att slöjan skyddar svaga 

män från att uppfatta kvinnor som sexuella varelser. De väljer av fri vilja att iklä sig niqab. 

Paradoxalt nog handlar deras fria val om att själva underordna sig till en kvinnosyn som är 

bestämd av männens blick. 

Möjligheten till fria val problematiseras särskilt i förhållandet till skolbarn. Med utgångs-

punkt i jämställdhetsminister Nyamko Sabunis vädjan från 2006 anser Ida Burlin (2010) att 

statens ansvar bör tydliggöras för att skydda flickors rätt till likvärdig skolutbildning. Både 

Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen, DO, understryker att rätten att välja klädsel 

är individuell, men att skolan kan införa ordningsregler. Det är svårt att utreda om flickors 

slöjbärande är rotad i deras egen övertygelse, i deras fria val, eller om det är ett resultat av 

föräldrarnas påtryckning. Problemet ligger då i föräldrarnas påtryckningar och inte i slöj-

bärandet i sig. Det som Burlin (2010) hävdar har betydelse är att flickorna ska ses som aktörer 

och att skolan ska ha en öppen dialog med föräldrarna om jämlikhetens värdegrund. 

Problematiken är mer sammansatt i (konfessionella) friskolor. 

Sara Högdins studie visar att skolor har en viss frihet att forma sina ordningsregler. I 

samband med en angränsad konflikt om flickors möjlighet att deltaga i 

gymnastikundervisning studerade hon skillnader i hanteringen av dessa fall. Av fyra studerade 

fall valde en skola att utforma sina regler i dialog med föräldrar och genom att utarbeta en 

kompromiss. Andra skolor valde att införa obligatorisk deltagande genom att ta strid med 

föräldrarna, alternativt föra en dialog med dem, men utan kompromissvilja. Pirjo Lahdenperäs 

(2010) studie förordar en kompromisslinje beträffande disciplineringsproblematik i skolan: att 

skapa gemenskap utifrån olikheter. Detta skulle uppnås genom att ”konflikter måste 

konfronteras genom omprövning av idéer, föreställningar och uppfattningar” (s. 35). Detta 

ställningstagande innebär vare sig att acceptera praxis där flickor kan tvingas bära slöja mot 

sin egen vilja eller att slöjan per definition ska förbjudas. 

 

Niqab och arbetsliv 
En ytterligare dimension i cirkelns diskussion om slöja/niqab hade med dess koppling till 

arbetslivet att göra. I diskussionen ovan om fallet Alia Khadifa fokuserade den kritiska 

analysen av användandet av slöja/niqab på ett jämställdhetsperspektiv. Å ena sidan togs 

kopplingen mellan slöjan och en kvinnoförtryckande hederskultur upp och å andra sidan 
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lyftes betydelsen av individens fria val. Det förutsattes att Alia bar slöjan mot sin egen vilja.28 

I motsats till den allmänna föreställningen valde Alia Khadifa att bära niqab utifrån sin egen 

övertygelse. Flera i gruppen ansåg att vara begränsad i sitt handlingsutrymme om val av 

klädsel, likväl som att önska välja en klädsel som niqab utifrån en egen övertygelse faller 

utanför det man uppfattar som ”normen”. Att avstänga någon från möjligheten till utbildning 

eller yrkesutövning på grund av att man bär en klädsel som stöter mot det man uppfattar som 

normenligt i ett samhälle kan dock bryta mot den medborgerliga friheten. Oavsett om man 

väljer att bära niqab utifrån egen övertygelse eller på grund av påtryckningar från släkten 

kommer man att utsättas för ytterligare repressalier från samhället om man utestängs från 

arbetslivet.  

Gruppen gjorde olika reflektioner kring hur bärandet att slöja/niqab var förenlig med de 

krav som arbetslivet ställer på anställda. Dessa argument som kan hänföras till uppfattningar 

om konkreta hinder som bärandet av niqab/slöja kan innebära för arbetsutövningen bör skiljas 

från jämställdhetsargumenten. 

Först diskuterades frågan utifrån det mediala fallet. Det fanns starka meningar i gruppen i 

frågan om bärandet av niqab bland lärare. Gruppen ansåg att ansiktet har en viktig 

informationsbärande roll inom kommunikation och att mycket av den icke-verbala 

kommunikationen sker genom ansiktsuttryck. Det ansågs vara viktigt för barnen att kunna 

uppfatta lärarens hela ansikte. Just i det uppmärksammade fallet berättade Alia att hon tog av 

ansiktsskydden då hon umgicks med barnen och tog på sig den enbart när hon träffade 

föräldrarna. Men gruppen ansåg att det inte var önskvärt att en lärare ger olika signaler till 

barnen genom att ta av och på masken, niqabens ansiktsskydd. 

Det fanns även starka åsikter om att niqab, som täcker ansiktet förutom ögonen, är 

oförenlig med socialt arbete, som bygger på nära relationer och personlig kontakt mellan den 

anställda och brukarna, klienter eller patienter. Detta gällde både arbete med äldre och socialt 

arbete i vidare mening. Det uttrycktes att äldre, särskilt de med demensproblem, kan bli rädda 

att möta någon klädd i svart.  

En annan typ av problematik som diskuterades uppstod kring hygieniska avväganden. 

Beträffande sjuksköterskor finns en del föreskrifter som säger att man inte får bära långärmad 

klädsel eller armbandsklockor av hygieniska skäl (för exempel på lokala föreskrifter se 

Sahlgrenska sjukhuset, 2010). Att bära niqab skulle bryta mot dessa regler. Liknande besvär 

skulle uppstå vid duschning av äldre. Lång klädsel ansågs opraktisk då den kan bli blöt. 

                                                           
28 Se även Lill (2002) om andrafiering av den muslimska kvinnan. 
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Förutom hygieniska skäl uppmärksammades även andra diverse praktiska spörsmål. Det 

argumenterades att det kan innebära en ökad risk för att fastna i en hiss eller rullstol om man 

täcker ansiktet och har lång klädsel. 

En ytterligare aspekt berörde myndigheternas krav på att säkerställa rättssäkerheten. Som 

studerande inom lärarprogrammet tyckte några deltagare dessutom att det är viktigt att kunna 

identifiera vem det är som utför olika uppgifter. 

Flera av deltagarna ansåg att det är självklart att man har vissa ordningsregler som gäller i 

arbetslivet och att man kan förväntas anpassa sig till vissa allmänna seder. Här diskuterade vi 

ett annat medialt fall där en manlig anställd fick skadestånd i domstolen för att han miste sin 

praktikplats eftersom han vägrade skaka hand med en kvinnlig kund med hänvisning till sin 

religiösa övertygelse.29 Detta ansågs vara emot majoritetssamhällets syn på jämlikhet mellan 

män och kvinnor. Fallet ansågs lika absurt som att man skulle ställa krav på att kvinnor ska 

kunna vistas i bikini i en moské.  

När vi reflekterade kring dessa olika arbetslivsrelaterade frågor kom vi fram till att skilja 

mellan oförenliga konflikter mellan arbetslivet och niqab/slöja och mellan konflikter som 

kunde lösas genom olika kompromisser. Detta förutsätter en analys av vilka funktioner som 

står i konflikt med bärandet av niqab och vilka faror som kan undvikas om man kan hitta en 

kompromiss som inte utgår ifrån att niqab/slöja är orsaken till problemet utan istället kan leda 

fram till ett sätt att bära niqaben/slöjan som är förenligt med arbetet.  

Att hitta olika åtgärder kan gälla anpassningen av den fysiska utformningen av 

slöjan/niqaben. Om problemet vore att niqab, som täcker ansiktet, är ohygienisk kan man hitta 

sätt att använda bytbara ansiktsskydd, likande som man använder vid operationer eller mot 

miljöavgaser. Det ovan nämnda fallet inom hemtjänsten; den kritiska händelsen med 

praktikanten som fick anpassa bärandet av sin slöja; tyder på att det finns ett utrymme för 

kompromisser inom arbetsmiljö- och skyddsområdet. Det var den slöjbärande arbetstagaren 

som fick anpassa sin klädsel för att bli godkänd. Arbetsgivaren avvisade emellertid inte helt 

bärandet av slöja och var beredd att acceptera det förutsatt att slöjan blev modifierad. Vissa 

komplikationer kan dock vara svårare att hitta kompromisser kring. Regleringen av sköters-

kornas kortärmade klädsel kan vara ett sådant fall.  

 

                                                           
29 Svenska Dagbladet. Hämtad från: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ville-inte-skaka-hand-far-ratt-i-
domstol_4227973.svd 
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Möten mellan omsorgsgivare och omsorgstagare – ett brukarperspektiv 
När det gäller interpersonella möten blir frågorna mer komplexa. Här ställs omsorgstagarens, 

de äldres eller barnens, uppfattade behov och önskemål mot omsorgsgivarens/arbetstagarens 

rättigheter. När man sätter omsorgsgivarens rättigheter i rampljuset träder ett anti-

diskrimineringsperspektiv fram. Arbetstagaren ska inte diskrimineras på grund av klädsel. 

Omsorgstagarens perspektiv åberopas ofta som skäl till att avvisa avvikande klädsel såsom 

slöja eller niqab. Det är dock arbetsgivaren som ansvarar för anställningsbeslutet. Omsorgs-

tagarna antas vara rädda, men omsorgstagarna kan sällan utöva direkt makt över dessa beslut. 

Deras möjligheter till påverkan gäller oftast möten med enskilda vårdgivare. Som en 

kompletterande del i forskningscirkeln genomförde jag fem intervjuer med äldre ”brukare” 

som var mottagare av hemtjänst i Malmköping. Brukarna som ingick i intervjustudien kunde 

delas in i tre läger. En äldre gravt synskadad man ansåg att för honom hade det ingen 

betydelse vilken klädsel vårdarna bar. Det var någonting som de skulle få bestämma över uti-

från sina egna samveten. ”Det har jag inget att göra med!”, sa han. Han själv har haft den 

omnämnda praktikanten med sin handledare i sitt hem, och han ansåg att hon gjorde ett bra 

jobb. En annan synpunkt var att det till och med var en stor fördel att ha skötare från olika 

kulturer som kan lägga till variation i de äldres tillvaro. En äldre kvinna berättade om en 

omsorgsgivare som bar en slöja som var broderad särskilt fint och var gjord av ett fint tyg, 

någonting hon upplevde med stor förtjusning. Hon såg särskilt kvinnor från Afrika som 

väldigt varma och trevliga. En tredje synpunkt var mer avvisande. En äldre dam undrade 

”Varför en sådan person skulle vilja jobba i Sverige? Varför skulle hon inte hellre jobba i sitt 

eget land?” Hon utryckte förvåning över varför man överhuvudtaget taget ville leva i ett land 

om man inte kunde anpassa till den rådande kulturen i det landet? Dessa skillnader tyder på 

att från ett brukarperspektiv finns väldigt olika uppfattningar. Avvikandet kan vare sig anses 

vara ett generellt problem eller någonting som självklart ska uppfattas som oförenligt med de 

äldres förväntningar på skötarnas klädsel. Men det finns även äldre som ställer sig avvisande.  

Som Sandra Torres (2010) påpekar, kan särskiljandet enligt etniska attribut uppfattas som 

”andrafiering” oavsett om det kopplas ett positivt eller negativt värde till åtskillnaden. 

”Invandrare” som kategori skapas som den andre även om det särskiljande elementet 

uppfattas som positivt. Torres problematiserar den vanligt förekommande föreställningen att 

”invandrare” är bättre vårdare än svenskar. Även i denna positiva uppfattning särskiljs 

”invandrare” som vårdare som en avvikande grupp. Slöjan, liksom föreställningar om 

”invandrare” som ”naturliga” vårdare, blir ett attribut genom vilken gruppen särskiljs. Slöjan 

knyts då antingen till negativa föreställningar om den ojämställda muslimska kvinnan eller till 
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positiva föreställningar om den goda ”naturliga” vårdaren. Vid sidan om positivt alternativt 

negativt särskiljande drag som attribuerades till slöjan fanns det även personer som inte 

kopplade någon särskiljande mening till att omsorgsgivare skulle bära slöja. Dessa har inte 

konstruerat ”slöjan” som ett attribut för ”andrafiering”.30  

Sett från en pragmatisk synvinkel kan man argumentera att dessa skillnader i äldres upp-

fattningar om slöjan visar att slöjbärandet inte behöver innebära ett självklart problem för 

dem. När arbetsgivare ställer sig negativa till slöja/niqab inom äldrevården hänvisar man 

oftast ensidigt till negativa föreställningar. Ytterligare en aspekt av frågan är att äldre med 

invandrarbakgrund blir allt fler, vilket ställer nya utmaningar (Torres, 2010). Medan bärandet 

av slöja kan uppfattas som främmande för äldre av icke-muslimsk härkomst kan det kan vara 

uppskattat bland vissa grupper. Omsorgsgivare som bär slöja kan ha andra resurser som är 

centrala för vissa omsorgstagargrupper. Någon av deltagarna nämnde att flickan som gjorde 

sin praktik i slöja var den enda som kunde tala med en äldre flyktingkvinna som hamnade 

bland brukare. Att fokusera enbart på slöjan visar dess centrala roll i konstruktionen av 

invandrarkvinnor inom omsorgsyrken som de andra. Kompromissfärdigheten som nämndes 

tidigare (Lahdenperä, 2010) kan öppna för nya möjligheter och lösningar i mötet mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare. Detta förutsätter att förutfattade föreställningar ifrågasätts. 

 

”Rätt person på rätt plats”, invandrare31 inom omsorgsyrken – ett omsorgsgivarperspektiv 

Frågorna i de utdelade enkäterna gällde inte bärandet av niqab/slöja. Istället var de ställda mer 

allmänt kring behovet att rekrytera flera invandrare till omsorgsyrken. Nedan diskuterar jag 

hur invandrare uppfattades i rekryteringssammanhang utifrån olika omsorgsgivargruppers 

perspektiv. Områdescheferna var överlag positiva till att rekrytera flera invandrare till 

omsorgsyrken. De motiverade behovet på olika sett. I ett svar ansåg man att invandrare 

”behöver introduceras i verksamheten för att få erfarenhet”, det vill säga invandrare behöver 

möjlighet att få erfarenhet för att kunna få arbete inom omsorg. Denna synpunkt gav uttryck 

för kompetensens betydelse: ”kompetensen är viktigast, inte ursprunget.” Det innebär att man 

inte ska förorda någon enbart för ursprungets skull. Det krävs även en speciell erfarenhet. Ett 

                                                           
30 I den här texten kommer andrande och andrafiering att användas som synonymer. Som flera påpekar har 
termen invandrare en ”andrande” innebörd (Torres, 2010). Här använder jag begreppet ”invandrare” som en 
social position skapad diskursivt.  
31

 Den största nyanlända invandrargruppen i Flens kommun var Somalier (70 personer år 2010), därnäst kom 
invandrande från Polen, Irak, Finland och Thailand (34). Därför tolkar jag att omsorgsgivarna kopplade 
innebörden i termen invandrare till de rådande dilemman som de hanterade i sin vardag gällande sysselsättning 
för nyanlända invandrargrupper. I efterhand anser jag att enkäterna skulle ha preciserat termen, eftersom 
begreppet ”invandrare” används i en bredare mening betecknande icke svensk etnisk ursprung, något som även 
fått en ”andrande” innebörd i enlighet med Torres (2010) kritiska reflektioner ovan. 
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annat argument förordade mångfald i generella termer, men att ”rätt person ska vara på rätt 

plats”. Denna tankegång kopplade ihop omsorgstagarnas mångfald med behovet att hitta 

matchande vårdare: ”det finns invandrare i samhället, brukare, närstående. De behövs det 

också i yrket.” Till slut poängterade ett flertal betydelsen av brukarens val: ”brukarens 

tyckande avgör.” Områdeschefer anser att brukarens tyckande i vissa fall väljer bort 

invandrare: ”brukaren väljer bort dessa.” I andra fall blir det just brukarens önskan som 

motiverar anställning.  

I svaren från hemtjänstpersonal från Malmköping var den vanligaste uppfattningen att fler 

invandrare behövs i omsorgsyrken eftersom det finns fler och fler invandrare bland brukarna. 

Det vore bland annat önskvärt att kunna få hjälp med språket: ”det skulle behövas en kontakt 

med invandrare, som skulle kunna tolka.” Förutom språk ansåg ett flertal att det finns ett 

behov av kulturell kompetens och kännedom om andra kulturer ”eftersom vi infödda svenskar 

inte alltid vet hur vi på bästa sätt ska bemöta och ta hand om våra brukare som har en 

invandrarbakgrund”. En del uppfattade att invandrarna kunde ge önskat tillskott till arbets-

gruppen genom att öka förståelsen för andra kulturer. Man menade att personal med 

invandrarbakgrund ”kan delge oss andra i personalen om olika kulturseder och språk”, att ”det 

är givande med andra kulturer” och att ”det blir en stimulans/utbyte av tankar, bättre 

förståelse av människor med annan bakgrund”. Men bortom fördelarna anser många att det är 

avgörande att personal med invandrarbakgrund talar bra svenska och har yrkeskompetens: 

”språket är kanske svårt, de kan dålig svenska”. Språkkunskaper i svenska ansågs vara viktigt 

för brukarna.  

I dessa svar konstrueras vårdaren med invandrarbakgrund på två skilda sätt. Å ena sidan 

anses att de har speciella resurser som är viktiga i förhållande till brukare med invandrar-

bakgrund. Deras kunskaper anses vara ett tillskott för både brukare och personal. Å andra 

sidan, i förhållandet till svenska brukare, påpekas mest svagheter och då främst i språk-

kunskaper och allmänna yrkeskunskaper. I båda synpunkterna framträder, trots den allmänt 

positiva inställningen, ett åtskiljande av omsorgspersonal med invandrarbakgrund som en 

specifik kategori. Därför kan båda konstruktionerna anses ge uttryck för ”andrande” praktiker 

såsom Torres (2010) beskrev. 

Fallet män i omsorgsyrken 

En annan kritisk händelse gällde en man, ”B” som fick en tidsbegränsad placering vid hem-

tjänsten. Mannen talade dålig svenska då han nyligen hade invandrat från Ryssland. Han var 

även lite tyst och blyg och hade svårt att kommunicera med arbetsgruppen. När han skulle 
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börja arbeta med äldre ville de äldre kvinnorna inte låta honom duscha dem. Det blev 

motstånd. I deltagarnas beskrivning av fallet blev det tydligt att ”B” uppfattades både som 

rysk (inte svensk) och som man, men att det huvudsakliga problemet var att äldre kvinnor 

hade svårt att acceptera manliga vårdare. När personalen hade pratat med en av kvinnorna 

lyckades de till slut övertala henne att prova. Ett villkor var att en kvinnlig undersköterska 

skulle vara med under duschningen, vilket annars inte är nödvändigt. Trots tveksamheten 

lyckades han få bra kontakt med denna äldre kvinna. Och det har spridit sig. De äldre 

kvinnorna började ringa varandra och alla ville få ”B” att ta hand om dem. ”Tanterna blir 

avundsjuka!”, skojade någon i gruppen. ”Men det finns ibland brukare som inte vill ha 

svenskar heller [det vill säga män som är svenskar]. Det finns sådana [brukare] som är svåra. 

Det kan inte stämma med alla”, tillade någon. Deltagarna ansåg att det är viktigt med en 

balans. Även om äldres motstånd bör respekteras, behövs ibland påtryckningar i form av över-

talning.  

Fallet väckte intresse och vi beslutade att undersöka hur frågan uppfattades av olika 

kategorier inom omsorgsgivarna samt bland brukare.  

 

”Alla vet att det inte bara fungerar med kvinnor eller män” – omsorgsgivares perspektiv 

Handläggarna i Katrineholm ansåg att det var önskvärt att antalet män inom omsorgsyrkena 

ökade. De ansåg att fler män skulle förbättra stämningen i gruppen och att manliga förebilder 

vore viktiga i yrkena. Men de gav även uttryck för tvekan att ta emot män, genom att 

poängtera att brukarens val är avgörande: ”Brukaren bestämmer i de fall brukaren är kapabel 

att göra det”. Könets betydelse tolkades dock på olika sätt. En åsikt om de äldres upp-

fattningar var att de generellt sätt föredrar kvinnliga skötare: ”Hos äldre, handlar det nog om 

den ’kvinnliga sjuksköterskan’ som är den naturliga bilden”. En annan åsikt var att brukare 

föredrar skötare av samma kön som de själva har. En motivering var att ”de känner lättare att 

ta upp problem då”. En annan hänvisade till religiösa motiv: ”när brukaren (eventuellt) 

kommer att besöka sin ’kyrka’ måste en man följa med.” Detta citat uttrycker en föreställning 

om äldre muslimska mäns behov att följas av manliga vårdare till moskén (’kyrkan’). Enligt 

dessa tre enkäter framträder en uppfattning att kvinnliga brukare önskar kvinnliga vårdare, 

både utifrån den generella uppfattningen av vårdaren som kvinna och utifrån principen av att 

brukare helst vill ha vårdare av samma kön. Beträffande män, anses det att de helst vill ha 

kvinnor, utifrån den generella principen, men i vissa avseende har de önskemål om att ha 

manliga vårdare. 
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I enkäterna som besvarats av hemtjänstpersonal från Malmköping uttrycktes en enhetlig 

uppfattning att fler män behövs inom yrket. Motiveringen varierade dock. En åsiktslinje 

fokuserade på förtjänster för själva arbetsgruppen. Många ansåg att fler män skulle förbättra 

stämningen i arbetsgruppen: ”män ser saker på ett annat sätt.” Fler män skulle hjälpa gruppen 

att ”slippa konflikter”, någonting som det antyddes av deltagarna som ofta förekommande i 

kvinnodominerade arbetsgrupper. Men män kunde även utgöra kunskapstillskott genom att 

”män och kvinnor har olika saker att bidraga med”. Män anses vara ett viktigt tillskott både 

genom att de anses fysiskt starkare; ”Fler män skulle behövas: arbetet är fysiskt tungt”; och 

genom sitt sätt att se på saker. Det beskrevs att gruppen behöver ”manliga tankar”. Många 

menade att fler män kunde betyda en ökning av yrkets löner och status: ”Om vi fick fler män i 

vården skulle lönen vara högre.”  

En annan åsiktslinje belyste frågan utifrån brukarnas perspektiv. Hemtjänstpersonalen 

anser att det är viktigt att framhäva att ”arbetsgruppen är öppen för manliga arbetskamrater”. 

Denna öppenhet behövs även om manliga vårdare kan stöta på hinder på grund av brukarnas 

tvekan. Sådan tvekan förekommer men det ska inte ge anledning att motverka män. Avog-

heten mot manliga vårdare anses vara könsspecifik. En del äldre kvinnor kan vara emot att ha 

manliga vårdare: ”Många äldre kvinnor vill inte att män kommer, likväl som det kan fungera 

bra.” Äldre kvinnors motstånd anses mest vara knutet till särskilda situationer, såsom 

skötandet av intimhygienen: ”Vid dusch och intim hygien har jag upplevt att kvinnliga 

brukare önskar att kvinnlig personal hjälper till.” Samtidigt anser andra att ”kvinnliga brukare 

oftast tycker att det är roligt” med manliga omsorgsgivare. Beträffande manliga 

omsorgstagare ansåg några personer som besvarade enkäten att manliga brukare skulle känna 

fördelar med manliga omsorgsgivare. En respondent kopplade till och med detta behov till en 

uttalat etnisk motivering: ”det vore bra med några kvinnor eller män som är av utländsk 

härkomst. Bra för brukare som kommer från andra länder.” 

Det ställdes inte direkta frågor om hur respondenterna såg på sitt yrke som kvinnligt och 

om de ansåg att det fanns någonting positiv klang i denna kvinnlighet. Samtidigt erbjuder 

svaren om vilka fördelar fler män i yrket anses medföra en uppfattning av hur informanterna 

ser på och värderar kvinnlighet och sig själva inom omsorgsyrken. Omsorgstagarna ger 

uttryck för ett särartstänkande, då manliga omsorgstagare associeras med särskilda attribut. 

Utifrån arbetsgruppens perspektiv anses män kunna höja yrkets status. Det innebär dessutom 

de associerar kvinnlighet inom omsorgen med lägre status. Den feminiserade yrkesmiljön 

associeras med negativa känslor även genom att den kvinnligt dominerade arbetsgruppen 

anses drabbas av konflikter, vilket alltså uppfattas som ett kvinnligt attribut. Fler män, skulle 
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bidraga med ett hälsosammare arbetsklimat och mindre personliga konflikter. Bland kvinnlig 

omsorgspersonal konstrueras alltså män som ”den andra”. Paradoxalt nog, konstrueras denna 

andra som överlägsen den egna gruppen. 

 

”Här är din sista stund gubbdjävul!” – brukarnas syn på manliga vårdare 

I omsorgsgivarnas svar rörande om det skulle behövas fler män inom yrken pekade på att de 

ansåg att brukarna ofta anser att vårdarens kön har betydelse. Därför har jag bestämt mig att ta 

reda på hur några äldre omsorgstagare tänker kring denna fråga. Av fem respondenter var tre 

kvinnor och två män. De tre kvinnorna hade olika uppfattningar. Uppfattningarna stäcktes 

längs en dimension där ytterpunkterna var att vara helt emot respektive lovorda män som 

vårdare. En av de äldre kvinnorna gav uttryck för en liknande beundran som jag beskrev i 

analysen av svaren från omsorgsgivarna. Denna kvinna har själv arbetat inom omsorgen förut 

och dessa erfarenheter påverkade hennes uppfattning: ”Män har raka rör. De är mycket bättre 

att jobba med än med kvinnor. Kvinnor håller på med massa skvaller, konspirerar och är 

kroppsfixerade.” Trots en mycket positiv inställning till manliga arbetare, mindes hon en 

manlig kollega på ett daghem som blev anklagad för att han har antastat barn på dagis. ”Han 

satt gärna i kuddrummet med barnen och tog på dem”, beskrev hon. Hennes minne ger uttryck 

för den andra änden av dimensionen som kännetecknas av tvekan gentemot att ta emot 

manliga omsorgsgivare. En annan kvinna hade ingen positiv tanke kring manliga omsorgs-

givare, och brast istället ut: ”Varför skulle en man vilja ha ett sådant jobb?” Tveksamheten 

hos den äldre kvinnan grundade sig i att äldrevården är ett lågstatusarbete, någonting som, 

enligt henne, inte passar med förväntningarna på en man som ska ha ett arbete med högre lön 

och prestige.  

