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Sammanfattning	
 
Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och 

därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring 

handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap 

i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på 

språkinlärning. Detta görs genom att undersöka följande frågeställningar; Hur föreskrivs 

yrkesintroduktion gå till? Hur förhåller sig handledare till processer för nyanländas 

språkinlärning? Hur förhåller sig handledare till processer för inkludering av nyanlända? 

Vilka förutsättningar ger yrkesintroduktioner för nyanländas arbetsplatslärande inom 

företagen? Metoderna för att undersöka fenomenet är dels kvalitativa intervjuer av sex 

handledare för nyanlända på yrkesintroduktioner på tre olika företag inom industrisektorn, samt 

en text- och dokumentanalys av fyra stöddokument som har tagits fram av Delegationen för 

arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) kring handledning 

av nyanlända. 

 

Genom ett teoretiskt ramverk baserat på Etienne Wengers teori om gränsland och mäklarskap 

inom ”Communities of Practices” (2000) tolkas resultaten från undersökningarna. Några av de 

slutsatser som dras är att handledarna på företagen främst arbetar med praktisk upplärning av 

arbetsuppgifter och språkinlärning som fokuserar på inlärning av enskilda yrkesbegrepp. 

Djupare diskussioner kring normer och värderingar samt ”mjuka värden” hindras på grund av 

bristande språkkunskaper hos de nyanlända. Bristande kunskap i hur gemensamma aktiviteter 

för kunskapsutbyten kan ske utmärker även handledarskapet, och förslag på sådana aktiviteter 

saknas även i stöddokumenten. En sista slutsats är att om varken staten eller företagen själva 

kan stötta handledare i hur olika människors kunskaper kan tas tillvara på och hur mångfald ska 

utnyttjas så blir språket inom industrier inte bara en säkerhetsfråga, utan en samhällsfråga.  

 

 
Nyckelord: Handledning, nyanlända, industrisektorn, språkinlärning, arbetsplatslärande, 
Wenger 
 
 	



Abstract	
 
Despite an increased demand in society for efforts to support newly arrived immigrants in 

language development, and getting a way in to the labor market, there is a limited research in 

Sweden on mentorship of immigrants in the industrial sector. The aim of this study is to bring 

knowledge into the prerequisites for workplace learning among immigrants in the industrial 

sector, with a focus on language learning. This is done by examining the following questions; 

How are professional introductions precribed to be implemented? How do supervisors relate 

to processes for language learning of the immigrants? How do supervisors relate to processes 

for inclusion of immigrants? What are the prerequisites for professional introductions for 

immigrant´s workplace learning within the companies? The methods for examining this 

phenomenon are partly qualitative interviews of six mentors of immigrants at professional 

introductions at three different companies in the industrial sector, as well as a document analysis 

on four steering documents that have been provided by the YA-delegation. 

 

The results of the study are interpreted through a theoretical framework based on Etienne 

Wenger's (2000) theory of boarders and broakers within the theory of ”Communities of 

Practice”. Some of the conclusions that are drawn are that the mentors at the companies mostly 

work with practical training of tasks, and language learning that focuses on separate technical 

terms. Deeper discussions on norms and values are hindered by the lack of broader language 

skills of the immigrants. Lack of knowledge in how joint activities for knowledge sharing can 

be taken place characterizes the mentorships, and this aspect is also lacking in the state’s 

governance documents. One final conclusion is that if neither the state nor the companies 

themselves can support mentors in how different people's knowledge can be utilized and how 

diversity should be utilized, the language within industries will not only be a security issue, but 

a social issue. 

 
Keywords: Mentorship, immigrants, industy, language learning, ”workplace learning”, 
Wenger 
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1.	Inledning	

Till följd av de humanitära katastrofer och oroligheter i världen som har satt miljontals 

människor på flykt har Sverige och Europa de senaste åren stått inför den största flyktingvågen 

i modern tid. Under 2015 ansökte nära 163 000 personer asyl i Sverige, vilket är dubbelt så 

många som året innan. Av dessa personer kom drygt en tredjedel från det krigsdrabbade Syrien 

(SCB, 2016). År 2016 beviljades drygt 71 000 uppehållstillstånd för asyl, vilket kan jämföras 

med både efterföljande och tidigare år där snittet låg på 36 000 beviljade asylansökningar 

(Migrationsverket, 2019a). Inför riksdagsvalet 2018 var en av de största valfrågorna inte helt 

förvånande invandring och integration. Trots att partierna med sina vitt skilda partiprogram 

presenterade olika lösningar för att öka integrationen i samhället hade majoriteten en sak 

gemensamt, nämligen att det svenska språket måste sättas i fokus för att de nyanlända ska 

komma ut snabbt på arbetsmarknaden (Heppling, 2018).  

 

Flera kommuner vittnar om att en ökad arbetskraft behövs, framförallt på landsbygden där man 

stöter på demografiska utmaningar i och med att befolkningen blir allt äldre. ”Man måste förstå 

att alla overksamma händer som kan arbeta är slöseri med samhällets resurser” (Petter 

Stordalen, i Ahnlund, 2016). Kompetensbrist råder i hela landet på kvalificerade yrken så som 

ingenjörer men även andra mindre kvalificerade yrken inom bland annat verkstadsindustrin 

(Jansson, 2019). I en undersökning från 2015 av personalchefer på drygt 500 svenska företag 

visar det sig att sex av tio företag kan tänka sig att erbjuda praktikplatser till nyanlända 

(Johansson, 2016). 

 

Trots detta är i snitt varannan nyanländ fortsatt arbetslös efter åtta år i landet. Även om 

arbetslösheten i stort har sjunkit ökar klyftan mellan utrikesfödda och svenskar som är utan 

arbete. För de utrikesfödda utan gymnasiekompetens är vägen till en fast anställning ännu 

längre. Det svenska språket utpekas återkommande som en nyckel för att komma i arbete och 

regeringen satsar nu på att fler nyanlända ska lära sig språket snabbare (Larsson, 2018). Bland 

de företag i undersökningen av personalchefer, som svarade att de inte kunde tänka sig att 

erbjuda praktikplatser, övervägde privata tillverkningsföretag något. Dessa företag förklarar sitt 

ställningstagande med att det inom industrin finns många regler och föreskrifter som den 

anställda måste kunna följa, och det bristande språket lyfts därmed som ett säkerhetsproblem 

(Johansson, 2016).
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Nyanlända möter ganska specifika svårigheter på vägen till anställning, dels bristande 

kunskaper i det svenska språket, men även till viss del diskriminering. Samtidigt har dessa 

personer, precis som andra arbetslösa, olika förutsättningar för hur snabbt man kan komma i 

arbete baserat på vilka kompetenser och tidigare arbetslivserfarenheter personen besitter. En 

del behöver mer stöttning och vägledning i arbetet än andra för att undvika att hamna i 

långtidsarbetslöshet (Ennerberg, 2017). Ett sätt att få stöttning in i arbetet och samtidigt få en 

ökad kunskap i det svenska språket är genom praktikplatser, yrkesintroduktioner och andra 

anställningsstöd.  

 

”Med yrkesintroduktionsanställning lär du dig ett yrke, skaffar dig erfarenhet och ökar dina 

chanser att få jobb”. Så låter Arbetsförmedlingens vision om de yrkesintroduktionsanställningar 

som erbjuds unga utan erfarenhet, långtidsarbetslösa och nyanlända. Anställningen kan vara 

tillsvidare eller visstid, dock minst på sex månader (Arbetsförmedlingen, 2019). I programmet 

ska arbetet kombineras med lärande där lärandedelen, som består av utbildning eller 

handledning, utgör 15 procent av arbetstiden. Innan anställning krävs även att företaget 

formulerar en handlednings-/utbildningsplan för den YA-anställdes anställningsperiod (YA-

delegationen, 2019a). Dessa anställningar har visat sig vara framgångsrika när det kommer till 

att ge fortsatta anställningar. Efter avslutad YA-anställning var 77 procent av dessa människor 

i fortsatt arbete under förra året och nästan samtliga i arbete utan stöd (SOU, 2018). 

 

En rapport utförd av Konkurrensverket visade att mellan år 2014 och 2015 arbetade majoriteten 

av de yrkesintroduktionsanställda inom privat sektor, mer specifikt inom byggbranschen och 

verkstadsindustrin (Konkurrensverket, 2016). Det finns alltså en paradox mellan att verkstads- 

och tillverkningsindustrin har ett stort behov av arbetskraft, vilket får dem att bland annat 

använda sig av yrkesintroduktionsanställningar i hög grad, och att dessa industrier i lägre grad 

kan tänka sig att anställa nyanlända på praktikplatser hänvisat till de höga språkkrav som ställs 

inom säkerhetsarbetet. Från en pedagogisk synvinkel är det därmed intressant att undersöka 

vilka förutsättningar dessa yrkesintroduktionsanställningar faktiskt ger i form av lärande samt 

vilken roll språkinlärning utgör i dessa anställningar.  

 

I samhällsdebatten idag lyfts ofta det ansvar den nyanlände själv har för att göra sig 

anställningsbar, exempelvis genom att snabbt lära sig språket, validera sin tidigare kunskap och 

visa hög motivation gentemot det nya arbetet (Northon & Toohey, 2011). Intressant blir istället 

att rikta fokus mot arbetsplatsens ansvar för en lyckad introduktion och lärande. Detta görs i 
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denna studie med hjälp av sociokulturella teorier kring bland annat lärande inom 

praktikgemenskaper och genom kunskapsutbyten i gränslandet mellan olika gemenskaper. Då 

en presentation av tidigare forskning här har visat på en kunskapslucka när det kommer till 

forskning av handledning inom industrin, och framförallt av handledning av nyanlända inom 

industrisektorn, kommer studien att utgöra ett kunskapsbidrag inom ämnet handledning och 

arbetsplatsintegration.  

	
1.1	Syfte		

Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos 

nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning.  

 
1.1.1	Frågeställningar	

- Hur föreskrivs yrkesintroduktion gå till?  

- Hur förhåller sig handledare till processer för nyanländas språkinlärning? 

- Hur förhåller sig handledare till processer för inkludering av nyanlända? 

- Vilka förutsättningar ger yrkesintroduktioner för nyanländas arbetsplatslärande inom 

företagen?  

	
1.2	Begreppsdefinitioner	

I studien används begreppet yrkesintroduktioner som ett samlingsbegrepp för olika 

arbetsmarknadsinriktade insatser, subventionerade anställningar och praktikplatser som 

samtliga syftar till att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Begreppet 

yrkesintroduktion skiljs här från begreppet yrkesintroduktionsanställning som här syftar på den 

specifika anställningsformen som erbjuds av Arbetsförmedlingen.  

 
I studien används begreppet nyanländ i samma bemärkelse som Migrationsverket (2019b) 

förespråkar, nämligen för personer som har fått uppehållstillstånd i landet och som blivit 

kommunplacerade. Dessa personer skiljer sig därmed från asylsökande då de har rätt att få 

stanna i landet och har även rätt att söka om etableringsersättning under två år 
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2.	Bakgrund	

I detta avsnitt presenteras en kort historik kring arbetskraftsinvandring och mångfaldsarbete 

inom industrisektorn i Sverige samt en kort information om delegationen för arbetsplatslärande 

vid yrkesintroduktionsanställningar. Bakgrunden syftar till att ge en inblick i hur 

mångfaldsarbetet inom industrisektorn ser ut idag och vad detta beror på. Information om den 

statliga delegationen ges för att utveckla förståelsen om vilka instanser som finns för 

arbetsplatsintegrering samt hur dessa utformas av staten.  

 
2.1	Mångfaldsarbete	inom	industrisektorn		

Invandringen till Sverige efter andra världskriget följer samma mönster som övriga länder i 

nordvästra Europa. Den första vågen av arbetskraftsinvandring kom från Finland. Denna följdes 

senare av arbetskraftsinvandring från främst Italien och Grekland, men även från länder i 

Östeuropa så som Turkiet samt det dåvarande Jugoslavien. Mellan åren 1970 och 1980 kom 

även en betydande mängd asylsökande migranter från Östeuropa. För de nyanlända som kom 

till Sverige efter andra världskriget och fram till 1980-talet var arbetsmöjligheterna goda. 

Många fick arbete, däremot så var dessa arbeten till majoriteten lågavlönade industriarbeten 

(Behtoui, 2006). På 1970-talet var exempelvis 58 % av de utlandsfödda männen sysselsatta 

inom tillverkningsindustrin, jämför med de svenskfödda där 36 % av männen tillhörde samma 

industri. Bland kvinnorna var förhållandet liknande, där 36 % av de utlandsfödda kvinnorna 

tillhörde tillverkningsindustrin jämfört med 18 % av de svenskfödda kvinnorna. Under denna 

tidsperiod beskriver Behtoui (2006) att arbetslösheten bland utlandsfödda var lägre än 

svenskfödda medborgare, men att de utlandsfödda samtidigt i snitt hade lägre löner. Från 1980-

talet till och med idag har dock ett skifte skett där de utlandsfödda inte bara tjänar sämre, utan 

även är arbetslösa i högre utsträckning än infödda svenskar. 	

 

En anledning till att nyanlända idag har svårt att få arbete även inom industrisektorn och 

framförallt tillverkningsindustrin kan hänvisas till det postindustriella samhället. Det 

postindustriella samhället beskrivs av Kwon (2014) som ett samhälle som, påverkat av 

globaliseringen, strävar efter ny teknik för att öka kostnadseffektivitet och skalor i 

produktionen. Det som framförallt definierar detta samhälle är att den så kallade 

kunskapssektorn säkrar innovation och nyskapande som en evig del i det poststrukturella 

samhället. Kunskapssektorns närvaro inom industrier innebär investeringar bland annat i 

artificiell intelligens, nanoteknik och robotteknik, men det innebär även att ledare fokuserar på 
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kostnadsbesparingar genom att utforska metoder som kräver mindre arbetskraft. Denna strävan 

efter spetskompetenser inom industrin menar Kwon (2014) ökar efterfrågan på 

högskoleutbildade medarbetare som klarar av dessa kunskapsintensiva yrken. På detta sätt har 

många tidigare lågkvalificerade och monotona industri- och tillverkningsyrken övergått till att 

bli kunskapsintensiva, vilket sätter högre krav på kvalificerad utbildning hos de som anställs.  

