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ABSTRACT 

I en globaliserad värld, med den rörlighet som är möjlig och i många fall nödvändig, så är det 
viktigt för ett land som Sverige att integrera individerna på ett bra sätt. En viktig aspekt i 
integreringsprocessen av utrikesfödda är etableringen på arbetsmarknaden. Studier har visat 
att andraspråkstalande individer har en missgynnande position på arbetsmarknaden som han 
hänföras dels till svårigheter att få jobb och svårigheter ta sig vidare när man fått jobb. Denna 
studie undersöker språkets betydelse för utrikesföddas position på arbetsmarknaden utifrån 
dessa två aspekter genom samtalsintervjuer med 8 chefer inom yrkesgrupper som inte kräver 
eftergymnasial utbildning. Vi antar en socialkontruktionistisk syn på diskriminering och 
menar att andraspråkstalare utsätts för en strukturell diskriminering som kan förklaras utifrån 
två aspekter; genom en affärsmässig diskurs där diskriminering på grund av språk legitimeras 
genom regler, rutiner, säkerhet och lönsamhet och genom föreställningar om 
andraspråkstalande individer till att följa av en kulturrasistisk diskurs. Studien visar genom att 
anta ett intersektionellt perspektiv hur andraspråkstalare ges olika sociala positioner beroende 
på om man har ett västerländskt utseende, språk eller kultur. Vi ser att talarna av 
majoritetsspråket besitter en maktposition och bestämmer vad som är tillräckligt bra svenska 
i olika situationer.   

Nyckelord: Språk, Arbete, Diskriminering, Etablering, Positionering,     
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INLEDNING 
De stora flyktingströmmarna under 2015 har lett till heta debatter om migration i såväl Sverige 
som hela Europa. Omvärlden har sett hur mängder av flyktingar tagit farliga och kostsamma 
flyktvägar för att ta sig från bland annat Syrien, Afghanistan och Nordafrika till Europa och 
många söker sig hela vägen till Sverige. Även migranter från delar av Asien, delar av Europa 
och länder söder om Sahara söker sig till Sverige. Under 2015 rapporterar migrationsverket att 
drygt 160 000 flyktingar har sökt asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016). Mottagarländer som 
tar emot stora volymer människor, exempelvis Tyskland och Sverige, ställs inför stora 
utmaningar på kort sikt att anordna bostäder och en trygghet för dessa människor och på 
längre sikt med att integrera dessa i samhället. Oavsett om migranter kommer från krig och 
misär, eller genom anhöriginvandring eller genom principen om fri rörlighet för Europeiska 
medborgare så behöver dessa individer integreras i samhället på ett bra sätt. För att på så sätt 
utnyttja de möjligheter som finns med invandring i form av konkurrensfördelar och 
ekonomisk, social och kulturell vinning för ett land som Sverige (Cercone och Ernst, 2011).  

En viktig aspekt i integreringsprocessen av utrikesfödda är etableringen på arbetsmarknaden. 
I Statistiska Centralbyråns analys av integrationsområdet (Nylin, 2014:11) anger de såväl 
individuella som samhällsekonomiska intressen för att nå en lyckad integrering genom 
etablering på arbetsmarknaden. Bland annat Hellsing och Wilén (2012) lyfter det 
samhällsekonomiska intresset, fler individer kommer att behöva arbeta för att vi ska klara av 
framtidens samhällsförsörjning. Idag ser vi att segregationen i Sverige ökar. I en granskning 
av SCB, på uppdrag av DN, framgår det att rika områden blir rikare medan invandrartäta 
områden blir mer invandrartäta (Örstadius, 2015).  Detta visar också på hur den ekonomiska 
och etniska segregationen har ökat. Även på arbetsmarknaden ser vi skillnader i utrikes- och 
inrikesföddas sysselsättning, i april 2016 presenterar arbetsförmedlingen följande siffror. 
Antalet arbetslösa utrikesfödda har ökat med 17 000 sedan föregående år och ligger idag på 
21,4 %. Vilket kan jämföras med arbetslösheten hos inrikesfödda som ligger på 4,7 % och som 
minskat med 21 000 på ett år. Totalt utgör utrikesfödda mer än hälften av de 372 000 personer 
som står inskrivna som arbetslösa, ca 188 000 personer (Arbetsförmedlingen, 2016).  Sverige 
har dock inte alltid haft denna problematik, under stora delar av 1970-talet låg inkomstsnittet 
och sysselsättningsgraden för utrikesfödda på ungefärligt samma nivåer som för den 
inrikesfödda befolkningen. Vilket ofta förklaras av den tidens arbetsmarknad och typ av 
invandring. Under den tiden var det vanligtvis de nordiska länderna och i synnerhet 
finländare som arbetskraftsinvandrade. I jämförelse med dagens invandring som till 
mestadels består av flyktingar och migranter samt anhöriginvandring från i huvudsak 
Mellanöstern, delar av Asien och individer från länder söder om Sahara (Sidebäck, Sundbom 
och Vikenmark, 2000:17).  

 

Att ha ett arbete är en viktig aspekt för etablering i samhällets övriga sfärer, inte minst för att 
fortsätta att utveckla sina språkkunskaper genom kontakt med majoritetsspråket. Förutom att 
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arbete inbringar en inkomst och möjlighet att trygga våra mest grundläggande behov är arbete 
förknippat med välbefinnande. Ett arbete ger människor möjligheten till en målinriktad 
aktivitet, sociala kontakter, status och identitet (Jahoda, 1982). Studier har visat att arbetslösa 
mår sämre än arbetande och uppvisar en högre förekomst av ångest, depression, sänkt 
självförtroende samt skuld- och skamkänslor (Wanberg, 2012:371f). Förutom sämre 
hälsotillstånd visar forskning på samband mellan arbetslöshet tillsammans med ökad 
segregation och kriminalitet och radikalisering (Svenska säkerhetspolisen, 2010:49). En viktig 
förklaring antas vara känslan av utanförskap och diskriminering. Utanförskap på 
arbetsmarknaden utgör ett hinder för individer att nå en önskad utveckling och innebär en 
begränsning för individers livschanser, en situation som skapar missnöje och en känsla av 
hopplöshet. Flera olika faktorer kan antas påverka den höga arbetslösheten bland olika 
invandrargrupper och det går knappast att isolera ett ensamt förhållande som avgörande, de 
samverkar sannolikt.  

Ett stort hinder för att som utlandsfödd få jobb i Sverige är språket. (Rooth och Åslund, 2006: 
84) Språket som i flera situationer fungerar exkluderande, både i rekryterings- och 
arbetssammanhang. Utrikesfödda är överrepresenterade bland lågutbildade och lågbetalda 
yrkesgrupper trots att många av dem besitter viktiga kompetenser. Många gånger får dessa 
arbeten en begränsande effekt på individernas språkutveckling och de fastnar vid en viss 
position på arbetsmarknaden (Andersson, 2003:37f). Rooth och Åslund (2006:129) menar att 
en risk med att utlandsfödda upplever diskriminering kan medföra att man inte investerar i 
att lära sig språket då man inte tror att det kommer att tjäna någon nytta. Oavsett anledning 
till de bristande språkkunskaperna medför detta att individer som vill, aldrig tar sig vidare 
och kan avancera. Det kan skapa ett missnöje och en frustration hos individen, och för 
samhällets del innebär detta att vi misslyckas med att ta till vara på viktiga kompetenser som 
samhället behöver. 

Syfte   

I studien undersöks hur arbetsgivarrepresentanter för yrkesgrupper som inte kräver 
eftergymnasial utbildning tänker och resonerar angående språkets betydelse för arbetets 
utförande. Närmare bestämt är syftet att undersöka ur ett arbetsgivarperspektiv hur språket 
blir avgörande för andraspråkstalares position på arbetsmarknaden. Genom att anta ett 
arbetsgivarperspektiv hoppas vi kunna belysa den problematik som ligger bakom 
arbetsgivarnas osäkerhet för att anställa andraspråkstalare vilket påverkar andraspråkstalares 
möjlighet till etableringen och fortsatt karriärutveckling. Genom intervjuer med 
arbetsgivarrepresentanter från branscher som vård och omsorg, hotell och restaurang, allmän 
handel och bemanning ämnar vi att synliggöra olika föreställningar som finns gällande 
språkets betydelse för andraspråkstalares etablering på den svenska arbetsmarknaden. Det 
ligger inte i uppsatsens syfte att påvisa enskilda diskriminerande handlingar eller att 
kontrollera eller bedöma hur väl lagstiftningen efterföljs inom de aktuella 
branscherna. Närmare bestämt avser vi att undersöka följande två frågeställningar:    
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• Hur motiverar arbetsgivare språkkrav som ett verkligt och avgörande yrkeskrav med 
ett berättigat syfte? 
 

• Vilka föreställningar och attityder ligger bakom användandet av svenska språkkrav 
och vad gör att språket anses vara en så pass viktig del för arbetets utförande? 
 