I intervjun med min tredje respondent fann jag en kombination av dessa två känslor. I 

hennes fall har emellertid tvekan vänt henne till helt positiva tankar. Jag intervjuade en av de 

äldre kvinnorna som hade ”B” som vårdare. Hon bekräftade berättelsen, som återberättades 

även i forskningscirkeln, nämligen om hur uppfattningen om att bli duschad av en man 

förändrades efter det att hon träffat ”B”. Hon berättade att till en början ville hon inte alls 

acceptera att ”B”, den nya vikarierande manliga skötaren, skulle hjälpa till med duschningen. 

Hon ansåg att det skulle skötas av de ”vanliga” vårdarna, det vill säga medelålders svenska 

kvinnor. Inte ens unga kvinnor ansåg hon kan ha den erfarenhet och disposition som är viktig 

och behövs för att kunna utföra jobbet. Följaktligen verkar en del av bakgrunden till tveksam-

heten mot den manliga skötaren bottna i att hon undrade om han kunde utföra jobbet. Men 

den andra förklaringen till tveksamheten låg i hennes egen skygghet inför att visa sin kropp 
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för en man. Efter att hon blivit övertalad att pröva omvärderade hon sina förutfattade 

meningar. Den positiva erfarenheten gjorde att ”B” inte längre kunde uppfattas vare sig som 

främmande som manlig utförare eller som inkompetent på grund av sitt kön. Efter att min 

informant hade ”godkänt” ”B” som vårdare blev de andra äldre kvinnorna också intresserade 

och positiva. ”B” blev till och med väldigt populär. ”B” har slutat vid hemtjänsten sedan 

några år men han kommer fortfarande och hälsar på då och då samt skickar vykort. Han är 

fortfarande ihågkommen som en väldigt bra person med stark empati och en bra känsla för de 

äldres behov. Därmed har erfarenheten satt fördomarna ur spel.  

Fallet är intressant eftersom det även belyser hur olika aktörers handlingsutrymme berörs 

och vilka aktörer som har tolkningsföreträde i formandet av praktik. Det berör både de äldre 

kvinnornas och den manliga skötarens handlingsutrymme. De äldre kvinnorna visar till en 

början motstånd. Det som används som metod i fallet är övertalning snarare än tvång. Även 

den manliga skötarens handlingsutrymme begränsas. Eftersom han är en praktikant står hans 

möjligheter till fortsatt anställning på spel. Att han kommer från Ryssland och vid tillfället 

inte talar bra svenska gör även att för hans del kan detta jobb innebära inkörsporten till den 

svenska arbetsmarknaden. Övertalningen ledde till ett lyckat resultat men det är också tydligt 

att brukares tvekan att ta emot manliga skötare eller som i det tidigare fallet, skötare i niqab, 

ofta används för att problematisera dessa gruppers förutsättningar att utföra vårdande arbete 

inom hemtjänsten.  

De män jag intervjuade ansåg att kön och arbete gärna görs till politik. För den ena hade 

det ingen betydelse vem som utförde arbetet. Den andra mannen jag intervjuade vad gravt 

synskadad och bodde på landsbygden. Han uppskattade råheten i kontakten med en manlig 

vakt som brukar kolla om allt var i ordning under en regelbunden nattpatrull: ”Vakna din 

gubbdjävul! Nu kommer din sista stund!”, ropade mannen när han väckte honom mitt på 

natten under patrullen. ”Det är faktiskt roligt!”, tyckte brukaren. Trots detta ansåg han inte att 

så mycket av det arbete som hemtjänsten utför kunde vara specifikt fördelaktigt med män: 

”Kanske att klippa gräset”, tyckte han. 

Uppfattningar som ifrågasätter män som vårdare har uppmärksammats av andra forskare 

(Eriksson, 2002; Ekstrand, 2005 Lill, 2007; Sörensdotter, 2009). Sörensdotter hävdar att 

kvinnan uppfattas som den ”naturliga” vårdaren och att det anses höra till femininiteten att 

vara empatisk och skötsam. När män berör, blir de misstänkliggjorda, eftersom maskulinitets-

konstruktionen sammanför sexualitet och makt. Manlig beröring misstänks ha sexuella motiv. 

Samtidigt ger det empiriska fall som beskrivs ovan en hänvisning till möjligheten för om-

prövningen av förutfattade meningar. 
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Teoretiska perspektiv på kön inom omsorg 

Traditionell jämställdhetsforskning och jämställdhetssträvanden fokuserar på att belysa 

ojämlikheter i fördelningen av resurser och makt mellan könen och syftar till att förbättra 

möjligheterna för kvinnor att få tillgång till alla sfärer i arbetslivet och få ökat inflytande över 

resursfördelningen. Jämställdhetssträvanden fokuserade starkt på kvinnors inträde i manliga 

yrken och på att hävda kvinnliga sfärers värde i förhållandet till manliga sfärer inom arbets-

livet. Hindren för män att etablera sig i kvinnoyrken har inte stått i strålkastarljuset lika 

mycket. Det är på senare tid som männens status inom vård och omsorgsyrken problema-

tiseras från ett normkritiskt perspektiv (Eriksson, 2002; Ekstrand, 2005; Lill, 2007; 

Sörensdotter, 2009). Inspirerade av Judith Butler (se Rosenberg, 2005) har man problemati-

serat normerande praktiker genom vilka kön/genus görs (Lill, 2007). Butler argumenterar för 

att vi iscensätter det kön/genus vi tilldelats, någonting som inte är en medveten viljeakt. 

Butler anser att genus är ett kulturellt medel vilket skapar ett ”naturligt kön”, någonting som 

existerar, som är givet före kulturen.32 Det vill säga, genusnormerna gör att vi föds in i 

kulturen och könsbestäms från födseln. Butler talar även om heteronormativiteten som 

konstruerar begär mellan de komplementära könen som ses som naturligt och normerande. 

Den så kallade heterosexuella matrisen är ett kulturellt filter som särskiljer kvinnor och män 

(kvinnor och män är olika) men samtidigt knyter dem till varandra genom heterosexuellt 

begär (kvinnors begär till män och vice versa). Distinktionen (isärhållningen) är enbart 

betydelsefull inom ramen för den heterosexuella matrisen. Som Tina Rosenberg (2005) 

sammanfattar: ”Den heterosexuella matrisen kräver en genusordning med två tydligt 

identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön 

definieras som varandra motsatser och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk 

sexualitet” (Rosenberg 2005, s. 10). Rosenbergs tolkning har sina rötter i Foucaults teori om 

sociala praktiker och argumenterar: ”Sociala praktiker skapar aktivt kön/genus, sexualiteter, 

etniciteter och andra sociala kategorier, den sociala världen konstrueras; diskurser organiseras 

kring en mängd uteslutande praktiker, genom konstruktionen av det normala, medan det 

falska det andra utesluts eller nedvärderas som onormalt och osant” (Rosenberg, s. 14-15).  

Genom dessa praktiker inordnas vi i olika sfärer i livet, det påverkar våra yrkesval, arbets-

livet, hur vi väljer livspartner, klädsel eller hur vi beter oss samt hur lagar och institutioner är 

                                                           
32 ”Genus är också det kulturella/diskursiva medel som skapar och installerar ’könad natur’ eller ett ’naturligt 
kön’, som ”fördiskursivt”, som existerande före kulturen, som politiskt neutral yta på vilken kulturen agerar” 
(Butler, 2005 i Rosenberg, s 46).  
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utformade (Sörensdotter, 2009). Dessa normer påverkar vårt handlingsutrymme. Den 

agerande människan blir till subjekt genom att ta olika subjektspositioner gentemot dessa 

normer genom att relatera till normer genom införlivande, ifrågasättande eller utmanande. Att 

införliva normer belönas, medan att ifrågasätta bestraffas. Normerande praktiker bygger på 

maktutövning; att kunna bestämma över normen ger förutsättning att utestänga den som 

hamnar utanför normen och bryter mot den.  

Sörensdotter visar på två skilda diskurser som berör män som träder in i kvinnliga vård-

yrken. Å ena sidan visar hon mäns praktik som del av en jämställdhetsdiskurs. Män förväntas 

öka yrkets status, höja stämningen och visa större handlingskraft. Å andra sidan blir män 

ifrågasätta av sin omgivning då de inte anses kunna iscensätta ”rätt” maskulinitet. 

Sörensdotter argumenterar att ”ett jämställdhetsarbete inom hemtjänsten handlar inte om att 

tillföra något annorlunda utan om att lösa upp begränsande genusnormer och se upp med 

homosociala konstellationer som bekräftar snäva iscensättningar av genus” (2009, s. 165). 

 

Sammanfattande reflektioner kring forskningscirkeln 
Som jag framhöll inledningsvis i samband med de tre modellerna kunskapsfördjupning, 

verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete kan vår forskningscirkel anses ha fokuserat 

på de första två uppgifterna. Vårt gemensamma mål var att bidraga till reflektioner över den 

egna verksamheten. Dessa reflektioner skulle göras i en kombination av egna berättelser över 

kritiska händelser och läsning och diskussion utifrån forskning. Att dela med sig av erfaren-

heter och formulera reflektioner över dessa är ett viktigt steg i kunskapsprocessen. Det är 

dessa tillfällen som ger möjlighet till att fördjupa förståelsen. Kritiska händelser är centrala 

för dessa har oftast sina rötter i värdekonflikter. I fallet med niqab kunde vi identifiera 

motstridigheter mellan jämställdhetssträvanden och erkännandet av religiösa, etniska 

traditioner. I fallet med manliga vårdares yrkesutövning kunde vi finna motsättningar mellan 

olika intressen som indikerade en konflikt mellan omsorgsgivare och omsorgstagare. Det är 

genom reflexivitet och dekonstruktion som vägen till en djupare förståelse går. För-

hoppningen är att dessa reflektioner i vår cirkel kan bidraga till en modell bestående av ökad 

kompromissfärdighet. Många av de exempel som redovisades visar just på möjliga lösningar 

av motstridigheter. Dessa fall lyftes upp från erfarenheter inom hemtjänsten i Malmköping i 

Flens kommun.  

Förhoppningen är även att våra reflektioner, beskrivna i denna artikel, kan erbjuda 

inspiration för en bredare publik. För att uppnå detta mål utnyttjade vi tillfället för verksam-

hetsnära forskning. Det empiriska materialet utvidgades med både en enkätundersökning med 
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omsorgsgivare och en intervjustudie med omsorgstagare. Dessa delprojekt bidrog till möjlig-

heten att nyansera analysen av de två centrala frågorna i vår forskningscirkel: rekrytering av 

män och invandrare (i meningen personer med icke svensk etnisk härkomst)  till 

omsorgsyrken. De hinder som män och invandrare möter inom omsorgsyrken är delvis 

likartade, delvis olikartade. Båda definieras gentemot den normgivande omsorgsgivaren: den 

medelålders svenska kvinnan. Men grunden till konstruktionen av dem som ”de andra” skiljs 

åt. Beträffande män ser vi en dualitet. Å ena sidan anses män tillföra högre prestige till yrket. 

Å andra sidan misstänkliggörs de. Brukare tvekar att acceptera manliga vårdare särskilt i 

situationer som innebär beröring och intim hygien. Beträffande invandrare ser dualiteten 

annorlunda ut. Å ena sidan anses invandrare ha värdefulla kunskaper som i första hand anses 

bidraga positivt till arbetet med äldre invandrare. I viss mån anses denna särkunskap innebära 

värde för arbetsgruppen i stort, i samspel med brukare med matchande invandrarbakgrund. Å 

andra sidan misstänkliggörs även invandrares färdigheter. Först och främst ifrågasätts deras 

språk och yrkeskunskaper. I motsats till män, som i viss mån värderas som ett tillskott av 

högre värde än den kvinnliga arbetsgruppen, där kvinnor beskrivs som konfliktbenägna och 

oförmögna att höja yrkets status, beskrivs invandrare som ett komplementärt tillskott utan att 

det värderas högre jämfört med den egna gruppen. Diskussionen av de kritiska händelserna 

visade en påtaglig öppenhet i verksamheten inför att pröva kompromisser där motsättningarna 

uppkom. Både fallet med den slöjbärande praktikanten ”A” och den manliga (invandrade) 

omsorgsgivaren ”B” visade att sådana kompromisser bidrar till att möjliggöra att olika 

kolliderande intressen inte blir antagonistiska. Genom att hitta lösningar banar man istället 

väg för ömsesidiga möjligheter att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter. 

Studien visar även att det finns vissa gränser bortom vilka värdekonflikter är svåra att lösa. 

Min uppfattning utifrån de diskussioner vi förde inom gruppen var att ett fruktbart 

förhållningssätt kan vara att dessa gränser dras genom dekonstruktion där både parter visar 

kompromissvilja genom ömsesidig förståelse och interkulturellt förhållningssätt. 
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Kapitel 5  

  

Förtryck mot ”invandrade familjer” eller omsorg över barn?  

En forskningscirkelstudie om hedersproblematik 

 

Mehrdad Darvishpour 

 

Inledning 

Detta kapitel handlar om en forskningscirkel som fokuserade på hedersproblematiken i Flens 

kommun, där jag var forskningscirkelledare. Mitt intresse för att leda en forskningscirkel 

inom Jämbredd växte fram utifrån mina förkunskaper om hedersproblematik. Forsknings-

cirkelns uppdrag var att öka och fördjupa kunskaper kring hedersproblematik både utifrån ett 

teoretiskt perspektiv och praktiska erfarenheter.    

     Syftet med kapitlet är att redovisa hur forskningscirkeln – enligt cirkeldeltagarnas 

utvärderingar – har bidragit till att deltagarnas bild av en sådan komplex fråga som heders-

problematiken har nyanserats och mångfacetterats. Syftet med forskningscirkeln är att 

underlätta bemötandet av problemet på det empiriska fältet. En del av frågans komplexitet 

handlar om hur man kan kombinera familjens rätt att själva bestämma över sin barnuppfostran 

med barnens bästa enligt barnkonventionen. Eller närmare bestämd: I vilken mån kan och bör 

kommunen involvera sig för att skydda unga kvinnor och flickor, och även pojkar, utan att 

öka spänningarna mellan kommunen och föräldrarna? Hur kan man kombinera integrations- 

och jämställdperspektiv i arbetet mot hedersproblematik? Sist men inte minst: Vilka 

utgångspunkter och åtgärdar kan underlätta och förbättra arbetet mot hedersförtrycket på det 

empiriska fältet? Och framförallt: Hur kan man inkludera föräldrar i arbetet mot heders-

problematiken utan att barnen missgynnas?  

     Dessa frågor motiverade att en grupp med fokus på hedersfrågor skulle initieras, enligt mitt 

förslag, i samband med Jämbredd-projektets start. Förutom mitt intresse att öka förståelsen för 
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hedersfrågor var jag även intresserad att se hur kommunens handlingsplan mot hedersvåld 

kunde bidraga till att personalen arbetade mot hedersförtrycket i Flens kommun.  

Kapitlet börjar med att ge en överblick av debatten kring hedersproblematiken i Sverige 

och hur jag blev involverad i frågan. Därefter ges en presentation av forskningscirkelns 

deltagarna och deras intentioner i forskningscirkeln. Efteråt redovisas forskningscirkelns inne-

håll och arbetsprocess liksom deltagarnas reflektion och utvärderingar. Avslutningsvis diskut-

eras slutsatserna utifrån arbetet med forskningscirkeln. 

En överblick av debatt och forskning kring hedersproblematik i Sverige 
Begreppet hedersrelaterat våld är omstritt och behandlas ofta utifrån en syn på kulturella sär-

drag och en ”vi och dem-tänkande”, där svenska normer tolkas som ”vi” och normalitet och 

”de andra” tolkas som avvikande. På så sätt handlar frågan inte enbart om jämställdhet utan 

kan även kopplas till integrationsfrågor. Få forskare ifrågasätter om själva begreppet är 

användbart eller inte, utan snarare skiljer sig förklaringarna kring fenomenet åt. Att 

hedersförtryck handlar om ett kollektivt uttryck för att kontrollera individens sexualitet, där 

både män och kvinnor kan drabbas av omgivningens förtryck, finns enighet om 

(Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskap- och forskningsöversikt, 2010).   

     Trots att fler studier (se t.ex. Johansson, 2005; Darvishpour & Lahdenperä & Lorentz, 

2010) visar att hedersförtrycket har funnits i svensk historia, men frågan uppmärksammades 

först under andra hälften av 1990-talet i Sverige. För drygt femton år sedan användes sällan 

begreppen hedersvåld i svenska samhällsdebatter eller forskningssammanhang. Tahire 

Kocturk-Runefors bok En fråga om heder: turkiska kvinnor hemma och utomlands (1991) var 

en av de få verk som vetenskapligt berörde ämnet. Kocturk-Runefors lyfte ämnet relationer 

bland turkiska familjer i Turkiet och utomlands. 

Mitt intresse kring hedersproblematiken började redan i mitten av 1990-talet, under mitt av-

handlingsarbete som handlade om intensifierade maktkonflikter inom iranska familjer i 

Sverige. I min forskning har jag försökt att kombinera de tre perspektiven klass, kön och 

etnicitet för att studera separationer och skilsmässor mellan par inom olika invandrargrupper, 

framförallt maktkonflikter inom iranska familjer i Sverige (Darvishpour, 2003).  

     Men det var mordet på Sara Abed Ali, en ung kurdisk flicka som dödades av sin kusin och 

sin bror, i Umeå under december 1996 som satte igång diskussion och debatt kring heders-

problematiken i Sverige. Medan de flesta journalister och samhällsdebattörer fokuserade på 

kulturella särdrag som förklaringen till detta våld inom invandrade familjer avvisade jag 

”religiösa och kulturella skäl” som avgörande till våldet inom invandrade familjer (Svenska 
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Dagbladet, 1997-01-16). I intervjun betonade jag mitt forskningsresultat som tyder på att den 

maktförskjutning som sker mellan män och kvinnor efter invandringen är en av viktigaste 

faktorerna bakom de intensifierade maktkonflikterna och våldet inom invandrade familjer i 

Sverige. Mitt forskningsresultat har därefter publicerats i Statens offentliga utredning (SOU) 

som behandlar kvinnomaktutredningen (Darvishpour, 1997).  

     Redan från början var debatten polariserad mellan de som betonade kulturella särdrag som 

förklaring till hedersvåld och de som avvisade kulturbetingade förklaringar och hade en anti-

rasistisk utgångspunkt. Journalisten Jesus Alcalá var bland de första som i den mediala 

debatten lyfte upp ett kulturbetingat perspektiv för att förklara hedersvåldet. Hans artikel ”Inte 

ett mord, en avrättning” (Dagens Nyheter, 10 februari 1997) som betonade att hedersvåld 

bottnar i kulturella särdrag fick stor uppmärksamhet. Inom det akademiska fältet var Annick 

Sjögren (1997), forskare i socialt arbete, en av dem som betonade kulturella särdrag som 

förklaring till mordet på Sara i sin artikel ”Stolthet över kvinnovåld? Oacceptabelt!” Professor 

Charles Westin (1997), som då var chef för Centrum för invandrarforskning vid Stockholms 

universitet, betonade däremot maktkonflikter inom familjer för att förklara hedersvåldet i sin 

artikel När männens makt hotas. 

     Mordet på Pela Atroshi, en annan kurdisk flicka som mördades av sin pappa under juni 

1999, satte åter fart på debatten om ”hedersmord” och ”hedersvåld”. Pela som hade pojkvän i 

Sverige lurades och fördes till norra Irak för att giftas bort. Men det var enbart en plan för att 

döda henne utan att riskera samhällets eventuella hårda reaktioner. Pappan fick bara 6 

månaders fängelse och släpptes fri i Irak. I Sverige var dock debatten begränsad. Men det var 

efter mordet på Fatima Sahindal, ytterligare en kurdisk flicka i Sverige som mördades av sin 

far under januari 2002, som hedersproblematiken uppmärksammades som mest i svensk 

offentlighet och politik. Samhällets reaktion på mordet var rätt omfattande. Man började tala 

om behovet av ”ett svensk-kultur-körkort” för att folk med utländsk bakgrund verkligen 

skulle anpassa sig till ”svensk kultur” och bli svenska medborgare. Förutom de mediala 

debatterna arrangerades hundratals konferenser och många utredningar initierades med syftet 

att öka kunskapen om och förståelsen av fenomenet för att förbättra arbetet mot heders-

problematik. Många myndigheter från ministrar, jämställdhetsenheter inom regeringen, 

Integrationsverket, Polisen, rättsväsendemyndigheter, Skolverket, Socialstyrelsen, Läns-

styrelsen, Ungdomsstyrelsen till politiker från olika partier, Rädda Barnen, så kallade kvinno-

organisationer et cetera försökte förebygga hedersvåld och hedersmord genom debatt, 

utbildning, handlingsplaner och andra vägar. Även många utredningar och forskning kring 

hedersproblematiken satte fart. 
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     Som statsvetare Maria Carbin (2010) beskriver var dock den dominerande förklaringen till 

hedersvåld i de svenska politiska debatterna under alla dessa år det kulturbetingade 

perspektivet. Carbin (2010) betonar att den ökade islamofobin, efter den 11 september, 

förstärkte de kulturbetingade förklaringarna till hedersförtryck eller våld. I ett kulturbetingat 

synsätt fokuserar man kulturella skillnader mellan vissa invandrade grupper och rådande 

normer i Sverige (se exempelvis Schlytter, 2004; Wikan, 2004; Sjögren, 2006). Under senare 

tid har det kulturbetingade perspektivet ifrågasatts av fler forskare (de los Reyes, 2003; Elden, 

2003; Larsson & Englund, 2004; Darvishpour, 2004, 2006, 2008, 2010; Gruber, 2007; Carbin, 

2010). Den polarisering som har skedde i början av debatten mellan anhängare till 

kulturbetingande perspektiv och forskare som hade en antirasistisk utgångspunkt har under 

senare tiden nyanserats. Det har blivit allt mer tydligt att det huvudsakligen är tre perspektiv 

som ligger till grund för olika förklaringar till hedersproblematiken (Darvishpour, Lahdenperä 

& Lorentz, 2010).   

     Som tidigare nämnts tolkar det kulturbetingade perspektivet hedersvåld som ett avvikande 

beteende som har sina rötter i ”en annan kultur”, vilket krockar med ”svenska normer och 

värderingar”. Det perspektivet anser att kulturell anpassning är det bästa sättet att öka jäm-

ställdheten inom invandrade familjer (se t.ex. Schlytter, 2004; Wikan, 2004; Sjögren, 2006).  

     Det andra perspektivet, som den senaste tiden, har blivit relativt marginaliserat är köns-

maktperspektivet. Till skillnad från det kulturbetingade perspektivet förklarar detta perspektiv 

att det hedersrelaterade våldet mot ”invandrarflickor” enbart kan härledas till ett generellt 

könsperspektiv och därmed bör ses som en del av ett strukturellt förtryck av kvinnor (se t.ex. 

Elden, 2003). Maud Eduards (2002) betonar också att när hedersrelaterat våld benämns som 

”ett särskilt våld” som skiljer sig från annat våld mot kvinnor konstruerar man och bäddar för 

idén om ”den andre” som patriarkal och om ”oss” som jämställda.33       

Det tredje perspektivet, som bland annat är min utgångspunkt, strävar däremot efter att 

med en kontextuell och mångdimensionell förklaringsmodell nyansera bilden av heders-

förtryck. Forskarna med en mångdimensionell analytisk utgångspunkt är inte enbart kritiska 

till de kulturbetingade tankesätten, som studerar hedersvåldet i Sverige som partikulära 

fenomenen, utan är samtidigt kritiska till ett universellt könsmaktsperspektiv. Kritiken beror 

på att det perspektivet kan reducera hedersförtrycket som enbart en del av det universella 

våldet mot kvinnor. Därmed riskerar man att bortse från de hårda och speciella omständig-

heter som många kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk drabbas av. Jämställdhet kan 

                                                           
33 Se även de los Reyes (2003). 
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uppfattas som ett ”lyx-fenomen” under usla socioekonomiska förhållanden. Dessa 

ekonomiska omständigheter samt etnisk diskriminering och exkludering kan dock motverka 

utvecklingen av jämställda relationer inom familjer och riskerar till och med att förstärka 

patriarkala värderingar (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz, 2010).  

     Att hedersproblematik måste ses i ett mångdimensionellt perspektiv innebär att man bör ta 

hänsyn till kön, klass, etnicitet, kultur och integration och de maktförskjutningar utifrån ett 

köns- och generationsperspektiv som man ofta ser efter invandringen inom familjer. En annan 

poäng med ett intersektionellt perspektiv är att det motverkar ”andrafiering” av människor. 

Stämpeln som ges är i sammanhanget en exkluderingsmekanism som marginaliserar 

människor med utländsk härkomst. Att andrafiera och att stämpla är en del av den makt-

utövning som starkare grupper gör mot de svagare. Även rasismen som politisk diskurs 

bygger på andrafiering och ett ”vi och de tänkande”. 

     Idag kan man också konstatera att allt fler utredningar och rapporter, med ett inter-

sektionellt perspektiv, snarare fokuserar på just diskrimineringens betydelse i diskussioner om 

hedersproblematik och familjekonflikter bland etniska minoriteter än kulturella särdrag (Se 

exempelvis Gruber, 2007; När man krockar, 2008; Darvishpour, Lahdenperä & Lorents, 

2010; Interkulturellt socilat arbete, 2010). 

     En annan nyansering som uppmärksammats under senare år är kombination av ett inter-

sektionellt perspektiv på makronivå, för att öka förståelsen av hedersproblematik, med en 

interkulturell pedagogik och kommunikation på mikronivå för att förbättra arbetet mot heders-

problematiken (se bl.a. Darvishpour & Lahdenperä & Lorents, 2010; Interkulturell socialt 

arbete, 2010). Interkulturell kommunikation handlar om hur människor från olika länder och 

med olika kulturell bakgrund agerar, kommunicerar och uppfattar världen omkring sig. 

Begreppet som är tvärvetenskapligt används idag i allt större utsträckning, speciellt kring 

integrationsfrågor, och handlar om hur människor från olika kulturella bakgrunder interagerar 

med varandra. Vidare bör man betona att mötet med människor, som kan ha en olika kulturell 

bakgrund, kräver både kunskap och pedagogisk förmåga för att underlätta kommunikationen 

och förståelsen av varandra, speciellt kring ett känsligt ämne som hedersproblematik.34 

     Trots många insatser, nyanseringar och ökade kunskaper kring hedersproblematiken 

kvarstår hur vi kan förebygga hedersvåldet på effektivare sätt på det empiriska fältet. Att vara 

med och leda en forskningscirkel om hederproblematik i Flen var därför en utmaning för mig 

och en lärandeprocess för att fördjupa mina kunskaper om arbetet på det empiriska fältet.   