 

2.2	YA-delegationen		

På uppdrag av Utrikesdepartementet bildades Delegationen för arbetsplatslärande vid 

yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) som under perioden 2014 - 2018 skulle 

arbeta för att förbättra förutsättningar för arbetsplatslärande hos anställda på 

yrkesintroduktionsanställningar. Några av uppdragen som delegationen hanterade var att sprida 

information om hur lärande på ett relevant och strukturerat sätt kan utformas på en arbetsplats, 

aktivt hjälpa partsorganisationer med att skapa stöd för arbetsplatslärande vid YA-anställningar 

samt främja arbetsplatslärande genom att stimulera regional samverkan mellan branscher. Till 

sist ingick i uppdraget att följa upp lärandet vid YA-anställningar och därefter lämna förslag på 

ytterligare åtgärder för lärande till regeringen. Uppdraget slutredovisades den 4 december 2018, 

men material och stöddokument till arbetsplatser och handledare inför 

yrkesintroduktionsanställningar finns fortsatt tillgänglig på bland annat delegationens webbsida 

tillsammans med delegationens webbaserade handledarutbildning (Ya-delegationen, 2019b). I 

mars 2016 uppdaterades handledarutbildningen samt det material som finns att tillgå med en 

särskild del som behandlar ämnet kring att handleda en nysvensk, och som därmed riktar sig 

särskilt till företag som tar emot nyanlända. Denna del tar särskilt upp frågor kring hur man 

som handledare kan stödja språkutveckling, skapa en gemensam förståelse kring 

arbetsuppgifterna samt motivera (SOU, 2018).  

 

I YA-delegationens slutrapport som publicerades i november 2018 utvärderas vikten av YA-

anställningar och stödet som har givits för arbetsplatslärande genom delegationens arbete. 

Några slutsatser som dras i denna rapport är att det framförallt är nyanlända och 

långtidsarbetslösa som behöver extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden, samtidigt som 

att många arbetsgivare behöver ett strukturerat och lättillgängligt stöd för att våga anställa 

personer utan formell utbildning. Att kombinera anställning med lärande på ett sätt som liknar 

lärlingsmodeller är på frammarsch i samhället, trots att det inte är någon befäst tradition för 

detta i Sverige idag. Trots att YA-anställningar i viss mån liknar lärlingspraktiker finns dock 
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inget stöd från det formella utbildningssystemet för den del av anställningen som ska innehålla 

utbildning visar rapporten. Det finns inte heller något formellt krav på att handledaren ska ha 

genomfört någon handledarutbildning innan påbörjad anställning. Efter YA-perioden ska 

arbetsgivaren rapportera till Arbetsförmedlingen huruvida utbildnings-/handledningsplanen har 

följts, dock så påpekas här att Arbetsförmedlingen inte har någon roll i att kontrollera kvaliteten 

i själva lärandet. Hur man kan säkra kvaliteten på lärprocessen motiverat med dessa nämnda 

faktorer lämnar rapporten öppet till efterkommande studier (SOU, 2018).  

 

I en intern undersökning som YA-delegationen själva har genomfört framkommer det att den 

största utmaningen för handledarna för deras uppdrag är tidsbrist, samt att det för vissa har 

funnits ett problem med att det inte har funnits tid eller ekonomiska förutsättningar för att 

utbilda handledare på företaget. Ett antal arbetsgivare menar dock i samma rapport att de 

handledare som valts ut har erfarenhet inom just handledning vilket har gjort att 

handledarutbildningen har setts som överflödig (YA-sekretariatet, 2018).  
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3.	Forskningsöversikt	
I kapitlet nedan presenteras forskning inom området kring handledning och hur handledning 

kan bidra till arbetsplatslärande hos nyanlända. Stort fokus läggs även på vilken roll 

handledaren besitter för processer för språkinlärning och inkludering, detta för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Först beskrivs sökprocessen, därefter presenteras 

forskningen och avslutningsvis sammanfatta studiens bidrag till forskningen inom ämnet.  

 
3.1	Sökprocess		

Forskningen som presenteras nedan har hittats genom Uppsala Universitets bibliotekssökmotor 

samt databaserna Libris och SwePub. Några artiklar har även tipsats om av handledare. För att 

få fram artiklar av vetenskaplig karaktär har många doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser 

använts och samtlig forskning är vetenskapligt granskad. I största möjliga mån har även 

förstahandskällor använts.  

 

Många studier finns kring handledning och mentorskap, ett fokus har här dock lagts på 

forskning kring handledning som grundar sig i sociokulturella teorier för att bättre svara mot 

studiens teoretiska utgångspunkter. Exempel på sökfraser som har använts är (mentorship + 

immigrants) och (immigrants + ”workplace learning”). Mentorship som sökord är den 

översättning på handledning som gav flest träffar relaterat till den slags handledning som här 

eftersöks. Frasen ”workplace learning” gav träffar där just det sociokulturella perspektivet var 

i centrum. Sökorden (immigrants + language learning) gav ett antal relevanta träffar, men i de 

flesta fall togs språkinlärning upp även i forskning som främst inriktade sig på 

arbetsplatslärande hos nyanlända. För att få fram forskning kring handledning inom 

industrisektorn i Sverige användes sökorden (handledning + industri) vilket inte gav någon 

relevant träff. Forskning om handledning i Sverige består främst av forskning av handledning 

inom vården. Sökningen (mentoring + industry) gav några träffar på utländska studier av 

handledning inom industrin, men forskningen verkar även här vara begränsad.  

 

I övrigt har svensk forskning och forskning från olika delar av världen i största möjliga mån 

kombinerats för att skapa en litteraturgenomgång som Bryman (2011) kallar narrativ 

litteraturgenomgång. Detta innebär att all inte samtlig litteratur som har publicerats inom 

området här presenteras, utan en utvald del som syftar till att inleda mot en forskningsgrund 
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som svarar mot studiens syfte. När det gäller utländska studier så kommer majoriteten av 

studierna kring integration i arbetslivet och handledning av nyanlända ifrån Canada. 

 

3.2	Studier	av	handledning		

Tidigare studier som gjort av handledning presenterar olika mentorskapsstilar som handledarna 

medvetet eller omedvetet tar sig an i uppdraget att lära upp en nyanställd. Wang och Odell 

(2002) har, genom att studera litteratur kring vad en lärling förväntas lära sig under 

handledningen samt vilka roller en mentor förväntas ta, identifierat tre huvudperspektiv på 

mentorskap: humanistiskt, situerat och kritiskt-konstruktivistiskt. I en studie av ett så kallat 

International Pharmacy Graduate program som syftar till att vara en brygga in i arbetslivet för 

utlandsutbildade apotekare i Canada har Austin (2005) undersökt hur dessa tre typer 

mentorskap påverkar inlärningen av professionen hos lärlingen. Resultatet av studien visade att 

handledarna förlitade sig på ett humanistiskt eller situerat mentorskap, där 85% av de utförda 

läraktiviteterna var av detta slag. Några av de vanligaste aktiviteterna som handledarna utförde 

inom situerat mentorskap var att låta lärlingarna delta i events kopplade till yrket, låta 

personerna ”skugga” en annan apotekare i arbetsuppgifterna eller att praktiskt öva på 

vårduppgifter tillsammans. De vanligaste humanistiska aktiviteterna som utfördes var ”check-

in”- samtal med lärlingen över dennes arbete eller andra informella samtal. En slutsats som dras 

i Austins (2005) studie är att fler mentorer skulle vinna på att utföra kritisk-konstruktivistiska 

aktiviteter med sina lärlingar, så som att diskutera allmänna fenomen inom professionen eller 

utforska områden inom yrket som är okända både för handledaren och lärlingen, för att på så 

sätt skapa en djupare och mer meningsfull förståelse för yrket hos båda parter.  

 

Shan och Buttervick (2017) menar att genom ett transformativt lärande, likt det kritisk-

konstruktivistiska perspektivet som nämnts ovan, kan en dubbelsidig inlärning mellan 

handledaren och lärlingen underlättas ytterligare. Genom informativ handledning får både 

handledaren och personen denne handleder kunskaper både relaterade till arbetet så väl som 

kultur som den andra personen besitter. Det transformativa lärandet kan ytterligare bidra med 

djupare insikter för båda parter kring den egna personen och vilka förutsättningar en person 

besitter baserat på ursprung och kulturella erfarenheter. Shan och Butterwick beskriver hur 

några av handledarna, i deras studie av handledning i arbetsmarknadsprojekt för invandrare, 

exempelvis har fått en djupare förståelse över vilka strukturella och kulturella hinder en 

nyanländ möter på arbetsplatsen. 
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Svenska studier av handledning inom vården (exempelvis Carlsson, 2010; Eskilsson, 2016; 

Petersson, 2010) betonar vikten av en relation mellan handledaren och lärlingen som bygger 

och trygghet och tillit. Genom ömsesidig respekt skapas en lärande atmosfär där eleven eller 

lärlingen inbjuds till att själv skapa sin yrkesidentitet och våga göra saker på ett självständigt 

sätt. Det är i relationen med både handledaren så väl som patienter som lärande sker, något som 

Eskilsson (2016) kallar för genuina möten. Studier av handledning inom industrier är någonting 

som Hoffmeister, Collins och Cigularov med flera (2011) anger finns begränsat av. Från de 

tidigare studier som finns så anges att handledare inom denna bransch förväntas ha en mer 

transaktionell syn på kunskapsöverföring, och det är vanligt att mer erfarna anställda får ta på 

sig uppdraget att handleda de nya, direkt eller indirekt. I denna amerikanska studie av 

handledare och nyanställda inom byggindustrin visar det sig att de karaktärsdrag som 

uppskattas mest hos dessa handledare är att vara en god lyssnare, samt att kunna ge feedback 

och därmed öppna upp för att kunna lära av eventuella misstag. Detta skiljer sig från tidigare 

studier av handledning inom industrin menar författarna, där egenskapen att kunna 

kommunicera tydligt har varit högst prioriterat (Hoffmeister et.al, 2011).  

 

3.3	Handledning	av	nyanlända	

I tidigare forskning av handledning av nyanlända återkommer ofta problematiken kring 

kulturella olikheter och hur introduktion sker av företagets arbetsplatskultur.  En viktig aspekt 

som tas upp av Austins (2005) studie om apotekare är begreppet ”dubbel-chock”. Med detta 

begrepp förklaras hur personer som nyligen har börjat etablera sig i ett nytt land inte bara 

behöver anpassa sig till den nya kulturen på ett privat plan, utan även anpassa sig till den nya 

kulturen på en professionell nivå, som ofta skiljer sig markant från vad man är van med i 

hemlandet. Att kunna anpassa sig professionellt till den kultur som finns inom det aktuella yrket 

är särskilt viktigt inom vårdsektorn menar Austin (2005). Detta då det krävs en stor 

kommunikativ kompetens hos personalen då patienterna litar på att alltid få en kvalitativ vård, 

samt där missförstånd kan vara ödesdigra både för personalen så väl som patienten. I resultatet 

av Austins studie framkommer även att mentorskapet är ett uppskattat sätt för lärlingen att 

minska den stress och ångest som uppkommer vid den dubbla kulturchocken, då personen får 

en mentor men även en vän som kan guida genom det professionella yrkeslivet.  

 

Att lägga en mer sociokulturellt kritisk blick på integration i arbetslivet och fokusera på vilka 

”mjuka” värden som behandlas i handledarskapet skulle ytterligare kunna stötta nyanlända in i 
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arbetslivet menar Lai, Shankar och Khalema (2017). Dessa författare lägger likt Austin (2005) 

fokus på kultur, normer och värden i sin undersökning, som även den baseras på invandrade 

specialister i Canada. Med mjuka värden menas vad dessa personer behöver lära sig i form av 

social kompetens och informella färdigheter för att kunna utföra det specifika yrket. Detta kan 

exempelvis vara att de i yrket behöver förstå företagets etiska riktlinjer och policys, 

säkerhetsrutiner, samt ha kunskaper i samarbete och ledarskap. Ofta krävs även goda 

kommunikativa förmågor för att kunna kommunicera med kollegor, kunder och omvärlden. I 

likhet med Austins (2005) studie dras slutsatsen att en mentor kan agera som stöd för att ta in 

den specifika företagskulturen. Handledare kan även förse dessa personer med 

erfarenhetsbaserade kunskaper och hjälpa den nyanlända till att knyta kontakter i arbetslivet. 

 

3.3.1	Matchning	av	kompetenser	och	eventuella	hinder	

Lai et al (2017) menar även att många nyanlända tvingas in på arbeten som de egentligen är 

överkvalificerade för, just i brist på språkkunskaper och kunskaper i ”mjuka värden”. Detta 

leder i vissa fall till att individen ändå tar sig an uppgifter som liknar de ansvarområden som 

denne tidigare varit ansvarig för, vilket kan skapa frustration både hos individen själv så väl 

som arbetsgruppen (Lai et al, 2017; Mahmud, Alam, Härtel, 2014). Svårigheter med att 

överföra tidigare inhämtad kunskap till det nya landets arbetsförhållanden får enligt Mahmud 

et al nyanlända att acceptera arbeten med lägre status, trots att detta leder till att dennes fulla 

potential inte kan utnyttjas. Denna frustration kan i sin tur i värsta fall verka alienerande för den 

nyanställde och distansera denna från resten av arbetsgruppen och företagets ledning, vilket 

ytterligare försvårar integrering till arbetsplatsen och lärande. 

En annan poäng som lyfts av Lai et al (2017) är att dessa personers möjligheter till avancering 

inom yrket begränsas när de inte behärskar dessa mjuka värden till fullo. I början av karriären 

kan det räcka gott med goda praktiska kunskaper, men när större krav sätts på att kunna leda 

arbete eller kommunicera med kunder stoppas en ytterligare utveckling innan personen har lärt 

sig dessa färdigheter. Författarna beskriver det som att den nyanlända når ett slags ”glastak” i 

karriärsutvecklingen. Att i detta läge tolka dessa problem som enbart kulturella skillnader 

menar författarna är att förminska problemet, och istället bör problematiken utmanas genom 

diskussioner kring vilka eventuella hinder till arbetsplatsintegration som finns på företaget. I 

dessa diskussioner bör även räknas in den psykologiska stress, eller ”dubbel-chock” om man 

så vill, som många nyanlända känner inför arbetet. Ett annat dilemma som nyanlända kan 

hamna i på arbetsplatsen på grund av ”dubbel-chock” beskriver Lai et al (2017) vara när 
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personer med liknande bakgrund eller kultur drar sig till varandra för att få förståelse. Även om 

detta innebär en slags trygghet för dessa personer så kan det av företaget ses som ett hot, eller 

uppfattas som en ovilja till att interagera med resten av arbetsgruppen. Detta gör att synen på 

svårigheter med arbetsplatsintegration går ifrån att vara riktad emot arbetsplatsen, till att vara 

riktad mot de enskilda personerna som ska integreras till arbetsplatsen.  

3.4	Vikten	av	språk	och	språkinlärning	

I studier av arbetsplatsintegration och handledning har språket visat sig ha en betydande roll 

för hur väl introduktionen av arbetet löper ut. Förutom att språket är en förutsättning för att 

kunna kommunicera väl och utöva andra ”mjuka” färdigheter (Lai et al, 2017; Austin, 2005) 

verkar språket besitta en nästan legitimerande kraft i att ge den nyanlända en chans till arbete. 