Disposition 

I föregående avsnitt har vi gett en introducerande bild av området. I kapitel 2, Bakgrund 
presenteras i korthet aktuella integrationsprojekt på nationell och lokal nivå. Vi går även 
igenom relevant lagstiftning som diskrimineringslagen och lagen om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare. I kapitel 3, Tidigare forskning, tar vi upp tidigare utförda studier 
på språkets roll när det gäller arbetsmarknadsintegrering. En beskrivning av teoretiska 
utgångspunkter om begrepp som senare används för att analysera materialet ges i kapitel 4, 
Teori. Studiens tillvägagångssätt, insamlandet av material, och forskningsetiska överväganden 
presenteras i avsnitt 5, Metod. I kapitel 6, Empiri och analys, redovisas och analyseras materialet 
genom att vissa delar ur intervjuerna återberättas eller citeras och därefter kopplas till 
relevanta teorier och forskning. Därefter följer ett avslutande kapitel där vi ur en vidare aspekt 
analyserar materialet och även knyter an till det inledande avsnittet. Referenslista och bilagor 
med intervjuguide och introduktionsbrev återfinns i slutet av uppsatsen.           
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BAKGRUND 

Migrationsverket är ansvariga för asylsökande under den tid som de väntar på besked i 
asylärendet. För dem som beviljats uppehållstillstånd är det sedan arbetsförmedlingens 
uppdrag att främja etableringen på arbetsmarknaden. Ansvarsfördelningen mellan 
myndigheter och kommuner när det gäller etablering för nyanlända regleras sedan 2010 i 
Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Syftet med insatserna 
är att skapa förutsättningar för nyanlända att så snabbt som möjligt bli egenförsörjande. Lagen 
omfattar i huvudsak vuxna i arbetsför ålder och deras anhöriga under en period om två år. 
Arbetsförmedlingen definierar nyanlända som personer som är arbetssökande och födda 
utanför EU/EES och som inte varit i landet mer än 36 månader efter det att de fått 
uppehållstillstånd. De som omfattas av etableringsuppdraget har rätt till en individuell 
handlingsplan. Inom ramen för etableringsuppdraget kan de ta del av olika insatser, så som 
utbildning och praktik. En viktig del i etableringsuppdraget syftar till att den som är nyanländ 
snabbare ska lära sig språket och aktiviteterna ska kopplas samman med SFI. SFI (Svenska för 
invandrare) handlar om att utbilda personer med annat modersmål än svenska i 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Enligt skolverket (2015) får man genom SFI 
utveckla vad de kallar “funktionellt andraspråk”. Vilka som har rätt till SFI-undervisning 
regleras i skollagen (2010:800). De som är bosatta i Sverige och saknar grundläggande 
kunskaper i svenska språket har från och med det år de fyller 16 år rätt till SFI. Som bosatt 
räknas de som är folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen. Som ett undantag till 
folkbokföringskravet har även finländska medborgare som bor nära den svenska gränsen och 
som arbetar i Sverige rätt till SFI utbildning. I och med Sveriges inträde i den Europeiska 
Unionen samt övriga samarbeten som sker över territorier, exempelvis Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES), har en rad avtal kommit till. Bland dessa avtal finns ett 
som reglerar fri rörlighet för medborgare inom EU och dess medlemsstater inklusive Schweiz. 
Dessa personer som rör sig inom detta avtal räknas som bosatta när de tagit sig till Sverige och 
har då rätt till SFI-undervisning förutsatt att de övriga kraven i föregående stycke är uppfyllda 
(Skolverket, 2015).  

Enligt arbetsförmedlingens siffror från februari var 55 250 personer inskrivna i 
etableringsuppdraget. Den som är ny i Sverige kan beviljas nystartsjobb eller instegsjobb vilket 
innebär att den arbetsgivare som anställer individen får ekonomisk ersättning. Det är 
individen som själv eller via hjälp från arbetsförmedlingen ska hitta en arbetsgivare som är 
villig att anställa den samme. Som en del i etableringsuppdraget har arbetsförmedlingens så 
kallade snabbspår, som riktar sig till personer med tidigare erfarenhet eller utbildning inom 
ett enligt arbetsförmedlingen bristyrke. Snabbspåren ska innehålla praktik, språkträning och 
utbildning/yrkeskompetensbedömning.  
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Etablering med projekt 

Flera försök i form av integreringsprogram eller projekt har gjorts, enligt (Sweco Strategy, 
2015:4) har EU:s strukturfonder bidragit med mångmiljardbelopp till nationella, regionala och 
lokala projekt med syfte att skapa en bättre etablering.  I den rapport som Sweco Strategy 
(2015) tagit fram på uppdrag av Riksrevisionen presenteras olika projekt som nått framgång 
eller på något sätt är nyskapande. Projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända var ett 
sådant projekt där Kalix kommun, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen testade 
kombinationer av praktik, handledarstöd och SFI- undervisning för personer med låg eller 
ingen utbildningsbakgrund. Programmet bestod av praktik och studier som genomfördes 
under 16 veckor. Större delen av den tiden var förlagd till praktikplatsen där deltagarna var 
fyra dagar i veckan och en dag i veckan var förlagd till klassrummet. Stor vikt lades på 
deltagarnas introduktion på arbetsplatserna och till hjälp användes tolkar. Lärare från SFI-
undervisningen fungerade som handledare och hade löpande träffar med deltagarna ute på 
praktikplatserna. Ett vinnande koncept var just detta, då handledaren från utbildningen fick 
en annan förståelse för arbetsuppgifterna vilket sedan kunde plockas in i klassrummet och 
användas i undervisningen. 24 procent av deltagarna gick efter avslutad insats vidare till 
någon form av anställning. Två år efter programmet hade 38 procent av deltagarna arbete. 
Språkutvecklingen hos deltagarna mättes genom deltagarnas egen uppskattning, bland 
deltagarna fanns en stor nöjdhet och de beskrev i utvärderingsrapporten själva om värdet av 
att lära sig hur ord används och inte bara orden i sig. De framhöll även att de utvecklade sina 
språkkunskaper bäst genom deltagande i arbetslivet. Vid utvärderingen av projektet framkom 
också att det varit problematiskt då vissa deltagare hade allt för låga kunskaper i det svenska 
språket för att kunna tillgodose sig språkkunskaper och kunskaper på praktikplatsen. En 
slutsats av projektet var att det krävs en grundläggande språknivå för att kunna kommunicera 
med handledare och arbetskamrater genom grundläggande fraser.  

Ett annat projekt är SFX (Insatsen Svenska för yrkesutbildade), ett samarbete mellan samtliga 
kommuner i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms 
län. SFX innebär utbildning i SFI men med inriktning på yrkesspråk och finns för följande 
yrkeskategorier; bussförare, företagare, hantverkare, ingenjörer, ekonomer, jurister, 
samhällspersonal, systemvetare, lastbilsförare, medicinsk personal, pedagoger och IT-
programmerare. Enligt den uppföljning av projektet som Sweco (2014) gjorde, leder SFX till 
en högre etablering jämfört med enbart vanligt SFI. 

I denna uppsats studerar vi företag i Sundsvallsregionen och av den anledningen är det av 
intresse att kort nämna två projekt som gjorts i Sundsvalls kommun. Under perioden 2011-
2013 arbetades det med etableringsprojektet Integrera Mera Som (IMS) som syftade till att ge 
deltagarna möjlighet till personlig utveckling så väl som redskap för att kunna närma sig 
arbetsmarknaden. Insatserna innebar personlig kartläggning och målsättning, information om 
svensk arbetsmarknad och arbetsliv, information om vägen till anställning och att skapa 
arenor för kontakt med näringslivet genom studiebesök, praktik etc. Ett projekt som är aktivt 
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idag (2016) är Crea. Projektet syftar till att ge deltagarna en effektivare introduktion på den 
svenska arbetsmarknaden genom att förmedla kontakt med lokala arbetsgivare kombinerat 
med utbildning och arbetsträning. 

Diskrimineringslagen 

Det nämns i diskrimineringslagens (SFS 2008:567) portalparagraf att den kom till 2008 med 
syfte att främja lika möjligheter och rättigheter samt motverka att människor diskrimineras på 
grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning eller eventuella 
funktionsnedsättningar. Det beskrivs att diskrimineringslagen skiljer på olika typer av 
diskriminering, de två vanligaste och huvuddelarna är direkt diskriminering och indirekt 
diskriminering. Direkt diskriminering är när en arbetstagare, praktikant, inhyrd person, 
arbetssökande eller liknande missgynnas på grund av någon av diskrimineringsgrunderna 
gentemot en annan i en jämförbar situation. Det kan röra sig om en person som söker arbete 
men som inte blir kallad på en intervju på grund av sin etniska härkomst. Indirekt 
diskriminering är när precis som ovan en arbetstagare, praktikant, inhyrd person, 
arbetssökande eller liknande missgynnas genom ett kriterium, förfaringssätt eller en 
bestämmelse och att de missgynnas på ett sådant sätt som kan verka neutralt men som ändå 
ger en diskriminerande effekt och då utifrån de grunder som framkommer i 
diskrimineringslagen. Exempelvis kan det i en annons för en tjänst ställas krav på svenska som 
inte står i proportion med vad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Detta kan då röra 
sig om indirekt diskriminering då det handlar om bestämmelser, kriterier eller ett 
förfaringssätt som blir till nackdel för en person av annan etnisk härkomst som inte kan det 
svenska språket. 

För att den diskriminering som i arbetslivet normalt är förbjuden ska vara godtycklig, så krävs 
det ett sakligt skäl eller andra intressen som väger tyngre som gör att diskrimineringen blir 
tillåten. Exempelvis bör krav på svenskkunskaper, i annonser anges med försiktighet och med 
hänsyn till arbetets karaktär enligt arbetsförmedlingen.    
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TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom tidigare forskning som på något sätt relaterar till språk 
och diskriminering. Sik Hung Ng (2007) menar att språkrelaterad diskriminering och hur den 
fungerar kan förstås utifrån ett flertal aspekter. I sin artikel Language-based discrimination blatant 
and subtle forms presenterar han fyra sådana aspekter eller nexus genom vilka vi kan förstå 
språkets roll för diskriminering; Linguistic encoding of discrimination, Linguistic enacting of 
discrimination, Linguistic routinizing of discrimination. Vi har översatt dessa till; 
lagligt/regelmässig berättigande av diskriminering, språket som bärare av kulturella uttryck, 
språket som social handling och språkets indoktrinerade effekt. Samtliga former ger exempel 
på relationen språk – diskriminering och både förutsätter och påverkar varandra.  