                                                           
34 För en utförligare uppfattning kring interkulturell arbetssätt och interkulturell pedagogik se Lahdenperä, 2004; 
Interkulturell socialt arbete, 2010. 
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Presentation av forskningscirkelns deltagare och deras intentioner 
Antalet deltagare i min grupp var 8 personer med varierad bakgrund från lärare till personal 

som sysslar med utbildningsförvaltningen vid Flens kommun. Men alla var på sätt och vis 

inblandade i kommunens verksamhet kring hedersfrågor. Hälften av gruppdeltagarna ingår i 

”Tillitsgruppen”. 

     På Flen kommuns hemsida beskrivs Tillitsgruppen som en stödgrupp för att motverka 

hedersvåld: ”TILLIT är en kommungemensam stödgrupp i arbetet med att motverka heders-

relaterat förtryck och våld i Flens kommun. Gruppen består av två personer från 

socialtjänsten, tre personer från skolan, en person från ungdomsmottagningen, en person från 

AU-centrum samt en person från fritidsförvaltningen. Dessa personer utses av respektive chef 

som ansvarar för bemanning från respektive enhet så att TILLIT alltid är intakt. Syftet med 

TILLIT är att ge stöd i hedersrelaterade frågor och aktuella ärenden. TILLIT är inget 

beslutande organ utan vägledande och informativt. I konkreta ärenden är TILLIT en tillgång 

som ger aktivt stöd i processen. TILLIT håller sig uppdaterad med kunskap och forskning 

kring hedersrelaterade frågor” (Tillit-stödgrupp för att motverka hedersvåld, 2008). Kommun-

ens Tillitsgrupp på nio personer är projektets arbetsgrupp. Riktlinjerna för deras arbete kan 

studeras i Handlingsplan mot hedersvåld i Flen kommun (2008). Anne-Marie Karlsson som är 

projektansvarig på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen beskriver att Tillitsgruppens 

verksamhetsplan under hösten 2009 och våren 2010 var följande:  

 

Två personer går utbildningen Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor i Göteborg under 2009. 
 En två-dagars utbildning med övernattning i början av 2010 för strategiska personer som kommer i kontakt 
med barn och ungdomar som lever i kulturer med hederstänkande. Tanken är att samla cirka 35 personer från 
skola, fritidsverksamhet, vuxenutbildning, socialförvaltning, polis, Migrationsverket, kvinno- och mansjour 
och ideella föreningar och diskutera handlingsplanen och strategier framåt, efter 1,5 år med ett aktivt arbete i 
vår Tillitsgrupp. Utgångspunkten ska vara de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.  
Att närmare diskutera hur vi kan nå pojkarna är ett prioriterat område. 
Attitydpåverkande insatser för pojkar med hjälp av Fryshuset i Stockholm.  
Rekrytering och utbildning av studiecirkelledare till studiecirkelmaterialet ”Barnen i våra hjärtan”. 
Översättning av handlingsplanen till somaliska och arabiska. 

 

 
På så sätt hade samtliga forskningscirkeldeltagare vissa förkunskaper kring hedersproblematik 

före cirkeln ens hade startat. Nedan ges en kort presentation av forskningscirkelns deltagare 

och deras intentioner med att ingår i gruppen. 

1. Åsa Lantz jobbar som lärare vid Söderskolan och ingår i kommunens ”Tillitsgrupp” 



119 
 

som jobbar med ungdomsfrågor. Tillitsgruppen har just avslutat en utbildning som heter "Hur 

kan vi förebygga våld mot unga kvinnor?” Detta var en uppdragsutbildning arrangerad av 

Ungdomsstyrelsen i samarbete med Uppsala universitet. I samband med denna utbildning har 

gruppen skrivit en strategiuppgift för det fortsatta arbetet inom TILLIT. Åsa ansåg att 

forskningscirkeln kunde vara ”en utmärkt väg att gå för att på ett professionellt och 

vetenskapligt vis fördjupa våra kunskaper kring de parametrar som spelar in i hedersrelaterade 

frågor”. Åsa anser att integration och samverkan är två viktiga ord och att goda relationer, en 

aktiv kommunikation och ett gemensamt mål för att skapa en kommun där alla känner sig 

delaktiga är faktorer som spelar en avgörande roll.  

2. Karin Karlsson jobbar som handläggare vid Arbetsmarknads- och utbildningscentrum 

(AU) och har i många år arbetat med integration i form av introduktion av nyanlända 

flyktingar. Hon ingår även i Tillitsgruppen. Karin anser att somaliska kvinnor i Flen har ett 

stort utanförskap i i stort sett alla sammanhang, vilket berör henne starkt. Karins intention 

med forskningscirkeln var att se ”vad, hur och vilket fokus [bäst kan] bistå dessa kvinnor?”  

     3. Pirjo Cesar jobbar också som assistent vid AU-center och sitter bland annat i AU-

centrums reception i biblioteket (Mötesplatsen). Pirjo möter många medborgare och har 

intentionen att ge besökare ett så jämlikt bemötande och en så jämlik service som möjligt. 

     4. Christina Franzén jobbar också som assistent vid AU-center och är involverad i en 

gemensam mötesplats, tillsammans med biblioteket, som berör frågor kring mångfald och 

bemötande. Hon deltog i cirkeln ”för att lära sig mer om mångfald och jämlikhet, eftersom de 

nu har en gemensam mötesplats tillsammans med biblioteket”. 

     5. Agneta Larsson jobbar på en gymnasieskola där hon är SV2-lärare och hon är också 

representant i Tillits-gruppen. Eftersom Agneta jobbar mycket direkt med elever från andra 

kulturer, var hon ”mycket intresserad av mångkulturellt arbete”. Agneta ”tror också att det är 

mycket viktigt för kommunens framtid att fördjupa sig i de här frågorna”. 

     6. Andjelika Oroz jobbar som Introduktionshandläggare på AU-centrum och jobbar med 

frågor kring integration och mångfald. Hon betonar att: ”Idag lever vi i ett mångfaldigt 

samhälle vad det gäller kultur, etnicitet, språk, religion, kompetens, kunskap, erfarenhet etc. 

För att på bästa sätt kunna möta individens behov och ta tillvara den bråkiga mångfalden och 

även hjälpa människor i deras försök att utveckla sina möjligheter till ett bättre liv vill jag ta 

del av forskningsarbetet och även vara en del av det.” 

7. Gisela Stucki jobbar som fritidsgårdsföreståndare på Brolinska Villan i Kultur- och 

fritidsförvaltningen i Flen och ingår Tillitsgruppen. Hon var väldigt intresserad av 
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frågeställningar om hedersproblematiken eftersom hon möter barn och ungdomar från olika 

kulturer i sin verksamhet. 

 8. Marina Lund som är ungdomssamordnare, jobbar också i AU-Centrum och sysslar med 

frågor som berör hedersproblematik, vilket var hennes motiv till att deltaga i 

forskningscirkeln.  

 

Forskningscirkelns mål och innehåll  
Forskningscirkeln om hedersproblematik bildades utifrån modellen som övriga forsknings-

cirklar i projektet tillämpade. Det vill säga att cirkelarbetets innehåll och mål utformades 

utifrån gruppens intressen och behov. Det var alltså meningen att cirkeldeltagarna skulle 

avgöra inriktningen av forskningscirkeln och dess innehåll. Min roll handlade om att ta fram 

relevant forskning och redovisa olika perspektiv på hedersförtryck samt leda diskussionerna. 

Målet var främst att fördjupa oss i kunskap kring ämnet samt de frågor som deltagarna ansåg 

viktiga i deras vardagliga arbete mot hederproblematik. 

     Vi hade sammanlagt fem träffar, förutom kick-off-tillfällena. Träffarna pågick under 

februari till december 2011 och ägde för det mesta rum i Flen. Diskussionerna inom gruppen 

baserades delvis på genomgångar av den vetenskapliga litteratur om heder i en svensk 

kontext, som redovisades ovan i det här kapitlet. Litteraturen som vi har gått igenom är bland 

annat Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz (2010), Hansson (2010) och Darvishpour (2008) 

och har ett intersektionellt perspektiv som utgångspunkt. I gruppen läste vi även 

Länsstyrelsens handlingsplan och handbok som heter När man krockar, ett 

handläggningsstöd för socialtjänst om hedersrelaterade våld och generationskonflikter kring 

tradition, seder och bruk (2008) som delvis är inspirerad av ett intersektionellt tankesätt. 

Detta utgjorde ett underlag för en jämförelse med Handlingsplan mot hedersvåld i Flens 

kommun (2008). En stor del av diskussionerna baserade sig på deltagarnas reflektioner. I 

slutet av kursen har enskilda deltagare gjort en egen utvärdering och reflektion. Under kursens 

gång har deltagarna kunnat bidraga med sina synpunkter kring litteraturen, som vi har gått 

igenom, samt berättat om sina praktiska erfarenheter av arbetet med hedersrelaterade frågor 

bland somalier i Flen. 

 

Spänningar mellan somaliska grupper och kommunen 
Samtalet i gruppen rörde sig framförallt kring hedersfrågorna och de akuta händelser som 

inneburit omhändertagande av unga flickor. Vid det första mötet blev det tydligt att det fanns 
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en oro hos personalen i Flens kommun där de känner sig förtvivlade kring hanteringen av 

hedersproblematik. Anledningen var att invånare med härkomst i Somalia i Flen har demon-

strerat mot kommunen, vilken man misstänkte hade med omhändertagandet av två unga 

flickor med somaliskt ursprung att göra.  

     Enlig tidningen Eskilstuna Kuriren (29 januari 2009) hade en stor antal somalier i Flen 

demonstrerat utanför Stadshuset i Flen för att ”bättra samarbete mellan kommunen och alla 

invandrare som bor i Flen”.  Jamaal Omar från Somaliska föreningen säger till tidningen att: 

”Vi demonstrerar för att vi vill ha bättre samarbete mellan kommunen och alla invandrare 

som bor i Flen. Vi vill ha bättre kontakt så att alla missförstånd och kulturkrockar försvinner” 

(Eskilstuna Kuriren, 29 januari 2009). Demonstranterna ville ha en kontaktperson mellan 

Flens kommun och invandrarföreningarna medan kommunalrådet Anders Berglöv inte trodde 

på idén om en kontaktperson med myndigheterna, ett arrangemang som enligt honom är 

oförenligt med lagen. Berglöv betonade istället en del arbete som gjordes i kommunen för att 

öka integrationen. Exempelvis satsade kommunen ”på arbetsmarknads- och 

utbildningscentrums arbete, att kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn samt sam-

arbetet mellan kommunen och migrationsverket. Han betonade också på vitsen att anordna 

seminariedagar där kommun och invandrarföreningar kan ha kunskapsutbyte och få större 

förståelse för varandra” (ibid.). 

     Flera deltagare i cirkel nämnde att många i kommunen misstänkte att anledning till demon-

strationer var att demonstranterna ville stoppa kommunens inblandning i deras ”familje-

angelägenheter”. Deltagarna lyfte också det faktum att kommunen som under två tillfällen 

tagit hand om två unga flickor som varit utsatta för ”hedersförtryck” slutligen ”återförenade” 

dessa barn med sina familjer, vilket kunde innebära att man lämnade barnen ensam åt deras 

föräldrars behandling.  

 
Jämställdhetskrav och dilemman i arbetet mot hedersförtryck 

Cirkeldeltagarna talade om sitt dilemma. Å ena sidan ville personalen i kommunen inte vara 

allt mer involverat i människors privata liv, en inblandning som folk med utländsk härkomst 

kunde uppfatta som särskilt påträngande. Å andra sidan hade cirkeldeltagarna intentionen att 

följa Sveriges lagar och normer kring barnens bästa, vilket innebär om kommunen upplever 

att barn bli utsatta för föräldrarnas förtryck är det deras uppgift att agera. Flera av 

cirkeldeltagarna var osäkra på om dessa flickor har fått det faktiska stöd som behövdes eller 

om påtryckningarna från somaliska grupper samt en brist på resurser och kompetens lett till 
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att kommunen backat för stödet och medfört att unga flickor ”återförenades” med sina 

familjer.  

     Ett annat dilemma som deltagarna brottades med var följande: Bör man ta hänsyn till 

kulturella skillnader och avstå från jämställdhetskrav på människor med utländsk härkomst i 

syfte att motverka rasismen och öka toleransen och mångfalden? Vad kan det i så fall medföra 

för konsekvenser, speciellt för barn och kvinnor? Eller bör man ställa krav på människor med 

en annan kulturell bakgrund än svensk att följa Sveriges normer och jämställdhetskrav och 

bortse från kulturella särdrag? Finns det i så fall en risk att det förhållningssättet uppfattas 

som etnocentristiskt och rasistiskt? 

     Det fanns dock en konsensus i gruppen om att mänskliga rättigheter bör vara den grund-

läggande förutsättningen i arbetet mot hedersproblematiken. Detta innebär att bakom namnet 

tolerans, mångkulturalism etcetera ska man inte offra jämställdhetsperspektiv och kvinnors 

och barns rättigheter, lika väl som man bör avstå från stigmatisering och från att förstärka ett 

”vi och de- tänkande”.   

     Deltagarna har dock upplevt att gapet mellan somalier i Flen och kommunen under senare 

år har ökat gradvis och att en del somalier hade avståndstagande attityder gentemot 

kommunen och ville gärna i så stor uträckning som möjligt själva lösa sina ”interna problem”. 

Deltagarna ansåg delvis att somaliska grupper är så splittrade och har interna konflikter som 

är problematiska om man vill ha en kollektiv kommunikation med gruppen. Samtidigt ansåg 

cirkeldeltagarna att somaliska grupper har stora svårigheter med integration och att deras 

kulturella särdrag försvårade samarbetet med gruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Deltagarna betonade behovet av större kunskap kring integrationsfrågor och heders-

problematik.  

 

Inkludering och behovet att motverka fördomar 

En aspekt som diskuterades vid cirkeln var graden av kunskap om och även fördomar kring 

etniska minoriteter som personalen i kommunen möter i dagliga arbetet. Det är inte sällsynt 

att frågor som rör etniska minoriteter fokuserar på ”de” som problem och ”vi” som lösningar. 

Däremot är det ytterst sällan man fokuserar på ”de” som resurser och aktörer och på brister 

hos ”oss” som kan påverka andra människors förutsättningar negativt. Frågan är hur mycket 

våra fördomar, etnocentristiska attityder, stigmatiseringar och exkluderingsmekanismer kan 

påverka förutsättningarna i mötet med etniska minoriteter inte minst kring frågor som handlar 

om hedersförtryck? 
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     Att mötet mellan personalen inom kommunal verksamhet och klienter är en maktrelation, 

är redan uppenbart. De ojämlika maktrelationerna kan bli större om man tar hänsyn till andra 

dimensioner som påverkar maktrelationer. Exempelvis är många somalier i Flen redan segreg-

erade och befinner sig i en marginaliserad position. En eventuellt etnocentrisk attityd och en 

stigmatisering av gruppen kan enbart öka gapet mellan kommunen och de etniska 

minoriteterna i Flen. Poängen med ett intersektionellt perspektiv är inte enbart att avstå från 

”etnifiering” och generalisering av problemet hos etniska minoriteter genom att ta hänsyn till 

att andra maktrelationer såsom klass, kön, ålder som kan påverka deras maktresurser och 

attityder. Ett intersektionellt perspektiv bidrar dessutom till att problematisera det 

dominerande synsättet hos majoritetssamhället och till att analysera hur strukturella barriärer 

mot etniska minoriteter kan begränsa etniska minoriteter möjligheter att påverka sitt öde.  

    Med andra ord är behovet av aktiva antidiskrimineringsperspektiv stort, både i kommunens 

policy och bland personalen, för att kommunen ska kunna arbeta effektivare även mot heders-

problematiken. En grundläggande aspekt är att inkludera samtliga parter, i arbetet mot 

hedersproblematiken. Diskussionerna i forskningscirkeln lyfte även behovet av ett 

interkulturellt perspektiv för att motverka ömsesidiga fördomar i kommunikationen med 

gruppen och underlätta bemötandet i det dagliga arbetet mot hedersproblematik.  

     Somalier är den största invandrade gruppen i Flen. Att ha kunskap om gruppen är därför 

mycket viktigt i kommunens arbete mot hedersförtryck. När jag ställde frågan om hur mycket 

kunskap deltagarna hade om somalier betonade de att deras kunskap var begränsad och att 

den främst bestod av ett ”uppifrån”- och ”utanförperspektiv” kring somaliska invandrade 

gruppen. Därför kom jag med förslaget att vi kunde bjuda in någon med kunskap om 

somaliska grupper och att genom en föreläsning öka vår kunskap om somalier i Sverige. 

Under en av träffarna föreläste därför en expert med somalisk bakgrund. Experten inform-

erade oss om Somalias nutidshistoria och sociokulturella system och om somalier i Sverige. 

     Idén om behovet av ”kulturvetare” eller ”kulturtolkar” diskuterades i en intervju med 

Darvishpour och Lahdenperä (Kulturtolkar ska hjälpa mot hedersförtryck. Nyheterna P4 

Sörmland, 2011-01-13). Vi betonade att ”kulturtolkar” kan hjälpa mot hedersförtryck genom 

att motverka fördomar och medla mellan familjer och skolan. Vi förde fram att skolan har 

större chans att nå fram till familjerna om de tar hjälp av brobyggare som både har samma 

bakgrund som familjerna själva och ett jämställdhetsperspektiv. Personer som har rötter i 

olika kulturer blir både förebilder för etniska minoriteter och kan motverka fördomar om att 

invandrare är potentiella förtryckare” (ibid.).  
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Mötens betydelse för dialog med föräldrar 

En intressant aspekt som diskuterades i cirkeln var behovet att skapa mötesplatser som 

möjliggör verkliga mänskliga möten, där maktrelationer inte sätter hinder i dialogen. Några av 

gruppens deltagare har tagit fram ett förslag på en verksamhet på Söderskolan och Åsa 

Folkhögskola i Flen med syftet att verksamheten eventuellt kunde fungera som dialogplats för 

alla människor. I forskningscirkeln har det diskuterat att många föräldrar med utländsk 

härkomst inte brukar komma på skolornas föräldramöten. En eventuell förklaring som 

diskuterades kan vara att föräldrarna känner sig underlägsna och misstänker att ska ”läxas 

upp” av lärarna. En förutsättning för att ett möte med föräldrar ska bli mer värdefullt, är 

kanske att hitta mindre formella vägar där också föräldrarna kan vara delaktiga i en mång-

faldsmiljö.  

 

Behovet av ökade resurser och samverkan  
En annan intressant aspekt som lyftes var behovet av bättre samverkan och större insatser från 

flera håll. Det innebär att man måste öka och förbättra samverkan inte enbart inom kommunen 

utan också med organisationer, sakkunniga och myndigheter som sysslar med frågan. 

Kommunen behöver ha mer kontakt och stöd från andra institutioner och ämbeten såsom 

politiker, jämställdsenheter, polisen, rättsväsende myndigheter, skolan, Socialstyrelsen, Läns-

styrelsen, Ungdomsstyrelsen, Rädda Barnen, kvinnoorganisationer och organisationer som 

sysslar med integrations- och diskrimineringsfrågor.  

     På så sätt det är inte enbart personalen i kommunen som ska förebygga hedersvåld. Att 

lämna personalen ensam i bemötandet med fall som handlar om hedersfrågor kan medföra 

stor frustation för personalen. Kommunens personal behöver därför betydligt mer stöd och 

resurser för att effektivare kunna satsa på förebyggande åtgärder samt hjälpa till vid möten 

med dem som blivit och blir utsatta för hedersförtryck. 

 

Deltagarnas reflektioner kring forskningscirkeln  
Cirkeldeltagarnas utvärdering visar att många har upplevt att personalens kunskap kring 

hederskulturer och hur ska man bemöta detta var begränsad och att diskussionerna hade 

bidragit till att deras kunskap ökat. Några av deltagarna har skrivit att genomgången av littera-

turen som gruppen har läst och de diskussioner som förts under träffarna i forskarcirkeln har 

förstärkt idén om att orsakerna till hedersrelaterat förtryck av flickor med invandrarbakgrund 

är mycket komplexa. Flera deltagare har lyft att forskningscirkeln kunde klargöra följande: 



125 
 

 

Det är ytterst tveksamt om man ska skilja ut hedersproblematiken som ett separat problem från 
integrationsfrågor. Vi började med fokus på heder. Men vartefter arbetet i cirkeln har fortskridit och gruppen 
har läst in på ny litteratur inom området, vilken har lett till fokusen riktades mer och mer mot 
integrationsprocessen. 

 
 
 

Det har varit enkelt att förklara problemet ur ett rent kulturellt perspektiv. Men lösningen skulle i så fall vara 
att familjerna anammar det svenska, mer individuellt präglade kulturen, och då blir problemet på sätt och vis 
näst intill olösligt eftersom få människor fungerar så att de är beredda att från en dag till en annan överge den 
kultur de är uppvuxna i. Därför är det både besvärligt och befriande att se att förtrycket troligen kan förklaras 
ur ett mångdimensionellt perspektiv. Ett mångdimensionellt perspektiv kan vara besvärande därför att 
komplexiteten inte ger utrymme för någon ”Quick-fix”. Det är samtidigt befriande därför att kunskapen om 
komplexiteten ändå ger en öppning till att hitta vägar till en förbättring av situationen för de här flickorna och 
pojkarna än vad som man har tillämpat hittills. 

 

 

Flera deltagare påpekade att litteraturen med ett intersektionellt perspektiv på heders-

problematiken, bland annat Perspektiv på manlighet och heder (Hansson, 2010), inte enbart 

var teoretisk klargörande utan kunde hjälpa dem att sätta ord på den erfarenhet som de redan 

sett i sitt arbete.   

     Alla deltagare ansåg att de har fördjupat sina kunskaper om somalier i Sverige genom 

samtalet med en sakkunnig. Till och med en av lärarna som jobbar med somaliska elever 

förklarade hur hon ”till viss del kunnat använda den kunskapen i intressanta diskussioner med 

dessa elever om den somaliska kulturen och ungdomarnas uppfattning av sin situation i det 

svenska samhället”.  

     En av deltagarna skriver, i sin utvärdering, att behovet att fördjupa sig i praktisk kunskap 

inte var mindre intressant. När man krockar, som är en handlingsplan från Länsstyrelsen i 

Uppsala” (2007), tolkades som ”en bra handbok för arbetet när man hamnar i ’skarpt läge’ 

med unga människor”. Ändå var behovet för mer kunskap stort för att uppleva att man på det 

praktiska fältet kan motverka hedersförtryck. 

     En deltagare skrev att träffarna, litteraturen, föreläsningar och diskussionen har uppfattats 

som intressanta och ”tankeväckande”. Att öka sitt teoretiska kunnande är alltid en bra grund 

för jobbet i ”verkligheten”. Gruppdeltagarna träffades själva några gånger mot slutet av 

studiecirkeln för att tillsammans försöka sammanfatta vad de kommit fram till. Under dessa 

träffar kom deltagarna kontinuerligt in på frågan huruvida man ska släppa begreppet heders-

förtryck och i stället titta mer på övergripande perspektiv där mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde betonas. Syftet skulle vara att undvika andrafiering eller stigmatisering 

som kanske ”provocerar” fram förtryck och våld. Samtidigt kan detta perspektiv bidraga till 
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att man sopar enskilda individers utsatta situation under mattan av rädsla för att kallas rasist 

eller bli någon som underblåser segregation eller exkludering av olika invandrargrupper.  

     En deltagare berättade om jämställdhetsperspektivet som en mycket viktig aspekt för att 

bekämpa hedersförtrycket. Hon tog bland annat upp aspekter som att det är viktigt att öka 

antal tjejjourer och kvinnojourer samt att satsa mer på information och undervisning runt 

barns rättigheter (barnkonventionen), kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter och 

närmare samverkan med andra organisationen såsom Rädda barnen, kvinnoorganisation med 

flera. Hon menar at det är viktigt att uppmärksamma att arbete med barn och ungdomar både 

med och utan hedersproblematik och att bemötandet ska genomsyras av allas lika värde. Men 

samtidigt är det viktig att se till de förändringar som familjen med annan etnisk härkomst 

upplever efter invandringen. Trots att alla familjemedlemmar kan bli ”offer” efter 

invandringen till Sverige är det viktigt att stärka varje individs maktresurser för att öka 

känslan av tillhörighet/delaktighet i samhället. Det är det viktigt att utöka kvinnors/flickors 

maktresurser och införa hårdare lagstiftning mot könsbetingat våld. En sådan inriktning kan 

både bidraga till insatser för att motverka hedersproblematik och undvika att insatserna 

hamnar i en rasistisk fälla.  

     En intressant reflektion från flera i gruppen var behovet av en egen undersökning om det 

empiriska fältet i Flen. De var intresserade speciellt med tanke på att alla cirkeldeltagare 

jobbar i Flen och skulle ha stor nytta av att själva utföra en empirisk studie på fältet. Det 

skulle vara intressant att koppla samman teorier med praktiken i vardagen. Gruppen var 

dessutom mycket angelägen om att forskningscirkeln skulle ha möjlighet att fortsätta vidare. 

Sist men inte minst påpekades i diskussionen om behovet till att kommunens hanlingsplan 

mot hedersförtryck ska nyanseras kompleteras.  

 

Slutord 
Utvärderingar tyder på att forskningscirkeln gav en fördjupad förståelse för den komplexitet 

som finns kring det så kallas “hedersförtryck”. Flera av deltagarna har beskrivit att de numera 

intar numera en stor försiktighet i att använda begreppet heder, då begreppet är stigmat-

iserande. De menar att begreppet hedersförtryck i dagligt språkbruk kopplas till etnicitet och 

invandrare och blir på så vis ytterligare ett medel för andrafieringen av människor med 

utländsk härkomst. Paradoxalt nog anser cirkeldeltagarna att det finns en risk att man med 

detta synsätt har svårt att komma åt den problematik och de möjliga insatser som skulle kunna 

vara verksamma vid våld inom familjer. För att komma vidare i arbetet mot heders-

problematik är därför viktigt att samverkan mellan med olika professioner och förvaltningar 
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ökar samt att dialogen med familjen förbättras. Vi behöver stärka såväl kvinnornas som 

barnens maktresurser samtidigt som vi bör motverka utanförskapet. 