Med detta menas att kraven som sätts på språkkunskaperna ofta överskrider vad som egentligen 

är nödvändigt för att kunna utföra ett fullgott arbete. Exempelvis presenteras i Lai et als studie 

(2017) att hinder i kommunikationen kan bero på arbetsplatsens mottaglighet för språkliga 

missar och brytning snarare än anställdas faktiska språkliga kunskaper. Musolff (2018) har 

identifierat ett samhällsfenomen där delar av befolkningen i samhällen som blir allt mer 

mångkulturella och flerspråkiga utvecklar en attityd som sätter sig emot denna utveckling. 

Dessa personer menar att endast ett enspråkigt samhälle kan utveckla en social 

sammanhållning, och samma personer beskyller i studien invandrarna för att inte vara 

tillräckligt motiverade till att lära sig det nya språket.  

Att en hög motivation skulle vara synonymt med en snabbare inlärningsprocess är någonting 

som tidigare forskning inom språkinlärning ofta har försökt visa på, och dessa forskare har 

använt sig av binära uppdelningar så som motiverad/omotiverad eller introvert/extrovert i 

diskussioner om inlärning (Northon & Toohey, 2011). Northon (2000) presenterar en annan 

syn på motivation som drivkraft till språkinlärning. I sin studie av invandrade kvinnor i Canada 

visar det sig att en hög grad av motivation inte alls var synonymt med en god språkinlärning, 

utan istället argumenterar Northon för att mer fokus bör läggas på eventuella maktförhållanden 

som existerar mellan den som lär ut språket och den som lär sig språket. Northon menar även 

att motivationen bör kompletteras med något hon kallar investering i språkinlärningen. Genom 

att använda sig av Bourdieus begrepp socialt kapital (Bourdieu & Passeron, 1977) beskriver 

Northon (2000) hur språkelever investerar i målet ”språk”, i hopp om att köpa sig socialt och 

kulturellt kapital inom den språkliga tillhörigheten.
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När språkelevens kunskaper ökar så ökar även det kulturella kapitalet, som i sin tur återskapar 

personens egen bild av sig själv och dennes tankar inför framtiden. På så sätt hävdar Northon 

att språkinlärning och identitet är högst sammanbundna. I en svensk studie av 

arbetsmarknadsförhållanden för invandrare och deras barn (Behtoui, 2006) bekräftas ytterligare 

sambandet mellan socialt kapital och identitet inom arbetsmarknaden. Framförallt lyfts här hur 

språket som socialt kapital ger vissa förutsättningar när det kommer till rekrytering. En 

nyanländs status inom arbetsmarknaden höjs med ökade språkkunskaper och anpassning till 

landspecifika kulturella normer, vilket kan översättas med ett högt socialt kapital.  

I Austins studie av apotekare i Canada (2005) framkommer att den största negativa aspekten av 

mentorskapet enligt mentorerna själva var språkförbistringar. När mentorerna ständigt 

tvingades rätta lärlingen i språkliga termer kände många att detta påverkade deras mentorskap 

i stort och att detta tog mycket av tiden som var avsatt till handledning. Ett sätt att ifrågasätta 

denna hållning kring handledarskapet som någonting som endast en person ansvarar för är att 

applicera ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Norton och Toohey (2011) presenterar 

sociokulturella teorier kring inlärning i relation till språkinlärning. Bland annat nämns 

Vygotskiljs (1978) teori kring språk som ett symboliskt redskap som lärs ut genom utförandet 

av kulturella aktiviteter, och Lave och Wengers (1991) teori om hur lärande uppstår genom 

deltagande i praktikgemenskaper. Inom dessa gemenskaper uppstår alltså lärande genom 

interaktion med samtliga medlemmar, inte endast en handledare. Praktikgemenskaper, även 

inbillade sådana, menar Northon och Toohey bidrar till lärande. Detta kan förstås genom att en 

föreställd gemenskap även inkluderar en föreställd identitet inom denna, vilket ökar den 

nyanländes investering i språket för att kunna anta denna identitet och tillhöra gemenskapen.  

3.5	Studiens	forskningsbidrag	

Av ovan presenterad forskning inom området kring handledning av nyanlända och 

språkinlärning framkommer det att mycket begränsad svensk forskning finns av handledning 

inom industrisektorn. Både den svenska forskningen så väl som den internationella forskningen 

kring handledning begränsar sig till stor mån till handledning inom vård och omsorgssektorn, 

framförallt när det kommer till handledning av nyanlända. Denna studie kommer därmed att 

bidra med forskning inom denna kunskapslucka genom att besvara studiens syfte - att bringa 

kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn.  
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4.	Teoretiska	utgångspunkter	

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som används i metod och till 

tolkning och analys av kommande empiri. För att besvara syfte och frågeställningarna kring 

vilka faktorer som bidrar till arbetsplatslärande och språkutveckling har teoretiska 

utgångspunkter använts i form av sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande utgör därmed det övergripande teoretiska ramverket. Inom detta 

perspektiv diskuteras Lev Vygotskiljs teori kring lärande och handledning i relation till en 

efterföljande teori kring detta, nämligen Etienne Wengers teori kring ”Communities of 

Practice”. Till största del utgör delar ur Wengers teori det ramverk som ligger till grund för 

analys kring handledaren roll för lärprocessen hos nyanlända. I detta specifika ramverk 

presenteras även begrepp som används till utformande av metod och analys.  

	
4.1	Sociokulturellt	perspektiv	-	Vygotskij	

Det sociokulturella perspektivet har ett antal grundtankar som skiljer detta från andra perspektiv 

på lärande och som är återkommande för de flesta moderna forskare inom denna disciplin. 

Dessa grundtankar handlar om att lärande skapas i sociala interaktioner mellan människor som 

samtalar och agerar med varandra, vilket även innebär att kunskapen är situerad och förstås i 

relation till det sammanhang där den uppkom (t.ex. Vygotskij, 1934/1999; Wenger, 1998). 

Både Vygotskij och hans efterföljare Wenger betonar vikten av just språket för 

kunskapsskapande men även överföring av kunskap mellan olika aktörer.  

 

Gällande överföring av kunskap så myntade Vygotskij (1934/1999) begreppet ”proximal 

utvecklingszon” för att beskriva avståndet mellan vad en individ kan lära sig på egen hand och 

vad denna kan lära sig med hjälp av en äldre eller mer kunnig person. Att begreppet äldre person 

här används hänvisas till att Vygotskiljs pedagogiska teorier främst riktar sig mot barn, dock 

tolkas här hans teori som att samma principer skulle kunna gälla vid upplärning av vuxna 

personer. En mer kunnig person skulle därmed kunna vara en anställd på ett företag som 

handleder en nyanställd inom yrket. Huvudkonceptet inom detta lärare/elev förhållande 

beskrivs som att eleven, vilken är novis inom området, genom att härma läraren och genom 

direkta direktioner ska kunna ta efter dennes kompetens. Vygotskij beskriver detta som:  
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[…] en inlärningsprocess, som består av en speciell form av systematiskt samarbete mellan 

pedagogen och barnet - ett samarbete där barnets högre psykologiska funktioner mognar med 

hjälp av och under deltagande av den vuxne […] detta egenartade samarbete mellan barnet 

och den vuxne är - liksom det faktum att kunskaper överförs till barnet i ett bestämt system - 

ett centralt moment i inlärningsprocessen. (Vygotskij, 1934/1999, s. 254, egen markering). 
 

Lärandet kan här utläsas som enkelriktad överföring av kunskap från läraren till eleven, inget 

lärande verkar ske hos läraren genom interaktionen. Vygotskiljs teori om ”proximal 

utvecklingszon” och framförallt handledning ur ett lärare/elev-perspektiv används i denna 

studie som referenspunkt för hur handledning kan gå till i praktiken på de studerade företagen. 

Wengers teori, som presenteras nedan, utgör den teoretiska referensramen för hur studiens syfte 

kommer att studeras.  

 
4.2	Wenger	-	Praktikgemenskaper	

Teorin kring sociala inlärningssystem och så kallade ”Communities of Practice” (CoP), här 

översatt till praktikgemenskaper, bygger på det sociokulturella perspektivets grundtankar om 

att kunskap är situerat till de sociala sammanhang vi för tillfället vi befinner oss i och där ny 

kunskap skapas och vidareutvecklas när vår personliga erfarenhet försöker samspela med vår 

sociala kompetens (Wenger, 1998). Wenger vidareutvecklar Vygotskijs tanke kring situerat och 

socialt lärande med att beskriva hur olika praktikgemenskaper påverkar samt påverkas av de 

medlemmar dessa besitter.  

 

För att förstå hur detta går till i praktiken beskriver Wenger (1998; 2000) först tre olika ”modes 

of belonging” som delar upp medlemmarna i olika kategorier eller olika sätt att tillhöra dessa 

grupper, här benämnt tillhörighetstyper. Den första tillhörighetstypen är engagemang 

(engagement), inom vilken medlemmarna fokuserar på att utföra gemensamma aktiviteter och 

samtala med varandra. Genom dessa aktiviteter med andra gruppmedlemmar såväl som med 

världen utanför skapas en förståelse kring vilka man är och vad man kan göra tillsammans. 

Imagination, här översatt till inlevelse, är den andra tillhörighetstypen och handlar till största 

del om hur gruppen skapar samt projicerar en gemensam bild av vilka man är i syfte att orientera 

sig själv i omvärlden. Alignment, här översatt till anpassning, är den tredje och sista typen av 

tillhörighet. Inom denna tillhörighetstyp strävar man efter att se till att de processer som görs 

på lokal eller enskild nivå stämmer överens med de långsiktiga mål som gruppen har satt upp 

på en central nivå. Ett exempel på detta som är relevant till denna studie är exempelvis när
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 arbetsgrupper inom en organisation skickar medarbetare på kurser för att matcha deras 

kompetens med de kompetenskrav som sätts inom organisationen.  

 

4.2.1	Gränslandet	och	mäklarskap	

De tre ovan nämnda tillhörighetstyperna har ett värde i att förstå hur olika kombinationer av 

relationer och deltagande håller ihop en praktikgemenskap. Det förklarar även till viss del 

Wengers teori kring hur lärande sker inom praktikgemenskaper. Det fokus på lärande, som i 

denna studie framförallt kommer att behandlas, är det lärande som sker när en gemenskap möter 

en annan i det så kallade Gränslandet, här översatt från Boundary. Gränslandet som det 

beskrivs av Wenger (1998; 2000) är området där två olika praktikgemenskaper med skilda 

kulturer och praktiker möts. När en person från en kulturell gemenskap av någon anledning 

hamnar i en annan kulturell gemenskap uppstår ett tillfälle för lärande. En person kan på så sätt 

agera som broaker, här översatt till mäklare, mellan olika gemenskaper och föra med sig 

kunskap till nya gemenskaper så väl som ta med sig kunskap från dessa till medlemmar i dennes 

ordinarie praktikgemenskap. Även redskap kan tjäna som mäklare och här nämns av Wenger 

kulturella så som verktyg, dokument eller modeller så väl som diskurser och språk. Bilden 

nedan visar hur mäklare och mäklarobjekt kan fungera som bryggor mellan olika 

praktikgemenskaper. 

 

Figur 1: Egen förenklad figur av mäklarskap mellan olika praktikgemenskaper, Wenger 1998, s. 105 
 

Mäklarskapet kan enligt Wenger även göras i par där två personer från vardera gemenskaper 

delar kunskaper med varandra. Detta tolkas i denna studie som att en nysvensk och en 

handledare skulle kunna utgöra ett sådant nämnt mäklarpar, då dessa två personer medför egna 
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kunskaper från tidigare erfarenheter för att skapa en gemensam förståelse kring arbetet. Här blir 

även språk och diskurser som mäklarobjekt viktiga för att dela kunskap och förståelse mellan 

de kulturella gemenskaperna. På grund av studiens avgränsning, att endast undersöka 

handledarens perspektiv på handledningsprocessen, kommer just handledaren att motsvara en 

slags huvudmäklare när det kommer till att utgöra en brygga mellan olika praktiker. Med detta 

sagt så kommer även fenomenet mäklarpar och den nyanländes roll som mäklare att diskuteras, 

om än inte lika ingående.  

4.2.2	Teoretiskt	ramverk	

Inom Gränslandet finns stora möjligheter till lärande men det finns även risk för friktion mellan 

de olika praktikgemenskaperna då en gemenskaps historia eller grundvärderingar kan bli 

utmanade, samt då missförstånd lätt kan ske. Wenger (2000) urskiljer tre centrala 

gränslandsdimensioner kopplat till ett framgångsrikt lärande och ett fungerande mäklarskap. 

Dessa är koordination (coordination), genomskinlighet (transparency) och förhandlingsbarhet 

(negotiabiliy). Koordination kan exempelvis bestå av gemensamma aktiviteter som anordnas 

för att de olika praktikgemenskaperna ska bli förstådda över gränserna, samt för att koordinera 

dessa så att de fungerar att använda för båda parter. Det kan handla om att standardisera 

processer så att de blir lättare att förstå och använda sig av i den andra gemenskapen. 

Genomskinlighet beskriver Wenger (2000) som en ytterligare dimension för att 

mäklarprocesser ska vara gynnsamma. Här behöver de olika praktikerna vara öppna och tydliga 

med varför deras processer och aktiviteter ser ut som de gör och vilket värde de för med sig för 

gemenskapen. Förhandlingsbarhet är sedan en dimension som handlar om vikten av att 

mäklarprocessen ska vara dubbelriktad, och att båda praktikgemenskaperna ska ha lika mycket 

inflytande i de gemensamma beslut som tas i Gränslandet. 

I bilden nedan förklarar Wenger (2000) hur dessa faktorer kan samspela med de tre olika 

tillhörighetstyper som en gemenskap består av och vilka dimensioner och aspekter av 

Gränslandet som därmed blir synliga. Dessa tre tillhörighetstyper är som tidigare nämnt 

engagemang (engagement), inlevelse (imagination) och anpassning (alignment).
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Aspekter av Gränslandet 
 

 
Dimensioner för framgång 
________________ 

Tillhörighetstyper 

 
Koordination 

 
Genomskinlighet 

 
Förhandlingsbarhet 

Engagemang 
 

Vilka möjligheter 
existerar för 
gemensamma 
aktiviteter och 
tillfällen för 
diskussion kring 
olikheter? 
 

Erbjuder människor 
förklaringar, stöttning 
och demonstrationer i 
form av gemensamma 
aktiviteter för att ge insyn 
i varandras praktiker? 

Är gemensamma aktiviteter 
strukturerade på ett sådant 
sätt att flera perspektiv kan 
mötas och deltagare kan 
uppskatta varandras 
kompetenser? 

Inlevelse Har människor 
tillräckligt med 
förståelse för sina 
respektive 
gemenskaper för att 
presentera frågor 
sakligt och undvika 
missförstånd? 
 

Vilka berättelser, 
dokument och modeller 
är tillgängliga för att 
skapa en bild av den 
andra praktiken? Vilka 
erfarenheter låter 
människor gå i varandras 
skor? Lyssnar människor 
tillräckligt noga på 
varandra? 
 

Kan båda sidor se sig själva 
som medlemmar av en 
övergripande gemenskap i 
vilken de har gemensamma 
intressen och behov? 