Berättigande av diskriminering 

Majoritetsspråket i ett land eller en grupp kan få en lagligt/regelmässig berättigande effekt på 
missgynnande behandling av andra språkgrupper. Genom användandet av olika språkkrav 
för inträde till exempelvis arbeten, skolor eller medborgarskap görs diskriminering på grund 
av språk till något legitimt eller berättigat genom refererandet till exempelvis lagar eller tester. 
(Sik Ng, 2007:107f). Diskriminering uppstår då genom att individer upprätthåller och följer 
regler som bygger på normativa modeller där alla inte har samma förutsättningar eller behov 
(de los Reyes, 2006:15). Denna form av vardagsdiskriminering där vissa grupper missgynnas 
på grund av regler, praxis och rutiner som ofta är omedvetna, är ofta mer förekommande än 
de rasistiska motiv och värderingar som annars kan ligga till grund för en diskriminering 
menar de los Reyes (2006:16). de los Reyes (2006:17) menar också att en anledning som uppges 
ligga bakom arbetsgivarnas val av person i en rekryteringsprocess är konsumentens krav eller 
önskemål. Riskerna blir då att grupper som inte uppges uppfylla kundernas krav eller 
önskemål bortprioriteras och får en underordnad position på arbetsmarknaden. Det är svårt 
för arbetsgivare att genom ansökningshandlingar få grepp om individens språkkunskaper, en 
risk som Rooth och Åslund (2006:116) ser med detta är att arbetsgivare ofta på grund av 
svårigheter att bedöma språkkunskaperna genom ansökningshandlingar, väljer bort individer 
som har ett utländskt namn då detta indikerar att personen kan vara dålig på svenska. Rooth 
och Åslund (2006:116) menar att man med fördel kan använda sig av ett fungerande och 
accepterat instrument för mätning av språkförmåga så att denna typ av språklig 
diskriminering vid anställningssituationer minskar. 

Det är dock inte bara genom krav på språkkompetens som andraspråksanvändare 
diskrimineras och exkluderas. Andersson (2003:37f) menar att genom att inte erbjuda 
migranter tillräcklig språkundervisning med motiveringen att de lär sig språket bättre på 
exempelvis arbetsplatser kan få samma missgynnande och exkluderande effekt. Ofta hänvisas 
de som har låga kunskaper i majoritetsspråket till lågutbildade jobb som tillåter låga 
språkkunskaper där de enligt Andersson (2003:37f) riskerar att fastna eftersom dessa arbeten 
inte erbjuder de rätta förutsättningarna för att lära sig språket.  
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Språkets som bärare av kulturella uttryck 

Språket har också påverkan på diskriminering eftersom språket har en kulturellt inbäddande och 
upprätthållande funktion. Språket är inte något neutralt, som endast beskriver något, utan språk 
döljer och upprätthåller diskriminerande föreställningar och stereotypbilder (Sik Ng, 
2007:109). Ofta uppstår diskriminering när individer har förutfattade meningar om de som är 
etniskt eller kulturellt olika, eller att man talar svenska på ett annorlunda sätt. Den 
institutionella diskrimineringen bygger på föreställningar om olikheter och bidrar här till att 
upprätthålla etniska kategorier (de los Reyes, 2006:15). Men de handlingar som utförs beror 
oftast på uppfattningar och värderingar om att individer med annan bakgrund än svensk 
skulle vara annorlunda eller underlägsna. Campbell och Roberts (2007:243) visar i sin studie 
om diskriminering på arbetsplatser, hur andraspråkstalande jobbkandidater tillskrevs 
egenskaper som oprofessionella, inkonsekventa och icke trovärdiga av rekryterare. Detta trots 
att de hade de formella kvalifikationer som jobbet krävde. I en studie utförd av Louw, Derwing 
och Abbott (2010:740) framgår hur den pragmatiska kompetensen, förståelse för språkets 
användning i olika sociala kontexter, hos andraspråkstalare kan bli avgörande vid en 
arbetsintervju. Språklig stil kan till och med ha större inverkan vid en anställningsintervju än 
tekniska färdigheter och kompetenser (Scheuer, 2001:240). Missförstånd till följd av bristande 
pragmatisk kompetens har betydligt större betydelse än exempelvis grammatiska eller 
lexikaliska fel. Enligt Louw, Derwing och Abbott (2010:741) är det just sådana pragmatiska 
missförstånd som i större utsträckning medför negativa uppfattningar om talarens 
personlighet och kompetens. Ofta godtar arbetsgivare en viss nivå av brytning i sitt tal medan 
grammatiska felaktigheter anses som mer problematiska (Rooth och Åslund, 2006:115). 
Campbell och Roberts (2007:117) påpekar att andraspråkstalare behöver få kunskap om den 
språkdiskurs som existerar i anställningsintervjuer, när intervjuaren ställer en fråga finns det 
vissa typer av svar som är förväntade och accepterade. I Louw, Derwing och Abbotts (2010) 
studie fick andraspråkstalare som generellt hade svaga språkliga kunskaper genomföra 
anställningsintervjuer. När intervjuaren bad dem beskriva varför de valt att jobba med det 
yrket de kandiderade för svarade flera av deltagarna att de valt yrket eftersom de hade en 
eftertraktad utbildning eller att deras föräldrar jobbat med det. Detta svar uppfattades av 
intervjuarna som att deltagarna inte hade ett genuint intresse för arbetet.  
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Språket som social handling 
 
Ytterligare en funktion som språket har på diskriminering är att språket som social handling 
innebär att vissa personer kan inta maktpositioner i olika situationer medan andra ges 
missgynnande positioner. Genom att exempelvis välja att prata på ett språk som vissa 
personer i en grupp inte förstår kan en del privilegieras medan andra missgynnas eller 
exkluderas helt. Det kan vara att tala ett helt annat språk men kan också vara genom att 
använda ett branschspråk eller dialekt som endast en del behärskar (Sik Hung Ng, 2007:111). 
I och med att användarna av majoritetsspråket i ett land bestämmer vad som är acceptabelt 
eller inte så kan nivån på språket för andraspråksanvändare utformas efter majoritetens behov 
och syften (Andersson, 2003:37). Genom att strategiskt använda språket på ett för syftet 
åtråvärt sätt, exempelvis genom att prata på ett sätt som karakteriseras av en viss bransch, kan 
individer förhandla till sig priviligierade positioner (Hornscheidt och Landqvist, 2014:141). 
Denna möjlighet begränsas hos individer som har låga kunskaper i majoritetsspråket.  

Språkets normerande och indoktrinerade effekt 

Språket har också en normsättande och indoktrinerade effekt. Olika uttryck för sexism kan 
användas för att exemplifiera detta. Kvinnor får från födseln, i skolan, hemmet och i övriga 
samhället lära sig ett kvinnligt språk som en del i den kvinnliga identiteten (Sik Hung Ng, 
2007:116). Ett annat exempel menar Sik Hung Ng är användandet av manliga pronomen när 
man refererar till båda könen. Vi har tidigare tagit upp att språket inte är neutralt utan 
attityder och värderingar införlivas i språket och avgör hur vi ser på individer beroende på 
deras sätt att tala.  I samhället visar det sig ofta att andraspråksanvändare hamnar i underläge 
jämfört med de som talar majoritetsspråket (Andersson, 2003:36). Det är därför av största vikt 
att poängtera och visa på de strukturella maktpositioner och förhållanden som finns i 
samhället samt de värderingar, mekanismer och attityder som skapar denna sociala obalans. 
För att förstå det ojämlika och den diskriminering som försiggår måste vi ta hänsyn till ett 
maktperspektiv. För den med svag svenska i arbetslivet så handlar det främst om 
hegemoniska maktrelationer, alltså en dominans grundat på en enighet och sociala 
överenskommelser om vad som är normalt och rätt i samhället (de los Reyes 2006:16). Eftersom 
att majoritetsspråkstalare utgör den norm för vad som är bra eller tillräckligt och när 
andraspråksanvändare inte når denna norm, ses ett andra språk som en brist istället för som 
en resurs (Andersson, 2003:36). Genom att jämföra flerspråkiga individer med idrottsliga 
mångkampare visar Andersson (2003:36f) på en alternativ tolkning. Flerspråkiga individer 
använder olika språk i olika situationer och sammanhang, så som vid familjemiddagen, i 
arbetslivet och ute i övriga samhället. Duktiga mångkampare betraktas som elitidrottare men 
om man jämför mångkamparen gren för gren med en utövare på elitnivå i en specifik gren är 
mångkamparen chanslös, detta betyder inte att mångkamparen inte är en duktig idrottsman.  
Ett exempel som visar på språkets indoktrinerande effekt får vi genom Rooth och Åslund 
(2006:129) som lyfter fram att diskussioner kring språk på arbetsmarknaden kan få olika 
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effekter. De menar att en risk med medias diskussioner om arbetsgivarens diskriminering av 
individer med utländsk bakgrund är att dessa individer väljer att inte investera i utbildning, 
ex. språkutbildning eller andra former av humankapital, då de förväntar sig att ändå bli 
diskriminerade.   