     Som tidigare nämnts är tillämpningen av balansen mellan antidiskrimineringsperspektiv 

och jämställdhetsperspektiv på det empiriska fältet inte alltid en lätt uppgift. Att utgå från 

barnets bästa och kombinera det med hänsyn till föräldrarnas rätt att styra uppfostran av sina 

barn är också komplicerat i arbetet mot hedersproblematiken. Att teoretiska modeller inte 

alltid kan lösa aktuella problem på fältet är också en uppenbar komplexitet som man måste ta 

hänsyn till. Dessa dilemman som lyftes under kursen kvarstår fortfarande. Under mötena med 

forskningscirkeln har jag upplevt hur deltagarnas arbete på det empiriska fältet riktat mot 

hedersproblematik är besvärligt och tungt. Att avvisa kulturbetingade perspektiv innebär inte 

hellre att det inte finns några kulturella särdrag som kan försvåra arbetet mot 

hedersproblematik och för jämställdhetsutveckling bland vissa etniska minoriteter. Det bör 

uppmärksammas att det är viktigt att ha ett inkluderande perspektiv i arbetet med etniska 

minoriteter.  

     Som tidigare nämnt innebär ett inkluderande tankesätt i det dagliga mötet, enligt min upp-

fattning, att ett mångdimensionellt intersektionellt perspektiv som fokuserar på strukturella 

aspekter bör kombineras med en interkulturell pedagogisk modell för att motverka spänningar 

mellan etniska minoriteter och majoriteter samt mellan myndigheter och familjer med en 

annan kulturell bakgrund. Jämbredd-projektet hade avsikten att kombinera de två 

perspektiven för att i projektet öka både tolerans, mångfald och jämställdhet.    

     Förutsättningar för ett inkluderande interkulturellt arbetssätt och en jämlik individ- och 

familjeomsorg är delvis att utgå från att de strukturella faktorerna är avgörande för att skapa 

möjligheter och ändra attityder. En avgörande förutsättning för att kunna verka utifrån ett 

inkluderande perspektiv i det moderna svenska samhället, som präglas av stor etnisk och 

socioekonomisk mångfald, är att hela samhället genomsyras av vilja till inkludering och social 

sammanhållning. Men här finns stora brister på många håll, vilket segregation och utan-

förskap tyder på (Interkulturell socialt arbete, 2010). Därför bör betoningen på anti-

diskriminering vara en grundläggande förutsättning även i arbetet mot hedersproblematik. Att 

utgå från mänskliga rättigheter kanske är den bästa utgångspunkten för ett inkluderande 

perspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. 
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Kapitel 6 

 

Att utmana förskollärares föreställningar – om 
lärprocessen i tre forskningscirklar 

 

Marja-Terttu Tryggvason, Anette Sandberg och Margareta 
Sandström  

 

Inledning 

Det här kapitlet handlar om tre forskningscirklar med fokus på förskolans praktik avseende 

genus i förskolan samt mångkulturalitet i förskolan. Syftet med kapitlet är att beskriva i vilken 

mån deltagarna i en forskningscirkel uppfattade att cirkeln hade betydelse för deras lärande 

och kunskapsutveckling angående mångkulturalitet och genus, det vill säga för deras 

lärprocess. Lärprocessen granskas utifrån två enkäter som deltagarna svarade på vid början 

och slutet av forskningscirkeln samt hur metoden kritiska händelser (Flanagan, 1954; 

Hansson, 1995; Rubin & Rubin 2004) kan ha påverkat cirkeldeltagarnas syn på deras egen 

lärprocess.    

Mångkulturalitet och genus är två dimensioner av mångfald som Pirjo Lahdenperä 

beskriver i sitt kapitel. Vi menar som Judith Butler (1990) att genus är socialt och kulturellt 

konstruerat. Det innebär att genus varierar i tid och i olika kulturer. Genus är något som 

individer gör. Man blir det man är på grund av hur man agerar eller hur omgivningen får en 

att agera. Genast efter att ett barn har fötts börjar omgivningen göra det till en pojke eller en 

flicka menar Lahelma och Örn (2011). Det är process som fortgår i familjen och förskolan 

och överallt i ett samhälle exempelvis genom media. Men det kan uppstå problem då 

exempelvis förskolan och en familj inte har samsyn på vad genus eller maskulinitet eller 

femininitet innebär.  Med mångkulturalitet menar vi att det finns barn, föräldrar och även 

förskolepersonal med skild etnisk, språklig eller religiös bakgrund i svensk förskola. Detta är 

ett faktum eller ett tillstånd som mångkulturalitet vanligen definieras (Lorentz & Bergstedt, 

2006). Mångkulturalitet associeras ofta med etniska grupper som har invandrat till Sverige 

under 1900-talets senare hälft. Av den anledningen tänker man gärna att exempelvis mång-
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kulturell utbildning gäller bara de nämnda grupperna och riktas till dem. Begreppet omfattar 

dock alla etniska grupper och kulturer i ett samhälle, också majoritetsfolket.  

I Sverige är forskning om hur etnisk och kulturell mångfald visar sig i förskolan samt 

hanteras av förskollärare fortfarande begränsad. Margaret Obondo (2005) fokuserar på litter-

acitetssocialisation hos somaliska barn i sin studie. Hennes resultat visar att språk- och litter-

acitetsmönster i somaliska familjer, boende i ett mångkulturellt boendeområde, är under 

konstant förändring. Däremot är förskolans arbetssätt i stället förankrat i den svenska 

traditionen. Litteracitet i förskolan bestod i främsta rummet av bokläsande med benämnings- 

och betydelsefrågor medan de somaliska barnens litteracitetsmiljö hemma inkluderade såväl 

texter ur den egna gruppens traditioner, exempelvis koranverser, som populärkulturens olika 

texter i form av dataspel och mobiltelefoner. Enligt Obondos resultat skilde sig de kulturella 

socialisationsmönstren ifrån varandra. 

Polly Björk-Willén (2006) har i sin avhandling Lära och leka med flera språk: socialt 

samspel i flerspråkig förskola studerat barns sociala samspel och deltagande i en svensk fler-

språkig förskola samt i en flerspråkig förskola i Australien. Utifrån sina studier menar Björk-

Willén att barns språkbruk i flerspråkig förskolemiljö är en praktisk och situerad angelägenhet 

där flerspråkigheten blir en av flera multimodala resurser (jämte språk kan dessa vara blickar, 

gester och fysiska artefakter såsom leksaker) som barn använder för att delta i förskolans 

vardag och som bidragar till barns socialisering och språklärande. Björk-Willéns studie visar 

bland annat att barn har en mycket kreativ språkanvändning och snabbt lär sig vilket språk de 

ska använda i olika situationer. I Johannes Lunneblads avhandling Förskolan och mångfalden. 

En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område (2006) visar resultaten på 

förskollärarnas förhållningssätt att undvika att prata om olikheter. De osynliggjorde därmed 

den kulturella mångfalden i barngrupperna. De hade sålunda svårigheter att använda 

mångfalden som resurs i sitt arbete. 

Exempelvis forskarna Norberg (2005) och Eidevald (2009) hävdar att den svenska 

förskolan inte är könsneutral utan att makt och kön skapas i förskoleverksamheten.  Även om 

personal i förskolan försöker få barn att tänka i ett vidare perspektiv där pojkar och flickor 

kan göra saker som utmanar deras genus så är det fortfarande det traditionella som råder 

gällande vad som passar för flickor/kvinnor och pojkar/män (Ambjörnsson, 2005). Eva 

Johansson (2008) å sin sida hävdar att forskning om förskolan kan vara grundad på 

metodologiska felkällor på grund av genusordningen. Det vill säga att förskollärare och 

forskare kan ha vissa förväntningar på hur pojkar och flickor bör agera, i jämförelse med hur 

barnen i själva verket handlar. Därför kan det vara betydelsefullt att reflektera och analysera 
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orsakerna till varför och hur man tolkar barns intentioner och ageranden. Det är således 

väsentligt att vara tydlig med vilka teorier som används samt metoder och värderingar. 

Om lärande och kunskapsutveckling    

John Dewey (1999) framhöll att lärande realiseras hos människan genom att hon engagerar 

oss i många olika erfarenheter. Erfarenheter kan vara av praktisk art eller av teoretisk art som 

knyts an till medvetandet. Tänkandet börjar först när en person upplever sig vara ställd inför 

ett verkligt problem. Vi kan säga att vi handlar utan närmare reflektion tills vi stöter på 

någonting som stör vår rutin. Då sätts vårt medvetande i rörelse, vi formulerar problemet och 

vi börjar leta efter lösningar på problemet. Det finns oftast inte bara en lösning utan vi ser 

olika aspekter av problemsituationen som skulle kunna vara relevanta. Vi väljer den utväg 

som vi anser vara den bästa lösningen, en lösning som vi utvärderar vid nästa liknande 

tillfälle.  

Bernt Gustavsson och Ali Osman (1966) vidgar begreppet erfarenhet till att innefatta 

begreppet vardag. De menar att vardag är allt runt omkring som förefaller bekant. Vardag är 

alltså det närliggande som uppfattas som självklart och oproblematiskt. Enligt Gustavson och 

Osman tar begreppet vardag hänsyn till de kulturella och språkliga förutsättningarna för vår 

perception av världen och de tolkningar vi gör av den. Vi tolkar alltså omvärlden omedvetet 

utifrån våra kulturella och språkliga föreställningar. Gustavsson och Osman menar vidare att 

allt lärande har sin början i det bekanta och att lärandet handlar om växelspelet mellan det 

bekanta och det obekanta. Det finns skilda perspektiv angående till exempel kulturer vad de är 

och kan vara. Gustavsson och Osman hävdar till exempel att allt lärande börjar med 

självidentifikation där vi rannsakar oss själva och på så sätt bli medvetna om våra egna 

attityder och föreställningar för att sedan kunna se och erkänna olikheter. 

Lärandet är också socialt till karaktären (Säljö, 2000). Vi lär oss av andra individer i sam-

arbete med dem. Lärandet blir mer effektivt när vi utnyttjar resurser i omgivningen, bland 

annat kollegors fackkunskaper. Lärandet effektiveras också när vi ska lära in sådant som har 

betydelse och mening för oss.  

Professor Staffan Larsson (1996) definierar lärande ”som förändringar i tolkningen av 

något i omvärlden eller som förändringar i sättet att handla” (s. 15). Han motiverar detta med 

att en människa ständigt är upptagen av tankar och handlingar som kan betraktas som hennes 

individuella kunskap. Lärandet kan vara institutionaliserat, eller så kallat formellt lärande, 

eller vara informellt vardagslärande. Informellt lärande kan ske genom olika former av 

erfarenhetsbaserat lärande, till exempel genom deltagande i utvecklingsprojekt eller 
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forskningscirklar som i denna studie. Den största delen av det informella lärandet sker dock 

spontant och för individen omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter (Ellström, 1996).  

Detta kapitel behandlar vuxenlärande. Larsson (1996) menar att vuxenutbildning bör 

handla om att bryta de mönster som de studerande har fallit in i. I vårt fall är det 24 

förskollärare som genom sin långa yrkeserfarenhet redan kan antas ha förvärvat egna 

tolkningar av sin praktik och hela verksamheten, såsom relevanta handlingsmönster. Enligt 

Larsson bör deras tolkningar utmanas genom att erbjuda dem en utbildning på tillräckligt hög 

och ambitiös nivå. Det måste också finnas utrymme för deltagarna att själva påverka 

formuleringen av mål och välja arbetsmetoder för att lösa uppgiften. Studier i en 

forskningscirkel brukar inte ha en förskriven läroplan eller tydlig agenda. Också i dessa tre 

forskningscirklar, som detta kapitel bygger på, var deltagarnas önskemål och intressen 

utgångspunkt för planeringen av innehållet för cirkelträffarna. Det övergripande temat var 

dock mångfald, i synnerhet genus och mångkulturalitet, och inom detta tema fick deltagarna 

sedan välja olika teman. Det valet gjordes i samråd med cirkelledarna. En cirkel valde enbart 

genus till sitt tema, två andra cirklar både genus och mångkulturalitet. Vid träffarna utgick 

deltagarna från praxisnära och naturliga situationer och perspektiv som cirkeldeltagarna 

erfarit som pedagogiskt lärorika och/eller problematiska. Dessa sattes i relation till den 

teoretiska kunskapen.  

Vuxenutbildningens uppgift är både att fördjupa och bredda förkunskaper. För att deltag-

arna ska känna sig motiverade ska frågorna för det första vara tillräckligt komplexa (Ellström 

1996). För det andra ska lärandet vara autentiskt. Med autenticitet menar Larsson (1996) att 

den studerande kan se vilken betydelse de teoretiska kunskaperna har för praktiken och hur 

dessa kunskaper kan tillämpas i praktiken. Dessutom handlar autenticiteten om att vara och 

bli genuint intresserad. För det tredje ska kunskapen vara relevant. Den ska vara konkret 

användbar vilket ger kunskapen en meningsfullhet. 

 

Forskningscirkelns inramning och genomförande 

Beskrivning av cirkeldeltagarna  

Sammanlagt deltog 24 personer från 15 olika förskolor i tre skilda forskningscirklar. Alla 

cirkeldeltagare förutom två var utbildade förskollärare. Den ena av dessa hade utländsk 

bakgrund och hade lärarexamen från sitt hemland. Den andra hade en svensk grundskollärar-

examen. Den andra hade dessutom studerat vidare till specialpedagog. Cirkeldeltagarnas ålder 

varierade från 26 år till 62 år vilket också innebar en relativt varierad yrkeserfarenhet. Cirkel-
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deltagarnas medelålder var 44 år och nästan hälften (11) av dem hade arbetat i mer än 16 år i 

yrket. Bara tre av dem hade yrkeserfarenhet kortare än fem år. Cirkeldeltagarna var alltså 

erfarna förskollärare. Alla deltagarna utom två hade förskollärarposition. Av dessa två var den 

ena enhetschef medan den andra var förskolechef. Fyra av deltagarna sade sig ha erfarenhet 

av forskning i form av deltagande i mindre projekt genom arbetet. 

Forskningscirkeldeltagarna träffades tio gånger under tio månader. Varje forskningscirkel 

leddes av en cirkelledare som både var forskare och lärare på en högskola. 

 

Två enkäter: förväntningar och slutreflektioner 

Cirkeldeltagarna fick fylla i en enkät både i början och i slutet av forskningscirkel-

verksamheten. Enkäterna inleddes med en bakgrund som innefattade frågor avseende deltag-

arnas ålder, befattning, utbildning, antal år i yrket samt hur de fick kännedom om möjligheten 

att deltaga i en forskningscirkel. Den inledande enkäten innefattade vidare frågor avseende 

yrkeskompetens, kunskaps- och verksamhetsutveckling, mångfald samt förväntningar på de 

kommande forskningscirklarna. Den avslutande enkäten innefattade delvis samma frågor som 

utformats i den inledande enkäten där områden som yrkeskompetens, kunskaps- och verksam-

hetsutveckling och forskningscirklarnas betydelse i förskoleverksamheten lyftes fram. Deltag-

arna ombads därutöver att besvara frågor kring hur arbetet i forskningscirklarna motsvarat 

deras förväntningar samt i vilken omfattning deltagarna upplevt att forskningscirklarna upp-

märksammats av omgivningen och på vilket sätt deltagarnas medverkan i forskningscirklarna 

bidragit till en verksamhetsutveckling.  

Svarsalternativen var i huvudsak öppna då deltagarna ombads att dels beskriva sina tankar 

kring olika områden, dels motivera sina svar i de fasta svarsalternativen.  

Enkätundersökningen genomfördes vid den första respektive den sista forskningscirkel-

träffen och tog cirka 30 minuter. Det visade sig vara en fördel att avsätta tid för enkäten då 

samtliga deltagare vid respektive träff valde att besvara enkäten. Enkäterna var inte förkodade 

och det var därför inte möjligt att härleda en enskild deltagares svar. Vi valde att inte göra 

skillnad mellan forskningscirklarna och att inte jämföra svaren från de olika forsknings-

cirklarna med varandra. Om det finns skillnader i svaren menar vi att de snarare är individ-

uella än att de kan anknytas till en viss forskningscirkel. Vi har tolkat att eventuella skillnader 

beror på arbetsvillkor och arbetsförhållanden samt egna personliga behov. Vi har läst enkät-

svaren flera gånger och samtidigt har vi tolkat dem och försökt se mönster i materialet i syfte 

att kunna utreda förskollärarnas eventuella lärprocess. 
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Kritiska händelser 

I forskningscirklarna har vi använt en särskild metod som utvecklats av (Flanagan, 1954) det 

vill säga ”Critical Incident Technique”. I Sverige har kritiska händelser som metod använts 

för att studera läraryrkes innehåll sedan mitten av 1960-talet (Hansson, 1995).  Under senare 

år har insamlingsmetoden också använts för att studera hur förskollärare och lärarstudenter 

upplever begreppen lärande och delaktighet som redskap i sin pedagogiska praktik (Johansson 

& Sandberg, 2010). Syftet med att vi använde denna insamlingsmetod var att genom denna 

metod kan förskollärarnas normer, värderingar och rutiner bli synliggjorda och därmed 

utmanade. Fokus är på deltagarnas perspektiv och är inriktad på verkliga erfarenheter och som 

möjliggör utveckling av praktiken. 

Tillvägagångssättet utgjordes av att cirkeldeltagarna observerade sin egen praktik mellan 

träffarna och fokuserade på speciella händelser som handlade om mångfald, framför allt om 

genus och mångkulturalitet. De skulle beskriva dessa händelser i en critical incident-enkät. 

Frågorna i critical incident-enkäten utgjordes av frågor såsom: Beskriv en lärandesituation 

avseende mångfald där Du varit framgångsrik i Din verksamhet. Var skedde det? Vilka var 

närvarande? Hur började det? Vad gjorde vederbörande? Hur slutade det? Jag tycker att 

händelsen är exempel på en bra lärandesituation i förskolan därför att: 

 Deltagarna fick även beskriva en händelse där de varit mindre framgångsrika och med 

samma efterföljande frågor beträffande var, vilka, hur och vad. Det skulle således vara 

händelser som förskollärarna upplevde att de hade varit framgångsrika och positiva men 

också mindre framgångsrika eller problematiska. De mindre framgångsrika händelserna är 

situationer (Hansson, 1995) som ofta går utöver vardagsrutinen eftersom personen saknar 

handlingsberedskap för hur den ska hantera situationen. Mindre framgångsrika händelser blir 

utmaningar som kan användas för ett lärande i verksamheten.  

Deltagarna fick ta med sig critical incident-enkäterna till träffarna. Dessa beskrivningar 

utgjorde sedan underlaget för reflektioner och diskussioner tillsammans med den 

forskningslitteratur som cirkeldeltagarna hade läst mellan träffarna. Att läsa litteratur ingick 

från början inte som ett självklart moment i forskningscirklarnas arbete utan var ett frivilligt 

val från deltagarna då de ansåg att det bidrog till kunskapsutveckling för både dem själva och 

verksamheterna.  

 

Etiska ställningstaganden 

Personernas deltagande i forskningscirklarna var en fortbildningsinsats initierad av arbets-

givaren. Detta skulle kunna bidraga till en del etiska dilemman eftersom deltagarna befinner 
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sig i en beroendeställning gentemot uppdragsgivaren. Det är därför av vikt att poängtera att all 

medverkan i detta projekt har varit frivillig. Deltagarna har till exempel själva fått anmäla sitt 

intresse av att delta i projektet samtidigt som Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer har tillämpats under projektets genomförande. Deltagarna har vidare haft möjlighet 

att när som helst avsluta sin medverkan i projektet. En av förskollärarna valde att avsluta 

deltagandet i forskningscirkeln på grund av att hon började arbeta på en förskola i en annan 

kommun.    

 

Förskollärarnas syn på sin yrkeskompetens vid början och slutet av 

cirkelverksamhet   

Det var många olika aspekter som förskollärarna lyfte upp när de tillfrågades om vad de ansåg 

sig vara bra på i yrket avseende mångfald. Aspekterna berörde både genus, religion, klass- 

och etnicitetsfrågor. I allmänhet tyckte förskollärarna att de såg barn som enskilda individer 

med speciella egenskaper. De ansåg att de inte sorterade barn utifrån genus eller etnicitet. De 

gjorde därmed inte någon skillnad på flickor eller pojkar eller barn med olika etnisk bakgrund. 

Det handlar om att ”se allas unika olikheter”, beskrev en förskollärare det kort och koncist.   

Därutöver tyckte många förskollärare att olikheter berikar och att tillgång till olikheter ökar 

barns förståelse för dessa. Deltagarna menade att de lyssnade och var lyhörda för olikheter 

och respekterade dessa olikheter. Svaren reflekterade ett individuellt perspektiv, med andra 

ord hur de som förskollärare bemöter olika individer. Det kan ses som ett konstaterande som 

ligger i linje med förskolans uppdrag som det är framskrivet i läroplanen Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Det vill säga uppdraget att bemöta varje barn utifrån dess 

individuella förutsättningar. 

Några deltagare såg sin arbetsplats som ett kollektiv där arbetskamraterna samarbetar och 

stöttar varandra. Några ansåg sig också vara goda inspiratörer i sin arbetsmiljö. En förskol-

lärare beskrev följande om sitt förhållningssätt till mångfald: ”Stöd till arbetskamrater. Driv-

ande i denna fråga.” Ett par förskollärare beskrev sig själva som flexibla med vilja att kunna 

fånga upp situationer i vardagen. 

Likadana aspekter som förskollärarna ansåg sig vara bra på i början av forskningscirkeln 

framfördes också i slutet av cirkeln. De sade sig till exempel tänka på varje barn som en 

individ samt att vara lyssnande och ödmjuka inför andra människor. Det kan tolkas som att 

några förskollärare också i slutet av cirkeln ansåg sig bemöta barnen ur likhetsprincipen. Alla 

ska få lika mycket. Intressant är dock att några andra förskollärare däremot beskrev att barnen 
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är lika men ändå olika och de har olika behov. De behöver till exempel olika mycket tid, 

framgick det av svaren. Denna beskrivning kan tolkas som att förskollärarna i större ut-

sträckning än i början av forskningscirkeln vågade synliggöra och ta hänsyn till barnens olik-

heter. Det antyder om mer  rättvis pedagogik även om man arbetar utifrån behovsprincipen. 

I några deltagares svar kunde vi också skönja en nyansskiftning mot såväl en ännu större 

öppenhet som en starkare ödmjukhet. Bemötandet av barn eller föräldrar ansågs mer jämlikt 

men också individuellt vid slutet av forskningscirkeln än i början. ”Jag är ganska öppen i 

förhållningssättet och bemötandet av föräldrar”, tyckte en förskollärare. Det kan förstås som 

att bemötandet inte bara sker ur ett så kallat svenskt perspektiv eller är rutinmässigt utan att 

varje bemötande, i synnerhet med föräldrar, är individuell.  

Det är också intressant att föräldrar som knappt nämns i början av cirkelverksamheten har 

fått en mer betydande roll i några av förskollärarnas senare svar. Föräldrarna verkar ha blivit 

goda kunskapskällor angående mångfald och denna kunskap ansågs sig förskollärarna kunna 

utnyttja bättre i slutet av forskningscirkeln. 

För några förskollärare har kunskapsinhämtandet i forskningscirkeln inneburit en inspira-

tion för fortsatt självutveckling genom läsning. I slutet av forskningscirkeln uttryckte några 

förskollärare ett mer utvidgat och ansvarsfullt perspektiv. ”Att jag har upptäckt att det inte 

bara är i förskolan jag ska jobba med genus utan i livet överhuvudtaget, överallt.” 

Mångfaldsarbetet är ett gemensamt uppdrag, framgick det också av svaren. Av den anled-

ningen ville förskollärarna uppmärksamma andra kollegor i lämpliga situationer och sprida 

nyförvärvad kunskap om detta. Ett citat som exemplifierar är: ”Att inspirera arbetskamrater. 

Att föra kunskap vidare till medarbetare på andra förskolor och chefer.” 

Förskollärarnas yrkeskompetens, åtminstone någras, verkat ha utvidgats i riktning mot en 

större förståelse och tolerans för olikheter. En förskjutning från det monokulturella mot det 

interkulturella kan skönjas i svaren. Enligt Martinsson och Reimers (2008) gäller det dock att 

vara försiktig med att förskollärare inte bara fokuserar på avvikare och visar förståelse för 

dem. Det gäller först och främst att ifrågasätta normer och regler som gör vissa personer till 

avvikare. Med toleranspedagogik riskerar man enligt författarna att man missar se att den kan 

medvetet eller omedvetet befästa grupperingar och maktordning. 

 

Förväntningar på cirkelverksamheten 

Cirkeldeltagarna uttryckte önskemål om vad de ville bli bättre på för att bättre kunna bemöta 

mångfalden i sitt arbete. Cirkeldeltagarna var medvetna om att vi människor är insocialiserade 
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i våra kulturer vilket i sin tur omedvetet styr våra handlingar: ”Hur tänker och känner olika 

människor i olika situationer och varför känner man som man gör? Vill få syn på dolda 

förhållanden, åsikter, saker som vi tar för givna, som styr oss och våra tankar i mångfalds-

frågor”, beskrev en förskollärare. Detta var någonting som förskollärarna ville fördjupa sig i 

och diskutera i forskningscirklarna. Förskollärarna ville sålunda medvetandegöra sina dolda 

känslor och attityder för att bättre kunna kontrollera sina handlingar eller till och med bryta 

mönster (jfr Larsson, 1996). s 

Å andra sidan ville många av cirkeldeltagarna få konkreta faktakunskaper kring de barn 

som de hade omsorg om. De ville alltså fördjupa sina kunskaper om andra kulturer, om genus, 

om språkutveckling samt språkinlärning i allmänhet, i synnerhet hos barn som inte hade 

svenska som modersmål. I en grupp hade flera cirkeldeltagare gjort iakttagelser att barn inte 

utvecklar svenska språket i samma takt, utan att lärande och utveckling sker mycket 

individuellt. Några barn lär sig snabbt, åtminstone i fråga om ett vardagligt språk, medan 

andra barn lär sig betydligt långsammare. Förskollärarna funderade kring om de som förskol-

lärare kunde påverka språkutvecklingen. Många cirkeldeltagare önskade dessutom att studera 

hur de kunde arbeta både didaktiskt och pedagogiskt med barn från olika kulturell bakgrund 

vilket också inkluderade barn med svensk bakgrund. Deltagarna ville utveckla ett inter-

kulturellt arbetssätt. Ett citat från en förskollärare som åskådliggör denna uppfattning är: ”Mer 

kunskap om mångfald, nya rön om kulturkrockar.” 