Anpassning Är instruktioner, mål 
och metoder 
överförbara till 
handlingar över 
gränser? 

Är avsikter, engagemang, 
normer och traditioner 
tillräckligt tydliga för att 
visa på en gemensam 
grund men även på 
skillnader i perspektiv 
och förväntningar? 

Vem har ordet i förhandlingar 
och kompromisser? 

  
Figur 2: Egen översatt modell ”Aspekter av Gränslandet”, Wenger, 2000 s. 235 
 
 
Denna modell utgör det teoretiska ramverk som bildar grunden för metodologiska val, 

exempelvis i intervjumall, men framförallt för tolkning av empirin. Resultaten kommer att 

tolkas i relation till de nio olika aspekter som framträder i modellen. Vygotskijs teori kring 

lärarens roll för utveckling inom den proximala utvecklingszonen används framförallt som 

underlag för diskussion kring hur handledningen utförs inom de undersökta företagen. Däremot 

så är Vygotskijs teori enkelriktad vilket sätter den som ska handledas i en passiv 

beroendesituation, framförallt då teorin i grunden baseras på barns utveckling och lärande. Med 

detta sagt anses Wengers utvecklade resonemang kring sociokulturellt lärande och 

handledning, som här tolkas som en slags ”mäklarrelation” mellan handledare och anställd, 

vara mer relevant att bygga studiens teoretiska grund på.
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5.	Metod	

I detta metodavsnitt kommer valda metoder för att besvara studiens syfte kring förutsättningar 

för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn att motiveras för samt diskuteras. 

Metoder för såväl insamling som analys av empirin är av kvalitativ art. Detta då kvalitativa 

metoder kan erbjuda en djupare inblick i människors egna uppfattning av 

samhällsvetenskapliga fenomen (Bryman, 2011), vilket är det som eftersträvas i denna studie 

och återspeglas i bland annat frågeställningarna kring hur handledaren förhåller sig till 

processer för språkinlärning och inkludering. Den kvalitativa metodansatsen passar även till att 

undersöka utifrån sociokulturella teorier som här är fallet, då Bryman (2011) även menar att 

kvalitativa intervjuer har en ontologisk ståndpunkt, vilket innebär att man ser på sociala 

företeelser som en del av sociala interaktioner mellan människor.  

 

5.1	Metod	för	datainsamling	

Den huvudsakliga metoden för datainsamling består av kvalitativa djupintervjuer av handledare 

för nyanlända på yrkesintroduktioner. Kvalitativa djupintervjuer har valt ut som metod då dessa 

erbjuder en flexibilitet i själva intervjun, och samtalet kan därmed anpassas något efter 

situationen och vad som tas upp. Denna flexibilitet menar Ahrne och Svensson (2011) kan bidra 

till att man får svar på fler frågor än vad som först var planerat och även en djupare förståelse 

av frågorna än om man exempelvis använt rent standardiserade frågor. Även om en intervjumall 

användes vid intervjuerna (se bilaga 2 och rubrik 5.3) så gav denna frihet, att växla 

ordningsföljden av frågorna och att anpassa följdfrågor efter samtalet, ett märkbart flyt i 

intervjuerna. Detta uppfattas ha underlättat för informanterna att prata fritt och utförligt kring 

frågorna. Denna typ av intervju benämns även av vissa författare (Bryman 2011, s. 415) för 

semistrukturerade intervjuer.  

 
5.2	Urval	

Urvalet av företag att intervjua har skett genom målinriktat urval där vissa företag har valts ut 

specifikt då de matchar kriterierna för denna undersökning, nämligen att de tillhör 

industrisektorn samt att de har eller har haft nyanlända på olika former av yrkesintroduktioner. 

Denna urvalsmetod rekommenderas även av Bryman (2011, s. 434) vid kvalitativa intervjuer 

då det lätt går att koppla syfte och frågeställningar till det valda objektet som ska undersökas. 

På grund av studiens omfattning har en avgränsning gjorts till att undersöka handledarnas syn 

på sin egen roll och denna rolls betydelse för arbetsplatslärande och språkinlärning. För att få
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 tag på handledare inom de utvalda företagen med erfarenhet av att handleda nyanlända 

användes ett urval som Ahrne och Svensson (2011) kallar snöbollsurval. Efter att målinriktat 

ha letat upp företag som passar syftet har handledare tipsats om av personerna som utgjort den 

initiala kontakten med företaget. Totalt valdes sex intervjupersoner ut på tre olika företag, där 

två handledare från varje företag intervjuades.  

 
5.2.1	Kort	presentation	av	företagen			

Med hänsyn till etiska riktlinjer och den anonymitet som garanterats företagen och de 

intervjuade handledarna presenteras här företagen med endast den information som är relevant 

för undersökningen. Företag 1 är ett svenskt litet tillverkningsföretag inom snickeribranschen 

med strax under 30 anställda. Företag 2 är ett stort internationellt företag inom metallindustrin, 

på det lokala företaget runt 500 anställda. Intervjupersoner är handledare för mekaniker på 

företaget. Företag 3 är ett svenskt litet företag med under 40 anställda inom 

tillverkningsindustrin. Då ingen jämförelse kommer att göras mellan företagen kring hur de 

arbetar med handledning av nyanlända kommer resultatet av intervjuerna med handledarna 

presenteras utan att göra skillnad på företagen, förutom vid ett tillfälle där storleken på företaget 

har betydelse. Detta görs även i viss mån för att skydda anonymiteten för företagen och med 

hänsyn till andra frågor som tas upp i resultatet (se rubrik 6.2). Under denna rubrik diskuteras 

även handledarnas olika roller och kompetenser, samt varför ingen skillnad görs baserat på 

detta i resultatet.  

 

I resultatet presenteras handledarna med följande förkortningar: 

Handledare 1 (H1) 

Handledare 2 (H2) 

Handledare 3 (H3) 

Handledare 4 (H4) 

Handledare 5 (H5) 

Handledare 6 (H6) 

 

5.3	Tillvägagångssätt		

Efter att ha genomfört urvalet och en första kontakt med intervjupersonerna var etablerad (se 

rubrik 5.6) genomfördes intervjuerna. Samtliga av dessa genomfördes på respektive 

intervjupersons arbetsplats i ett enskilt rum med stängd dörr där inga förbigående kunde se in 

och inget av samtalet var hörbart för andra. Valet av plats gjordes dels med hänsyn till
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konfidentialitetskravet, men även för att miljön skulle kännas avslappnad och att intervjun 

skulle kunna ske utan störningar, vilket betonas som viktigt av Ahrne och Svensson (2011). Att 

intervjua på plats på företagen var främst av praktiska skäl då intervjuplatsen är, vad Bryman 

(2011) skulle kalla, naturligt anknuten till studien. Intervjuerna spelades in efter insamlat 

samtycke för att enklare kunna transkriberas och analyseras i senare skede. Intervjuerna tog 

mellan 35 - 45 minuter vardera. Intervjumallen (se bilaga 2) som har använts som grund till 

samtliga intervjuer har arbetats fram med hjälp av omformulering av de teoretiska begrepp som 

utgör teoriramen, detta för att senare kunna diskutera empirin utifrån detta perspektiv. Även 

några punkter ur YA-delegationens stöddokument som kommer att analyseras genom 

textanalys (se rubrik 5.4.2) har legat till grund för frågor kring hur handledarna tänker kring 

handledning och språkinlärning.  

 
5.4	Databearbetning	och	analysmetod	

5.4.1	Tematisk	analys  

För att analysera empirin från de sex intervjuerna har tematisk analys, så som Braun och Clarke 

(2008) beskriver den, använts. Det första steget i denna tematisering är transkribering av 

materialet. En lätt transkribering av materialet gjordes, vilket innebar att betoningar, detaljerade 

pauser och andra ljud uteslöts. Detta val gjordes i och med att ingen analys av själva talet i 

denna studie genomfördes. I övrigt transkriberades intervjuerna ordagrant. I nästa steg utfördes 

en tematisering av det transkriberade materialet, där teman som på olika sätt behandlade 

studiens frågeställningar delades upp genom färgkodning. I detta arbete togs även hänsyn till 

studiens teoretiska ramverk. Utifrån de teoretiska begreppen tolkades det empiriska materialet, 

genom exempelvis indelning i stycken, efter hur informanterna svarat på en frågeställning.  

 
5.4.2	Text-	och	dokumentanalys	

Som komplement till kvalitativa intervjuer av handledare utfördes en kort textanalys av de 

stöddokument som den statliga myndigheten YA-delegationen publicerat, och som har tagits 

från delegationens hemsida (YA-delegationen, 2019c). Bilaga 3 visar ett planeringsunderlag 

som YA-delegationen har tagit fram för att underlätta planering inför handledningsperioden, 

där handledare ges stöttning i att fundera över vilka språkliga utmaningar som finns på 

arbetsplatsen och hur dessa utmaningar kan bemötas. Bilaga 4 innehåller kort information och 

fakta kring hur språkinlärning kan underlättas. Bilaga 5 och 6 innehåller stödfrågor till samtal 

kring den nyanländes språkkunskaper samt tips för hur korrigering av språket kan ske.
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För att analysera dokumenten kring handledning och språkinlärning som YA-delegationen har 

producerat kommer en textanalys som Bergström och Boréus (2000/2012) kallar för 

beskrivande idé- och ideologianalys att användas. Genom denna typ av metod kommer 

texternas innehåll att granskas i förhållande till två dimensioner, vilka enligt författarna kan 

anpassas efter studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Dimensionerna som texterna 

därmed kommer att analyseras utifrån är handledning utifrån Wengers mäklarskap, samt 

handledning utifrån Vygotskijs lärare/elev-förhållande. Detta görs för att se vilka idéer som är 

dominerande för hur den statliga myndigheten föreskriver att handledning inom företag ska gå 

till.  

 

5.5	Metoddiskussion		

Att få tag på fler stora eller medelstora företag hade varit önskvärd för att få alla handledare 

från företag som liknar varandra i storlek och därmed även till viss del har liknande 

förutsättningar. Det hade också varit önskvärt att få tag på fler företag inom den tyngre industrin 

då det är just inom denna industri det råder ett kunskapsglapp inom handledledningsstudier. 

Detta har dock varit problematiskt. Trots kontakt med både Arbetsförmedlingen och ett 

kommunalt projekt där man arbetar med integrering i arbetslivet för nyanlända gick det inte få 

tag på något sådant företag inom närliggande kommuner. När jag även själv ringde runt till 

några större industrier i området visade det sig att dessa inte tar emot några nyanlända, varken 

på praktikplatser eller yrkesintroduktionsprogram, eller i alla fall inte har någon aktiv 

handlingsplan för detta ändamål. Dessa hänvisade till de höga språkkrav som ställs inom 

industrin och att språket kan utgöra ett säkerhetsproblem inom dessa företag. På grund av detta 

kompletterades intervjuerna av handledare inom den större industrin med intervjuer av 

handledare från två mindre industrier med liknande arbetsmoment som inom den förra.  

 

Efter intervjuerna gjordes ett annat metodiskt övervägande gällande att även göra en textanalys 

över YA-delegationens stöddokument med riktlinjer för handledning av nyanlända. Detta 

gjordes då majoriteten av intervjuerna hade visat en brist på utbildning av handledare och 

förberedelser inför handledningen överlag. Risken med att enbart ha med detta resultat skulle 

vara att den följande diskussionen skulle bli fattig. Textanalysen kompletterar nu analysen av 

intervjumaterialet i form av en jämförelse över hur riktlinjer för handledning sätts upp av en 

statlig delegation och hur företagen i praktiken arbetar med handledning
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5.6	Etik	och	forskningsetiska	överväganden		

Genom hela studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning följts, här med hänsyn till de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2016) Det första kravet om information har i studien behandlats i ett flertal 

steg. Vid den första kontakten med företagen och handledarna informerades om studien i sin 

helhet och personernas kommande bidrag till denna. Detta skedde på telefon i vissa fall och 

mail i andra. Efter detta skickades ett följebrev, här kallat samtyckesformulär (bilaga 1), ut till 

deltagarna ett antal veckor innan intervjuerna skulle ske. Detta samtyckesformulär förklarade 

mer i detalj studiens syfte och vad materialet från intervjuerna skulle komma att användas till. 

I samband med intervjuerna behandlades detta krav ytterligare en gång, då all information om 

studien presenterades igen för intervjupersonerna och de fick chans att ställa frågor kring detta.  

 

Det andra kravet om samtycke behandlades på liknande sätt som informationskravet. Vid första 

kontakt med informanterna förklarades att studien är frivillig att genomföra och detta framgår 

även i samtyckesformuläret. Vid intervjutillfället erbjöds sedan informanterna att signera detta 

formulär efter att frivilligheten åter igen hade förklarats muntligen. Här informerades även om 

att det är helt okej om man inte vill svara på en enskild fråga eller om man senare skulle vilja 

dra sig ur studien. I samtyckesformuläret och vid intervjutillfället beskrevs även hur materialet 

från intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket är ett annat forskningsetiskt krav, samt hur 

personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning GDPR. Detta innebär i sin tur att 

alla uppgifter som kan röja en intervjupersons eller andra personers anonymitet elimineras från 

resultatet. I transkriberingen av materialet utesluts sådana uppgifter direkt och övrigt material i 

form av ljudinspelningar har lagrat på en hårddisk som endast författaren har tillgång till. Efter 

publicering av studien kommer dessa filer och material att raderas. Likt andra krav 

informerades även om nyttjandet av materialet genom samtyckesformulär och vid 

intervjutillfället, det vill säga att intervjumaterialet endast används till denna specifika studie. 

	
5.7	Giltighet:	äkthet,	tillförlitlighet	och	generaliserbarhet		

Att studera kvalitativa studiers reliabilitet och validitet för giltighet menar Bryman (2011) är 

komplicerat då dessa studier syftar till att undersöka enskilda personers uppfattning av sociala 

fenomen. Mer effektivt är då att tala om kvalitativa studiers äkthet och tillförlitlighet (Bryman, 

2011). Gällande denna studies äkthet så behandlas kriteriet om att studien ska ge en rättvis bild
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 av de åsikter och uppfattningar som finns bland studieobjekten genom en utförlig resultatdel. 

Att resultatdelen i denna studie är så omfattande som den är handlar just om denna äkthet, då 

här har strävats efter att alla intervjuades åsikter ska ges utrymme. Personliga citat har även i 

största möjliga mån använts för att återge det som sagts, då detta ger en mer precishet i svaren 

än återgiven text. Andra kriterier kring äkthet som främst handlar om vad studieobjekten kan 

vinna på deltagandet i form av lärande kommer att bemötas genom att intervjupersonerna får 

tillgång till studien efter att den blivit publicerad. Även frågor vid intervjun uppfattades av mig 

som att de gav tid för reflektion över beteenden och hur man arbetar med handledning hos 

handledarna, vilket i sin tur kan leda till lärande och en bättre förståelse över fenomenet hos 

intervjupersonerna.  