TEORI   

En utgångspunkt inom socialkonstruktionismen är att ingen “sanning” ska tas förgivet utan 
alla “sanningar” är socialt konstruerade. Det som vi uppfattar som självklarheter eller 
naturliga inslag i vår omvärld är egentligen sociala överenskommelser som föreskriver vissa 
handlings- eller tolkningsalternativ. Den socialkonstruktionistiska iden menar att sociala 
förhållanden som värderingar attityder, känslor och föreställningar normaliseras så att vi helt 
enkelt ser dem som självklara. Det är således inte inom det socialkonstruktionistiska synsättet 
av intresse att studera sociala ting i sig utan att studera den produktions- och 
konstruktionsprocess genom vilken representationer av dessa sociala ting skapas. 
Socialkonstruktionismen sammanfogar en rad teorier, där diskursanalys, som vi kommer att 
beskriva kort i senare avsnitt, är en av dem. Vi ska först beskriva en del gemensamma 
antaganden som kan skrivas in under Socialkonstruktionismen, detta gör vi med hjälp av 
Vivien Burrs (1995) beskrivning av Socialkonstruktionismen. En av socialkonstruktionismen 
viktigaste grundprinciper är avståndstagandet från alla objektiva “sanningar”, istället så är 
alla sanningar representationer av verkligheten så som vi upplever den. Detta betyder inte att 
man motsätter sig den fysiska världens existens, men det är genom diskursiva tolkningar som 
verkligheten får mening. Dessa diskursiva tolkningar är historiskt och kulturellt beroende. 
Våra representationer av vår omvärld sker inom ramen för en viss kontext (ett samhälle, en 
kultur eller tidsepok). I våra sätt att uppfatta världen skapas gemensamma konstruktioner 
som sanningar och kunskap. Sambandet mellan kunskap och sociala processer utgör en viktig 
utgångspunkt inom det socialkonstruktionistiska synsättet. Diskriminering i lagtextens 
användning reduceras till uttryck för specifika individuella handlingar, definitionen utgår 
från en subjektsföreställning där det är en individs enskilda handlingar som diskriminerar en 
annan. Hornscheidt och Landqvist (2014:60f) menar att detta medför en förenklad bild av 
fenomenet som dessutom riskerar att osynliggöra det strukturella missgynnandet av vissa 
grupper. En mer analytisk definition av diskriminering är att betrakta diskriminering som ett 
socialt och strukturellt fenomen. 

Definition av språk 

En föreställning när man pratar om språk är att språk endast innefattar olika typer av talade 
språk, exempelvis engelska, svenska och arabiska. Språket innefattar dock betydligt mycket 
mer än så exempelvis olika dialekter och olika språkbruk eller språkstilar återfinns inom ett 
och samma språk. Sik Hung Ng (2007:107) använder en bredare definition av språk där språket 
inte bara avser olika språk utan omfattar dessutom den språkliga kompetensen eller den 
språkliga prestationen. Genom att använda denna bredare definition där även den strategiska 
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användningen av språket i kommunikation och sociala sammanhang inräknas menar Sik 
Hung Ng (2007) att man får en mer användbar och konceptuell beskrivning av språket som 
även skildrar den komplexa maktordningen som återfinns i språket. En sådan mer funktionell 
syn på språk grundar sig i den Socialkonstruktionistiska handlings- och verklighetssyn som 
beskrivits i tidigare avsnitt. 

Språkets användning 

Vi har tidigare presenterat språkets betydelse utifrån ett socialkontruktionistisk synsätt som 
syftar på att vi genom språket skapar och upprätthåller representationer av verkligheten. Vi 
ska i detta avsnitt bygga vidare på detta resonemang genom att beskriva hur språket och dess 
användning får en sådan stor roll i denna konstruktion. Vi kommer att göra detta genom att 
presentera två centrala begrepp; performativitet och positionering (Hornscheidt och Landqvist, 
2014:138f; LoCastro, 2003:15f). Lo Castro definierar pragmatisk kompetens som förmågan att 
använda språket för att utföra dagliga funktioner på ett kulturellt accepterat sätt. Tankarna 
om pragmatiken som språkteori grundar sig i synen på språket som en social handling och 
fick stor genomslagskraft med språkfilosofen J.L.Austin (Urmson och sbisa, 1975) som 
introducerade idén att språket inte bara uppfattas som sakliga utsagor hos åhörare, utan även 
som handlingar eller sk. performativer. Ett visst uttalande som “Jag förklarar er gifta” eller “Jag 
döper dig till” beskriver inte enbart något utan skapar också en bild av verkligheten. Begreppet 
performativitet åsyftar själva handlingsaspekten av ett yttrande dvs. den effekt yttrandet får i 
form av sociala fakta. Flera forskare har sedan vidareutvecklat Austins tankar om språkets 
handlingspotential. Judith Butler bygger i sin bok Excitable speech (1997:72f) vidare på Austins 
idéer men ifrågasätter relevansen av talarens avsikt för en språkhandlings effekter, hon menar 
att talaren omöjligt kan ha kontroll på alla tänkbara konsekvenser en språkhandling kan 
medföra. Butler har fått stort inflytande om sina tankar om performativitet inom 
genusvetenskapen där hon tar upp hur gester, kroppsliga uttryck och sociala handlingar gör 
anspråk på identiteter som exempelvis vad som är manligt och kvinnligt. Performativitet 
innebär att sociala strukturer och diskurser införlivas i språket så att det knappast är helt 
möjligt att bli fullt medvetna om dessa. Sådana språkhandlingar kan skapa subjektspositioner 
i förhållandet bland de talande och på så sätt påverka föreställningar om identiteter som 
exempelvis vad som är manligt/kvinnligt. Positionering (Hornscheidt och Landqvist, 2014:138f) 
åsyftar den diskursiva roll som en person får i ett samtal med en annan, sådan positionering 
kan grunda sig i diskursiva föreställningar som fördomar. Språket kan användas för att 
medveten eller omedveten positionering av sig själv och andra genom språkets 
performativitet (ordval, dialekt eller språklig stil). Positionering handlar om hur individer i en 
kommunikationssituation identifierar sig själv och andra med någon igenkännbar kategori 
som kvinna-man, invandrare-svenskfödd (Hornscheidt och Landqvist, 2014:136). Studier av 
samtal mellan lärare och elever har visat att andraspråkstalande elever positioneras som 
stökiga, samarbetsovilliga och inkompetenta (Hornscheidt och Landqvist, 2014:135). Som 
andraspråkstalare saknar man många gånger den pragmatiska kompetensen, att kunna 
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uttrycka sig på ett kulturellt och socialt förväntat sätt vilket påverkar möjligheten att förhandla 
till sig fördelaktiga sociala positioner.  

Intersektionalitet 

Den strukturella diskrimineringen kan inte förstås som något som kommer från en specifik 
diskrimineringsgrund så som lagen framställer. För att kunna avgöra hur diskrimineringen 
inom en viss kontext ser ut måste man ta hänsyn till hur en person kan diskrimineras eller 
privilegieras samtidigt beroende på vilka sociala positioner personen innehar t.ex. etnisk 
bakgrund, kön, klass eller språk. Ett intersektionellt perspektiv är nödvändigt för att kunna 
förstå språkets betydelse på arbetsmarknaden eftersom språket knappast kan analyseras 
frånkopplat från föreställningar om kultur och ”ras” (Paula Mulinari, 2007:76). Hornscheidt 
och Landqvist (2014:111) menar att intersektionalitetsperspektivet är särskilt användbart när 
man intresserar sig för sambandet mellan språk och diskriminering eftersom språket ofta kan 
avslöja underliggande kategorisering av människor i olika grupper. En person som har ett 
annat modersmål än majoritetsspråket ger oss ledtrådar om en annan etnicitet eller kultur. 
”Ras” och kultur och överlappar varandra på ett sätt som gör att de blir svåra att skilja åt. 
Många forskare väljer därför idag att använda begreppen ”ras” och etnicitet samtidigt 
(”ras”/etnicitet) (Anthias och Yuval-Davis 1992; Paula Mulinari, 2007:76). Föreställningar om 
kulturell bakgrund sammanfaller med föreställningar om ”ras”. Postkoloniala genusforskare 
som Floya Anthias och Nira Yuval-Davis (1992:14) menar att den vanligaste formen av rasism 
idag är en kulturrasism som de beskriver som exkludering av vissa grupper utifrån kulturell 
olikhet till den dominerande majoritetskulturen. Paula Mulinari (2007:76) menar att begreppet 
rasifiering kan användas dels för att beskriva den process var igenom vissa grupper 
missgynnas utifrån koloniala föreställningar om ”ras” och dels för att benämna den grupp 
människor som blir utsatt.  Hon menar att begreppet kan synliggöra hur arbetets organisering 
och konkreta utformning och fördelning både bygger på och återskapar ojämlikhet mellan 
olika grupper. Joan Acker (2006) har med sin teori om ojämlikhesregimer fått stort inflytande 
inom feministisk teori. Hon menar att studier om ojämlikhet måste ta hänsyn till 
skärningspunkterna mellan etnicitet, kön och klass (Acker, 2006:442) för att inte riskera att 
undanskymma de faktiskt existerande förhållandena. Acker (2006) har fokuserat på hur kön 
och ras konstrueras i arbetslivet. Genom de informella praktiker människor ägnar sig åt i det 
dagliga arbetet gör de hela tiden vanemässiga antaganden om de personer de interagerar med 
(Acker, 2006:451). Attribut som klädstil eller vårt sätt att vara ger ledtrådar om vad som 
förväntas av den andre personen. Persson (2010:147) beskriver på samma sätt hur sådana 
praktiker i en mansdominerad organisation befäster mannen som norm i organisationen 
osynliggör kvinnorna. Hon menar att introducerandet av kvinnor i en sådan organisation inte 
nödvändigtvis skapar mer jämlikhet. Snarare finns enligt Persson(2010:147) en tendens att 
kvinnorna i den mansdominerade organisationen ges specifika uppgifter och ses som ett 
komplement till männen. Rebecca Selberg (2011:59f) och Anna Gavanas (2011:98ff) diskuterar 
distinktionen av arbetsuppgifter på vårdinrättningar. Distinktionen visar på hur olika 

16 
 



arbetsuppgifter, dess svårhetsgrad och nivå av kompetens och utbildning det kräver skapar 
ojämlikhet mellan människor (Selberg, 2011:59f). 