Förväntningarna var många och av olika slag, vilket bekräftar att en förskollärares arbete är 

komplext och mångfacetterat. En förskollärare möter både barn, föräldrar och kollegor med 

olika kulturell och språklig bakgrund eller könstillhörighet. Mötet kan också vara inter-

sektionellt som det ofta är i en mångkulturell förskola för det händer att både pappor och 

bröder med utländsk bakgrund lämnar och hämtar sina barn eller syskon. Många förskollärare 

ville också fördjupa sig i hur de kan bemöta personer med en annan bakgrund än den egna på 

ett respektfullt och jämlikt sätt. En förskollärare beskriver: ”Hur möter vi barn, föräldrar och 

kollegor? Ta på ”glasögonen” – hur ser det ut? Vad är upplevelsen hos andra? Vi vill ha mer 

kunskap om andra kulturer – vad är viktigt i mitt bemötande?” 

Förutom att cirkeldeltagarna hade önskemål om konkret stoffinnehåll, som det framgår 

ovan, önskade de också att forskningscirklarna skulle öppna upp sig för möjligheter till 

diskussioner: ”Ha ett bollplank där jag kan ventilera föreställningar som dyker upp.” Många 

förskollärare sade sig lära genom diskussioner. Förskollärarna önskade också kunna lyfta 

funderingar och få andras syn på dem. Någon kallade diskussioner för ”närande samtal” som 

hon önskade skulle kunna leda till en kritisk granskning av den egna verksamheten och ens 
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egen roll som förskollärare. Att få möjlighet att diskutera i lugn och ro med andra kollegor 

verkade vara av stor betydelse för att vilja medverka i en forskningscirkel. Lendahls Rosendal 

och Rönnerman (2005) menar att ett kollektivt möte är av stort värde eftersom kollegor i en 

kollektiv dimension kan reflektera över vad som sker på arbetsplatsen och få förståelse för 

verksamheten. En kollektiv process kan med tiden leda till förändring. Lendahls Rosendal och 

Rönneman menar att det behövs ett kollektiv eftersom enstaka eldsjälar inte brukar vara till-

räckliga. 

Förväntningarna på forskarnas deltagande var också tudelade på så sätt att de å ena sidan 

förväntades agera som bollplank, såsom att ”kunna hjälpa oss i våra reflektioner”, sade en 

förskollärare. En forskare skulle således vara en person som hjälper cirkeldeltagarna att 

analysera och reflektera och därigenom nå insikt i den egna verksamheten och ta ett steg 

längre, på ett mer mentalt plan. Å andra sidan förväntades forskarna besitta mer och djupare 

kunskap än den genomsnittliga cirkeldeltagaren. Forskaren förväntades också delge sin 

kunskap så att cirkeldeltagarna kunde få nya verktyg och arbetssätt. En cirkeldeltagare 

önskade ”få en djupare barnskunskap [sic]” från forskaren. 

Ett intressant perspektiv var att en cirkeldeltagare ansåg forskare besitta mer teoretisk 

kunskap än praktisk kunskap. Hon beskriver: ”Vi lärare kan ge forskare ett bredare perspektiv 

på hur det ser ut och hur vi arbetar i verksamheten i xxx kommun.” Enligt denna cirkel-

deltagare kunde kunskapsutbytet vara ömsesidigt och forskare kunde också lära sig av 

förskollärarnas erfarenheter. Hon förväntade sig därmed att kommunikationen skulle vara 

jämlik och interaktiv och utgå från ett gemensamt intresse. 

Kort sagt kan det konstateras att cirkeldeltagarna hade två slags förväntningar på sig själva: 

De ville dels utvidga sitt teoretiska kunskapsunderlag, dels ha utrymme för reflekterande 

diskussioner där deras uppfattningar och föreställningar utmanades. Ett eget individuellt 

lärande och en kollektiv process av eventuella förändringar skulle gå hand i hand. Cirkel-

ledaren förväntades att kunna lyssna in men också ta en aktiv roll och bidraga med sin 

kompetens i syfte att problematisera diskussionsämnen. 

 

Vad säger cirkeldeltagarna ha lärt sig under processen?    

Det är många saker som cirkeldeltagarna säger sig ha lärt sig under processen. Rent konkret 

har de förvärvat mer fakta om mångfald och om olika kulturer genom att läsa litteratur samt 

genom diskussionerna i forskningscirklarna. En av cirkeldeltagarna hävdar att de teoretiska 

kunskaperna har bekräftat hennes egna funderingar, erfarenheter och förkunskaper. Förskol-
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lärarna beskriver även att de har fått exempel på hur de kan arbeta med genus och med mång-

fald i allmänhet. De anser sig också ha utvecklat kunskaper om att tillämpa fakta i praktiskt 

arbete. Detta har i sin tur lett till ett större intresse för mångfaldsfrågor. Det skildras i följande 

citat: ”Fakta, ett nytt arbetssätt, större intresse.” 

En förskollärare beskriver: ”Vi behöver mer kunskap kring andra kulturer i förskolan.” 

Detta kan tolkas som att processen under cirkelns gång har fått cirkeldeltagare att inse att de 

behöver särskilda kunskaper för att kunna bemöta mångfalden i arbetet. Både den teoretiska 

och praktiska kunskapen är en del av helheten och de ska värdesättas lika högt genom en mer 

integrerad syn på relationen, menar Carr och Kemmis (1986). 

Många deltagare säger sig också har förstått hur viktigt det är att kunna diskutera och reflekt-

era tillsammans med andra medarbetare. Diskussionerna fördjupar inte bara den egna förstå-

elsen för frågorna utan i diskussionerna synliggörs också egna och andras värderingar och 

normer. Detta har bidragit till ett nytt förhållningssätt. Flera säger att det krävs mod för att 

öppet tala om sina värderingar men att det är bra att medvetandegöra dessa värderingar: 

”Våga ta upp situationer i vardagen med kollegor och reflektera över mina egna värderingar.” 

En professionell utveckling är personlig men den sker ofta i en kollektiv process 

(Rönnerman & Forsman, 2011). Genom andra deltagares tankar kunde en cirkeldeltagare 

också få nya lärdomar och infallsvinkar (Säljö, 2000). Diskussionerna har stärkt många 

förskollärare i deras arbete med mångfald. En förskollärare klargör: ”Lyssnat och tagit del av 

andras tankar, fått nya lärdomar.”  

Cirkelarbetet verkar ha fått cirkeldeltagarna att se föräldrarna med utländsk bakgrund ur ett 

annat perspektiv. Föräldrarna ses i större utsträckning än tidigare som viktiga länkar mellan 

förskola och hem och anses värda att lyssna på. Föräldrarna kan vara brobyggare mellan 

hemmets kultur och förskolans svenska kultur. Samarbetet i form av samtal mellan förskolan 

och föräldrarna kan synliggöra förskolans och hemmets normer vilket i längden kan minska 

kulturkrockar. En förskollärare vågar ta mer kontakt med föräldrarna: ”Jag vågar ta mer 

kontakt med föräldrar från andra kulturer & jag visar mer nyfikenhet. Ibland förstår vi 

varandra & ibland inte men vi försöker.” Flera förskollärare säger sig våga bjuda på sig själva 

även om de är medvetna om att det kanske krävs fler insatser och mer tid till att förklara sina 

synpunkter och lyssna på föräldrarnas synpunkter.  

Flera cirkeldeltagare inser också att arbete med mångfald tar tid i anspråk. Arbetet måste 

fortsätta också efter projektets slut eftersom mångfaldsarbetet är en pågående process som 

egentligen aldrig blir färdig. Detta åskådliggörs på följande sätt: ”Det är viktigt att vi fortsätter 

efter JämBredds slut.” Det är dock svårt att driva förändring om det bara är några få som gör 
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detta, uttrycker en cirkeldeltagare: ”Vi måste vara överens om att detta är ett viktigt arbete 

med genus och få medarbetarna mer intresserade.” Mångfaldsarbetet som fortfarande är ett 

förändringsarbete i dagens förskola måste samtidigt involvera fler medarbetare, var en insikt 

hos många cirkeldeltagare. Det räcker inte bara med mångfaldsarbete som drivs av några 

eldsjälar i enskilda förskolor utan en faktor är att få ledningen på olika nivåer kommunen med 

i arbetet. Ett samhälleligt faktum är att förskolor många gånger är segregerade, vilket hänger 

ihop med att bostadsområden är segregerade. Så var också fallet i våra forskningscirklar. För 

att mångfaldsarbetet ska kunna bli framgångsrikt och effektivt måste det bedrivas på olika 

nivåer i en kommun. Detta illustreras med ett citat från en deltagare: ”Hur vi kan påverka 

ledning och politiker att t ex barngruppernas storlek behövs ses över?”  

Även om en förskollärare kan arbeta relativt självständigt i sin egen verksamhet kan denna 

inte påverka till exempel gruppstorleken. Förskollärarna menade att de inte hade så stora 

möjligheter att ensamma påverka sin arbetsmiljö och dess villkor. I längden kan detta vara en 

barriär för fortsatt lärande (Ellström, 1996) då förnyelsearbetet gynnas om det drivs gemen-

samt på många fronter, strukturellt och organisatoriskt. Påverkan på strukturell nivå sker dock 

genom politiska beslut och styrdokument. 

 

Exempel på kritiska händelser och efterföljande reflektioner 

Som framgått tidigare i detta kapitel ansåg cirkeldeltagarna inte bara att de behövde förbättra 

sin förmåga att reflektera över kritiska händelser, utan också att forskningscirklarna stimulerat 

denna förmåga. Här följer några exempel som visar att reflektionen i efterhand genomfördes 

på ett mer nyanserat sätt än vad som gestaltas i det återgivna exemplet i critical incident-

rapporten.  

Det första exemplet gäller en situation som inträffade i förskolans lekhall, där personal och 

barn samsas tidigt på morgonen. Tre personer ur personalen, ett tiotal barn, däribland Mirja, 

en flicka på fem år med utvecklingsstörning deltog i händelsen. Mirja anses ofta ha det svårt i 

kontakten med andra barn. Händelsen inleddes med att en blyg och tystlåten, knappt treårig 

pojke som dessutom varit hemma i tre veckor var mycket ledsen när han nu lämnades på 

morgonen. Förskolläraren på pojkens avdelning hade försökt trösta honom. Ett par flickor 

hade erbjudit pojken att vara med och leka, men ingen hade lyckats. Mirja såg att pojken var 

ledsen och gick fram och kramade honom – länge. Pojken blev nöjd och lugn av den ordlösa 

kommunikationen.  
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Cirkeldeltagaren gjorde i efterhand reflektionen att det uppenbarligen var så att den ordlösa 

kommunikationen i det läget var precis vad den ledsna pojken behövde. Mirja som inte var 

van vid att vara den som hjälper fick en ny roll – hon blev den som var kompetent att lösa 

situationen. De andra barnen, och personalen, fick en ny syn på flickan i och med hennes 

agerande. Cirkeldeltagaren menade att händelsen var ett exempel på att alla behövs, att alla 

har någonting att ge. Ingen är bara den som får hjälp. I diskussionen fällde någon kommen-

taren att Mirja ofta hade varit hårdhänt i andra situationer och att personalen ofta hade fått 

komma med bortförklaringar ”hon menade inte ...” och så vidare. 

 Så som händelsen beskrevs framstod förskolläraren som rådlös i den uppkomna 

situationen; i dennas ställe trädde ett barn fram och ingrep på ett sätt som löste situationen på 

ett mycket lyckligt sätt. Förskollärarna förväntade sig inte händelsen och blev förvånade över 

Mirjas kvalifikationer. I diskussionen efteråt reflekterade cirkeldeltagarna över att flickan som 

löste situationen tidigare hade haft svårigheter med kommunikationssituationer, men i 

diskussionen lyftes nu istället flickans känslomässiga kompetens fram. 

Detta exempel kan knytas till den kommentar angående nyttan av forskningscirklar som en 

deltagare fällde: ”Vi behöver få en djupare barnkunskap.” Exemplet kan också knytas till 

vilket lärande som exemplifieras. Det lärande som Mirja gestaltade – att hon på ett mycket 

adekvat och kompetent sätt, spontant och intuitivt löste en praktisk problemsituation som hon 

plötsligt ställdes inför – är ett exempel på lärande i enlighet med Dewey (1999). De förskol-

lärare som figurerade i den återgivna händelsen genomgick också ett lärande – de fick om-

pröva Mirja och såg henne i fortsättningen, enligt egen utsago, inte endast som ett barn med 

en funktionsnedsättning utan också som specifikt kompetent. På så sätt kan man säga att de 

exemplifierade det som Larsson (1996) framhåller som kännetecknande för lärande hos 

vuxna, det vill säga att det handlar om att bryta ett mönster. Mönstret i det här fallet skulle 

alltså vara att Mirja setts som i sin helhet mindre kompetent på grund av sin specifika 

funktionsnedsättning nu bröt det mönstret. Dessutom genomgick cirkeldeltagarna samma 

lärandeprocess – genom reflektionen i forskningscirkeln fick de upp ögonen för en förutfattad 

mening gällande kompetensen hos barn med funktionsnedsättning.   

Detta exempel kan därtill tolkas ur ett genusperspektiv och inte enbart utifrån Mirjas 

funktionshinder. I exemplet visar Mirja omsorg vilket kan uppfattas som representativt för 

”den kvinnliga rollen”. Det kan också tolkas såsom att Mirja tagit rollen som ”lärarassistent” 

eller ”hjälpfröken”. I Anette Hellmans (2010) nyligen publicerade avhandling framkommer 

att om barngruppen består av en majoritet av äldre flickor blir de ”hjälpfröknar”, men om 

pojkar är i majoritet i barngruppen blir de hjälpfröknar istället. I exemplet ovan har vi inte 
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information om könsfördelningen i barngruppen men utifrån Hellmans resonemang bör i 

exemplet ovan majoriteten av de äldre barnen i barngruppen vara flickor. 

I det andra exemplet figurerar två förskollärare. Det började med att en av dem skulle se ut 

en present till en flicka som skulle fylla tre år. Hon letade i presentkorgen och fastnade för en 

karta med ”stickers” på. Det var bilder av prinsessor med guld och glitter. Förskolläraren 

började slå in paketet, men tyckte inte det kändes riktigt bra – hon hade börjat fundera och 

ifrågasätta sitt val av present. Hon gick och frågade en kollega vad hon tyckte. Kollegan 

tyckte också att presenten var lite ”köns...”. De frågade sig om det var rätt att ge denna present 

till just det här barnet. De visste att hon gillade prinsessor och de bestämde sig slutligen för att 

det var en bra present. Händelsen resulterade i att förskollärarna initierade en diskussion om 

detta i arbetslaget. De enades om att de i fortsättningen skulle ge mer könsneutrala saker till 

barnen. I diskussionen i forskningscirkeln tipsade någon om att man kan ha en skattkista med 

presenter och låta barnen välja själva.      

I denna händelse ser vi att personalen initialt är genusobetänksamma och gör en köns-

kodning, i och med att de planerade att ge typiska ”flicksaker” till en flicka. I den beskrivna 

interaktionen agerar förskolläraren först spontant och oreflekterat. När hon sedan tillsammans 

med kollegan diskuterar presentvalet är de mer nyanserade och reflekterande. När de sedan tar 

upp en diskussion med övriga kollegor och beslutar om fortsatt policy visar de att de tillägnat 

sig en kritisk medvetenhet om att till exempel val av present från förskolan kan vara något 

som fortplantar genusfördomar.  

Detta exempel kan sägas gestalta en kommentar som gavs av en cirkeldeltagare angående 

förväntningar på forskningscirklarna: ”Vill få syn på dolda förhållanden, åsikter, saker som vi 

tar för givna, som styr oss och våra tankar i mångfaldsfrågor.” Exemplet åskådliggör också 

den typ av lärande som Larsson (1996) beskriver att vuxnas lärande ofta innebär. Det mönster 

som i detta fall bryts hos den enskilda förskolläraren är mönstret, rutinen, att en förskollärare 

väljer en ”flickig” present till en flicka. Det slutar i och för sig med att förskolläraren ändå 

tillåter sig att välja just en sådan present till just detta barn, men hon utsätter sitt val för en 

kritisk granskning innan hon fattar beslutet. Hela personalens lärande som äger rum i och med 

personalmötet innebär att man bryter mönstret om att förskollärare väljer presenter till barnen. 

Det lärande som träffen i forskningscirkeln erbjöd innebar både att man löste ett praktiskt 

problem och att man bröt tidigare mönster. 

Det tredje och sista exemplet som visar på att cirkeldeltagarna, tack vare deltagandet i 

forskningscirklarna, kunde reflektera på en annan nivå är följande: Vid inskolningen hade 

förskolepersonalen givit information till föräldrar med annan språklig och kulturell bakgrund. 



147 
 

Föräldern som tog emot informationen hade nickat jakande och verkat förstå. Senare hade det 

dock tydligt framkommit att föräldern inte hade förstått. Mamman lät en väninna ringa till 

förskolläraren och ställa frågor. Det framgick av frågorna att mamman hade missförstått 

informationen fullständigt. 

I forskningscirkeln diskuterades hur man skulle kunna undvika sådana här situationer. Det 

som sades vara svårast var att vissa föräldrar gärna vill visa att de kan majoritetsspråket och 

att det ofta händer att de inte accepterar en tolk. Diskussionen gällde också hur man kan 

bekräfta för föräldrarna att det inte är diskriminerande att använda tolkhjälp om sådan finns 

till hands. Diskussionen berörde också att förskolan representerar en myndighet för föräldrar 

från en så kallad kollektivistisk kultur. För dessa föräldrar är det karakteristiskt att man som 

medborgare inte ifrågasätter eller motsätter sig en myndighet. Detta kan också vara ett skäl till 

att en förälder nickar utan att fråga vidare.  

I den återgivna situationen framgår att personalen agerade omedvetet och okritiskt. 

Personalen hade helt enkelt bara utgått från att föräldern hade förstått. Efteråt hade de dock 

förstått att den tolkningen var felaktig, och när cirkeldeltagarna reflekterade över situationen 

kunde de belysa situationen ur en interkulturell synvinkel.   

Detta exempel kan associeras till många av kommentarerna gällande både förväntningar på 

forskningscirklarna och på lärandet i forskningscirklarna: ”Hur tänker och känner olika 

människor i olika situationer och varför känner man som man gör” […] ”Vill få syn på dolda 

förhållanden, åsikter, saker som vi tar för givna, som styr oss och våra tankar i mångfalds-

frågor” (…) ”Mer kunskap om mångfald, nya rön om kulturkrockar” […] ”Hur möter vi barn, 

föräldrar och kollegor? Ta på ”glasögonen” – hur ser det ut? Vad är upplevelsen hos andra? 

Vi vill ha mer kunskap om andra kulturer – vad är viktigt i mitt bemötande?” […] ”Vi 

behöver mer kunskap kring andra kulturer i förskolan.”  

Det lärande som exemplifieras hos personalen i situationen är av den art som Dewey 

(1999) beskriver, det vill säga att personalen handlade utan närmare reflektion tills de stötte 

på problemet att föräldern uppenbarligen inte hade förstått informationen. Senare tog förskol-

läraren hjälp av en annan förskollärare från en annan förskola som kunde tolka åt mamman så 

att alla hennes funderingar kunde bli lyssnade och bemötta från ett bättre perspektiv för 

henne. Enligt förskolläraren har mamman med tiden vågat visa och be om hjälp av en eller 

någon annan då hon inte förstår. Det här exemplet kan man också anknyta till Gustavsson och 

Osmans (1996) beskrivning av begreppet lärande. I det beskrivna exemplet är det ju fråga om 

en vardaglig situation där tolkningen görs med utgångspunkt från den egna kulturella 

tolkningsramen. Det lärande som erbjöds i träffen i forskningscirkeln innebar att man lärde 
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sig i samarbete med andra, i enlighet med Säljö (2000), och att man drog nytta av andra 

personers kunskapsresurser.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att exemplen gestaltade lärande på olika sätt. 

Framför allt var det fråga om att utnyttja resurser i omgivningen, det vill säga kollegors 

fackkunskap även om det i ett fall var fråga om att få upp ögonen för ett barns oväntade 

kompetens. Sådant lärande beskriver Ellström (1996) ofta sker genom deltagande i den typ av 

verksamhet som forskningscirklarna innebar.  

 

Avslutande reflektion 

Vårt syfte med kapitlet har varit att beskriva hur cirkeldeltagarna uppfattade deltagandet i en 

forskningscirkel och hur deltagandet bidrog till lärande och kunskapsutveckling, således 

förskollärarnas yrkeskompetens. Vi lät cirkeldeltagarna fylla i två enkäter varav den ena i 

början av cirkelverksamheten och den andra i slutet. I den första enkäten ville vi främst under-

söka cirkeldeltagarnas förkunskaper om mångfald och förväntningar på cirkelarbetet. Med 

den andra enkäten ville vi undersöka hur förväntningarna hade uppfyllts och i vilken mån 

cirkeldeltagarna kände att deras kunskaper hade breddats eller fördjupats. 

Enkäternas data bygger på öppna, skriftliga svar. Det är möjligt att förskollärarnas åsikter 

och uppfattningar i synnerhet i slutet av cirkelverksamheten kan vara påverkade av den 

process de genomgått. Nyförvärvade kunskaper genom läsning och diskussioner kan exempel-

vis återspeglas i deras uppfattningar i svaren. Allmänt kan dock sägas att förskollärarna var 

ambitiösa, motiverade och engagerade vilket medför att vi tolkar att de åsikter och 

uppfattningar som de har erbjudit oss är ärliga och sanningsenliga. Därutöver byggde 

deltagandet på frivillighet med möjlighet att avbryta medverkan när som helst under cirkel-

verksamheten. 

I forskningscirklarna har vi utgått från de frågor och intressen som deltagarna tog med sig 

till forskningscirkeln. I hög grad har cirkeldeltagarna själva fått formulera mål för cirkel-

verksamheten, men i sista hand har det dock varit cirkelledaren som har haft ansvaret för 

forskningscirklarnas upplägg och innehåll. Med Larssons ord (1996) har lärandet varit 

autentiskt då frågeställningarna i forskningscirklarna tagit avstamp i realistiska situationer 

som dessutom ofta har upplevts som problematiska. Kunskapen byggdes upp successivt över 

tid i diskussioner och genom läsning. Tanken med forskningscirkeln var främst att problemat-

isera och utmana föreställningar för att tränga djupare in i de frågor som behandlades. En klar 

lärdom som kunde dras är att det ofta fanns flera lösningar på situationer vilket i stor grad 
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berodde på att situationerna kunde tolkas på olika sätt och ur olika perspektiv. En situation 

kunde alltså få en annan förklaring om den sågs ur ett annat perspektiv än ur ett svenskt, 

etnocentriskt förskoleperspektiv. Våra få exempel på kritiska händelser visar dock att även om 

man har teoretisk kunskap är det inte lätt att integrera den i den vardagliga praktiken. Det tar 

tid att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, i synnerhet i en verksamhet som förskolan där 

situationerna samtidigt och snabbt avlöser varandra och där man möter både vuxna och barn 

med många olika sociala, språkliga och kulturella tillhörigheter. Detta gör att det alltid uppstår 

oväntade och krävande situationer. För att professionell utveckling överhuvudtaget kan bli 

hållbar över tid behöver den vara kontinuerlig och knyta an till egna frågor i egen praxis 

(Rönnerman & Forsman, 2011).  

En slutsats som kan dras av resultaten om lärprocessen från de tre forskningscirklarna är att 

förskollärarna har skaffat sig nya teoretiska kunskaper om genus och interkulturellt lärande 

mångfald vilket Larsson (1996) anser vara en förutsättning för utveckling på sikt. Nya 

kunskaper jämte reflektioner med fokus på mångfald vid cirkelträffarna har uppenbarligen lett 

till mer problematiserande förhållningsätt till mångfalden. Inte bara genom teoretisk kunskap 

utan också genom kritiska händelser har förskollärarnas normer, värderingar och rutiner blivit 

synliggjorda. Först vid konfrontation brukar egna värderingar bli synliga (Dewey, 1999). De 

kritiska händelser som förskollärarna beskrev som mindre framgångsrika kan betraktas som 

goda exempel på konfrontation. I diskussionerna under själva cirkelträffarna har använd-

ningen av de teoretiska verktygen möjliggjort kritiska analyser som lett till upptäckter av hur 

olika händelser konstruerats både socialt och kulturellt. Kulturbundna föreställningar som togs 

för givna i början av cirkelverksamheten har på detta sätt utmanats och medvetandegjorts. 

Detta innebär bland annat att synen på föräldrar, i synnerhet på föräldrar med utländsk bak-

grund, har förändrats på så sätt att föräldrarna har blivit mer inkluderade i och betydelsefulla 

för förskolans verksamhet. Deras bakgrund och deras erfarenheter liksom deras samverkan 

med förskolan betraktas numera som mer värdefulla.   