Tillförlitlighet beskriver Bryman (2011) utifrån fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Kriteriet om överförbarhet är det samma 

som extern validitet och generaliserbarhet och diskuteras i slutet av denna rubrik. 

Trovärdigheten i studien ökar om studien följer de riktlinjer som finns kring studien, vilket här 

har gjorts, samt att intervjupersonerna får bekräfta att resultatet stämmer. Detta gjordes i största 

möjliga mån genom att vid intervjutillfället kontrollera att svaret uppfattats rätt genom att 

upprepa vad som sagts. Pålitligheten har stärkts i denna studie genom att en vetenskaplig 

granskningsprocess har genomförts. Möjligheten att styrka och konfirmera har behandlats 

genom att jag som forskare har, i den största möjliga mån, gått in i studien utan fördomar och 

förutfattade meningar. Sedan är det såklart omöjlig att vara helt utan fördomar, även om detta 

har eftersträvats.  

I kvalitativa undersökningar så som denna intervjuundersökning där antalet intervjupersoner är 

få menar Bryman (2011) att en generaliserbarhet är svår att diskutera. Däremot så har åtgärder 

tagits som har ökat studiens generaliserbarhet, nämligen att handledare på flera olika företag 

har intervjuats. Att öka bredden på empirin på detta sätt menar Larsson (2009) ökar 

generaliserbarheten då man får en större representation på människor uppfattningar om ett 

fenomen. Ett annat sätt för att generalisera kvalitativa studier som bygger på människors 

tolkningar menar Larsson är att resonera kring likheter mellan situationer och hur dessa likheter 

även kan medföra att det studerade fenomenet beter sig lika i dessa situationer. I denna studie 

går därmed att argumentera för att det finns en generaliserbarhet i hur handledning av nyanlända 

går till inom fler industriföretag än just de tre som här är studerade. En sak som skulle kunna 

påverka denna studies giltighet och därmed även generaliserbarhet är det faktum att storleken
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 på företagen skilde sig åt, även om arbetsuppgifterna liknade varandra mellan företagen. Det 

hade därmed varit önskvärt att få tag på fler stora eller medelstora företag, men då detta som 

tidigare nämnt varit svårt fick studien anpassas efter de företag som gick att få tag på som 

passade studien.  
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6.	Resultat	och	analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av empirin, det vill säga den textanalys samt de intervjuer 

som har genomförts. Första analyseras de statliga stöddokument som syftar till att svara på 

frågeställningen om hur yrkesintroduktion föreskrivs gå till utifrån teorin. Sedan presenteras 

kort de företag och handledare som har intervjuats för att ge kontext till resultatet av 

intervjuerna. Resultatet av intervjuerna har tematiserats in i tre underrubriker som tillsammans 

besvarar frågeställningarna om hur handledare förhåller sig till processer för språkinlärning 

samt för processer för inkludering. Tematiseringarna utgår ifrån hur empirin har tolkats genom 

det teoretiska ramverket och de olika dimensionerna koordination, genomskinlighet och 

förhandlingsbarhet ur Wengers (2000) teori. Inom dessa tematiseringar diskuteras sedan hur 

empirin har tolkats utifrån de nio olika aspekterna av Gränslandet (se Figur 2). Analys av 

resultatet sker löpande men även i en avslutande sammanfattning.  

 
6.1	YA-delegationens	stöddokument	kring	handledning	

Under denna rubrik presenteras och analyseras YA-delegationens stöddokument kring 

handledning av nyanlända och hur språkinlärning kan underlättas. Då delegationen är en statlig 

myndighet används dessa texter till att besvara frågeställningen kring hur yrkesintroduktioner 

föreskrivs gå till. Även om dessa texter behandlar just handledning inom regelrätta 

yrkesintroduktionsanställningar som erhålls av Arbetsförmedlingen så kan dessa dokument 

urskilja en idé eller ideologi om hur staten anser att handledning bör ske på företag även i andra 

yrkesintroduktioner.  

 
Det första dokumentet ”Språkliga hinder på arbetsplatsen - planeringsunderlag” (se bilaga 3) 

kan tydligt knytas till dimensionen genomskinlighet. I dokumentet förklaras hur arbetsplatsen 

och kollegor kan förberedas inför handledningen genom att fundera över vilka språkliga 

utmaningar som kan finnas på arbetsplatsen. En fråga som lyfts i stöddokumentet är hur man 

bör fundera över skriftlig information på arbetsplatsen:   

 
Vilken skriftlig information till den nya medarbetaren behöver förenklas språkligt och eventuellt 
kortas ned för att hen ska förstå innebörden? Exempel: uppdragsbeskrivning, miljöpolicy, 
källsortering och säkerhetsinformation. (Bilaga 3) 

 
Att se över dessa till synes praktiska och enkla uppgifter kan tolkas i relation till aspekten 

anpassning/genomskinlighet i Wengers modell som en del av ett större arbete med att förtydliga 

normer, värderingar och för att visa på skillnader men även likheter mellan gemenskaper. Ett
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annat sätt, som detta arbete med att skapa förståelse av arbetsplatsen för den nyanställda görs 

på, är att fundera kring vilka kulturella skillnader som kan finnas: 
 

Kan det finnas kommunikationsproblem på arbetsplatsen som handlar mer om kulturella 
skillnader (till exempel hur man tackar, hur man hälsar, hur nära man står varandra) än om 
språkliga skillnader? Vilka skulle det i så fall kunna vara? (Bilaga 3) 

 
Detta exempel på frågeställning som arbetsplatsen bör ställa sig inför en planerad handledning 

kan kopplas till aspekten inlevelse/koordination. Inom denna aspekt bör man fundera över 

vilken förståelse människor har för sin egen praktikgemenskap, för att dessa människor även 

ska kunna presentera frågor sakligt och undvika missförstånd. Att reda ut vilka kulturella 

praktiker som kan finnas på arbetsplatsen, vilket förespråkas av stöddokumentet, är ett tydligt 

exempel på hur framtida missförstånd kan minskas. 

 

Dokumentet ”Underlätta språkinlärning - fakta och länkar” (se bilaga 4) tar i huvudsak upp två 

punkter; vad språkinlärning påverkas av samt hur handledaren kan underlätta språkinlärningen. 

Under vad som anses påverka språkinlärningen nämns ålder och utbildningsbakgrund, 

skillnader mellan svenskan och modersmålet samt motivation. Här nämns även faktorer så som 

bemötande, kontakt med det nya språket och svenskar, samt stress. Att dessa sistnämnda 

faktorer anses betydande för språkinlärningsprocessen visar på en idé av lärande som en social 

produkt, likt det som kan hittas inom sociokulturella perspektiv på lärande. I studiens teoretiska 

ramverk kan liknande tankar hittas inom tillhörighetstypen engagemang. Bemötande inom 

Gränslandet kan bestå av gemensamma aktiviteter som skapar förståelse för andra människors 

praktiker. Dessa aktiviteter kan även erbjuda tillfällen för diskussioner kring, samt uppskattning 

av, olikheter. Aspekten engagemang/genomskinlighet tar även upp hur stöttning och 

förklaringar kan erbjuda andra personer en inblick i praktiken, och denna stöttning skulle kunna 

vara en del av att minska den stress som nämns av YA-delegationen som påverkande på 

språkinlärningen.  

 

Ett annat dokument med rubriken ”Samtal om språkkunskaper med nyanställd – frågeunderlag” 

(se bilaga 5) presenterar frågor som handledare kan diskutera med den nyanställde kring dennes 

språkkunskaper. Som en introduktion till frågorna finns följande förklaring: 
 
I början av anställningen är det bra att sätta dig in i den nyanställdes språkkunskaper. Det ger dig 
en bättre förståelse för vilket språkligt stöd som kommer att behövas. Den nyanställde känner sig 
också tryggare med att fråga om ord och uttryck hen inte förstår. (Bilaga 5
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Detta exempel handlar om handledarens roll för att skapa förståelse över den nyanställdas 

kunskaper och kommande utmaningar. I aspekten inlevelse/genomskinlighet diskuteras vilka 

berättelser, modeller eller dokument som finns för att låta människor i en praktik förstå 

människor i en annan praktik och ”gå i deras skor”. Här tas även upp vikten av att lyssna på 

varandra för att få en uppfattning av vad den andra personen går igenom. En fråga som i detta 

stöddokument koppas tydligt till detta är: ”Vad är det viktigaste för dig för att du ska lära dig 

effektivt?” (bilaga 5). Gällande gemensamma aktiviteter kopplat till tillhörighetstypen 

engagemang finns även i detta dokument en fråga som uppmuntrar till delaktighet från hela 

arbetsgruppen: ”Tror du att arbetskamraterna kan stödja dig att utveckla språket? I så fall hur 

och när borde det ske?” (bilaga 5). Däremot så finns inga förslag på gemensamma aktiviteter 

att hitta i några av de diskuterade dokumenten.  

Det fjärde och sista dokumentet med rubriken ”Att säkerställa förståelse och korrigera språket” 

(se bilaga 6) erbjuder konkreta tips på hur språkinlärning kan stöttas av handledare men även 

övriga på arbetsplatsen. Även om en del frågor uppmuntrar till reflektion hos både handledaren 

och den nyanställa kring förståelse så är många av de tips som ges för korrigering enkelriktade 

från handledaren till den nyanställda, exempelvis exemplet som finns kring öppen korrigering.  

Öppen korrigering  
B: Jag hjälpade henne med att bära lådan  
A: hjälpte, inte hjälpade 
B: aha, hjälpte henne  
(Bilaga 6) 

Detta visar på tendenser som liknar Vygotskijs lärare/elev-förhållande i styrdokumenten kring 

konkreta tips för språkkorrigering, i och med att inlärningen här är strängt enkelriktad. I övrigt 

finns tydliga kopplingar mellan styrdokumenten och aspekterna inom dimensionerna 

genomskinlighet och koordination samt tillhörighetstypen engagemang, vilket speglar ett 

handledarskap som går åt det Wenger (2000) kallar mäklarskap.  

6.2	Presentation	av	handledare	och	generella	resultat	

Som tidigare har nämnts i metodavsnittet (se s. 19) kommer ingen åtskillnad att göras mellan 

handledarna och det företag de arbetar på i behandlingen av empirin. Detta görs baserat på 

några generella resultat som framkommit genom intervjuerna och som här presenteras. Det 

första resultatet är att handledarrollerna har sett olika ut mellan de olika företagen, men även 

inom dem. Handledarrollerna har gått från att vara formellt utsedda av chef till att vara mer
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informella i sin natur genom att en sådan roll har växt fram. En del informanter har även varit 

handledare på en mer övergripande nivå och framförallt varit ansvariga för planering medan 

andra har varit mer närvarande i den praktisk upplärning. De handledare som har verkat på en 

mer övergripande nivå har i övrigt haft arbetsledande roller. De förväntningar som har satts på 

de handledare som har ansvarat för praktisk upplärning har varit just att lära ut yrket praktiskt, 

inga övriga ansvarskrav har satts på dessa handledare för inkludering eller upplärning av de 

nyanlända på något av företagen. Ingen åtskillnad har gjorts mellan dessa olika handledartyper 

i denna studie då relevansen av detta har varit låg. Några andra generella resultat av intervjuerna 

är att samtliga handledare, formella som informella, inte har tagit del av någon utbildning kring 

handledning i allmänhet eller handledning utifrån språkutveckling. Ingen av dessa har heller 

använt sig av stöddokument från YA-delegationen eller andra dokument från det egna företaget. 

De personer som har erbjudits handledning på företagen har, både mellan och inom företagen, 

varit anställda på olika typer av yrkesintroduktioner så som yrkesintroduktionsanställningar, så 

kallade ”snabbspår” och andra subventionerade anställningar. En del har även varit anställda 

på korta provanställningar. Då handledartyperna så väl som formen av yrkesintroduktioner de 

nyanlända befann sig på skilde sig inte endast emellan företagen, utan även inom dessa, ges 

ingen vinst av att skilja företagen åt i resultatet.  

 

6.3	Språkinlärningsprocessen	som	koordination	

För att behandla frågeställningen kring hur handledarna förhåller sig till processer för 

språkinlärning beskrivs här först vilken handledarstil som dominerar på företagen. Ett tema som 

var tydligt genom samtliga intervjuer var hur handledarna praktiskt arbetar med att lära ut 

praktiken och hur detta arbete försvåras eller förenklas av vilken nivå på språkkunskaper den 

nyanlände besitter. Hur metoder, instruktioner och mål överförs till handlingar hör till aspekten 

anpassning/koordination inom Wengers (2000) aspekter av Gränslandet (se figur 2). Ett sätt 

som handledarna har för att överföra kunskaper till den nyanställde och på så sätt koordinera 

gemensamma förståelser av praktiken är genom upplärning av arbetsuppgifter. Samtliga 

informanter anger att upplärningen av specifika arbetsuppgifter framförallt är praktisk. Många 

gånger innebär detta att den nyanställde får gå parallellt med handledaren på upplärning. Det 

kan då handla om att den nyanställde får se hur handledaren arbetar för att sedan uppmanas att 

göra på samma sätt, först under uppsikt för att sedan få försöka på egen hand. H3 uttrycker det 

såhär:
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Nä men det är ju att de som är med i produktionen de är ju med dem parallellt i början. Och lär 
dem och tittar och synar och hjälper dem och så då. Så att det funkar. Och sen när de har gjort 
några (arbetsmoment) och det funkar så kan dom prova lite mer självgående så att säga. (H3) 

 

Detta sätt att arbeta med tillhörighetstypen anpassning av kunskaper liknar till stor del 

Vygotsiljs (1934/1999) sätt att se på handledning, det vill säga som en enkelriktad kunskap som 

går från läraren till eleven. Metoder, instruktioner och mål översätts av handledare till praktiska 

demonstrationer för att kunskapen ska kunna överföras mellan gemenskaperna när språket 

brister berättar handledarna.  

 

Det uppges av några handledare att det är just upplärning av praktiska uppgifter som är 

huvudfokus i handledningen. Indirekt blir då även språkinlärning ett fokus, då en viss kunskap 

i språket anges vara en förutsättning för att man ska förstå direktioner och enkla uppgifter. På 

frågan vad som arbetas mest med i handledningen anger H1 att det främst är praktiska moment 

som arbetas med, och att språkbrister till viss del går att komma förbi genom att fysiskt visa 

hur man bör gå tillväga: 

 
Det är praktiskt. I stort sätt. Sen sa vi ju lite socialt snack och det brukar ju funka liksom. Då 
behöver man ju inte vara så precis, det funkar ju och liksom det är ju på rasterna och så man 
pratar. Men störstadel är det praktiskt. Liksom hur man ska göra och… Hur man ska göra och 
vad man ska göra. […] Och sen själva arbetsmomenten är inte så invecklade så, så du kan se vad 
du ska göra också. Så det är därför det blir mycket att visa, man förklarar och visar samtidigt. Så 
det brukar funka hur bra som helst. Sen har vi ju Google Translate i värsta fall om man liksom 
fastnar på något ord. (H1) 

 
I citatet ovan beskrivs även ett sätt hur handledarna kan hjälpa till i språkinlärningen när det 

kommer till enskilda ord. Ofta är det just praktiska begrepp och enskilda facktermer som 

handledaren försöker lära ut, och som även frågas efter av den nyanlände, enligt intervjuerna. 