Paula Mulinari (2007:171) visar i en studie inom hotell-och restaurangbranschen att ”vita” 
tjejer finns i offentligheten, medan rasifierade män och kvinnor finns bakom kulisserna, utifrån 
de funktioner och roller de har som anställda. Hon visar också på hur görandet av speciella 
kroppar kan kopplas samman med skillnader i arbetsvillkor, genom att olika kroppar ges olika 
tillgång till olika platser. Hotell-och restaurangbranschen är en bransch som genom tiderna 
präglats av tidsbegränsade anställningsformer (Mulinari 2007:171). Den vita kroppen innebär 
en orientering som gör vissa saker “nåbara”. Våra kroppar, att vara vit eller färgad avgör vad 
som finns inom räckhåll (Ahmed, 2011:50f). Ahmed ger exempel på hur klass blir rasifierad 
genom att våra livsvillkor går i arv, vi ärver vissa sakers “nåbarhet” (Ahmed, 2011:54).  

Makt 

Synen på diskriminering som ett socialt fenomen baseras på Foucaults (1986:68) 
”maktbegrepp”. Makt enligt Foucault (1986:68) är varken individbundet eller knutet till 
specifika handlingar utan är något mer abstrakt. Makt kan istället ses som ett komplext och 
strukturellt system som privilegierar en del och missgynnar andra. Makten manifesteras 
genom privilegierade positioner, institutioner och traditioner där gemensamma 
normföreställningar införlivats, det kan vara exempelvis genom uppförandenormer eller 
språknormer. Det är inom sådana diskurser som makten skapas och omskapas, makten är på 
så sätt inte något som någon har eller utövar. Enligt Foucault (1986:68) är makt nära förknippat 
med kunskap, kunskapen är en förutsättning för makten att verka samtidigt som makten 
enligt Foucaults är produktiv, den producerar “sanningar”. Makten har också en disciplinär 
effekt genom att vi, oftast omedvetet, rättar in oss efter bestämda lagar, regler och normer 
inom en diskurs. Detta sker genom vad Foucault kallar Utestängningsmekanismer, genom de 
normer och regler som finns inom diskursen bestäms vilka beteenden som är tänkbara, vilka 
handlingsalternativ som är möjliga. Utestängningsmekanismerna gör alltså beslag på vad som 
är rätt och vad som är fel i en given situation och utesluter på så sätt andra handlingsalternativ. 
Detta sker ofta genom olika expertsystem som tar beslag på en särskild kunskapsproduktion 
och därmed olika sanningar. 

Diskursanalys 

Synen på diskriminering som ett socialt fenomen baseras på socialkonstruktionistiska 
principer och på Foucaults (1986) maktbegrepp. Inom det diskursanalytiska fältet finns flera 
olika strömningar och synen på vad diskurs egentligen innefattar skiljer sig mellan olika 
teoribildningar. Vi kommer här att låna idéer från olika diskursanalytiska ansatser för att 
presentera materialet. Först kommer vi att gå igenom den del gemensamma drag inom de 
olika diskursanalytiska teorierna, vilken den allra mest grundläggande iden är den om att vår 
uppfattning av världen alltid går genom språket. Det är med hjälp av språket som vi skapar 
representationer av verkligheten. Språket konstruerar alltså den värld som vi upplever den, 
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detta gäller även konstruerandet av sociala identiteter och relationer. Inom diskursanalys 
används begreppet subjekt istället för identitet vilket ger identiteten en mer flexibel och 
strukturell innebörd. Foucault (1986:230) menar att identitet skapas genom subjektspositioner 
viket innebär de normer och regler som avgör hur man beter sig i ett visst sammanhang. En 
individ kan ha flera olika subjektspositioner beroende på kontext (Bergström och Boréus, 
2005:310). Enligt den diskursteori som främst förknippas med Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe (Jörgensen Winther och Philips, 2000:13) är alla sociala fenomen diskursivt skapade. 
En diskurs består av sociala och språkliga handlingar som tal, text och andra uttryck. En 
utgångspunkt i Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (Jörgensen Winther och Philips, 2000:32ff) 
teori är att sociala fenomen inte är stabila utan ständig föränderliga, vilket ses som en effekt 
av att språket är instabilt till sin natur. Diskurser påverkas och omdefinieras ständigt genom 
konflikt med andra diskurser. Faircloughs som förknippas med kritisk diskursanalys 
använder begreppet diskursordningar för att beskriva hur olika diskurser samtidigt kan täcka 
en och samma eller delar av samma terräng men från olika diskursiva håll (Jörgensen Winther 
och Philips, 2000:73f). Olika diskursordningar kan existera inom samma kontext, exempelvis 
ett företag som kan samverka eller konkurrera med varandra. Faircloughs syn på diskurs 
skiljer sig från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teori genom Fairclughs betoning på 
förändring (Jörgensen Winther och Philips, 2000:67f:70f:94f). Enligt Fairclough (Bergström och 
Boréus, 2005:308:322) är det diskursiva endast en del i den sociala världen och 
förändringsbenägenheten ligger i diskursens relation till den bredare sociala praktiken som 
existerar utanför det diskursiva. Genom att synliggöra den diskursiva praktikens roll för 
upprätthållandet av ojämlikheter kan man bidra till förändring. 

Utifrån ovan presenterade teorier och begrepp bildar vi vårt eget teoretiska ramverk som 
kommer att användas för att analysera vårt material. Vår teoretiska ram bygger på 
grundläggande socialkontruktionistiska idéer. Vi utgår från att alla sociala företeelser, som att 
diskriminering är socialt konstruerade och är således intresserade av att belysa de sociala 
konstruktioner som påverkar andraspråkstalares etablering på arbetsmarknaden. En viktig 
utgångspunkt i vår analys är att vår uppfattning av världen alltid går genom språket och att 
språket således är en viktig aspekt för att förstå hur föreställningar om andraspråkstalare och 
arbete konstrueras. Vi delar Ernesto Laclau och Chantal Mouffes definition av diskurs där alla 
sociala praktiker är diskursivt skapade, i likhet med Fairclough menar vi att förändring kan 
ske genom att synliggöra olika maktstrukturer och utmana det som blir taget för givet. För att 
göra detta kommer vi använda Faircloughs begrepp diskursordningar och Foucaults begrepp 
utestängningsmekanismer. Vidare utgår vi från den pragmatiska språkteorins fokus på 
språket som social handling och använder begrepp som språklig performativitet och 
positionering för att visa på hur olika individer tillskrivs olika subjektspositioner i specifika 
kontexter, som exempelvis under en anställningsintervju eller på arbetsplatser. Ett 
intersektionellt perspektiv är nödvändigt eftersom att språket som analysenhet sannolikt inte 
kan separeras från andra aspekter så som kultur, ”ras”/etnicitet eller klass. 
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METOD 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt och forskningsetiska 
överväganden som vi gjort under undersökningens gång. För att undersöka arbetsgivares syn 
på språkets betydelse för andraspråkstalares position på arbetsmarknaden har åtta 
semistrukturerade samtalsintervjuer gjorts med drifts- eller enhetschefer inom branscherna: 
vård och omsorg, handel och service samt rekrytering och bemanning. Att använda 
samtalsintervjuer är en lämplig metod när man syftar till att belysa olika uppfattningar hos 
informanterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012:229f). Materialet har 
analyserats med hjälp av det ramverk som presenterats i tidigare avsnitt.  

Datainsamling  

Intervjupersonerna har valts utifrån ett strategiskt urval och utifrån en centralitetsprincip 
(Esaiasson mf 2012:258), personerna valdes utifrån lämplighet för ändamålet. Vi började med 
att kartlägga lokala företag utifrån yrkeskategorier som inte kräver universitets-eller 
högskoleutbildning. Som hjälpmedel för denna kartläggning användes arbetsförmedlingens 
webbtjänst platsbanken som gör det möjligt att söka upp annonser som innehåller språkkrav. 
Därefter började vi söka reda på ansvariga chefer för de annonser vi fann. En del 
intervjupersoner valdes ut utifrån snöbollsurval (Esaiasson et.al, 2012:258), personliga 
kontakter som antingen själva kunde tänkas delta alternativ förmedla kontakten vidare 
kontaktades. Bland de åtta cheferna är tre av dessa enhetschefer för tre kommunala 
äldreboenden och benämns framgent informant vård 1, 2 och 3. Tre av intervjupersonerna är: 
en person med personalansvar och en chef inom allmän handel och en chef inom hotell-och 
restaurangbranschen. Dessa benämns som informant service 1, 2 och 3. Två av cheferna var 
verksamma inom rekryterings- och bemanningsbranschen och benämns informant 
bemanning 1 och 2. Vi har valt att slå ihop handel och hotell och restaurangbranschen och 
kallat den service för att underlätta analysen då syftet med studien ändå inte är att jämföra 
olika branscher. Intervjuprospekten kontaktades först via mail innehållande ett 
introduktionsbrev (bilaga 1) med information om studiens övergripande syfte och 
beröringsområde. Introduktionsbrevet innehöll även information om vad deltagandet i 
studien innebar, intervjuns uppskattade tidsåtgång samt, information om intervjupersonernas 
anonymitet och att deltagande bygger på frivillighet presenterades. Samtliga intervjuer hölls 
ute på chefernas arbetsplatser. Undersökningsinstrumentet för studien utgår från en 
intervjuguide som består av 4 teman med vissa förbestämda frågor och förslag på 
uppföljningsfrågor. Intervjuguidens utformning börjar med en introducerande del där 
intervjuns upplägg presenterades samt repeterande information om studiens syfte. I samband 
med detta tillfrågades intervjupersonerna om tillåtelse att spela in intervjuerna med löfte om 
att ljudupptagningen raderas efter uppsatsen godkänts. Därefter följer mer vittomfattande 
tematiska frågor (bilaga 2). Tidsåtgången för samtliga intervjuer var mellan 45-60 minuter och 
närvarande vid intervjun var intervjupersonen, en intervjuare och en assisterande intervjuare 
som även ansvarade för inspelning och att föra anteckningar under intervjun. Samtliga 
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intervjuer spelades in vilket senare användes för att transkribera intervjuerna. Utskrifterna har 
begränsats till relevanta delar utifrån att besvara frågeställningen. Att inte skriva ut 
intervjuerna i sin helhet ökar risken för egen tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009:214,226) Som 
Fairclough (1992:229) påpekar innehåller all transkription å andra sidan ett visst mått av 
tolkning.  