Att bejaka mångfald i förskolan innebär ofta att förändra. Det är förändringar från det som 

anses enkelt, normalt och rutinmässigt till någonting annat som troligen inte är så bestämt och 

entydigt. Det är ändringar på individuell nivå i sätt att tänka och förhålla sig gentemot mång-

fald samt i sättet att arbeta med mångfald. Under processen blev många förskollärare också 

medvetna om att mångfaldsarbetet i förskolan är en del av ett mer strukturellt, samhälleligt 

problem. Även om det kan hävdas att en förskollärares arbete är självständigt är det statliga 

och kommunala politiska beslut som i hög grad påverkar dess innehåll.  
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Kapitel 7  

 

Att utforska inkluderingsnormer, kulturell variation och 
modersmålsstöd – reflektioner från en forskningscirkel 
med IDA 

 

Margret Obondo 

 

Bakgrund och IDA-projektet 
Det här kapitlet baseras på reflektioner inom IDA:s forskningscirkel, en grupp bestående av 

tio deltagare som arbetar i ett projekt som involverar transformativt och innovativt arbete i 

förskolor och skolor i Västerås. IDA står för ”Inkludering, Delaktighet och Aktivitet” och är 

en akronym som representerar gruppens underliggande värdegrund. IDA-projektet startade år 

2006 som ett treårigt initiativ med syfte att höja studieresultaten och den sociala standarden i 

skolor och förskolor i de mest segregerade bostadsområdena i kommunen genom att erbjuda 

tillfällen för inkludering och delaktighet. Trots att kommunfullmäktige tidigare har investerat 

extra resurser och personal till skolor och förskolor i kommunen fortsatte studieresultaten och 

den akademiska standarden att försämras drastiskt, speciellt i skolorna med en stor andel barn 

från låginkomst och ”invandrarbakgrund” (IDA-sammanfattade rapport, 2009). IDA-projektet 

var ett initiativ för att vända den nedåtgående skoltrenden. Projektet bestämde initialt följande 

att dessa målsättningar skulle uppnås inom tre år:  

 
  

• Att höja standarden och kvalitén i skolor och förskolor i de mest segregerade 

områdena, med en stor andel barn från låginkomst och ”invandrarbakgrund”, i 

Västerås stad 

• Att höja resultaten i kärnämnena och att förbättra den skamfilade bilden av skolor med 

dåliga studieresultat och andra sociala problem  

• Att öka andelen personal från varierad kulturell bakgrund så att skolor och förskolor 

speglar det samhälle som barnen tillhör  

• Att öppna skolorna för andra yrkesområden såsom socialarbetare, teatergrupper med 

flera 
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Initialt rekryterade projektet en kärntrupp med 35 medlemmar och i enlighet med värde-

grunden om inkludering var gruppen sammansatt med personer från varierad kulturell och 

språklig bakgrund och med olikartad akademisk och professionell kompetens. Projektets 

ledarskap identifierade tre fokusområden som skulle initiera och leda aktiviteterna: 

 
• Modersmåls- och språkutvecklingsstöd – rekrytera högkvalificerad personal med 

kompetens i både modersmålet och det svenska språket, tvåspråkiga, så att barnens 

modersmål används effektivt som ett instruktionsspråk och ämnesutveckling i 

förskolor och skolor 

• Familje- och föräldrastöd – rekrytera kvalificerad person som ska stötta föräldrar i 

deras föräldraroll och öka föräldrarnas kontakt med och närvaro i skolor och förskolor   

• Passion och konst, kultur och sport – rekrytera kvalificerad personal som stöttar lärare 

i att utveckla goda metoder som möjliggör att barnen uttrycker sin kompetens i andra 

former inklusive konst och estetisk, passion, snarare är endast genom traditionella 

ämnen  

 

Forskningscirkelmöten: delaktighet, vägledande frågor och 
diskussionsstruktur  
 
Deltagare och vägledande frågor  

Deltagarna i IDA:s forskningscirkel, som var tio stycken varav sju kvinnor och tre män, var 

representanter från de tre fokusområdena, det vill säga modersmålsstöd, familjestöd och från 

passion- eller kulturstödgruppen. Deltagarna var liksom resten av personalen inom IDA både 

kulturellt och språkligt varierade och uppfyllde således IDA:s inkluderingsmål, det vill säga 

personal med en kulturell och språklig bakgrund så att skolan och förskolan speglar det 

samhälle som barnen tillhör.  

Vi startade vårt första möte, eller kick-off, på Aronsborg genom att ställa ett antal frågor 

relaterade till såväl IDA:s arbete som generella frågor rörande utbildning av språkminoriteter. 

Frågorna var till exempel:  

 

(a) Hur kan man hantera studenters “multipla identiteter”, det vill säga att både vara 

svensk och ”invandrare” på samma gång? 

(b) Huruvida IDA har lyckats utmana existerande skolkultur, skolnormer och 

skolorganisation?  
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(c) Hur märks IDA:s värdegrund, inkludering, delaktighet and aktivitet i praktiken?  

(d) Vad är forskningscirkelns innebörd och hur kan den hjälpa deltagarna i deras praktik? 

(e) Hur kan skolor, och IDA, på bästa sätt bemöta de språkliga, sociala och akademiska 

behoven hos barn och familjer från varierad kulturell bakgrund? 

(f) Vilka är utmaningarna och framgångarna i förhandlingar med kulturella skillnader och 

kulturell mångfald i uppfyllandet av IDA:s värdegrund om inkludering?  

 

Det är den sista frågan som jag kommer att koncentrera mig på i det avsnitt som följer. Men, 

först är det väsentligt att beskriva hur vi, i forskningscirkeln, strukturerade de månadsvisa 

mötena och våra förhållningssätt i diskussionerna.  

 

Månadsmöten – strukturering av våra diskussioner och kritiska frågor  

De första månadsvisa mötena efter kickoffen på Aronsborg tillbringades med att reflektera på 

olika aspekter av frågorna som lyftes under det första mötet.  Jag bad deltagarna att reflektera 

over deras egna specialarenor, det vill saga modersmål, familjestöd och passion. Och att 

beskriva några “kritiska händelser” (se Tryggvasson m.fl. i den här antologin) eller 

“dilemma” som man stött på i praktiken och utmaningar i att uppnå IDA:s värdegrund. Vi 

reflekterade kring, exempelvis, utmaningarna i att inkludera barns modersmål och 

svenskspråkutveckling, skillnader i socialisering och föräldraskap I skilda kulturer inklusive 

problem med kulturella skillnader och essentialism. Dessa reflektioner dokumenterades 

genom löpande anteckningar och dessa anteckningar har fungerat som urvalet för 

presentationen av de exempel som används i den här texten. Vi spenderade även en stor del av 

mötestiden med att undersöka teorier och forskning, exempelvis om interkulturellt lärande 

(Banks, 1996; Nieto, 1999; Lahdenperä, 2004), språklig och tvåspråkig utveckling (Cummins, 

1996; Obondo, 2005) och studier om framgångsrik undervisning i mångfaldsklassrum 

(Ladson-Billings, 1994, 2005). Som slutuppgift utförde deltagare en småskalig studie, en 

undersökning om hur IDA:s personal och lärare resonerar kring IDA:s i värdegrund och 

normer i relation till deras praktik.  Sammanfattningsvis baseras detta kapitels reflektioner på 

tre källor:  

 

(a) teman från diskussioner under mötena, (b) teoretisk och forskningslitteratur relaterad till 

(c) dessa teman och “röster” från “fältet”, det vill säga IDA-personalens enkätsvar och 

intervjuerna med lärare som cirkeldeltagare utförde som slutarbete inom Jämbredd-projektet  
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Dilemman med inkludering – deltagares erfarenheter och kritiska analyser 

av litteraturen  

 
Dilemma 1: Kulturell inkludering – vilkas kultur? 

Som tidigare nämnt är ett av IDA:s mål att främja kulturell mångfald och ett av de ämnen som 

vi reflekterade kring är vad detta innebär för lärare och skolor. Frågan vi lyfte var: Hur man 

anpassar till tvåspråkiga barns liv och vilka olika dilemma för kulturell inkludering inom 

IDA:s mål? Deltagarna var ense om att medan kulturell variation och inkludering är den 

övergripande ideologin bakom IDA:s tre aktivitetsområden, är dess implementering I 

praktiken inte problemfri. En av de frågor som vi diskuterade är hur vi kan hantera barns 

olikheter utan att stigmatisera dem. En respondent tog firandet av olika högtider som exempel, 

och lade märke till följande:  

 

 

Varje gång barnen firade en högtid utanför deras egen ”grupp” var det ren “kulturell turism” där man tittade 
på den exotiska kulturen utifrån. Trots att händelserna var underhållande och uppmuntrade en positiv syn på 
dessa ”grupper” var det jämförelsevis lite som gjordes för att stötta äkta förståelse och kommunikation med 
dessa grupper (parafraserat från anteckningar under möte, 30 mars, 2010).  

 

 

Enligt deltagarna är problemen ytterligare komplicerade genom den befintliga litteraturen, till 

exempel är litteraturen närmast endast baserad på traditionell livsstil hos några 

”invandrargrupper”. Deltagaren uppmärksammade det afrikanska samhället, mer specifikt den 

litteratur som är tillgänglig för somalier. Deltagaren enades om att böckerna och annat 

material som de använder och som riktar sig till somalier, representerar dem bland annat som 

“nomader” med kamelen som symbolen för denna nomadiska livsstil. En av deltagarna 

summerar sin syn på det här sättet: 

 
 

Barn får en bild av andra ‘grupper’ som baseras på traditionella representationer trots det faktum att manga 
somalier, liksom många afrikanska folkgrupper, lever ett modern liv med mobiltelefoner och Internet. I 
representationerna används ändå en ‘kamel’ som symbol som associeras till en nomadisk livsstil som är helt 
främmande för barn födda I Sverige (parafraserad från anteckningar, 30 februari 2010). 

 

Som svar på denna oro undersökte vi forskningslitteratur om kulturella skillnader och 

utbildning av språkliga minoriteter och implikationer för att inkludera barn från kulturella 

minoriteter i undervisningen. I forskningen och den pedagogiska utredningen av utbildningen 

för minoriteter och kulturella skillnader har givits både positiva och negativa värden. Kritiken 
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(t.ex. Kubota, 2004) argumenterar för att en överdriven tyngdpunkt på kulturella skillnader 

har skapat stereotype eller “andrafiering” av immigrerade minoritetsbarn. Detta perspektiv har 

synliggjort av IDA-deltagarnas observationer ovan. Några kritiker har föreslagit att 

karaktäriserandet av vissa minoritetsbarn som bärare av en viss kultur kan legitimera 

akademiskt icke-utmanande praktiker som kulturellt kompatibel utbildning (Kubota, 2004). 

Studier som har stöttat pedagogiska förhållningssätt som förenar studenters kulturella 

karaktärsdrag i undervisningen kallas varierade för ”kulturellt bemötande, förenande eller 

relevant undervisning”35 och använder studenternas kultur för att överskrida de negativa 

trenderna (Ladson-Billings, 1994, 2005; Delpit, 1995).  

Vi analyserade Ladson-Billings studie om effektiv undervisning av afroamerikanska 

studenter och hennes teori om kulturellt lyhörd pedagogik är dokumenterad i hennes klassiska 

bok The Dreamkeepers – Succcessful Teachers of African American Children. I den 

återberättas åtta lärares praktik där Ladson-Billings har upptäckt att lärare som är engagerade 

I kulturellt lyhörd pedagogik inte bara uppmärksammar och värderar deras studenters 

kulturella karaktärsdrag utan, och mer väsentligt, så förbereder de studenterna att ifrågasätta 

strukturell ojämlikhet i samhället, till exempel rasism och orättvisa, samtidigt som de ställer 

höga krav på skolprestationer från samtliga studenter. Uppfattningen om att vad en kulturellt 

lyhörd pedagogik medför är, enligt Ladson-Billings, ”en pedagogik som stärker studenterna 

intellektuellt, socialt, emotionellt och politiskt genom att kultur används som en referent för 

att påverka kunskaper, färdigheter och attityder” (1994, s. 18).36  

 

Dilemma 2: Delad kulturell bakgrund eller delad kulturell identitet?  

En relaterad ”kritisk händelse” som vi utforskade under mötena berör studenters identiteter 

och relationer mellan delad kulturell bakgrund och studenters multipla identiteter. Fokus för 

vår diskussion var hur IDA:s mål att vara inkluderande genom att rekrytera personal från 

kulturellt varierad och etnisk bakgrund medför vissa utmaningar. Enligt deltagarna, vars 

studenter I de flesta fall var födda i eller kom till Sverige som väldigt unga, en grupp refererad 

i forskningen som Generation 1.5, det vill saga invandrar/immigrantbarn som levt länge i 

värdlandet och med bakgrund både i majoritets- och minoritetskulturen (Harklau, Losey & 

Siegel, 1999). Dilemmat som uppmärksammades av flera deltagare är att medan det förväntas 

                                                           
35 Översatt av Desireé Ljungcrantz. Originalorden lyder: culturally responsive, congruent or relevant teaching 
(Ladson-Billings, 1994, 2005; Delpit, 1995). 
36 Översatt av Desireé Ljungcrantz. Originalcitatet lyder: “a pedagogy that empowers students intellectually, 
socially, emotionally and politically by using cultural referents to impart knowledge, skills and attitudes” 
(Ladson-Billings, 1994, s. 18). 
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att dessa studenters kulturer och språk skiljer sig från de ”svenska” lärarnas är den vanligaste 

missuppfattningen att studenter delar samma ”kulturell identitet” med personal från deras 

språkliga och etniska grupp. Som en av deltagarna beskriver:   

 
 
Vi har tagit för givet att det faktum att vi är från samma kultur ger oss fördelar over andra svenska lärare och 
på ett sätt gör det det. Studenterna har ett speciellt band till oss och de lyssnar mer till oss. Men jag har också 
insett att bara för att vi liknar dem (läs: studenter), har samma språk och kommer från samma kultur, har vi 
inte samma erfarenheter. Att vara en del av eller förstå en students kultur garanterar inte succé med alla 
studentgrupper vi träffar på (parafraserad från anteckningar från mötet 27 april  2010).  

 

 

I diskussionen av ovanstående frågor och utkast från litteratur uppmärksammade vi att studier 

av lärare med tvåkulturell bakgrund eller ”invandrarbakgrund” för det mesta fokuserar på 

deras roll som framgångsrika ”kulturbrobyggare”.37 Utmaningarna som flerkulturella lärare 

möter i förhandlingen med kulturell mångfald är begränsade. Till exempel har inte det faktum 

undersökts tillräckligt att vara en lärare från en kulturellt varierad grupp inte garanterar att en 

alltid kan förstå eller identifiera sig med studenter från varierad kulturell bakgrund. Med det 

sagt finns det även tillräckliga bevis och exempel från forskningen som visar att lärare som 

har utvecklat en dubbel kulturell identitet, från dominerande eller icke-dominerande grupper, 

lyckas bättre i att bygga starka och meningsfulla relationer med dubbelkulturella studenter. Vi 

diskuterade exempelvis Cummins (1996) banbrytande bok Negotiating Identities: Education 

for Empowerment in a Diverse Society som handlar om hans skrivande om 

identitetskonstruktion och utbildning för att stärka mångfaldsklassrum. Cummins märkte att  

lärarnas definition av deras roll refererar till  ”to the mindset of expectations, assumptions and 

goals the educators bring to the task of educating culturally diverse students contribute more 

to either empowerment or disempowerment of culturally and linguistically diverse students” 

(Cummins, 1996, s.18). 

  

Dilemma 3: Instruktioner på modersmål utvecklar det svenska språket – men hur? 

Som redan nämnt ligger en av styrkorna med IDA, som program, i dess investering i och i 

dess omorganisering av modersmålsinstruktioner så att modersmål har blivit en integrerad del 

av studenternas lärande. IDA:s mål för modersmålsutvecklingen konstaterar att: 

 

Stärkande av modersmålets roll i förskolan och skolan samt studiestöd på modersmål är viktiga insatser för 
att stärka elevernas språkutveckling och självbild. Genom att stärka modersmålet utvecklas barnens 
tvåspråkighet vilket stödjer inlärningen av det svenska språket (IDA:s Sammanfattande rapport, 2009, s. 5) 

                                                           
37 För undantag se Nieto (1999). 
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Enligt deltagarna har IDA:s program för modersmålsinstruktioner flyttat modersmål från 

periferin till centrum. Exempelvis sker modersmålsundervisningen dagtid som en del av 

den vanliga skolan snarare än kvällstid som en efter-skolan-händelse.38 Deltagarna var ense 

om att de positiva effekterna av dessa förändringar inte bara är tydligt synliga i barnens 

ökade självförtroende och självkänsla utan, och viktigare, märks detta i en positiv 

förändring av lärarnas och skolornas attityd gentemot betydelse av barns första språk.39 

Cirka 90 olika språk används på olika IDA-skolor och det finns litteratur tillgänglig på 

andra språk än svenska. Emellertid ligger dilemmat, enligt en deltagares utsaga, den 

”överväldigande positiva attityden gentemot modersmål” som han menar har överskuggat 

några kritiska frågor om hur målen kan implementeras i praktiken. Han tog exemplet med 

relationen mellan modersmål och svenska och hur svårt det kan vara att förklara för 

föräldrar hur modersmål ”verkligen” bidrar en “utveckling” av det svenska språket. Han 

liknade det med problem som har mött i religiösa samtal: “Medan ni forskare är redan är 

övertygade och förstår sambandet mellan förstaspråk och andraspråk är det en fruktansvärd 

uppgift att förklara den relationen för föräldrar som är ‘icke-troende’ och som ser 

modersmål som ett hinder för lärandet av svenska”. 

Som respons på den här deltagarens oro utforskade vi litteratur om tvåspråkig utbildning 

och teorier om relationen mellan L1 och L2, förstaspråk och andraspråk, eller de 

interdependence principle som Cummins (1996) hänvisar till. Vi diskuterade dessa 

ömsesidigt beroende principer i relation till IDA:s modersmåls- och kulturaktiviteter och 

de villkor som underlättar överföringen av färdigheter från modersmålet till det andra 

språket. Enligt forskningslitteraturen (Cummins, 1996) beror överföringen av färdigheter 

mellan språk inte bara på i vilken utsträckning studentens självkänsla har stärkts utan också 

på det politiska och sociala klimat där språklärandet har skett.40  

 

Dilemma 4: Interkulturell pedagogik? Bortom pedagogisk praktik  

Den underliggande värdegrunden som styr IDA:s mål och aktiviteter härstammar från teorier 

och litteratur om interkulturell eller multikulturell pedagogik/utbildning.41 Interkulturell 

pedagogik och hur man kan implementera den i praktiken var frågor som lyftes under 

kickoffen och som framkallade stort intresse efter huvudföreläsningen av Professor Pirjo 

Lahdenperä (PowerPoint-presentation, 2010-02-18). Eftersom begreppet interkulturell 

                                                           
38 För detaljer se IDA:s Sammanfattande rapport (2009). 
39 Se lärarnas kommentarer ovan. 
40 Se även Obondo (2008). 
41 Se även IDA:s Sammanfattande rapport (2009). 
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pedagogik har olika betydelser valde vi att utgå från Banks (1996) perspektiv som består av 

fem komponenter: innehållslig integration, kunskapskonstruktion, fördomsreducering, rättvis 

pedagogik och stärka skolkultur/social struktur.42 Genom dessa utforskade vi hr dessa 

komponenter kan relatera till IDA:s värdegrund om multikulturell pedagogik. Målet var att 

diskutera de utmaningar eller dilemman som uppkommer i implementeringen av interkulturell 

pedagogik, speciellt hur Banks perspektiv kan implementeras i praktiken. Medan tiden inte 

möjliggjorde att vi kunde gå djupt in i dessa frågors så valde vi att utföra en enkel övning där 

deltagarna tillfrågades att relatera aspekter i deras arbete till de fem komponenterna i Banks 

ramverk och att skriva ner några av de aktiviteter, verkliga eller hypotetiska, som de utför 

inom IDA för att uppnå målen. Med syfte att diskutera och analysera delade vi in de fem 

dimensionerna i två store kategorier. De första två kategorierna som praktiskt och pedagogisk 

orienterade och de sista tre som mer institutionella och socialpolitiskt orienterade. Medan 

närmast alla deltagare kunde relatera till Banks fem komponenter, i några aspekter i deras 

arbete, var responsen överväldigande begränsad till pedagogiska och praktiska lösningar.  

Responsen från de första två komponenterna, det vill säga innehållslig integration och 

kunskapskonstruktion inkluderade exempelvis: 

 
 
• Ett utvidgat textbegrepp och alternativa uttrycksformer 

• Kritisk granskning av läromedeltext  

• Samtal kring studieteknik 

• Skönlitteratur  på andra språk 

• Temaarbete 

• Gruppläsning  

• Modersmål på dagtid 

• Att äldre elever och föräldrar ses som en resurs och så vidare 

 

Medan de sista komponenterna, det vill saga fördomsreducering, rättvis pedagogik och 

stärkande av skolkultur/social struktur bland annat inkluderade: 

  
• Att jämföra skillnader och likheter mellan religioner  

• Högtider i olika religioner 

• Föräldramöten i språkgrupper 
                                                           
42 På engelska heter begreppen content integration, knowledge construction, prejudice reduction, equity 
pedagogy and empowering school culture/social structure, Bank (1996). 
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• Att komma till tals på sitt modersmål 

• Andra yrkeskategorier i IDA 

 

Trots att ingen generalisering i båda dessa undergrupperingar kan göras utifrån denna 

“begränsade uppgift” är fokus på den praktiska och pedagogiska praktiken. Frånvaron av en 

makronivå med frågor som rör rasism, sexism och förutfattade meningar baserad på klass 

eller etnicitet är verkligen avslöjande. Jag återkommer till detta nedan i diskussionen om 

fältarbete men det är viktigt att poängtera att svaren pekar på det dilemma som ofta diskuteras 

i litteraturen om interkulturell pedagogik, där tyngdpunkten I de flesta skolor har legat på att 

utveckla en multikulturell pedagogik främst genom att se till innehåll eller fokusera ytliga 

kulturhändelser såsom hjältar och helger. Som Nieto (1999) påminner oss om är förändringar 

av skolors policys och praktik ineffektiva om de är separerade från ett bredare samhälls-

perspektiv. Hon poängterar även att frågor på makronivå såsom institutionell rasism, sexism 

och liknande förutfattade meningar ofrånkomligen påverkar studenters lärande. Poängen, som 

Nietos gör här, tar oss tillbaka till de dilemman som diskuterats ovan.  Medan fokus i våra 

diskussioner, som var i linje med deltagarnas intressen, endast handlade om, praktiska frågor 

eller dilemman relaterade till exempelvis kulturella skillnader, identiteter och relationer 

mellan modersmål och det svenska språket kan dessa frågor inte lösas genom att endast se 

dem som pedagogiska problem. Frågorna berör såväl politik som pedagogik.     

 

Inkluderingsnormer i praktiken: reflektioner från fältarbetet med IDA-
personal och lärare 
I den här delen av diskussionerna flyttar vi “ut” på fältet för att inkludera reflektioner från 

annan IDA-personal och andra IDA-skolor.  Fältarbetet var helt organiserad och utförd av 

deltagarna43 som en del av deras slutarbete inom JämBredd-projektet. Det baseras på 

ostrukturerade enkäter som skickades till samtlig IDA-personal; dessa var totalt 43 stycken 

och 30 besvarade frågorna; och en intervju med två lärare från en av IDA-skolorna. 

Respondenterna tillfrågades att besvara följande tre frågor: 

 

• Har IDA-skolor en enande inkluderingsnorm och hur speglas i så fall dessa värden 

praktiken?  

                                                           
43 Svaren från enkäten är märkta med Respondent 1-30 I den ordningen som enkäterna besvarades, det vill säga 
när de kom tillbaka. Intervjuerna med lärarna är märkta Lärare 1 och 2. Jag har behållit originaltranskriptionen i 
enlighet med talarens exakta ord. Inga förändringar har gjorts på originalstavningen eller språkliga 
formuleringar.   
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• Vilka är utmaningarna och framgångarna i att implementera värdegrunden?  

• Hur bemöter lärarna de tre pelarna i undervisningen och hur främjar man dessa 

innovativa förutsättningar till en positiv attityd gentemot skolan och framgångsrika 

skolprestationer för studenter från olikartad bakgrund?  

 

Röster från IDA-personal: enkätsvar 44 

Generellt visade svaren på en övergripande konformitet kring vad de tre huvudmålen IDA står 

för och respondenterna uttryckte ett stort engagemang för att uppnå dessa mål i praktiken. 

Svaren på frågan om IDA:s övergripande norm var följande: 

 

Vi har ju våra tre IDA ord, inkludering, delaktighet och aktivitet, dom två första tanker jag står mer för våra 
värderingar medans det sista, aktivitet, sker genom olika insatser och det blir en massa aktivitet när 
människor blir inkluderade och delaktiga i våra verksamheter/…/ 1+1=3 (skratt!) (Respondent 27). 

 

En annan respondent beskrev IDA:s inkluderingsnorm som kontrasterande normer så här:  

 
Inkluderingstanken bygger på att man har ett förståelseperspektiv på eleverna och deras hela situation/…/ 
detta I motsats till att ha ett uppfostrande perspektiv man där värderar och bedömer /…/ i första hand 
normföreträdare (Respondent 13). 

 

Poängen ovan om interkulturell pedagogik som ett underliggande värde görs tydligare i 

exemplet nedan:  

 
 
Vi vill sträva efter ett interkulturellt synsätt istället för ett mångkulturellt. Det handlar om vad som uppstår i 
mötet mellan olika individer med olika bakgrund, kultur, religion osv. /…/. I praktiken handlar om möten 
med elever, personal och föräldrar där vi försöker agera utifrån våra etos – insatser kan vara 
handledning/utbildning med personal inom olika ämnen, komet, musik, bild drama, media, ämnesintegrerade 
/…/ det handlar om samtal med föräldrar, till viss del även utbildning (Respondent 27). 

 

 

Förslaget på praktisk implementering, av den här respondenten, är slående lik de svar vi 

diskuterade i det förra avsnittet gällande den överväldigande fokuseringen på pedagogiska och 

praktiska lösningar, eller de två första komponenterna i Banks ramverk. De exempel som han 

ger för praktisk implementering, det vill säga “handledning/utbildning med personal inom 

olika ämnen, komet, musik, bild drama, media, ämnesintegrerade /…/ det handlar om samtal 

med föräldrar” är en slående kontrast till de föreslagna beskrivningarna av interkulturell 

pedagogik som förhandlingar med skillnader mellan kultur och religion. I exemplet nedan ser 

                                                           
44 Transkriberingssymbolen /…/ indikerar att ett ord är oklart eller saknas medan [...] refererar till ett förkortat 
citat. 
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vi liknande normer för multikulturalism i relation till IDA:s värdegrund om inkludering 

uttryckt: 

 
 
Det är lite klurigt att svara på, men det finns en norm, eller en förväntning på vad ‘en IDA’ är. En IDA ska 
förespråka det mångkulturella samhället, bejaka det “annorlunda” “gilla olika”. Dessutom ska en IDA gå 
utanför ramen, vara kreativ, tänka nytt, utanför det paradigm det verka i (Respondent 6). 

 

 

Trots den generella konformiteten uttryck av en majoritet av IDA-respondenter fans det även 

andra röster som förespråkade ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot IDA:s 

inkluderingsmål:  

 

Det finns olika normer inom IDA. Pga. det är olika grupper som jobbar inom IDA (passion, språk och 
familjestöd). Även inom varje grupp har vi olika normer (Respondent 9). 

 
 
Jag tycker att den är (ethos) är mycket bra men att det behöver förtydligas eller medvetandegöras, både för 
oss som jobbar inom IDA och för de som vi arbetar med ute på våra enheter. När vi blir mer medvetna kan vi 
också vara mer självkritiska Vi får inte skapa en “vi” och “dom” förhållande, till dem vi jobbar med ute på 
enheterna. Vi vill vara drivande i skolutveckling och då måste vi hålla vår organisation (Respondent 8). 

 

 
Jag hoppas att vi har ett bemötande som inte baseras på snabba slutsatser och fördomar om människor. Jag 
tror att vi är positiva och glada för det mesta och har modet att gå in i situationer där andra kanske backar 
(Respondent 20). 
 

 

Lärarnas svar visar i jämförelse en annan inställning gällande inkludering och arbetet i 

multikulturella klassrum. Lärarnas respons visar diskrepansen mellan styrdokument och 

praktik och den möjliga tvetydighet som kan existera i styrdokumentens innehåll och 

värdegrund.  