På ett av företagen har man särskilt arbetat med att översätta begrepp och termer vid anordnade 

språkkurser för de nyanlända på företaget. H2 berättar om hur man på dessa kurser arbetat 

praktiskt med viktiga ord genom att sätta de svenska namnen på verktyg och material som man 

vill att de anställda ska lära sig: ”så att man fick någonting att relatera till, namn och vad det är 

för någonting då så att säga […] och sen eftersom det var på en förhållandevis låg nivå så 

anlitade vi en arabiskt talande lärare som fick översätta och prata med de här svenska orden”. 

 

På samma fråga kring fokus i handledningen anger H3 att det är en kombination av att de 

nyanlända ska lära sig företagens arbetssätt och att de ska lära sig språket. Informanten fortsätter 

kring frågan om språkinlärning: ” Och där försökte man väl ställa upp, i och med att vi får lite 

bidrag så lär man väl också ge någonting tillbaka så att säga. Så de får lära sig det dåra” (H3).



 30 

Hur man ska lära ut språket på ett effektivt sätt för att ge tillbaka något till samhället, som här 

refereras till, är inte standardiserat på företagen genom utbildningar eller stödmaterial mer än 

vad som tidigare nämnts. Däremot så anges andra sätt som detta arbetas med. Ett sätt för 

handledare att arbeta med språkinlärning är att inkludera de nyanlända i diverse gemensamma 

aktiviteter. De nyanlända på yrkesintroduktioner erbjuds att delta på formella så väl som 

informella företagsaktiviteter. Formella aktiviteter anges vara aktiviteter som erbjuds hela 

personalstyrkan för att lära känna varandra eller för att arbeta med friskvård. Informella 

gemensamma aktiviteter som nämns av samtliga informanter vara lunchraster och andra pauser, 

där samtalen mellan medarbetarna också uteslutande sker på svenska. Två handledare berättar 

om vikten av att de nyanlända är delaktiga i dessa sammanhang för språkinlärningsprocessen: 

 
Vi pratar ju svenska med dem. […] Vi hade ju önskat att de skulle sitta liksom runt omkring 
med alla svenskar på rasterna och sådär då, att dom ska prata inte sinsemellan bara prata… Men 
den biten har inte riktigt fungerat för att de äter inte (lunch). De går ju ut och röker på alla 
rasterna så de pratar ju arabiska sinsemellan. Men de pratar ju, de försöker ju naturligtvis när 
man ger instruktioner och sådär så pratar man svenska hela tiden. (H1) 
 
Man skulle säkert kunna bli bättre på det, för de som har lite svårt det är ju de som håller sig 
undan och inte pratar, det är ju de som inte lär sig heller. Så där skulle man väl behöva hålla… 
tänka på det mer och prata med dem, röra om lite i grytan. Tvinga dem att prata. Annars är det 
lätt att de skickar fram kompisen som frontar hela tiden. (H3) 
 

Detta arbete med gemensamma aktiviteter återfinns i aspekten engagemang/koordination i det 

teoretiska ramverket. Återkommande i intervjuerna nämns även hur språkförståelsen behöver 

följas upp genom att handledaren går och kontrollerar att budskapet har gått fram på rätt sätt. 

H1: ”Jag försöker att varje gång jag pratar så vill jag att de säger tillbaka. Men sen kan det i alla 

fall gå åt skogen, så det enda sättet att kontrollera är att ha ögon på dem och kolla så att de 

börjar göra så som man sa”. En annan handledare reflekterar kring hur handledarens roll i att 

kontrollera språkkunskaperna innebär att man behöver vara lyhörd och även ibland bolla 

tillbaka frågor: 
Ah, där behöver man väl vara, lite lyhörd och försöka säga åt dem kanske att ”du måste säga till 
om du inte förstår”. Inte bara säga ja och så vänder man ryggen åt så gör de fel. Lite få verifierat 
att även om de säger ja så är det kanske inte klart utan man måste kolla ”har du verkligen 
uppfattat det här?”. Det är lätt att de bara… Det är väl jobbigt för dem också. (H3) 

 
Då en stor del av både inlärning av arbetsmoment och språkinlärning bygger på att handledarna 

kan kontrollera vad som uppfattats och hur arbetet utförs uppstår ett problem när det kommer 

till nödsituationer. H6 berättar om hur viktigt det är att det finns ett förtroende mellan de som 

jobbar ihop för att den andra personen förstår direktioner och kan agera på rätt sätt: 
 
Det… och det är ju ett förtroende man ger varann, när man jobbar med maskiner och sånt där. 
För om inte han förstår, det blir ju en säkerhetsrisk. En stor säkerhetsrisk att han… att man 
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missförstår varann och att man kan göra illa varann. Och även i en nödsituation att man, man lär 
ju förmedla sig över radion och så… eller att man förstår radion. Vad som sägs. (H6) 

 
Då den nyanländas språkliga nivå i detta specifika fall ansågs vara för låg för att kunna 

kommunicera i nödsituationer fick personen gå på språkkurser på arbetstid. Den intervjuade 

handledaren är dock inte säker på om detta var via SFI eller om detta var någonting som 

företaget anordnade. Däremot så verkade dessa kurser inte ha någon betydelse för inlärningen 

enligt handledaren: 
Han vart ju, ja han fick ju gå iväg en vända för att han skulle gå svenska då, så att han skulle 
förstå bättre då. Jag vet inte hur det gick efter det. Men han vart ju inte kvar jättelänge efter 
det… heller, så jag tror inte att han tog till sig, så bra. För där var det ju, ja, det vart en 
säkerhetsrisk. (H6) 

 
På de två mindre företagen anges att språket är en viktig säkerhetsaspekt, men inte alls i lika 

hög grad som på det större företaget. H1 menar att deras produktion inte är lika känslig som 

produktionen på ett större företag med högre grad av automation, och menar att deras 

säkerhetsrutiner lärs in genom övningar eller genomgångar på särskilda moment.  

 

6.4	Processer	för	inkludering	som	genomskinlighet	

Gällande frågeställningen om hur handledare förhåller sig till processer för inkludering så går 

svaren på detta ihop med hur handledare förhåller sig kring processen för språkinlärning. En 

djupare språklig förståelse kan underlätta en genomskinlighet i företagets praktiker precis som 

att brister i språket kan försvåra denna genomskinlighet och inkludering i praktikgemenskapen 

visar intervjuerna. En handledare beskriver just detta fenomen som uppstått med en anställd: 

 
Där kommer det lite annat, han har kommit längre (i språkutvecklingen) han pratar ganska dålig 
svenska egentligen men vi har lärt oss att höra honom. Men det är svårt med honom, så länge det 
är konkreta saker så går det hur bra som helst, men direkt det kommer mer abstrakta, lite mer 
nyansskillnader, så förstår inte han de skillnaderna, överhuvudtaget, och det är väldigt lätt att det 
blir missförstånd där. Men han är den enda, med våra (andra nyanlända) så kommer vi inte ens 
till det stadiet utan det är väldigt enkelt och tydligt allt som man säger. (H1) 

 
Inom aspekten inlevelse/genomskinlighet i den teoretiska ramen (se figur 2) ges förslag på hur 

exempelvis berättelser som låter människor gå i andras skor och att personer lyssnar noga på 

varandra kan verka för att människor får en bättre förståelse av varandra. Utifrån intervjuerna 

visas här att det bristande språket i form mer avancerade språkkunskaper hindrar djupare 

diskussioner om arbetssätt, normer och värderingar.
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Gällande förståelse över vilka kunskaper och erfarenheter som de nyanlända besitter så uppstår 

även här språkliga problem i att förstå vad personen kan. En handledare beskriver detta, och 

menar samtidigt att detta har lett till att sådana djupare diskussioner inte har genomförts: 
 

Vi hade ju inte så ingående diskussioner om man säger så. I och med att, som sagt var, han hade 
ju lite språkbrister. Så att… ja man försökte ju att förstå varann. Men ibland så var det ju, det var 
ju svårt som sagt att komma något djupt, djupare ingående utan det blev mest lätt. Lättförståeliga 
meningar. (H6) 

 

Liknande svar ges på frågan om hur normer och värderingar har introducerats och diskuterats 

mellan handledare och nyanställd. Inga djupare diskussioner kring detta har gjorts tillsammans 

med handledaren utan dessa frågor har ofta introducerats vid anställningens början. H3 

beskriver det som att: ”Vi går ju igenom med alla som börjar här då, värdegrunderna, 

personalhandboken och sådant då. Och de får ta del av den och skriva på att de har läst den”. 

Handledarna på ett företag menar även att diskussioner kring detta inte är aktuellt för någon 

anställd, H1 menar att de har sin gemensamma policy som alla ska arbeta efter och att denna 

inte är förhandlingsbar. H2 samma företag utvecklar resonemanget: 

 
Vi har liksom bara krävt att såhär beter vi oss hos oss, lite så. Så att vi har ju inte liksom satt oss 
ner och gått igenom hur man arbetar så men under anställningsintervjun så har jag talat om att 
här är kvinnor och män anställda i alla olika åldrar, det finns kvinnliga chefer och hos oss är alla 
lika och jämställda. Så där har jag väl tydligare förklarar de grejerna på anställningsintervju. 
(H2) 

 
Gällande frågan om processer för inkludering så är även engagemang och stöttning från 

handledaren viktig. Förutom att praktiskt lära ut arbetsuppgifter anger handledarna att ett av 

deras viktigaste uppdrag är att vara just ett stöd för den nyanlända på arbetsplatsen. Att visa 

tålamod, uppmuntran och vara förstående anges av flera handledare vara några av de viktigaste 

egenskaperna en handledare bör ha för en lyckad arbetsplatsintegration. H1 berättar om att hen 

själv har befunnit sig i en liknande sits där språket behövdes läras in snabbt och att hen därmed 

kan förstå frustrationen som dessa personer kan stöta på:  
 
Så jag har ju gått igenom själva processen själv. Jag har ju kunnat stötta dem för de blir ju 
väldigt frustrerade, de vill ju prata men det blir liksom att ”det är så svårt det är så svårt” men 
jag säger att ni måste ge det tid  […]  Bara tänk och försök prata, det kommer. På det viset har 
jag kunnat försöka stötta och liksom släppa lite på frustrationen hos dom. Liksom att man måste 
bara ge sig tid. Och ju mer man lägger tid på att lära sig språket desto fortare går det. Men i 
början är man slut och man är så trött i skallen. Det är inte enkelt men det går! (H1) 

 
För att kunna arbeta genomskinligt med mål och förväntningar behöver människor även erbjuda 

stöttning i dessa processer, vilket även är en del av aspekten inlevelse/genomskinlighet i
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 teoriramens aspekter av Gränslandet. I intervjuerna synliggörs här hur handledarna arbetar 

aktivt med just stöttning i sina roller. 

 

6.5	Förhandling	av	kunskaper	och	makt	

För att utveckla frågan kring hur handledare förhåller sig till processer för inkludering 

ytterligare presenteras och analyseras här frågor rörande förhandling av kunskaper och makt på 

arbetsplatsen. Även här kommer vikten av processer för språkinlärning in i respondenternas 

svar. I intervjuerna har presenterats att brister i språket i vissa fall utgör en säkerhetsrisk då det 

kan vara svårt att lita på att den nyanlända har uppfattat instruktionen korrekt, samt att insyn i 

gemenskapen kan hämmas när djupare diskussioner om praktiken uteblir. För den nyanlända 

själv kan språkliga brister när det kommer till en mer avancerad nivå även innebära att 

utvecklingsmöjligheter begränsas, och att dessa personer därmed inte får tillhöra 

praktikgemenskapen på samma villkor som andra anställda. Handledarna nedan berättar om hur 

personer hamnar på enklare arbeten just på grund av brister i språket: 
 
Man ser att de har kapacitet för mycket mer men det går inte på grund av språket. Just för att de 
inte behärskar språket kan de inte ta mer ansvar. Så man väntar mest på att de ska lära sig 
liksom, hoppas på att de är riktigt aktiva och lär sig svenska  […] (namn) har det ju liksom i sig 
att han skulle kunna hjälpa (chefen) att styra avdelningen och ta hand om allt, inköp och 
alltihopa ta allt helt och hållet. Men det går inte för att han inte kan skriva riktigt och han kan 
inte prata riktigt. Han förstår inte så långt att han skulle kunna sitta i telefon med säljaren eller 
så, förklara vad det är för behov. Så då hamnar han i att bara jobba, och det gör han bra men han 
skulle kunna mer om han hade språket. (H1) 

 
[…] Och då blir det ju så att då fick han ju gå på lite enklare jobb. Han fick ju ta, nämen service 
och sådär då. Sen lärde han sig efter ett tag, och då behövde han ju inte läsa någon instruktion 
utan då blev han satt på de här enklare servicejobben […] efter ett tag så kan man ju och då 
behöver man inte läsa. (H6) 
 

H4 berättar om en nyanländ som hen har ansvarat för som hade problem med språket och där 

man placerade honom på en station som han behärskade: ”Han hamnade på en station till slut 

och då blev han fast där. Sen slutade han, bytte jobb till någon annanstans, vet inte om det blev 

tråkigt kanske”. Förutom att ett visst utanförskap sker till följd av att alla arbetsmoment inte 

tillåts alla så skapas ett annat utanförskap när det kommer till informationsutbyte inom 

företaget. Även om de flesta formella möten, så som bland annat veckomöten, är öppna för alla 

hos de intervjuade företagen så sker dessa uteslutande på svenska. På frågan om man har märkt 

att de nyanlända känner en svårighet i att vara delaktiga i dessa möten så ges bland annat svaret: 
 

Ja självklart är det lite så ”ehh” att man inte förstår och då kan de komma och fråga sen efteråt 
om vi har haft ett möte, liksom ”va sa han, vad blev det sagt nu då”. Så att då får jag förklara 
igen så att de förstår, eller jag hoppas de förstår. (H1)
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Även av en annan handledare (H2) beskriver hur dessa personer ibland kommer fram efter 

mötet för att få förklarat vad som sagts på, och ges då även möjlighet att ställa följdfrågor kring 

detta. H5 berättar hur hen i egenskap av handledare har fått leverera budskap till chefer och 

stabsfunktioner när den nyanlände känt sig osäker på att göra sig förstådd, samt att denne hade 

svårt att förstå budskap från ledningen när detta framfördes i möten.  

 

För att en handledare ska fungera som mäklare enligt Wengers (2000) teori om gränser så gäller 

det att utbyte av kunskaper sker från båda praktikgemenskaper, i detta fall mellan den nyanlända 

och arbetsplatsen där handledaren verkar. På frågan om vilket utbyte som handledarna och 

arbetsplatsen i stort har fått av att hålla i dessa yrkesintroduktioner så svarar de flesta svävande. 