Metodanalys 

Vi har använt ett diskursperspektiv för att upptäcka och beskriva sociala konstruktioner som 
bidrar till en negativ särbehandling av andraspråkstalande (Ahrne och Svensson, 2011:157ff). 
Det är viktigt att framhåll att vi inte använt oss av någon renodlad diskursanalys utan endast 
hämtat inspiration från diskursanalytiska idéer. För att göra detta så har vi använt ett 
hermeneutiskt tillvägagångsätt. Tolkningen av materialet har utvecklats genom att vi har ställt 
frågor till texten utifrån vår egen förförståelse som sedan utvecklats under processens gång. 
Den förförståelse som vi gick in med var att det skulle finnas föreställningar kring språk dess 
betydelse som inte enbart kan hänföras till förmåga att utföra arbetet på ett tillfredställande 
sätt. Genom det övergripande tolkningsmönstret har vi ställt nya frågor till texten som bidragit 
till en ny helhetsbild (Alvesson och Sköldberg, 2008:206f).   

Forskningsetiska överväganden 

All forskning bör sträva efter att vara intersubjektiv (Esaiasson et.al, 2012:25), detta innebär att 
den ska vara oberoende av den forskare som utför undersökningen. Detta krav kan bli 
problematiskt att uppnå då man studerar sociala fenomen och diskurser som man som 
forskare lever och verkar inom (Jorgensen, Winter & Philips, 2000:28). Detta medför problem 
med undersökningens tillförlitlighet, att se till att forskningsprocessen är öppen och tillgänglig 
för granskning (Esaiasson et.al, 2012:26) är ett sätt att försöka komma till sans med en del av 
reliabilitetsproblemet. Detta efterlevs i denna studie genom att noggrann beskriva materialet 
genom att presentera flera citat och genom att beskriva hur det har analyserats. Ett annat sätt 
hantera tillförlitlighetsproblematiken är genom noggrann diskussion av tänkbara felkällor 
(Gustafsson, Hemerén, Pettersson, 2005:36) samt genom att skriva ner sin förförståelse av det 
fenomen man studerar (Esaiasson et.al, 2012:257).  

En självklar utgångspunkt är att ingen av deltagarna som används i studien får utsättas för 
någon form av skada eller kränkning. En viktig del i att säkerställa detta är att se till att alla 
deltagare är införstådda med studien syfte samt vilken roll de har som medverkande. Som en 
viktig del i detta ska deltagande bygga på frivillighet och intervjudeltagarna ska upplysas om 
att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Ett annat etiskt dilemma gäller intervjudeltaganas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002:13), 
intervjupersonerna har lovats största möjliga konfidentialitet. Närmare bestämt innebär detta 
att deltagarnas namn, ålder, kön eller arbetsplats inte omnämns i studien. Dessa 
personuppgifter har från och med intervjutillfället behandlats separerat från deltagarnas 
utsagor och så att otillbörliga inte fått tillgång till dem.  
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Deltagarnas bransch och yrke presenteras däremot i studien då det kan vara av intresse att 
kunna skilja vissa branscher även om vi vill understryka att studien inte syftar till att jämföra 
olika branscher. Dessa omnämns endast i generella termer på ett sådant sätt att det inte är 
troligt att det går att härleda informationen till varken deltagaren eller det specifika företag 
hen representerar. 

RESULTAT OCH ANALYS  

Vi urskiljer utifrån de åtta enhetschefernas utsagor två former av diskursiv diskriminering som 
vi menar förutsätter varandra och som medför en strukturell negativ språklig särbehandling 
av andraspråkstalande individer.   

Affärs och organisationsmässig diskurs 

Samtliga informanter som vi har intervjuat använder på olika sätt rutiner, regler eller andra 
sakliga argument för varför bristande kunskaper i språket blir en viktig aspekt för olika 
arbetsutföranden. Vi i likhet med Sik Hung Ng (2007:107f) menar att diskriminering på grund 
av språk legitimeras genom olika former av regelmässigt och lagligt stöd eller andra formella 
krav.   

-[…] även om språket inte är lika viktigt för housekeeping, så är det fortfarande 
viktigt. Av rena säkerhetsskäl måste man förstå vad som händer på hotellet. Av 
säkerhetsskäl, då tänker jag brandsäkerhet, jag tänker stöld, jag tänker man måste 
kunna förmedla sig (Informant service 2).  

En annan av cheferna uppger att kravet på dokumentation enligt socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen gör att man måste kunna läsa och förstå svenska.  

-[…]Det skulle fungera här även om man håller på och lär sig svenska, då jag tror 
att personer som håller på och lär sig ett nytt språk oftast är tydligare med 
kroppsspråket, problemet är att man måste kunna läsa, skriva och förstå svenska 
för dokumentation och delegering (Informant vård 2).  

Genom att informanterna hänvisar till olika typer av arbetsuppgifter som finns reglerat i 
lagstiftning eller någon typ av formell rutin verkar det som om att andra arbetsuppgifter blir 
betydelselösa i jämförelse. Trots att majoriteten eller åtminstone en stor del av 
arbetsuppgifterna går att utföra med bristande kunskaper i svenska räcker det med att det går 
att påvisa någon typ av risk för att språket ska kunna bli avgörande i en anställningssituation.  
Som de los Reyes (2006:15) påpekar uppstår diskrimineringen när informanterna följer regler 
och rutiner som bygger på normativa modeller där alla inte har samma förutsättningar. 
Arbetssätt, rutiner och regler utgör utestängningsmekanismer (Foucaults, 1986) som 
begränsar möjligheter att se alternativa arbetssätt. 

Vi urskiljer tre vanligt förekommande argument genom vilka negativ språklig särbehandling 
legitimeras som ”reella krav”. Vad som kan sammanfattas för samtliga branscher är att 
legitimeringen sker genom en säkerhetsaspekt där personlig säkerhet (personskada, 
psykosociala påfrestningar) för kollegor, kunder, vårdtagare framhålls som risker. En 
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varumärkesaspekt där intressen som bemötande av kunder och anseende hos kunder/övriga 
medborgare lyfts fram.  

-[…] Om de inte kan utföra arbetet på grund av språket då är det en farhåga. Min 
risk är väl att, jag har ett åtagande från kunden och kan inte jag leverera det då 
tappar jag mitt förtroende för dem. Jag vill dessutom att kunden ska få så bra 
effekter som möjligt av den konsult de tar in (Informant bemanning 1).  

En av informanterna inom servicebranschen uttrycker att kravet på vad som enligt kunder är 
bra service påverkar deras möjligheter till att anställa personer med låga kunskaper i svenska.  

-[…]Vi gör ju det, anställer personer med bristande svenskkunskaper men där vi ser 
en vilja och ett engagemang. Då har vi haft kunder som kommer och säger: den 
personen kunde inte hjälpa mig, fast det kunde den antagligen, men inte på svenska. 
Och då får vi det som feedback att här kan jag inte handla för här kan jag inte få 
hjälp. Hon eller han kan inte ge mig ett svar på svenska. Men vi anser ju att du får 
hjälp, men kanske inte på det sättet som du vill eller är van att få hjälp och då möter 
vi inte riktigt kundernas förväntningar (Informant service 1).  

Slutligen, och även som en del av de två ovanstående, den ekonomiska aspekten. Dessa tre menar 
vi kan ses som produkten av en affärs-och organistsonsmässig diskurs som innebär att 
informanternas resonemang begränsas av affärsmässiga intressen och organisationsmässiga 
rutiner och vanor. Interna organisatoriska förhållanden som arbetets utformning och 
fördelning av arbetet ses som något relativt konstant där informanterna är tydligt begränsade 
i sin förmåga att se tänkbara alternativ inom den existerande diskursen. 

 -[…]Vi skriver aldrig det i annonsen, att vi har svenska som språkkrav eftersom vi 
vill att alla ska ha möjlighet att söka. Men tittar vi i tillexempel restaurangen, där 
serverar vi otroligt många människor mat och många som är allergiska och där har 
vi självklart en hjälpservice med en dator. Så då kan du kolla upp innan du går in i 
restaurangen. Men får du en snabb fråga så gäller det att du kan svara på den. Det 
kan bli livsavgörande om du säger - Nej, det är inga nötter i den här (Informant 
service 1). 

Trots att man i informant service 1 utsaga har kommit på en lösning med hjälp av en dator, 
där det går att söka sig till innehållet i en rätt ser vi att det så länge det finns en möjlig risk blir 
detta avgörande för om personen kan anställas.    

Som Laclau och Chantal Mouffes (Jörgensen Winther och Philips, 2000:32ff) menar, så 
identifierar vi en samhällsmässig diskurs som delvis konkurrerar med den affärs- och 
organisationsmässiga diskursen. Flera av informanterna beskriver en vilja att kunna anställa eller 
attrahera sökande med olika bakgrund och att de känner ett ansvar gentemot samhället att 
hjälpa till att integrera nyanlända individer. Särskilt de chefer som representerar den offentliga 
sektorn uttrycker detta.   