 

Lärarnas röster: intervjusvar  

De intervjuade lärarna var också mycket skeptiska gentemot existensen av en generell 

skolnormer om inkludering. Båda lärarna poängterade att:  

 

Det finns nog, men det är nog kanske luddig i kanterna (Lärare 1). 

Vi i vår har inte gemensamma regler och vi vet inte riktigt vad som gäller […]. För mig är norm något som 
jag bildar utifrån de regler och normer som det var när jag gick i skolan (Lärare 2). 
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Lärarna var inte bara skeptiska over existens av skolnormer om inkludering utan poängterade 

också att den finns en betydande diskrepans mellan vad som händer i den praktiska 

verkligheten i skolvardagen och de normer och regler som konstaterats. Båda lärarna uttryckte 

sig så här: 

  

Vi har ju pratar väldig mycket om vad som ska göras och hur organisationen ska vara och vad som är 
acceptabelt och så. Sedan har du verklighet som inte går att göra så mycket åt, även fast du har normerna va. 
Det blir ju hela tiden att du star mellan de här bitarna. Du vet precis vad du ska göra men verkligheten ger dig 
en helt annan förutsättning (Lärare 1). 

 

Ja men alltså, det godtas väldigt mycket/…/jag är ju mer att barn är har för att vi ska lära dem, det ska vara en 
dialog tillsammans. Men idag är det väldigt svart att föra den har undervisningen framåt för att du hare lever 
som inte är mottagliga av olika orsaker givetvis va, och då har vi inte alltid tillräckligt med resurser för att 
möta de har barnen (Lärare 2). 

 

Gällande samarbetet med IDA-personal var svaren generellt positiva. Båda intervjuerna 

uttryckte att samarbetet med IDA har bidragit till att stötta en positiv attityd gentemot barns 

modersmåls och följaktligen höjt skolresultaten på de skolorna med en hög andel varierade 

studenter (se dilemma 3).  

 
Först var det väldigt ovant att ha någon annan i klassrummet som inte ens är en lärare/…/ men nu ser jag det 
som en trygghet /…/ jag har fått hjälp att få syn på hur jag agerar i vissa situationer. Passionsvägledare (IDA-
personal) stormar in med idéer och glädje /…/ de är proffs vilket ger höjdpunkt för alla när de kommer/…/ 
(Lärare 1). 

 

Idag tänker vi inte på nationalitet/…/ det är också naturligt att det pratas flera språk samtidigt både i 
klassrummen och lärarrummet. Det här är väldigt viktig i en skola som har 50% invandrare och 
överhuvudtaget samhället i dag (Lärare 2). 

 

Dessa synpunkter har samröre med forskningscirkelns reflektioner om modersmål och den 

positiva förändring som har uppstått på IDA-skolor sedan inrättandet av och 

omorganiseringen av modersmålsprogrammen. Vad resultaten ovan inte visar är i vilken 

utsträckning både det svenska språket och modersmålet utvecklas och huruvida modersmål 

används utöver klassrummens konversationer. Som poängterat ovan sker överföringen av 

kunskaper från modersmål till svenska, eller ett andraspråk (se interdependence principle), 

endast om båda språken utvecklas bortom en viss grundläggande tröskel (Cummins, 2006).  
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Läxor lärda från samarbetet med IDA:s forskningscirkel  
Slutligen kommer jag kortfattat att framhäva några läxor lärda av samarbetet med IDA:s 

forskningscirkelgrupp och hur samarbetet har bidragit till vår utveckling och följaktligen till 

att uppfylla JämBredd-projektets mål. För tydlighetens kull kommer jag att redogöra för den 

modell som Holmstrand och Härnsten (2003) föreslår angående olika faser för 

“utvecklingsroller för deltagare i forskningscirklar” (Holmstrand & Härnsten, s. 8). Faserna 

innefattar förändringsagenten, kunskapsutveckling och den ensamme reformatorn och 

solisten.  

Genom detta projektår har det varit två tydligt återkommande riktningar under våra möten 

och diskussionstillfällen, vilka också har återspeglats i frågorna i de olika avsnitten i det här 

kapitlet. Den första inriktningen kan liknas vid faserna förändringsagenten och 

kunskapsutveckling. Fokus har varit kritiska analyser av frågor direkt relaterade till IDA:s 

arbete. Målet för våra diskussioner har i sin natur varit gemensam kunskapskonstruktion. 

Diskussionerna har försökt uppnå en gemensam kunskapskonstruktion genom att inkludera 

olika röster, med andra ord, rösterna från IDA-personal genom enkätsvaren, lärarnas röster 

och min egen röst genom tolkningen av forskningslitteratur och teori.  

Den andra riktningen ligger mer i linje med den ensamma reformatorn och solisten. I den 

här fasen ser jag att samarbetet mellan IDA:s praktiker handlar om en större fråga som berör 

rättvisa och social jämlikhet i relation till inkludering och utbildning av lingvistiska 

minoriteter som ett fallexempel. Å ena sidan har de två riktningarna ibland varit otydliga då 

min roll som ledare över gruppen till exempel har varit diffus i att bestämma agendan för 

forskningen och för att eftersträva JämBredds mål. Å andra sidan är det detta att ”avstå från 

min makt” och ge makten till deltagarna att kontrollera och bestämma forskningsagendan som 

har bidragit till de fruktbara diskussionerna som har karaktäriserat våra tillfällen för 

forskningscirkeln och som bidragit till uppfyllandet av JämBredds mål.  

Sammanfattningsvis är det inte svårt att hitta kritik om skolor och myriader av de sätt 

varpå behoven hos barn från ”invandrar”- eller låginkomstbakgrund inte blir bemöta är det 

samtidigt svårare att identifiera innovativa och hoppfulla praktiker som fungerar. Liksom 

exemplet ovan visar är IDA ett sådant innovativt försök att utmana det för givet tagna genom, 

som en respondent beskriver det, att ”röra om i grytan genom att ifrågasätta vissa strukturer 

pedagogiskt samt socialt”. Det påminner även Nietos (1999) citat av Debora Meier oss om: 

The task of creating environments where all kids can experience the power of their ideas requires unsettling 
not only our accepted organizations of schooling but also our unspoken and unacknowledged agreement 
about the purpose of schools (Debora Meier, The Power of Their Minds, citerad i Nieto, 1999, s. 162). 
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Enligt mig kräver upplösandet av hur skolor organiseras och möjligheter till inkludering också 

en omdefiniering av vår syn på vad som är “värdefull utbildningsvetenskaplig forskning”. Jag 

menar att forskningscirkeln som en sorts pedagogisk forskning kan erbjuda en exceptionell 

möjlighet till gemensam kunskapskonstruktion reflektioner av och tillsammans med praktiker 

som tillhandahåller ovärderlig kunskap för utvecklingen av utbildningsvetenskaplig 

forskning.45 

 

Översättning från engelska av Desireé Ljungcrantz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Jag vill tacka deltagarna i IDA:s forskningscirkel för deras bidrag och livfulla diskussioner under de 
månadsvisa mötena och för att de har samlat in och transkriberat den data som jag baserar mina analyser på. Den 
här texten baseras på mina tolkningar av vad som har visat sig under dessa möten och analysen representerar 
därför inte hela gruppen. Jag har undvikit att referera till respondenters namn eller pseudonym för att skydda och 
garantera etisk integritet.   
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Kapitel 8 

 

 Mångfaldsornitologer i gymnasiedjungeln  

 

Torbjörn Messing 
 

Mångfaldsornitologer som upptäcker det ”osynliga” 
För drygt tio år sedan undervisade jag som lärare och jag hade gått en kurs i PBL, problem-

baserat lärande. Jag skulle tillämpa mina nya kunskaper på en grupp sjuåringar och vi skulle 

prata om flyttfåglar. Jag inledde med att säga: ”Är det någon som vet vad flyttfåglar är?” En 

flyktingpojke var ivrig och ville svara. Han fick ordet, sken upp som en sol och sade: ”Ja det 

är fåglar som har flytt ur sina burar när ägarna har glömt att stänga dörren.” Pojkens logik är 

underbar. I det land han själv flytt ifrån är flyttfågeln inget begrepp. Det är ett ord han ännu 

inte lärt sig i sitt nya land och han har själv upplevt en flykt från ett krigförande land. Han för-

knippade flykten med någonting positivt och var glad för att de stackars fåglarna som suttit 

inburade äntligen kunnat fly från instängdheten. Min första ingivelse var att brista ut i ett 

skratt, men när jag sekunden senare förstod pojkens logik fick jag istället en aha-upplevelse. 

Jag kunde leva mig in i hans perspektiv och förstå hans upplevelser av att fly från instängdhet 

och förtryck. Det här var ett exempel på interkulturellt lärande där jag som lärare blev 

kontrasterad (Lahdenperä, 2004). Jag insåg att mitt svenska vuxenperspektiv enbart är ett sätt 

att se på saken. 

Om du inte har någon som helst kunskap om fåglar och går ut i skogen så kommer du 

sannolikt inte att se en enda. Går du sedan en kurs i ornitologi, fågelskådning, och tränar upp 

ditt öga så upptäcker du fåglar överallt. Det här kapitlet handlar om en forskningscirkel i 

gymnasieskolan där lärarna utrustade sig med ”kikare” och blev mångfaldsornitologer. Det 

handlar om hur lärarna brottades med normalitetsbegreppet och upptäckte maktordningar i sin 

vardag.  

Vad är en mångfaldsornitolog? I min berättelse använder jag metaforer där lärarna är orni-

tologer som befinner sig i en snårig djungel. Djungeln symboliserar vårt komplexa mång-

kulturella samhälle där flera maktordningar sorterar människor. Eleverna är en mångfald av 
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fåglar där alla har olika behov och livsvillkor. Vissa är flyttfåglar, andra är färggranna och 

några kan inte flyga. Mångfaldsornitologen är alltså en mångfaldsmedveten gymnasielärare 

som genom teori och praktik övat upp sin förmåga att se alla rådande maktordningar och 

därmed elevernas individuella behov.  

 

Deltagarna och deras skolor 
Forskningscirkelns deltagare bestod av tre stycken gymnasielärare samt en studie- och yrkes-

vägledare som arbetar på tre olika gymnasieskolor i Eskilstuna kommun.  

Två av cirkeldeltagarna arbetar på en mottagningsenhet som heter Mångkulturella enheten 

(MKE) där man bland annat bedriver utbildning för nyanlända flyktingar och ensam-

kommande flyktingbarn. En lärare arbetar på en gymnasieskola med IVIK, introduktions-

utbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program, och 

en arbetar på S:t Eskilsgymnasiets IB-program, International Baccalaureate. Enligt läraren är 

IB en skola med engelska som undervisningsspråk och de har skolprestationer i världsklass. 

Han berättar att IB-programmet beskrivs av andra som en elitskola, men han håller inte med 

om den beskrivningen. Han medger dock att det är väldigt studiemotiverade elever som söker 

sig dit.  

De deltagande skolorna representerar en stor spännvidd vad gäller status och popularitet. 

Dessa skillnader har inneburit väldigt bra kontrasteringar. Det finns många olikheter mellan 

skolorna men även många likheter. En likhet är att samtliga skolor har en hög andel utlands-

födda elever.  

 

Maktordningar och normkritik 
Yvonne Hirdman (2007) hävdar att det finns osynliga maktordningar runt omkring oss som vi 

tenderar att inte se. Med en metafor påminner hon oss om de bilder som fanns förr i 

veckotidningar där man gömt en liten gubbe i ett virrvarr-mönster. Inte förrän man tränat upp 

sitt öga så klarar man av att hitta den där gubben. Michael S. Kimmel (1997) travesterar 

ordspråket ”fisken är den siste som upptäcker havet” genom att påstå att män är fiskar i ett 

genushav. Han menar att män är de sista att upptäcka att de har makt och privilegier eftersom 

de lever i ett patriarkat. Sannolikheten för män att befinna sig i underordnad position och 

uppleva könsdiskriminering är mindre än för kvinnor. Kimmel menar att mannen som norm är 

så självklar att män inte ens tänker på sin egen identitet. Och när män inte förmår att se sig 

själva och sitt eget identitetsskapande så uttrycker de sig i mot-bilder. Identitetsskapandet 
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kommer därför att handla om vad män inte får vara, exempelvis får män absolut inte vara 

”feminina” och ”bögaktiga”.  

Alla individer inordnar sig i fler maktordningar än kön. Förutom en manlig norm finns en 

svenskhetsnorm, en funktionsduglighetsnorm, en heteronorm, en utseendenorm et cetera. Om 

du själv tillhör normen och är strukturellt överordnad blir det svårare att upptäcka 

maktobalanserna. Det kan innebära svårigheter för en medelålders, heterosexuell, svenskfödd 

manlig lärare att leva sig in i ”den Andres” perspektiv (De Beauvoir, 1949; Baumann, 1991). 

Det är sannolikt svårt för denna lärare att inse vad det innebär att vara asylsökande, att komma 

ut som homosexuell eller vad ungdomskulturens utseendenorm betyder för flickor. 

För att kunna möta varje elev individuellt och förstå dennas behov så måste läraren först 

inse vad etnicitet, klass, kön etcetera innebär för strukturella skillnader. Läraren ska med 

andra ord ibland behandla pojkar och flickor olika eftersom de har olika förutsättningar. Och 

ibland ska de behandlas lika för att de har lika förutsättningar. Läraren ska heller inte över-

driva betydelsen av kön och etnicitet och stereotypisera eftersom det då riskerar att bli 

normerande och stigmatiserande (Goffman, 1963). Det som kan tyckas vara lätt vid en första 

anblick visar sig vara väldigt svårt. Det handlar ytterst om att få syn på det osynliga. Att se 

vilka normer som gäller i just ditt klassrum och sedan förhålla sig kritisk till dessa normer. 

Normer är som etiketter som klistras på personer. Fördomar och förutfattade meningar skapar 

bilder av vad som är möjligt och inte. Låsta och snäva positioner innebär begränsningar. 

Utländsk bakgrund innebär ofta att svenskfödda lärare återberättar samma historier om eleven 

som ”offer”, ”förövare” eller ger ett ”exotiskt inslag” vilket kan leda till stigmatisering 

(Cederberg, 2006).  

 

Normkritisk undervisning i gymnasieskolan 
Några exempel på frågeställningar som deltagarna initialt formulerade var dessa: Hur kan 

man undervisa normkritiskt i gymnasieskolan? Hur sorteras elever utifrån kön, etnicitet, 

funktionshinder, religion och sexuell läggning? Vem är normal och vem är annorlunda?  Hur 

definierar ungdomarna sig själva och hur definierar vi dem? Vad ger status i ungdoms-

gruppen? Vem och vad identifierar man sig med och vilka positioner är möjliga? Vad händer 

då någon överskrider normens gränser? Är det samma normer som råder på alla skolor? 

Under resans gång kom vissa av dessa frågor att behandlas, men inte alla, och istället dök nya 

frågor upp.  
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I resterande del av det här kapitlet så kommer jag att lyfta fram deltagarnas röster och för-

söka återspegla de problematiseringar, dilemmasituationer och frågeställningar som framkom 

under träffarna i forskningscirkeln.  

 

Pygmalioneffekten och förväntningar på eleverna 
IB-programmet i Eskilstuna har skolprestationer som placerar dem i toppskiktet på IB:s 

världsranking. 65 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Fördomar och okunnighet gör 

att många förvånas över att de utlandsfödda eleverna presterar så bra, menar lärarna. Flera av 

mångkulturella enhetens (MKE) elever har gjort resan från MKE till IB och har mot alla odds 

lyckats. De visar att etnicitet inte per automatik behöver innebära exkludering och svaga 

skolprestationer. Deltagarna i forskningscirkeln har fått möjlighet att diskutera 

framgångsfaktorer och riskfaktorer: Vad är det som gör att vissa elever lyckas? Ställer vi 

vuxna olika förväntningar på elever beroende på deras bakgrund? Har vi tilltro till deras 

förmågor och begåvningar? 

Läraren på IB-programmet beskriver utbildningen som ”ett snabbtåg till integration”. På 

programmet går många extremt studiebegåvade elever med utländsk bakgrund som antagligen 

skulle ha mediokra betyg i det svenska skolsystemet av en enda orsak – att det svenska 

språket är deras tredje eller fjärde språk. De elever som har tillägnat sig bra engelska i sina 

tidigare hemländer kan trots att de anlänt till Sverige som tonåringar hävda sig mycket bra.  

”Lärare på andra skolor blir provocerade av det”, säger cirkeldeltagaren. ”Måste vi tvinga 

alla elever att prata svenska i Sverige mot deras egen vilja?” Han beskriver en elev från 

Mellanöstern som kommit till Sverige som tonåring med kunskaper och förmågor på en nivå 

långt över det normala med svenska mått mätt. Eleven själv ser Sverige som en mellan-

landning i livet och berättar att hon ska söka vidare till universitet i Oxford. Enligt läraren har 

hon goda förutsättningar att bli antagen. Måste denna elev under sina år i Sverige lära sig 

svenska?  

Hur skapar vi höga förväntningar, tillit och tro på våra utlandsfödda elever? Elever påkläds 

ofta roller som lätt kan bli självuppfyllande profetior. Den så kallade pygmalioneffekten 

(Rosenthal & Jacobson, 1968) innebär att om läraren sänker sina förväntningar på eleven så 

kommer den att prestera sämre. Låga förväntningar ger låga resultat.   

I grundskolans läroplan står: 

 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för 
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att motverka traditionella könsmönster (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet - Lpo 94, s. 4). 

 

Läroplanen anger alltså att lärarna i skolan bemöter och bedömer pojkar och flickor olika. 

Den anger också att lärarna har olika förväntningar och krav på flickor och pojkar. Vidare kan 

citatet från läroplanen tolkas som att det är dessa skillnader som gör att eleverna uppfattar 

vissa saker som manliga och andra som kvinnliga. Skolans styrdokument antyder alltså att de 

vuxna överför sina egna värderingar på eleverna. Läroplanscitatet gäller kön men forskare 

såsom Jerome B Dusek och Gail Joseph (1983) hävdar att skilda förväntningar kring klass 

och etnicitet också är uttryck för att lärarna har skilda förväntningar på sina elever. När 

eleverna tillhör underklass och/eller etniska minoriteter så sänker lärarna sina krav och 

förväntningar. Dusek och Joseph har sammanställt 77 forskningsrapporter kring lärares 

förväntningar på elever och menar att klass och etnicitet tillhör de vanligast återkommande 

perspektiven.  

Har vi samma krav och förväntningar på elever som är födda i Sverige, Iran eller Somalia? 

Deltagarna tror att vi omedvetet ställer olika krav på eleverna.  Vilka positioner är då möjliga 

för en somalisk flicka i dagens svenska skolsystem? Och vilka positioner är möjliga för 

utlandsfödda pojkar? Har de vuxna tillräckligt positiva förväntningar på dem? Rene Leon 

Rosales (2010) visar att unga invandrarpojkar har väldigt få positiva målbilder kring sig 

själva. De identifierar sig mest som framtida fotbollsproffs. En av deltagarna tycker att det är 

en målande bild och att just invandrarkillar har få identifikationsobjekt eftersom skolans 

lärare består av flest medelålders medelklass akademikerkvinnor.   

Varför lyckas de invandrade somalierna i delstaten Minnesota i USA, men inte i Sverige? 

Minnesota har mycket högre andel somalier i sitt samhälle, men där beskrivs somalierna som 

ambitiösa, hårt arbetande, entreprenörer och framgångsrika. De studerar på högskolor, startar 

företag och finns på maktpositioner i samhället (Carlson, 2006). På chatt-forumet Flashback 

beskrivs samma folk, i Sverige, som lata, obegåvade samhällsparasiter. Somalier i Sverige har 

den lägsta övergången till högskola av alla invandrargrupper.  

Sara Jonsdotter (1999) menar att de muslimska kvinnorna, i synnerhet, inte tillåts närma 

sig det svenska samhället. De upplever maktlöshet på grund av, den i Sverige rådande 

stereotypen av dem, som somalier och som muslimska kvinnor. Det är en stereotyp som fogar 

in dem i en grovt tillyxad mall som förtryckta, hjälplösa och bidragsberoende barnavlare, 

menar Jonsdotter. Många av dessa kvinnor försöker bryta mot mallen, menar hon, men de 

vittnar om svårigheter att bli accepterad i förskolan, skolan och på arbetsförmedlingen. 
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Deltagarna i forskningscirkeln känner igen fenomenet att den etniskt svenska 

befolkningsgruppen har lättare att problematisera ”de Andra” än att se sig själv i ett globalt 

perspektiv där svenskarna utgör en minoritetsgrupp med avvikande normer. Kan det vara det 

svenska monokulturella synsättet med dess stereotypier som exkluderar somalierna?     

Skilda krav och förväntningar blir också tydliga när vi pratar om funktionsnedsättning. En 

elev som får en diagnos med inlärningssvårigheter blir ofta stigmatiserad i dagens skola, 

resonerar gruppen. Läraren sänker kanske kraven och förväntningarna? ”Jag tänker på Skol-

verkets granskning som visade att Örebro kommun felaktigt placerat 12 barn i särskolan”, 

säger en av deltagarna. ”På vilket sätt har det påverkat de eleverna? Hade de felplacerats om 

de varit svenskfödda? Eller skedde det enbart för att de inte hade språket?” Ingemar 

Emanuelsson (2004) förespråkar att vi ska ha ett mer inkluderande förhållningssätt till 

begåvningssvaga barn. Han pratar om att vi ska sträva efter en ”barnmogen skola” istället för 

att prata om ”skolmogna barn”. Det är ett bra exempel på normkritiskt tänkande att 

problematisera sig själv och skolan som organisation istället för att problematisera och 

diagnostisera eleverna.  

Det finns en genusaspekt på detta, menar deltagarna. Kan det vara så att vi ställer lägre 

krav på att pojkarna ska lyckas med sina skolprestationer? Om pojkar redan i de tidiga skol-

åren kommer undan med att vara ”charmigt busiga” och slipper ta lika mycket ansvar som 

flickorna vid grupparbeten, vad får det för konsekvenser? Om pojkarna inte förväntas vara 

lika ambitiösa och lydiga som flickorna, vad betyder det? Inga Wernersson (2010) menar att 

detta är en trolig förklaringsmodell till varför pojkar har sämre skolprestationer än flickor. 

Och det kan ses i Kimmels teori, som jag refererade till tidigare, om att pojkar intar en mot-

position gentemot flickorna så blir konsekvensen att det inte anses manligt att plugga eftersom 

flickorna gör det. Kimmel pratar om begreppet ”uncool to school” och forskare som Marie 

Nordberg och Tomas Saar (2008) menar också att pojkarna utvecklar en anti-

pluggkultur. Teorierna går ut på att såväl pojkar som flickor förlorar på de strukturer som gör 

att lärare ställer olika krav på könen. Pojkarna ”drabbas” av den skolkultur och det samhälle 

som ställer alltför låga krav på dem, och flickorna drabbas i form av psykisk ohälsa (ätstörn-

ingar, utseendefixering och en känsla av att inte duga) på grund av alltför höga krav (Arhén, 

2010).       
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Är skolan monokulturell?  
I forskningscirkeln som jag ledde har tre av fyra lärare utländsk bakgrund och alla arbetar på 

mångkulturella skolor. Därför var det kanske lättast för deltagarna att upptäcka hur vi repro-

ducerar svenskhet?  

 
Den svenska skolan präglas mycket av svensk individcentrerad kultur. Vi ska bemöta varje elev individuellt, 
sätta eleven i centrum och utgå från elevens eget lärande. Kritiskt tänkande och elevaktivt lärande är centrala 
begrepp i den svenska läroplanen (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet - Lpo 94).  

 

”En del av de utlandsfödda elevernas föräldrar kan ha svårt att förstå det dominerande 

svenska arbetssättet som präglas av elevens eget ansvar”, menar en av deltagarna. ”De 

utlandsfödda eleverna är vana vid auktoritära lärare och att de vill ha ordning, reda och 

disciplin.” 

Deltagarna berättar att Engelska skolan i kommunen är känd för att ha en auktoritär under-

visningsstil och att ungefär hälften av deras elever har utländsk bakgrund. Flera av de utlands-

födda familjerna har flyttat sina barn till denna skola. Föräldrarna har angett som skäl att 

deras barn får för lite undervisning i kärnämnena (läsa, räkna och skriva). De är skeptiska till 

allt från PRAO, skolresor, friluftsdagar, värdegrundsfrågor, idrott, sex- och samlevnad, hem-

kunskap och livskunskap. Den svenska kommunala skolan är ingen ”riktig” skola och ger låg 

status i deras begreppsvärld. Ett annat exempel på olikheter mellan kulturer är att de flesta 

utlandsfödda elever inte lockas av gymnasieskolornas flashiga kampanjer med profilinrikt-

ningar, gåvor och gratis elevdatorer, menar deltagarna.   

Vidare diskuterade cirkelmedlemmarna att det finns kulturella skillnader i studieteknik. 

Utlandsfödda elever har ofta lärt sig att memorera text och det uppfattas ibland som ”fusk” i 

det svenska skolsystemet. Återger man för mycket textmassa ordagrant från läroböckerna på 

proven så anses det inte fint enligt svensknormen.  

En annan problematik som påtalas av cirkeldeltagarna är att nyanlända flyktingar måste 

börja läsa engelska trots att de inte knäckt läs- och skrivkoder på svenska. Eleverna måste lära 

sig engelska via svenska trots att de inte kan svenska. En del av lärarna har bett om att få en 

arabisktalande lärare som kan undervisa i engelska men det har nekats dem. Några av dem 

som motarbetade förslaget var svensklärarna.  

Andra exempel på svensknormen är att elever tvingas läsa svensk skönlitteratur och prosa 

trots att de ber om att få läsa till exempel persiska författare. ”De måste läsa de svenska 

klassikerna! Och de får höra att de gjort fel för att de inte ställt upp mattetal på ’svenskt vis’ 

trots att de räknat rätt”, berättar en cirkeldeltagare. 
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Den svenska skolan har på relativt kort tid blivit mångkulturell och skolreformer tenderar 

att släpa efter. Det finns mönster kvar i skolsystemet från en tid då Sverige var helt mono-

kulturellt. Ämnet slöjd till exempel har inte förändrats nämnvärt sedan mitten på 1800-talet då 

tanken var att utveckla hantverk för husbehov. Än idag står eleverna och täljer smörknivar i 

parti och minut. Den könskodade uppdelningen mellan trä och tyg bidrar än idag till segreg-

ering mellan könen (Hasselskog, 2008). Hur kan vi få syn på det monokulturella arvet i den 

svenska skolan och bryta det? Rene Leon Rosales (2010) menar att det svenska skolsystemet 

är anpassat efter en svensk medelklass där exempelvis läxläsning kraftigt missgynnar elever 

vars föräldrar inte behärskar svenska eller de svenska skolkoderna.  