En del säger att detta inte är någonting som har reflekterats över, men många nämner att dessa 

personer har bidragit till en god arbetsstämning genom hög arbetsmoral och motivation. H1 och 

H2 nämner att de nyanländas positiva attityd är någonting som man önskar kunde smitta av sig 

till övriga medarbetare. Även H3 håller med om detta:  

 
Det är kul, de kommer såhär och ”ja jag vill jobba, när kan jag komma”, Och är väldigt sådär 
glada när de får ett jobb mot en svensk som är mer ”jaja”. Men de är bara ”ja jobba, jag kan jobba 
närsomhelst” […] Ja och det är väl att man förhoppningsvis kan försöka få det att smitta av sig på 
de övriga. (H3) 

 
På följdfrågan om hur detta ska göras ges inget svar. På frågan om vilka forum som finns för 

den nyanlända att dela med sig av sina yrkeskunskaper anges att några sådana speciella forum 

inte finns, utan att detta i så fall sker i det löpande arbetet. Endast en liten andel av informanterna 

anger att de har fått utbyte av formella kunskaper under handledningsperioden. Det har då 

handlat om yrkeskunskaper som den nyanlända tagit med sig från tidigare anställningar i 

hemlandet. H5 beskriver hur kunskaper utbyts i arbetet: ”Vissa grejer hade man ju inte gjort 

tidigare och då såg man hur han gjorde så. Då gjorde man ju som han. För det gick ju smidigt”. 

Två handledare nämner att de har tagit del av kunskaper som de nyanlända berättat om, men att 

dessa kunskaper inte använts i praktiken på grund av rådande arbetssätt och produktionstakt. 

 
Det vanligaste svaret som gavs i intervjuerna på frågan om handledningens svårigheter var att 

det inte fanns tillräckligt med tid avsatt för handledningen, eller i alla fall att det ofta råder en 

känsla av tidsbrist. Denna känsla av tidsbrist och stress menar H1 även kan smitta av sig på 

andra medarbetare, särskilt om det är någonting som behövs åtgärdas snabbt där man inte kan 

bara lämna över något till den nyanställda utan att behöva kontrollera att budskapet gick fram. 

H2 har en annan syn på detta och menar att även andra medarbetare har blivit informerade om 

att de får ta tid för att handleda när det behövs:
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Det är ju att vi ger våra övriga medarbetare den känslan, eller den förståelsen för att de har 
möjlighet att utbilda dem. Och vi har ju också förklarat att vi får ju bidrag nu under två år för att 
kunna utbilda dem. Och att de då känner nämen att jag kan lägga en halvtimme på att förklara på 
enkel svenska hur det här ska göras. (H2) 

 
En av handledarna berättar hur bristande tid men även brist på resurser så som utbildningar och 

underlag kan vara ett stressmoment som påverkar handledningen. Även den språkliga 

inlärningen hade kunnat bli bättre om den inte enbart hade varit praktisk utan även innehållit 

en teoretisk bit hävdas här. På frågan kring svårigheter med handledarskapet utvecklar 

informanten: 
Men det är ju det att det ska ges tid och möjlighet att… och framförallt måste vi ju få kunskaper 
i det också. Hur du handleder. För det är ju ingenting som är givet. Bara för att du kan ett yrke så 
är det ju inte säkert att du är ämnad att lära ut det heller. En lärare har ju gått väldigt många år i 
skolan… jag menar här kan du ju gå till jobbet några år sen så ska du helt plötsligt kunna lära ut 
också. Pedagogiken är nog inte helt fel, sånt i bakhuvudet, om man ska vara riktigt bra. (H6) 
 

För att samtliga personer som befinner sig i Gränslandet mellan två praktiker ska kunna 

uppskatta de andras kompetenser, enligt aspekten inlevelse/förhandlingsbarhet, och därmed 

bidra till en positiv process för inkludering krävs det enligt informanterna alltså att det finns tid 

och resurser avsatt för detta. 

 
6.6	Sammanfattande	resultatanalys		

Av YA-delegationens stöddokument (se rubrik 6.1) går det att urskilja en idé om handledning 

och inlärningprocesser som sociala processer mellan fler personer än endast handledaren och 

den nyanställda, där även hela avdelningen ses som viktig när det kommer till förståelse av 

varandras praktikgemenskaper och språkutveckling. Framförallt så finns tydliga kopplingar 

mellan stöddokumenten som rör förberedelser inför handledningen och dimensionerna 

genomskinlighet samt koordination. Detta tolkas utifrån teorin som att stöddokumenten riktar 

handledningen mot något som liknar Wengers mäklarskap snarare än Vygotskijs lärare/elev-

förhållande. Däremot så finns tendenser av Vygotskijs lärare/elev-förhållande framförallt i 

stöddokumenten kring konkreta tips för språkkorrigering, där inlärningen är strängt enkelriktad. 

Andra dimensioner av Gränslandet så som bland annat förhandlingsbarhet och till viss del 

koordination saknas i stöddokumenten och, som här tolkat, även i statens ideologiska bild av 

handledning. 

 
Den första tematiseringen av intervjuerna (se rubrik 6.3) besvarar frågeställningen om hur 

handledare ser på processen för språkinlärning kopplat till dimensionen koordination från det 

teoretiska ramverket. Intervjuerna visar här att handledarna främst arbetar med att överföra 

instruktioner, mål och metoder till handlingar genom bland annat praktisk språkinlärning, vilket
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 liknar aspekten anpassning/koordination. Detta görs genom praktisk handledning som liknar 

Vygotskijs (1934/1999) idé om utveckling med hjälp av en mer lärd person och handledningen 

är därmed i stor mån enkelriktad i sitt lärande. Gemensamma aktiviteter för språkinlärning 

arbetas till viss del med genom att erbjuda och uppmuntra de nyanlända till att delta i sociala 

sammanhang.  

 

Den andra tematiseringen behandlar frågor som liknar aspekter av dimensionen 

genomskinlighet från det teoretiska ramverket. Resultaten under denna rubrik (rubrik 6.4), är 

främst att brister i språket förhindrar djupare diskussioner kring normer och värderingar. 

Genomskinligheten blir alltså begränsad när det gäller aspekterna inlevelse/genomskinlighet 

och anpassning/genomskinlighet inom företaget. Däremot så framkommer det att det finns ett 

högt engagemang hos handledarna för att ge stöttning och förklaringar i praktiken, och 

majoriteten anger att ett av de viktigaste uppdragen de har är att vara stöttande och att visa 

tålamod.  

 

Slutligen så tar den tredje och sista tematiseringen upp vilken grad av förhandlingsbarhet som 

råder i förhållandet för handledning inom industrin och är kopplad till frågeställningen om 

inkludering. Rubriken ”Förhandling av kunskaper och makt” (6.5) diskuterar frågorna kring 

vem som har ordet i förhandlingar, om båda sidor kan se sig som medlemmar i en övergripande 

gemenskap, samt om gemensamma aktiviteter är utförda på ett sätt som tillåter alla att delta 

med sina perspektiv. Resultaten under denna rubrik landar i att språket har en hämmande effekt 

på den nyanländes utveckling inom företaget, men även på dennes inflytande i förhandlingar 

så som formella möten. Kring aspekten inlevelse/förhandlingsbarhet diskuteras även 

handledarnas och andra anställdas gemensamma intresse i yrkesintroduktionen. Här verkar 

brister finnas i hur företagen kan ta tillvara på kunskaper från båda gemenskaper samt i hur 

handledare kan ges tid och resurser för att bidra på ett bra sätt till arbetsplatsinlärningen.  
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7.	Diskussion	

I denna avslutande del kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter och samhällsfrågor i stort. I resultatdiskussionen sammanfattas även 

studiens viktigaste slutsatser utifrån syfte och frågeställningar. En avslutande diskussion ges 

med förslag på fortsatt forskning inom ämnet för handledning av nyanlända inom industrin.  

 

7.1	Resultatdiskussion	

Med syfte att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom 

industrisektorn, med fokus på språkinlärning, har dels en textanalys gjorts på YA-delegationens 

stöddokument för att undersöka hur yrkesintroduktion föreskrivs gå till. Resultatet av detta blev 

att yrkesintroduktioner föreskrivs inkludera moment som kan hänvisas till dimensionerna 

genomskinlighet och koordination samt tillhörigheten engagemang inom teoriramen ”Aspekter 

av Gränslandet” (se figur 2). Några förslag på åtgärder eller aktiviteter inom dimensionen 

förhandlingsbarhet för framgång för lärande och ett fungerande mäklarskap inom Gränslandet 

hittas däremot inte i dessa stöddokument. Detta i relation till slutsatsen i delegationens egen 

interna undersökning (se s. 6) om att den största utmaningen för handledare är tidsbrist och 

förutsättningar för att utbilda handledare på företaget, lämnar dessa handledare något åt sitt öde 

i denna fråga och därmed i att bilda ett gynnsamt mäklarskap för handledningen. I resultatet av 

denna studies intervjuundersökning visade det sig även att inget av företagen, även bland de 

som har eller har haft personer på regelrätta yrkesintroduktionsanställningar, heller har tagit del 

av den utbildning som delegationen ger eller de stöddokument som här har undersökts.  

 
Gällande frågeställningen om hur handledare förhåller sig till processer för språkinlärning så 

visar resultaten av de intervjuer som även genomfördes att dessa handledare framförallt 

hänvisar till två parallella processer som ska öka språkkunskaperna hos den nyanlända. Den 

första processen är praktisk handledning med fokus på översättning av begrepp som används i 

vardagen. Denna process går tydlig ihop med hur arbetsplatslärandet läggs upp överlag på 

företagen och liknar som tidigare nämnt Vygotskiljs (1934/1999) lärare/elev-förhållande. Detta 

sätt att handleda känns även igen som en kombination av Wang och Odells (2002) 

huvudperspektiv på mentorskap, nämligen situerat och humanistiskt mentorskap. Den andra 

processen för språkinlärning som presenteras i resultatet är genom den nyanländas deltagande 

i diverse sociala sammanhang och informella möten. Ett problem med detta som nämns av 

några handledare är en ovilja från de nyanställdas sida att interagera på svenska när det finns
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 andra personer på arbetsplatsen som talar deras modersmål. Detta är ett dilemma som även Lai 

et al (2017) beskriver i deras studie, och där menar man att personer som har drabbats av det 

som Austin (2005) benämner ”dubbel-chock” ofta drar sig till personer med liknande bakgrund 

eller kultur för att minska denna ångest av att inte passa in. En sak som anges dämpa denna 

ångest på företagen är handledarnas fokus på stöttning och förståelse, vilket i denna studie 

framkommer som saker handledarna själva anger som viktiga i sina roller.  

 
Vid frågan om processer för inkludering, som i resultatet främst relaterades till dimensionerna 

genomskinlighet och förhandlingsbarhet, återfinns många liknande tankegångar som 

presenterats i avsnittet för tidigare forskning. Bland annat nämner informanterna i denna studie 

att utvecklingsmöjligheterna för de nyanlända på företaget begränsas på grund av deras 

språkliga kunskapsnivå. Precis som Lai et al (2017) beskriver berättar handledarna i denna 

studie att några av de anställda når ett ”glastak” när högre krav sätts på att kunna kommunicera 

väl och behärska de övriga ”mjuka” värden som Lai et al nämner. Dessa mjuka värden, 

exempelvis att förstå företagets policys och säkerhetsrutiner, arbetas övergripande med på de 

studerade företagen genom att dessa frågor introduceras vid starten av en anställning. Senare 

diskussioner kring dessa för djupare förståelse genomförs sällan, i alla fall när det kommer till 

frågor om normer och värderingar. Likt Austins (2005) studie av apotekarstudenter i Canada 

skulle en slutsats kunna dras att handledare skulle tjäna på att använda sig av ett mer kritiskt-

konstruktivistiskt ledarskap som beskrivs av Wang & Odell (2002), där djupare diskussioner 

om dessa frågor skulle uppmuntras för att öka lärandet hos de nyanlända och därmed även deras 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Hänvisat till bristande språkkunskaper hamnar några av de nyanlända på enklare 

arbetsuppgifter där språket inte är lika viktigt, vilket framkommer i resultatet. Resultatet av 

detta kan, som Mahmus et al (2014) beskriver, skapa en frustration som i värsta fall alienerar 

den nyanlände från resten av arbetsgruppen vilket ytterligare försvårar processer för 

inkludering. Det kan även, vilket visas i resultatet, leda till en tristess som gör att personen inte 

vill arbeta kvar på företaget. Att på detta sätt inte tillhöra gemenskapen på samma sätt som 

övriga anställda skulle även kunna påverka motivationen till språkinlärning, hänvisat till 

Northons (2000) teori om investering i en föreställd identitet inom företaget. Om den nyanlände 

får svårare att föreställa sig en plats på företagen där denne kan utvecklas och skapa ett starkt 

socialt kapital kommer motivationen för att nå denna plats genom att lära sig språket troligtvis 

att minska. Att känna att man är delaktig i en övergripande gemenskap med gemensamma



 39 

 intressen och behov är en aspekt i Wengers (2000) Gränsland som behövs uppfyllas för att två 

praktikgemenskaper ska kunna utveckla goda lärandeprocesser, och att detta inte alltid uppfylls 

visar på att mer fokus inom yrkesintroduktioner med fördel kan läggas på aktiviteter som rör 

förhandlingsbarhet.  

 
En annan slutsats som dras av detta är att även företag inom industrisektorn behöver arbeta 

aktivt med djupare språkförståelser, och förståelse av ”mjuka värden” så som Lai et al (2014) 

beskriver det. Denna relevans förstås ytterligare när man tittar på utvecklingen som har skett av 

industri- och tillverkningssektorn i det postindustriella samhället, vilket presenteras i 

bakgrunden (se s. 4 - 5). Tidigare forskning av handledning av nyanlända har dominerats av 

studier inom vården och andra akademiska yrken, och i dessa studier har vikten av en trygghet 

och tillit mellan handledaren och lärlingen varit en av de viktigaste aspekterna för en lyckad 

upplärning. Men precis som Hoffmeister et al (2011) anger i sin studie så styrks även här att 

dessa egenskaper eftersöks även hos handledare inom industrin, vilket har diskuterats här 

tidigare. Att kunna bygga upp ett förtroende och tillit mellan handledare och nyanställd kanske 

till och med är viktigare inom industrisektorn, i alla fall när det kommer till den omdebatterade 

frågan om säkerhet. Införs aktiviteter för att djupare diskutera ”mjuka värden” kanske den 

osäkerhet och brist på tillit som några respondenter anger kring säkerhet skulle kunna minskas, 

framförallt om frågor kring säkerhetsrutiner tas upp och diskuteras på en djupare nivå.  