Informant vård 2: Vi är en del av, vi servar ju, Sundsvalls medborgare. Så är det ju.  

Intervjuare: Tycker du att ni har ett större ansvar eftersom att ni är offentliga 
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Informant vård 2: Ja det har vi, vi är en del av skattsedeln. 

Det tycks dock vara så att den affärs- och organisationsmässiga diskursen i slutändan vinner över 
den samhällsmässiga. Vi menar att problemet är att dessa två diskurser inte är kompatibla, 
antingen är man i den samhällsmässiga diskursen och begränsas då till att se till 
samhällsekonomiska intressen. Eller så är man i den affärs- och organisationsmässiga diskursen 
och andra intressen ställs i fokus. Vi ser i nedan citat hur en av informanterna inom bemanning 
pendlar fram och tillbaka mellan de diskurserna.  

-[…] Inom Ekonomi och administrativa tjänster, där man arbetar med datorer och 
kontorsstödsprogram, så är de oftast på svenska idag, jag tänker exempelvis 
bokföringssystem eller bokningssystem. Det skulle väl kanske gå att ha på engelska, 
men inte som det ser ut idag. Då blir det inte affärsmässigt försvarbart att ta in någon 
som inte kan svenska. Eller ja de är väl om personen arbetar runt 20 procent och 
man lär sig svenska resterande, men så ser inte våra uppdrag ut (Informant 
bemanning 1). 

 

Inom den affärs- och organisationsmässiga diskursen menar vi att en ibland oproportionerligt stor 
vikt läggs vid språkets betydelse. Det verkar då som om det inte är rena brister i ordkunskap 
eller brytning som intervjupersonerna upplever som problematisk. Istället verkar det, som 
Louw, Derwing och Abbott (2010:740f) identifierat, som om det är förmågan att uttrycka sig 
på ett för situationen accepterat sätt och undvika pragmatiska missförstånd som anses viktig.  

-[…] Det kan vara personer som blir aggressiva som man behöver avleda. Det vet vi 
är ett problem när man kommer från ett annat land och har ett annat språk att hitta 
de här skiftningarna att man ska börja prata om något annat, där behöver man vara 
rätt så trygg i språket (Informant vård 1).  

En av cheferna inom service ger även uttryck för detta, genom att värdera kännedom om 
svenska fraser och att ha ett brett ordförråd högre än grammatiska färdigheter eller flytande 
som hen uttrycker det.  

-[…]för det är viktigt att man kan förmedla sig på svenska här, du behöver 
inte kunna prata flytande svenska. Men svenska fraser och svenska ord och 
kunna förstå arbetsinstruktioner (Informant service 2). 

 

Den affärs- och organisationsmässiga diskursen påverkas av föreställningar om vilka typer av 
arbetsuppgifter andraspråkstalande individer kan utföra med sådan god kvalitet att det inte 
äventyrar verksamhetens intressen.  

Intervjuare: Finns det några arbetsuppgifter som är enklare om man kommer från 
ett annat land?  

Informant vård 1: Ja, det är ju serviceinsatserna, vara i köket, tvättstugan, städa, ja 
det är ju dom delarna. 
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I citatet ovan ser vi hur informanterna som Rebecca Selberg (2011:59f) och Anna Gavanas 
(2011:98ff) skriver skiljer på mer kvalificerade eller intressanta arbetsuppgifterna och de 
arbetsuppgifter som anses ”bara” kräva armar och ben. De som inte kan språket förvisas till 
BackOffice positioner, där de inte har direktkontakt med exempelvis kunder eller annan 
interaktion med utomstående. De positioneras som ett komplement till den ordinarie 
personalen där de endast anses kunna utföra enklare arbetsuppgifter eller eventuellt till att 
hoppa in när det råder brist på personal. Vi ser i likhet med Andersson (2003:37) att personer 
med begränsade kunskaper i svenska ofta ges otrygga anställningsformer. Personer som på 
grund av språket inte anses klara av arbetet anser man ändå kan arbeta som vikarier.  

-[…] han hade läst SFI och en påbyggnadskurs i svenska. Men jag vet att han är inte 
är anställningsbar. Han kommer bara att vikariera hos mig eftersom han inte har 
betyg i svenska A (Informant vård 2).   

Då det inte ligger i den affärsmässiga diskursens intresse att andraspråkstalare får utveckla 
sina kunskaper i svenska riskerar de att som Anderson (2003:37) påpekar att fastna i lågstatus 
och lågbetalda yrken.   

-[…]De har uttryckt sig att de vill ta sig vidare, till frukost. Det finns inget stopp och 
vi försöker att dels ur arbetsmiljösynpunkt att göra tjänsterna så lite statiska som 
möjligt. […]Men det krävs en viss nivå av svenskan för att kunna arbeta inom 
reception eller i matsal (Informant service 2). 

Det blir här tydligt hur skillnader i arbetsvillkor, funktioner och roller på arbetsplatsen som 
Acker (2006) framhåller ger upphov till ojämlikhet mellan olika grupper. Genom att vissa 
grupper endast ges tillgång lågavlönade branscher och osäkra anställningsformer blir det även 
en fråga om klass.   

Ras/etnisk- och kulturell diskurs 

Det blir utifrån informanternas utsagor tydligt att andraspråkstalare inte enbart betyder en 
person som inte talar svenska eller som talar dålig svenska. Den bild som informanterna 
automatiskt förknippar med andraspråkstalare är en person med annorlunda och utmärkande 
kultur och med ett icke västerländskt utseende.  

-[…] Det är ju faktiskt så att den generationen som är gamla idag kan ju faktiskt 
reagera på en mörk hudfärg. Och är de då inte helt klar så kan det ju bli väldigt 
tokigt (Informant vård 3).  

Även om det som i citatet ovan förekommer rena ras/etniska kategoriseringar kring vem 
andraspråkstalaren är ser vi i likhet med Floya Anthias och Nira Yuval-Davis (1992:14) att det 
är vanligare med olika kulturella antaganden.  

-[…] eh den erfarenhet som vi har, bristerna i språket finns där, men de har ofta en 
annan syn på äldre, det finns en respektfullhet som finns, ja som finns i deras 
uppfostran tror jag nog, på ett annat sätt än vad vi är van”. Så de är ju, all de är 
väldigt omtyck bland våra äldre, för att de är så ödmjuka, försiktiga och fina i sitt 
bemötande kan jag i sort sätt säga generellt (Informant vård 1).    
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En annan informant inom vården visar också på hur sådana kulturella antaganden görs.  

-[…]  och sedan är det kulturskillnader, på gott och på ont. När man jobbar 
med gamla så måste man vara väldigt lugn. Hon som har jobbat här många 
år, hon är skrikigare och det är kulturen. Det är inget fel med det men hon 
kan ju skrämma folk (Informant vård 3).  

 
Det blir tydligt av uttalanden att det finns diskursiva föreställningar som bygger på ras/etnisk 
och kulturella skillnader. Om det i den affärs-och organisationsmässiga diskursen finns en 
överbetoning på språkets betydelse så finns det inom den ras/etnisk och kulturella diskursen en 
överdriven betoning på kultur. Tolkningar kring individens person eller yrkesmässiga 
kompetens verkar kopplas samman med individens kultur på bekostnad av personliga 
egenskaper.   

Vissa tolkningar och representationer blir tillgängliga medan vissa blir mer eller mindre 
otänkbara. Detta blir tydligt när en av informanterna inom bemanning tillfrågas om hen har 
anställda som har ett annat modersmål.   

Informant bemanning 1: Nej, jag har ingen sådan anställd här hos mig idag. 

Intervjuare: Ni har ingen anställd från något exempelvis nordiskt land eller så som 
inte har svenska som modersmål? 

Informant bemanning 1: Jo, eller jag har en som kommer från England och han 
bryter på svenska. Han arbetar för övrigt med HR-frågor. Det funkar hur bra som 
helst för honom.   

-[…]Han pratar ju svenska men han pratar engelska ännu bättre, han bryter alltså 
han pratar svenska men lägger in engelska ord. Det funkar hur bra som helst. [...] 
Han kan inte exakt alla ord på svenska men alla förstår ju det (Informant bemanning 
1).    

En liknande distinktion görs av en av informanterna inom vården 

-[…]Ja det har vi, vi har en man från Iran... sedan har vi ingen mer anställd här. 
Sedan har vi vikarierna som kommer till. Då har vi en tjej från Thailand, en från 
Filippinerna, och en tjej som har lite olika bakgrund, hon är uppvuxen i Finland och 
kan lite olika språk […] Det är ju såhär att man vet att både Thailand och Filipinerna 
ligger ju längst bort i sin språkuppbyggnad från svenskan så de har ju svårt med 
språket, det muntliga språket. De är rätt så bra att skriva, båda två. Och den tredje 
personen hon är, hon är som en, hon har inga bekymmer med språket, och hon har 
ju kunskap i flera språk (Informant vård 1).  

I dessa uttalanden ser vi att alla andraspråkstalare positioneras olika beroende på var de 
kommer från vilken kultur, eller vilket språk de talar. Som de los Reyes (2006:15) beskriver 
bygger detta på föreställningar om olikheter och etniska kategorier. Andraspråkstalare som är 
mer antingen biologiskt (ras), kulturellt eller språkligt lik/nära oss (majoritetsbefolkningen i 
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ett land) ges en mer fördelaktig social position genom att inte positioneras som främlingar, 
”de andra” eller en andraspråkstalare.  