 
Könsnormer bakom studieval? 
Vid en av våra träffar problematiserade vi de könsstereotypa utbildningsvalen till gymnasie-

skolan och andra könsbundna val. Ett uttryck för detta är att högpresterande flickor väljer 

frisörprogrammet trots att de har maximala 300 meritpoäng med sig från grundskolan. 

Fenomenet föranledde forskaren Ebba Witt Brattström att säga följande till mig vid ett 

personligt möte: ”När jag sitter hos frissan brukar jag tänka att nu blir jag klippt av en av 

Sveriges främsta forskartalanger.”  

”Tänker hon att den studiebegåvade flickan slängt bort sin talang?”, funderar en av deltag-

arna som tidigare har gjort en intervjustudie med frisörelever. ”De flesta hade planer på att 

vidareutbilda sig”, berättar hon. ”De såg frisörutbildningen som tre lätta och roliga år. De 

tyckte själva att gymnasieskolan borde ha lämplighetstest istället för betyg som antagnings-

kriterier.” Frisörutbildning kan vara en användbar utbildning i hela världen, medan många 

högskoleutbildningar är så språkberoende att kunskaperna riskerar att bli värdelösa i en global 

kontext. Deltagarna fick idéer till en rad intressanta frågor: Flickorna kanske uppfyller sina 

drömmar? Vad är meningen med livet? Är det att bli forskare eller kan det vara att bli frisör? 

Och varför problematiserar vi de mest begåvade flickorna? Är det inte de lågpresterande 

pojkarna vi borde problematisera istället? Eller är det både de pojkar och de flickor som har 

de sämsta skolprestationerna vi borde rikta blickarna emot? Eller borde vi istället 

problematisera skolan som organisation när vi har så stora skillnader i flickors och pojkars 

skolprestationer?  

De senaste 15 åren har samhällsutvecklingen gått mot ett alltmer individualistiskt 

perspektiv där individen ska ha rätt att välja. Inom utbildningssystemet har föräldrar och barn 

exceptionellt många val att göra. Vi ska välja förskola och skola och det finns ett stort utbud. I 

skolåren får eleverna välja syslöjd eller träslöjd, elevens val och en rad andra val. Det kan till 
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exempel vara ett val vad de vill göra på friluftsdagar. Vill du rida eller åka snowboard? Är 

dessa val helt fria eller styrs vi av normer och förväntningar? Är det okej för en kille att rida 

eller välja syslöjd? Vilka risker tar han? Och varför är det mer okej för en tjej att välja 

träslöjd? Ett av de mer avgörande valen sker då eleverna ska välja framtida yrkesinriktning 

och utbildningsväg. Det valet sker vid 15-års ålder, en tidpunkt i livet då många flickor och 

pojkar är som mest bundna till vad kompisarna tycker. Deltagarna problematiserade även 

utbildningsvalen utifrån flera maktordningar såsom kön, etnicitet och klass (föräldrars 

akademiska bakgrund) och hävdade att det har stor betydelse. När någonting väljs så väljer vi 

samtidigt bort någonting annat. Det är en sorteringsmekanism som också bekymrar en del 

forskare. Eva Andersson, John Östh och Bo Malmberg (2010) och Anders Trumberg (2011) 

visar samstämmigt att det fria skolvalet har lett till ökad etnisk segregation samt ökade klyftor 

och totalt sett sämre skolprestationer. Är valfriheten viktigare än jämlikheten? Och vilket pris 

har valfriheten?  

Gängse visdom säger att ju fler val desto bättre, men Barry Schwartz (2005) hävdar 

motsatsen. Västvärldens obegränsade val gör oss olyckliga och paralyserade. Det utmattar 

våra psyken och leder till oresonligt höga förväntningar, menar Schwartz. Genom att ifråga-

sätta våra val redan innan vi gör dem skapar ångest och rädslor att misslyckas. Vi skuld- och 

skambelägger oss själva för de fel-val vi gör, hävdar Schwartz. Lärarna resonerade kring det 

fria skolvalets konsekvenser.  Förr var det ingen som hade ångest över att man placerat sitt 

barn på en skola där det går för många invandrare. Tänk om ”de Andra” drar ner betygen för 

mitt barn? Innan premiepensionsvalet (PPM) behövde jag aldrig oroa mig för börsras som gör 

att min pension kan halveras. Och vem får inte ångest av att tänka på att ett felval kan halvera 

din pension?  

 

Är sexualitet en hederssak? 
Två av lärarna på Mångkulturella enheten berättar att en projektledare från Landstinget 

bjudits in för att genomföra sex- och samlevnadsundervisning med deras nyanlända flykting-

elever. Projektet har rönt framgång i Stockholms län men när lärarna får höra om upplägget 

blir de nervösa. De får veta att projektledaren ska prata om könsorgan, könssjukdomar och 

sexualvanor men också om samlevnadsfrågor och moral. Konceptet bygger på att ha under-

visningen i könsintegrerade grupper vilket flickornas föräldrar reagerade negativt på. Pojkar-

nas föräldrar däremot var mer positiva. Vid första tillfället fick en av två flickor huvudvärk 

under just den lektionen. Senare på eftermiddagen var hon bra igen. Det var uppenbart att hon 

hade någon form av begränsning eller restriktion från familjen, menar lärarna. 
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Om projektledaren från Landstinget vet att kvinnors sexualitet är tabu, är det inte då risk att 

undervisningen sker utifrån en manlig norm? Eller kommer man att prata lika naturligt om att 

kvinnor har en sexualitet, om kvinnors njutning etcetera? Är det bra att pojkarna finns med 

då? Kan man lita på att allt stannar i klassrummet? Helene Eliasson (2008) visar i en studie att 

bröder i ”hederskulturer” har i uppgift att kontrollera sina systrars sexualitet. Vissa pojkar gör 

det och andra inte. De pojkar som kontrollerar sina systrar anser ofta att de inte har något 

annat val. De är dels måna om sin egen maktposition i gruppen, dels rädda för att själva bli 

utsatta. 

En av de deltagande lärarna tror att undervisningen kan upplevas som mycket hotfull från 

vissa föräldrar. Om ”det nya landet” tänjer maximalt på gränserna direkt kan det slå tillbaka 

och familjen kanske sluter sig ännu mer, menar läraren.  

Deltagarna från Mångkulturella enheten bestämde sig för att göra en intervju med Lands-

tingets projektledare och ta reda på utbildningens syfte, mål, metod och innehåll. Detta blev 

ett återkommande tema på cirkelträffarna och det resulterade i en dialog mellan lärarna, 

projektledaren, eleverna och deras föräldrar. Det resulterade även i att man vid nästa studie-

grupp organiserade sig könssegregerat.  

Ett annat tema kring sexualitetsnormer som var aktuellt vid tidpunkten, och som diskut-

erades i cirkeln, var det så kallade Linnéa-fallet i Bjästa. SVT:s dokumentär Uppdrag 

granskning skriver så här på sin hemsida om fallet: 

 

Linnéa var flickan som våldtogs av en pojke på en skoltoalett och när hon anmälde övergreppet förlorade hon 
sina kompisar och vuxenvärlden vände henne ryggen. På nätet och i det lilla samhället förtalades och hotades 
Linnéa samtidigt som den våldtäktsdömde pojken hyllades. Trots att pojken dömts för våldtäkt valde skolan 
ändå att förhålla sig ”neutral” till händelsen. Och trots att pojken dömdes för våldtäkten och fick besöks-
förbud gentemot ”Linnea”, bjöd prästen i den kyrka där skolavslutningen skulle hållas, in pojken för att delta. 
Senare under skolavslutningskvällen våldtog samma pojke ytterligare en flicka. Linnea kände sig tvingad att 
flytta till en annan ort. Pojken dömdes också för den andra våldtäkten, men ännu en gång var det offret som 
smutskastades och pojken som fick stödet (www.svt.se). 

 

 

Vad hade egentligen hänt där inne på toaletten? Stina Jeffner (1998) har i sin forskning inter-

vjuat ungdomar i skolklasser där våldtäkter ägt rum. Hennes resultat visar exakt samma 

mönster. ”Han är ju egentligen en fin kille. Jag tror inte att han kan ha gjort det.” Flera debatt-

örer och forskare påpekade likheterna med så kallad hederskultur och menade att detta är ett 

exempel på svensk hederskultur. Det finns många likheter med den ”hederskultur” som vi 

förknippar med icke-svenska grupper. Händelsen kännetecknades av ett grupptryck som 

gjorde att kollektivet skyddade pojkens manlighet och heder och samtidigt skuldbelägga 
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offret. Cirkeldeltagarna menar att sex- och samlevnadsundervisningen skulle kunna vara 

mycket mer normkritisk och problematiserande. Ovanstående händelse passar väl att använda 

som ett diskussionsämne för att lyfta hur elever ser på kvinnors respektive mäns sexualitet 

och göra jämförelser mellan olika kulturers synsätt på sexualitet.  

Synen på homosexualitet skiljer sig mycket mellan olika länder och olika individer, vilket 

är intressant att problematisera, menar en av deltagarna. Hon har själv sitt ursprung i ett 

östeuropeiskt land och konstaterade att TV-serien Teletubbies ifrågasatts där på grund av en 

rädsla för att serien ska påverka unga barns sexualitet. TV-programmets målgrupp är 1-3-

åringar och huvudrollerna spelas av fyra skådespelare i dockdräkter. Alla dockor är 

regnbågsfärgade och figuren Tinky Winky spelas av en man som bär en handväska. Detta 

fenomen har skapat storpolitisk debatt i flera forna öststater. Homofoba krafter ända upp i 

regeringsnivå har verkat för att stoppa programmet. Några frågor som väcktes var: Vad är det 

som gör att vi könskodar dockorna och dessutom ger dem en sexualitet? Är det något som en 

treåring uppfattar eller är det bara vi vuxna som gör dessa associationer? Vad får det för 

konsekvenser om vuxenvärlden gör dessa normeringar som egentligen inte finns där? En av 

deltagarna är född i ett land med värderingar som många uppfattar som närliggande till svensk 

kultur, men denna deltagare fick ändå en chock över den svenska nakenheten som ny i landet. 

”Att skyla sin kropp inför främlingar och familjemedlemmar anses kutym i mitt hemland”, 

säger läraren. ”Att gå runt naken i duschrummet och bastun upplevs sannolikt som obekvämt 

av individer från väldigt många länder och säkert en och annan svensk med.”  

 

En eller flera värdegrunder? 
I cirkeln diskuterade vi skolornas arbete med värdegrund och likabehandlingsplaner. Värde-

grunden är viktig i svensk skola och man pratar ofta om värdegrunden i singularis. Finns det 

med andra ord en enda värdegrund? Är det en svensk värdegrund som är ett rättesnöre för hur 

vi ska agera? En konsensuskultur där alla ska känna sig nöjda och inkluderade?  

Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä (2003) menar att vissa centrala värderingar inte är 

förhandlingsbara. De menar att vi i sak inte kan vara normkritiska mot ideal som demokrati, 

rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet mot utsatta, men vi bör ifrågasätta vilka värden 

man lägger i dessa begrepp.  Vi kanske har ett särskilt svenskt sätt att tolka jämställdhet på 

och då kan det kritiseras? Ordval i läroplanerna som ”kristen etik” och ”västerländsk 

humanism” har med rätta ifrågasatts eftersom man normkritiskt kan fråga sig på vilket sätt 

kristen etik skiljer sig från annan etik.   
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Människor med olika kulturellt kapital kan ha olika tolkningar av människans okränk-

barhet och vad som är centrala värden i värdegrundsarbetet. Exakt samma uppträdande kan 

anses vara ”normalt” i ett sammanhang och helt oacceptabelt i ett annat. I vissa kontexter kan 

till exempel aga anses vara relativt ”normalt” och den slagna eleven upplever sig heller inte 

särskilt kränkt av en ”uppfostrande dask” om denna gjort något olämpligt. Samma upp-

trädande väcker avsky i en svensk kontext. Normer kring kön, sexuell läggning och funktions-

hinder kan variera mycket. I en kontext kan det till exempel vara kulturellt accepterat att prata 

negativt om homosexuella.  

Den här värdegrundsparollen har en av skolorna: ”Här finns olikheter. Det finns inga fel 

och inga rätt. Alla får vara på sitt sätt!” ”Den här värdegrunden kan tolkas som att det är helt 

okej att kalla andra för bög och hora”, menar läraren och tillägger att ”vi har inte gjort upp 

några etiska spelregler om att vi ska ha nolltolerans mot sådana ord. Vissa lärare låter sådana 

ord passera men inte andra. Vi sänder därmed ut dubbla budskap till eleverna och jag tycker 

att det är djupt olyckligt.”  

Lärarna berättar att elever som följer svensknormen blir belönade. De får beröm, feedback 

och uppskattning när de gjort svenskhet. De utlandsfödda eleverna är själva med och upprätt-

håller svensknormen. Det ger högst status att ha bott länge i Sverige och prata svenska utan 

brytning. Det är sådant de skryter om, berättar lärarna.  

 

Kan man rangordna maktordningar? 
I forskningscirkeln har flera dilemman uppstått där två eller flera olika maktordningar/ 

diskrimineringsperspektiv delvis stått emot varandra: Kan man rangordna maktordningarna? 

Hur ska skolan ställa sig i de här frågorna? Kan man hävda att jämställdheten är viktigare än 

etniciteten?  

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari (2005) menar att det inte finns någon motsättning 

mellan olika maktordningar och att man inte kan ställa dem mot varandra och säga att den ena 

är viktigare än den andra. Varje situation är unik och det är kontextuellt. Det finns inget facit 

kring hur man hanterar dessa dilemman utan den specifika situationen måste få avgöra. Kan 

det vara så att svenskarna i sin iver att inte diskriminera går vissa invandrargrupper så mycket 

tillmötes att man diskriminerar en annan grupp?  

I ett exempel från min egen högskola ville en grupp muslimska män göra om ”Stilla 

rummet”. Det är ett rum för andlighet som används av alla studenter och är helt fritt från 

religiösa symboler. Den högröstade och aktiva gruppen muslimska män lämnade förslag på 

ombyggnation och de krävde att få tvagningsutrymmen i anslutning till stilla rummet. Vid 
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närmare diskussion visade det sig att kvinnor inte skulle få tillgång till denna lokal, och i 

synnerhet inte de muslimska kvinnorna. Jag ställde frågan: Kan det vara så att vi går de mest 

fundamentalistiska personerna tillmötes när vi i vår iver vill göra rätt? 

Simundervisning är inte obligatorisk i gymnasieskolan, men Mångkulturella enheten har 

ändå haft bad på schemat. Problemet som de har upptäckt är att det bara är pojkarna som 

vill/kan/får följa med. Det betyder att pojkarna får en rolig och trevlig stund som tär på 

skolans budget medan flickorna får sitta och vänta eller plugga.    

På en av skolorna har man också diskuterat om det inte är lika bra att alla elever på skolan 

äter ”halal-slaktat” kött så att skolan eliminerar risken att diskriminera någon.  

”Det pågår en narrativ historia om ett pågående regelrätt krig mot Islam och deras tro”, 

menar en av deltagarna. ”Denna berättelse är det främst muslimer själva som berättar men 

även västerländska medier och andra”. Flera av lärarna hör själva berättelserna på sina skolor. 

”Det är ofta andra generationens invandrare som berättar den. Det är vad som kallas för 

homegrown-terrorism och vi har sett dessa mönster i terrorattackerna i såväl London som 

New York och Madrid.”  

Målar skolan upp några motbilder? Törs, kan och vill vi ta dessa diskussioner med 

eleverna? Eller finns det risk att man stigmatiserar ännu mer?, frågar jag. En av lärarna anser 

att svenska folket generellt sett är väldigt konflikträdda. ”Svenskarna har dessutom en besser-

wisser-attityd och anser sig stå lite över andra folk. Den kombinationen är farlig. Det blir inga 

arenor för dialog och samförstånd”, menar läraren och fortsätter. ”Man lägger locket på och 

vågar inte diskutera svåra frågor. Det finns en konsensuskultur som skiljer sig mycket från 

den retoriska kultur jag är uppväxt med. I den här frågan är den politiska korrektheten total 

och lägger sig som ett lock över diskussionen. Ingen vågar uttala sig och man umgås bara med 

de som tycker likadant.”    

En skola har problem med att muslimska pojkar skolkar på fredagar efter klockan 13.00. 

De smyger iväg till moskén utan att berätta om det för lärarna. De ska umgås med sina 

landsmän och vara med i gemenskapen. Flickorna däremot får stanna kvar, menar lärarna. 

Lärarna har försökt prata med föräldrarna men det verkar som att de snarare uppmuntrar 

pojkarna att gå till moskén. Man vet inte hur man ska förhålla sig? Kan det hjälpa att prata 

med imamen? Ska vi låta alla elever sluta ännu tidigare på fredagar för att vara tillmötes-

gående?, frågar lärarna på den aktuella skolan.   

”Nej”, säger en av de andra deltagarna. ”I Sverige har vi allmän skolplikt. Ni måste vara 

tydliga med vad gränsen går. Ska vi vara mest tillmötesgående mot de mest extrema religiösa 

yttringarna? Vi hade aldrig accepterat beteendet om det varit svenskfödda elever som velat gå 
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till kyrkan varje fredag! Då hade vi sagt att skolan och kyrkan är skilda ifrån varandra och att 

de får gå dit efter skoltid.” 

 

Deltagarnas egna undersökningar och slutsatser 
Två av deltagarna genomförde den intervju med Landstingets projektledare för sex- och sam-

levnadsundervisningen som nämnts ovan. Det resulterade i att kursupplägget förändrades. 

Deltagarna omprövade själva sina värderingar och fick även projektledaren att vara 

självkritisk till konceptet. Efter intervjun fick eleverna möjlighet att ha egna frågestunder i 

könssegregerade grupper.  

En annan av deltagarna gjorde en enkät där eleverna svara på frågor kring identitets-

skapande för att se hur mycket eleverna identifierar sig med sin nationalitet, religion, 

intressen, utseende, vänner, könstillhörighet, samhällsklass, ålder, språk eller familj? Tills-

ammans gjorde de många upptäckter såsom att elever med ickesvenska föräldrar i större ut-

sträckning identifierar sig med sin familj, sin tro och sitt utseende, medan de svenskfödda 

eleverna i större utsträckning identifierar sig med sina vänner och sina fritidsintressen. 

Läraren blev under resans gång alltmer varse om hur eleverna kodväxlar mellan olika 

identiteter och plockar det bästa från två eller fler världar.  

En lärare från forskningscirkeln skrev en rapport om jämställdhet mellan invandrarkillar 

och invandrartjejer på sin skola. Den visar att lärarna har stereotypa bilder av 

”invandrarkillen” respektive ”invandrartjejen.” De fördomarna leder i sin tur till förväntade 

beteendemönster hos respektive grupp. Lärarkollegorna förväntar sig till exempel att alla 

invandrarflickor ska vara tysta, lydiga och intresserade av att sy, medan invandrarpojkarna 

ofta beskrivs som högljudda men charmerande. Eleverna tenderar sedan att inta de förväntade 

rollerna, menar läraren.   

I skolans slimmade organisation finns väldigt lite tid för reflekterande arbetssätt. De 

projekt som tidigare gjorts med normkritisk pedagogik har oftast skett i förskolan och skolans 

tidigare år (Frånberg, 2010).  

Gymnasielärarna beskriver själva sin organisation som extremt slimmad där det inte finns 

någon tid över för reflektion och eftertanke. ”Det är det som har varit så bra med denna 

forskningscirkel”, säger en av lärarna. ”Vi har tvingat till oss tid att sitta ner och reflektera 

över vår vardag. Det normkritiska perspektivet har varit så bra för jag tvingas fundera över 

mitt eget förhållningssätt och hur jag är med och upprätthåller normer”. En annan lärare säger: 

”Ett kvitto på att jag har lärt mig att ifrågasätta normer är att jag upptäcker, när jag själv, men 

framförallt när mina kollegor gör galna saker. Det kan vara lite känsligt att påpeka så jag hade 
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önskat att fler kollegor hade fått samma utbildning.” En deltagare uttrycker detta kring 

lärdomarna i forskningscirkeln: ”Jag har helt klart övat upp min förmåga att inta ”den 

Andres” perspektiv. Jag har lärt mig mycket om både mig själv och andra.” Forskningscirkeln 

som metod upplevdes, av deltagarna, som väldigt lämplig för att spegla varandra i yrkesrollen 

och problematisera de rådande normerna i skolan och i undervisningen.  

Alla deltagarna i forskningscirkeln läste flera skönlitterära böcker. Några av de böcker som 

lästes var Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (2006), I Djursholm och Tensta 

kindpussar vi varandra av Pontus Herin (2008), En blomma i Afrikas öken av Waris Dirie 

(2001), Det finns en plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra av Lisa Marklund 

& Lotta Snickare (2007) och På Y-fronten intet nytt av Peter Eriksson (2007). ”Böckerna var 

till stor hjälp för mig att leva mig in i en annan individs perspektiv och få dela dennes 

upplevelse. Det fick mig att se helt nya perspektiv på tillvaron”, säger en deltagare. 

 

Vad lärde jag mig som cirkelledare 
Att arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt är att våga se sig själv och sina egna för-

domar. Det finns ett stort behov av att upptäcka hur man omedvetet reproducerar normer. Den 

nya mångfaldens skola ställer nya krav på lärarrollen för att kunna svara upp mot dagens 

behov. Det krävs nya arbetssätt och metoder. Forskningscirkeln utgick ifrån lärarnas egna 

vardagsproblem och frågeställningar och de hade massor av egna kunskaper om skolan. Min 

uppgift som cirkelledare blev att spegla, problematisera och teoretisera. 

Jag har fått mycket nya kunskaper från skolan som jag bär med mig in i högskolan. Det var 

sju år sedan jag själv senast arbetade i skolan och landskapet har förändrats totalt. Djungeln 

har blivit mer snårig, artrik och mångfacetterad. Jag har fått mycket stor respekt för lärarna 

och inser vilket extremt svårt uppdrag de har att tillgodose alla elevers olika behov. Det krävs 

nya infallsvinklar samt ett problematiserande och normkritiskt förhållningssätt. Jag har insett 

att lärarna dagligen ställs inför svåra dilemman som har med olika maktordningar att göra. 

Det är inte ovanligt att två diskrimineringsperspektiv ställs emot varandra. Jag har lärt mig att 

dessa situationer är kontextuella. Det finns inget facit utan det som är rätt agerande i en 

situation kan vara fel i en annan. Lärarna får sällan utbildning eller handledning i dessa 

situationer och känner sig därför utelämnade och osäkra.  

Jag har också lärt mig att förändringsarbete är svårt. Det kan vara nog så slitsamt att göra 

verksamhetsförändringar där man ändrar lite i organisationsstrukturen, men att förändra sina 

tankar och sitt medvetande, sina normer och värderingar blir än mer utmanande och hotfullt. 

Jag är övertygad om att forskningscirkeln är en utmärkt metod för att skapa just den typen av 
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förändring. Eftersom deltagarna får problematisera sig själva och utgå från sina egna problem 

så blir det inte lika hotfullt. 

Frånberg (2010) har studerat vilka metoder som använts vid genusarbete i skolan och 

konstaterar att ju högre upp i stadierna desto mindre genus- och mångfaldsarbete. Ju längre 

ner i skolåldrarna desto mer observerande och reflekterande arbetssätt. Frånberg menar vidare 

att de metoder man använt sig av är sällan eller aldrig forskningsbaserade. Det är en enda stor 

experimentverkstad där begrepp som beprövade forskningsmetoder och praxisnära forskning 

lyser med sin frånvaro.  

Forskningen inom temat jämställdhet i skolan har fokuserat väldigt mycket på traditionella 

forskningsmetoder. Den vanligaste platsen för forskningen är klassrummet och på interaktion 

mellan lärare-elev. I en metaanalys av jämställdhetsforskning i skolan de senaste 15 åren visar 

Bondestam (2010) att mindre än två procent av forskningen har haft aktionsforskning som 

metod. Det som saknas är alltså lärare, skolledare och elever som medaktörer. En nidbild av 

jämställdhetsforskningen i skolan ser ut ungefär så här: Forskaren kommer ut i skolan och 

sitter med i klassrummet. Denna betraktar interaktionen mellan lärare och elever under en 

period, kliver ur klassrummet och skriver en vetenskaplig artikel. Har lärarens och elevernas 

attityder, beteenden och värderingar förändrats? Nej, jag efterlyser aktionsforskningsmetoder 

där skolledare, lärare och elever är medforskare och själva får problematisera sin vardag. Vi 

behöver forskning ute på skolgården, på fritidsgården, i fritidshemmet och på skolvägen där 

maktordningar verkligen sätts. Där status och hackordning görs. Det finns väldigt lite kunskap 

om detta. Hur kan lärarna förstå processerna kring hur maktordningar görs om man inte själv 

är med och ifrågasätter sitt eget upprätthållande av odemokratiska normer? Hur ska de kunna 

se all artrikedom och orientera sig själva i gymnasiedjungeln om träden skymmer hela deras 

blickfång?   

 

 

 ”Att spränga en norm är svårare än att spränga en atom”  

Albert Einstein   
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Denna antologi Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i 
mångfald är en slutprodukt av forskningscirkelarbetet inom projektet 
JämBredd, 2009-20011.

Tio olika forskare från Mälardalens högskola har lett varsin forsknings- 
cirkel under 2010-2011. Arbetet i forskningscirklarna har tagit utgångspunkt 
i deltagarnas egna frågor om mångfald samt i de problem och dilemman 
som de har mött i sin vardag. Antologin ger en bild av hur akademin och 
fältet tillsammans kan producera ny och angelägen kunskap som för-
hoppningsvis kommer till användning inom olika verksamheter i samhället.

 I antologin presenteras JämBredd-projektets teoretiska referensram med 
mångfald, intersektionalitet och interkulturalitet samt erfarenheter av 
forskningscirkelarbetet i skola, förskola, omsorg, service och arbetslivet. 
Antologin ger en bred bild av interkulturell verksamhetsnära forskning.

Projektet har finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) och drivits av 
Mälardalens högskola. Syftet med projektet JämBredd är/var att etablera 
en permanent regional plattform för kompetenshöjande insatser inom 
genus– och mångfaldsintegrering i Mälarregionen. Förhoppningsvis kom-
mer denna antologi, tillika forskningsrapport, ge inspiration och lust att 
fortsätta med verksamhetsutvecklings- och forskningsarbetet likt det som 
drivits inom ramen för projektet JämBredd.