 

För att besvara den sista frågeställningen om vilka förutsättningar yrkesintroduktioner ger för 

nyanländas arbetsplatslärande så behöver resultatet på första frågeställningen om hur 

yrkesintroduktioner förespråkas gå till diskuteras ihop med övriga resultat. Genom en 

textanalys av YA-delegationens dokument med riktlinjer drogs slutsatsen att handledare bland 

annat bör förbereda arbetsplatsen på olika sätt. Detta visar en idé av att handledningen ska 

uppmuntra till deltagande från hela arbetsplatsen, vilket tyder mer på en handledare som 

mäklare som Wenger beskriver det, än som en lärare som förmedlar kunskaper till en novis 

enligt Vygoskiljs (1934/1999) teori. Som tidigare har diskuterats fattas dock instruktioner och 

förslag på aktiviteter som behandlar dimensionen för förhandlingsbarhet.  

 

Med övriga tidigare slutsatser i åtanke kan därmed en sista slutsats dras, nämligen att även om 

yrkesintroduktioner av nyanlända på industrier hade följt dessa statliga riktlinjer till fullo så 

hade handledningen ändå inte motsvarat ett mäklarskap så som Wenger beskriver det. Detta 

framförallt då processer för inkludering och förhandlingsbarhet även i stöddokumenten lyser
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 med sin frånvaro. Även om konkreta råd ges för att utveckla språkkunskaperna hos de 

nyanlända, vilket i sig skulle kunna bidra till att dessa personer får mer inflytande i möten och 

förhandlingar, så ges inga specifika tips på hur möten för utbyte av kunskaper ska struktureras 

för att diskussioner ska nå en kritisk-konstruktivistisk nivå, och där ”mjuka” värden kan 

diskuteras. Inte heller ställs några krav på att handledare ska genomgå utbildning för att bättre 

kunna främja dessa processer, och inga krav ställs egentligen på hur mycket en person på 

yrkesintroduktion ska lära sig enligt rapporten från SOU (2018).  

 

Sammantaget av detta framkommer att lärandet i handledarprocessen till mestadels liknar 

Vygotskiljs lärare/elev-förhållande, vilket innebär en relation med ensidigt utbyte av kunskap 

där det är den nyanlända som ska läras upp och integreras i den nya arbetsmiljön. Detta istället 

för en handledning som Wenger liknar vid ett mäklarskap, där olika praktikgemenskaper 

uppmuntras till att utbyta kunskaper med varandra och dessa kunskaper effektivt tas tillvara på. 

Som studien har visat skapas dock flera förutsättningar för arbetsplatslärande inom 

yrkesintroduktioner, så som stöttning från handledare i praktisk upplärning och inlärning av 

specifika yrkesbegrepp. Men om varken staten eller företagen själva kan stötta handledare i hur 

olika människors kunskaper kan tas tillvara på och hur mångfald ska utnyttjas så blir språket 

inom industrier inte bara en säkerhetsfråga, utan en samhällsfråga.  

 
7.2	Förslag	på	fortsatt	forskning		

Denna studie har bidragit till kunskap inom ämnet kring handledning av nyanlända inom 

industrisektorn, som har visat sig utgöra en kunskapslucka inom den svenska forskningen. 

Studiens fokus på språk och språkinlärning har även visat på vikten av att arbeta aktivt med 

språkinlärning på en djupare nivå vid yrkesintroduktioner, detta för att kunna öka den 

nyanländas inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Studien har även visat på vinster så väl 

som utmaningar vid yrkesintroduktioner när det kommer till lärande. Dessa utmaningar påvisas 

främst grunda sig i brist på kunskap och möjligheter hos handledare att främja tillfällen för 

utbyte av kunskaper mellan både handledare och nyanländ, så väl som den nyanlända och 

arbetsplatsen i övrigt. 

 

Ytterligare undersökningar skulle med fördel kunna göras på stora industriföretag som besitter 

hög grad av automatisering för att öka kunskapen i hur säkerhetsfrågor kan arbetas med 

gällande språket hos nyanlända. I metodavsnittet diskuteras svårigheten med att få tag på just 

stora industriföretag som väljer att ta emot nyanlända på yrkesintroduktioner, så en djupare
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analys över vilka språkkunskaper som egentligen är legitimt att kräva i förhållande till 

säkerhetsfrågor skulle även vara intressant att göra. Då endast ett stort industriföretag här gavs 

tillgång till gick inte i denna studie att genomföra någon större jämförelse mellan företagen i 

denna fråga.  

 

På grund av studiens begränsade tidsram och omfattning valdes att endast intervjua handledare 

i den mäklarrelation som Wenger (2000) presenterar och som utgör en viktig del i lärandet inom 

Gränslandet. Intressant vore att även intervjua personerna som är anställda på dessa 

yrkesintroduktioner, de nyanlända, för att ge deras perspektiv på inlärningsprocessen. Även 

övriga medarbetare vore ett intressant studieobjekt för att se i hur stor utsträckning arbetsplatsen 

inkluderas i handledningen. För att ytterligare undersöka frågeställningen kring vilka 

förutsättningar för arbetsplatslärande olika yrkesintroduktioner ger, vore även en kvantitativ 

studie som visar hur många nyanlända som faktiskt får fast anställning efter olika typer av 

yrkesintroduktioner vara intressant att utföra.  
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9.	Bilagor		
Bilaga	1	-	Samtyckesformulär	

 
Samtyckesformulär 

Uppsala universitet 
Student: Rebecca Claesson 
                 
Till berörda deltagare 
 
Medgivande för deltagande i en studie om framgångsfaktorer för arbetsplatslärande och 
språkinlärning i yrkesintroduktionsutbildningar och praktikplatser för nyanlända. 
 
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att bringa kunskap i vilka faktorer som bidrar till ökat 
arbetsplatslärande för nyanlända inom den privata sektorn, med fokus på språkinlärning. 
Arbetet är en del av ett examensarbete på C-nivå i kursen Pedagogik med inriktning mot 
vuxna och arbetsliv. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med 6 - 8 st handledare på ett antal olika 
företag som efter genomförandet kommer att analyseras. Intervjuerna kommer att ta ca 45 - 
60 minuter och frågorna kommer att kretsa kring upplärning av arbetsuppgifter, introduktion 
och språkinlärning. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 
kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på 
de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Även uppgifter som kan 
röja företagets anonymitet kommer i största möjliga mån att exkluderas. Alla personuppgifter 
och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning, EU:s 
dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). 
 
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 
i undersökningen.  
 
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 
intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  
 
Datum  __________________________________________ 
 
Underskrift    __________________________________________ 
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Bilaga	2	-	Intervjumall	
 
Intervjumall 
Inledande frågor 
Vilken är din roll på företaget? 
Hur blev du handledare?  
Hur länge har du varit handledare? 
Har du tidigare agerat som handledare? 
 Om ja, på vilket sätt? 
Hur länge har företaget tagit emot personer på YA-anställningar? 
Hur har dessa personers eventuella framtid i företaget sett ut (generellt)? 
 
Frågor kring handledarrollen 
Hur har din roll som handledare sett ut? 
 Allmänt? 

Arbetsuppgifter i detalj? 
Har du fått någon utbildning kring handledarskapet? 
Har du fått ta del av något stödmaterial kring handledningen? 

Om ja - hur har detta material sett ut? 
Har material från YA-delegationen använts? 

Om ja - på vilket sätt? 
Vilken roll har eventuellt material haft under handledningen? 
Hur har eventuell planering inför handledningen sett ut? 
 
Frågor kring upplärning av uppgifter 
Vilken anser du är din viktigaste roll som handledare? 
Vad ligger huvudfokusen på i handledningen? 
Hur utvärderas den YA-anställdes tidigare kunskaper och erfarenheter? 
Hur tillgodotas dessa kunskaper och erfarenheter?  
Vad arbetas mest med? 
 Praktiska aspekter? 
 Sociala aspekter? 
Beskriv hur handledningen av arbetsuppgifter går till.  
Hur sker utbyte av kunskaper mellan dig som handledare och personen du handleder? 
Hur hanteras felaktigheter?  
Hur uppmuntras ett bra arbete? 
 
Frågor kring språkinlärning 
Hur tänker du kring språkinlärning? 
Har språkinlärning arbetats aktivt med under handledningen? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 Om nej, har detta efterfrågats av individen? 
Hur ser du på vikten av språkkunskaper för det praktiska arbetet? 
 Hur ser avdelningen på detta?
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Hur ser du på vikten av språkkunskaper för den sociala gemenskapen? 
 Hur ser avdelningen på detta? 
Har det uppstått några missförstånd eller meningsskiljaktigheter på grund av bristande 
språkkunskaper? 
 Om ja, hur har du/arbetsplatsen agerat i dessa fall? 
I vilken mån har de YA-anställda fått tagit del av lärande på arbetsplatsen, i hänseende till att 
15% av arbetstiden ska bestå av en lärandedel?  
Hur har denna lärandedel sett ut? 
 
Frågor om förutsättningar på arbetsplatsen 
Hur introduceras den YA-anställde till gruppen? (tillfällen för att lära känna varandra och 
förstå varandra etc) 
Beskriv hur den YA-anställde får ta del av företagets kultur, normer och värderingar. 
Arbetas det på något sätt arbetas det praktiskt med detta? 
 Om ja, på vilket sätt? 
Hur pratar man kring dessa frågor i gruppen i stort? 
Hur får ni (handledare och övriga anställda) får ta del av den YA-anställdes kultur, normer 
och värderingar? 
Hur tänker du kring förberedelse av arbetsplatsen inför handledningen? 
Vilka tillfällen erbjuds arbetsgruppen för diskussioner eller utbyte av kunskap? (Fikaraster, 
veckomöten, uppstartsmöten för dagen etc).  

Hur är dessa tillfällen strukturerade? 
Finns några andra utbildningsaktiviteter/tillfällen för de anställda? 

Hur är dessa tillfällen strukturerade? 
På vilket språk genomförs dessa aktiviteter? 
Vilken roll har övriga medarbetare i handledningen? 
Har övrig personal fått ta del av stödmaterial (exempelvis för språkinlärning?) 
 Om ja, hur arbetades detta med? 
 Om nej, hur resonerar ni kring detta val? 
 
Avslutande frågor 
Vilka svårigheter ser du med handledarskapet? 
Vilka möjligheter ser du med handledarskapet? 
Några övriga kommentarer?
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Bilaga	3	-	Språkliga	utmaningar	på	arbetsplatsen	-	Planeringsunderlag	
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Bilaga	4	-	Underlätta	språkinlärning	-	fakta	och	länkar	

 
 

 

11. Underlätta språkinlärning 
– fakta och länkar 
 
Språkinlärning påverkas av:  
x motivation  

x skillnaden mellan modersmålet och det svenska språket 

x ålder och utbildningsbakgrund 

x faktorer som bemötande, kontakt med svenskar och det nya språket, stress 
och annat  

Du underlättar språkinlärning genom att: 
x tala tydligt och långsamt 

x använda vardagliga ord 

x upprepa viktiga budskap, gärna med nya ord 

x lyssna, fråga om du inte förstår och bekräfta med egna ord att du förstått 
vad den nyanställde sagt 

x ta det lugnt även i stressiga situationer 

x utmana den nyanställde med arbetsuppgifter som kräver muntlig 
kommunikation  

Användbara länkar: 
 
Lexikon på många språk http://lexin.nada.kth.se/lexin   
 
En handbok för arbetsplatser som vill stärka språkutveckling och 
kommunikation ”Bättre språk, bättre omsorg” kan laddas ner på: 
www.aldrecentrum.se/Utbildning1/Sprakutveckling-och-
arbetsplatslarande/Material/ 
 
Broschyr om språkutveckling på arbetsplatsen i arbetet ”Språket - språngbräda 
till högre kompetens” kan laddas ner på: 
www.aldrecentrum.se/Utbildning1/Sprakutveckling-och-
arbetsplatslarande/Material/ 
  
För den nyanställde: 
 
Webbplats med många länkar för den som studerar svenska 
http://digitalasparet.se  
  
Klartext; nyheter från Sveriges Radio på lätt svenska 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=493  
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Bilaga	5	-	Samtal	om	språkkunskaper	med	nyanställd	-	Frågeunderlag	
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12. Samtal om språkkunskaper med nyanställd 
– Frågeunderlag  
I början av anställningen är det bra att sätta dig in i den nyanställdes språkkunskaper. Det ger dig 
en bättre förståelse för vilket språkligt stöd som kommer att behövas. Den nyanställde känner sig 
också tryggare med att fråga om ord och uttryck hen inte förstår. 
 
Nedan finns förslag på frågor som du kan ställa. Fyll i den nyanställdes svar och följ upp för att 
se om språkutvecklingen går framåt. 
 

Vilka språk talar du? 
 

 

Vilket språk är du bäst på? 
 

 

Vilket språk kommer sedan? 
 

 

Tycker du att du behöver förbättra din 
svenska? 

 

Vad skulle du vilja förbättra med din 
svenska? 
 

 

Vad är svårast i svenskan med tanke på: 
Prata/läsa/skriva/lyssna 
 

 

Har du gått på kurs i svenska?  
 
Var den bra? Vad var bra/dåligt? 
 

 

Skulle du vilja gå på kurs i svenska?  
 
Vilken typ av svenskkurs skulle passa dig? 
 

 

Hur fungerar kommunikationen på svenska 
på jobbet? 
 

 

I vilka situationer är det lättast att prata 
svenska, tycker du? 
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Bilaga	6	-	Att	säkerställa	förståelse	och	korrigera	språket	
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13. Att säkerställa förståelse och korrigera 
språket  
Om den nyanställde behöver stöd i det svenska språket finns flera sätt att samtala kring 
språket för att säkerställa att man förstår varandra. Du kan exempelvis fråga: 
x Hur menar du? 

x Menar du…? 

x Vet du vad … betyder? 

x Förstår du vad jag menar? 

x Förstår du den här instruktionen? 

Ibland är det en fördel att låta den nyanställde själv reflektera över språket. Du bör 
därför ta dig tid att låta den nyanställde återberätta information och instruktioner.  
Då kan du exempelvis fråga:  

x Vad tror du jag menar när…? 

x Vad tänker du att den här skylten/symbolen/texten betyder? 

x Vad är viktigt att tänka på när..? 

Exempel på olika sätt att korrigera 

Den som lär sig språket kan ha hjälp av att du som handledare kan korrigera när det blir 
fel.  
Här är några exempel på olika sätt att rätta språket: 
 
Att komma överens om förståelse 
A: Idag, nej jag menar dagen före igår 
B: Vad menar du? 
A: Dagen före igår. Vad heter det på svenska? 
B: I förrgår. Du menar i förrgår tror jag 
 
Att göra en omformulering  
A: Jag kan hantera ..med stress 
B: Menar du stresstålig? 
A: Stresstålig….. 
B: Du tål stress, du är stresstålig, menar du det? 
A: Ja 
 
Inbäddad korrigering 
A: går du på sfi? 
B: jag går till med sfi där bor jag  
A: du går på sfi där du bor?  
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