En annan tänkbar förklaring menar vi återfinns i språket i sig, genom å ena sidan dialekt/typ 
av brytning och å anda sidan genom sådana pragmatiska missförstånd som bland annan 
Louw, Derwing och Abbott (2010:741) beskriver. Personer som bryter på ett språk som vi 
(majoritetsbefolkningen) är van höra som exempelvis engelska eller finska har vi lättare att 
förstå, vilket gör att vi upplever dessa personers språkbrister som mindre problematiska. Då 
majoritetsspråkstalarna besitter en maktposition genom att utgöra den språknorm som 
andraspråkstalare måste försöka leva upp till, blir det första som majoritetsbefolkningen 
attackerar den talandes förmåga att prata svenska enligt existerande normer och inte vår egen 
förmåga att lyssna och förstå olika varianter av svenska.  

SAMANFATTANDE SLUTSATER 

En utgångspunkt för denna studie var att anta ett kritiskt förhållningssätt för att belysa och 
ifrågasätta det som är självklart och taget för givet. Denna idé grundar sig i en misstanke från 
vår sida som författare om att det skulle finnas problemområden.  Detta faktum gör att vi 
under studiens gång kämpat med att förhålla oss kritiska även till våra egna förkunskaper och 
vår position som författare med erfarenhet från bemanningsbranschen. Vi, i egenskap av två 
vita universitetsstudenter, besitter också privilegierade positioner och bidrar till 
andraspråkstalares positionering, som en homogen och utsatt grupp. Sådana bias har 
hanterats dels genom att noggrant reflektera och diskutera och omvärdera materialet och vår 
egen tolkning och presentation av materialet. Genom att använda begreppet 
andraspråkstalare hänvisar vi till personer som talar ett annat språk än sitt modersmål istället 
för exempelvis använda begreppet språksvaga som innebär en värdering. Ett annat sätt att 
hantera risken för feltolkningar är att skriva ut många citat ur textmaterialet i en ambition att 
vara så öppna som möjligt. Vi har med hjälp av tidigare forskning konstaterat att utlandsfödda 
har en missgynnande position på arbetsmarknaden. Då det framgår av informanterna i 
studien att det finns ett intresse och en ansvarskänsla gentemot samhället att hjälpa och 
underlätta för utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden väcks ofrånkomligt frågan var 
problemet finns?  

Utifrån studiens två frågeställningar där vi har en ambition att undersöka hur arbetsgivare 
motiverar språkkrav som ett verkligt och avgörande yrkeskrav med ett berättigat syfte. 
Dessutom ett försök att studera de attityder och föreställningar som vi genom vår förförståelse 
menar existerar som gör att språket blir ett krav och anses vara en så pass viktig del för att 
kunna utföra arbetet. Vi har kunnat identifiera två diskurser varigenom andraspråktalares 
missgynnade position på arbetsmarknaden kan förstås. Andraspråkstalare utsätts för en 
strukturell diskriminering, oftast omedvetet, på grund av dels det som vi kallar en 
affärsmässig diskurs och dels av en ras/etnisk och kulturell diskurs. Inom den affärsmässiga 
diskursen ser vi hur diskriminering på grund av språk diskuteras i termer som grundar sig i 
affärsmässiga och organisatoriska intressen. I den affärsmässiga diskursen legitimeras 
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diskriminering genom hänvisning till formella krav, regler och rutiner. Inom den ras/etniska 
och kulturella diskursen, som vi menar inbegriper hela samhället har vi kunnat visa på hur 
andraspråkstalare positioneras beroende på föreställningar om ras/etnicitet och kultur. 
Språket ger oss föraningar om ras-, etniska- eller kulturella skillnader. Språket är inte något 
neutralt utan informanterna tänker oreflekterat på kulturella skillnader när de pratar om 
språkets betydelse. Dessa två diskurser förutsätter och upprätthåller varandra. Som en del i 
den affärsmässiga diskursen ser vi hur språkets begränsningar ges en överdriven vikt, vilket 
vi menar beror på koloniala föreställningar om ras/etnicitet och kultur. Genom den 
affärsmässiga diskursens berättigande av diskriminering positioneras vissa 
andraspråkstalande som ett slags arbetsutbudets reserver som endast duger som ett par extra 
armar och ben. Dessa personer ges ofta otrygga anställningsformer med låga möjligheter att 
ta sig vidare i karriären.  

Avslutande diskussion  

Som vi har sett i vår analys, har vi som talar majoritetsspråket som modersmål en maktposition 
i förhållande till andraspråkstalare. Då den som har majoritetsspråket som modersmål utgör 
norm för vad som är tillräcklig bra kunskaper i majoritetsspråket i olika situationer. Genom 
att anta rollen som språklig gatekeeper avgör vi vilka som slipper igenom i t.ex. en 
anställningssituation och vilka som exkluderas. Samtidigt är man inte sinsemellan överens om 
vad som är tillräckligt bra, vad som enligt skolverket och SFIs examinator är ett funktionellt 
språkbruk är inte tillräckligt enligt arbetsgivarnas krav och behov. Här ser vi exempel på hur 
olika diskurser samexisterar inom delvis samma område och konkurrerar om samma 
betydelse, vad som anses vara tillräckligt goda kunskaper i svenska. Skolverket har ett 
samhällsförberedande intresse att förse individer med ett funktionellt språk för att klara av att 
delta i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Arbetsgivarna har ett lönsamhets-, kundnöjdhets- och 
varumärkes intresse som en del av en affärsmässig diskurs. ”Mellan stolarna” hamnar de 
utlandsfödda som inte får fortsätta lära sig svenska inom ramen för SFI eftersom de kan för 
bra svenska och som inte får jobb för att de samtidigt kan för dålig svenska. Rooth och Åslund 
(2005:116) förespråkar ett universellt välfungerande instrument för att mäta språkkunskaper 
vid anställningssituationer. De menar ett sådant instrument skulle motverka diskriminering 
på grund av språk genom att underlätta bedömningen av vad som är tillräckliga kunskaper. 
Samtidigt som vi gärna välkomnar förslag för att minska diskriminering på grund av språk 
menar vi att det finns stora risker med ett sådant instrument som Rooth och Åslund föreslår, 
då detta ytterligare gör anspråk på vad som är tillräckliga språkkunskaper och ytterligare 
befäster den diskriminerande strukturen. Ett sådant universellt instrument, precis som 
lagstiftningen, kan få en legitimerande effekt och riskerar att dölja eller till och med uppmana 
till diskriminering. Vi menar att istället för att uppfinna tester som befäster den strukturella 
diskrimineringen måste vi dekonstruera den genom att ifrågasätta och utmana traditionella 
föreställningar om språket. Att inte lägga allt för stor vikt vid språket, som är något som är 
föränderligt och istället lägga mer vikt vid personliga egenskaper och utvecklingspotential i 
förhållande till de specifika arbetsuppgifterna. För att nå dit måste vi dock ta oss förbi den 
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affärsmässiga diskursen.  Vi har i analysen synliggjort hur arbetsgivare legitimerar 
användningen av språkkrav genom att hävda ”reella krav”. Vi menar att det absolut finns 
reella krav för att arbetet ska fungera och för att inte riskera skada, såväl personskada som 
skada på företagets varumärke. Däremot finns det delar i dessa reella krav som beror på 
föreställningar som kan ifrågasättas och språket ges en överdimensionerad betydelse. 
Dessutom menar vi att det inte finns reella krav som inte är diskriminerade. Även de krav som 
anses vara legitimt ställda är diskriminerande, däremot anses risken med att inte ställa kravet 
så pass stor att man anser att skadan detta kan medföra är värre än skadan som den 
diskriminerande handlingen innebär. Genom att erkänna detta kan man mer synliggöra den 
affärsmässiga diskursen och på så sätt ifrågasätta den. Det är dock inte rimligt att tro att man 
kan övervinna företagens lönsamhets-, kundnöjdhets- och varumärkesintressen då det är 
dessa som bygger hela deras existens. Istället måste man vända blicken ytterligare utåt mot en 
hegemoniska rasistisk diskurs som innefattar hela samhället och därmed konsumenten och 
samhällsmedborgaren. Gemensamma överenskommelser, exempelvis vad som är bra service, 
service som ges på korrekt svenska, hindrar arbetsgivarnas möjligheter att använda 
arbetskraft som inte talar eller är dålig på majoritetsspråket. Det är genom att utmana sådana 
föreställningar som vi kan utmana delar av den affärsmässiga diskursen. Inte genom att 
försöka dekonstruera genom att påvisa andra samhällsekonomiska intressen. För att en 
förbättring ska bli till behövs med andra ord att förändringen sker på flera samhälleliga plan 
samtidigt, i samhället i stort, på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet.  

Samtliga av våra informanter kommer från kvinnodominerade branscher och stora delar av 
det utskrivna materialet kommer ifrån just vårdsektorn. En slutsats som vi drar från detta är 
att vårdbranschen, som är ett bristyrken och har stor erfarenhet av att jobba med personer som 
har svaga kunskaper i svenska, i större utsträckning har reflekterat över de frågor som vi 
ställer. Vad som är värt att framhålla är också att ingen av företagen som tillfrågats som 
representerar mer mansdominerade branscher, som industri, lager och logistik, vill delta i 
studien.    

Att synliggöra språkets betydelse för utlandsföddas position på arbetsmarknaden och dess 
bakomliggande föreställningar menar vi är det enda sättet att skapa förändring. Genom att 
hela tiden ifrågasätta det vi tar för givet, självklarheter, vilket vi har försökt med i denna 
studie.   Fortsatt forskning på området är av stor vikt för att en förändring ska bli till. Liknande 
studier med delvis annan inriktning, exempelvis med syfte att belysa skillnader mellan olika 
branscher eller mellan mans- och kvinnodominerade yrken, skulle dessutom kunna påvisa 
problemområden respektive framgångsfaktorer och därigenom bidra till mer konkreta 
förändringsförslag för andraspråkstalares inträde och utveckling på arbets-marknaden.  
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