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1. Inledning  

Som etnolog/antropolog student har jag ofta funderat över hur vi kan applicera vår 

akademiska kunskap utanför universitets ramar. Tidigare har jag varit i kontakt med 

Interkulturell Kommunikation (IKK) och varit medveten om att det är ett potentiellt 

utbildnings- och yrkesval om man vill hjälpa människor hantera kulturella skillnader i fysiska 

möten. Som antropolog/etnolog student har jag senare kommit i kontakt med andra 

förhållningsätt till kultur vilka jag insåg borde platsa inom samma kulturanalytiska bransch. 

När jag väl bestämde mig för att undersöka saken visade det sig mycket riktigt. Både 

antropologer och IKK- utbildade personer befann sig på samma arbetsmarknad. En 

arbetsmarknad vilken jag i denna uppsats kommer undersöka noggrannare för att se hur 

kulturbegreppet kan och får uppmärksammas inom en kulturanalytisk bransch.  

  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är: att undersöka hur kultur uppmärksammas och förmedlas inom 

en kulturanalytisk bransch, som baseras på antropologi och interkulturell kommunikation i 

avsikt att hjälpa personer att hantera möten med personer från andra kultursfärer. För att 

besvara syftet frågar jag mig:  

Vilka inriktningar på verksamheter kan man finna inom den kulturanalytiska branschen? Hur 

kan och får akademisk kunskap om kultur och kulturell medvetenhet förmedlas i mötet med 

kunden? Vilka diskurser påverkar hur kultur uppmärksammas och förmedlas på den 

kulturanalytiska marknaden? Vilka problem och möjligheter går att finna i branschens sätt att 

arbeta med kulturbegreppet? 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet har gjorts av antropologen Tommy Dahlén (1997). Dahlén har 

under sin doktorsavhandling utfört ett fältarbete i USA på en arbetsmarknad baserad på IKK- 

kunskap. Där deltog han i konsulters arbeten, föreläsningar och workshops under konferenser, 

mässor och kurser m.m. Avhandlingens syfte är att beskriva den interkulturella marknaden. 

Hur konsulter ”packeterar och marknadsför” sina tjänster och varor och hur det påverkar 

kulturbegreppet samt konsulternas egen syn på vad som krävs för att de ska vara 

professionella IKK konsulter.  
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   Under mitt fältarbete har jag inte kunnat närvara på konferenser, workshops och 

föreläsningar i den mån jag önskat och därmed inte fått uppleva arbetsmarknadens krav 

personligen. En etnologs och antropologs styrka är att kunna jämföra vad ens informanter 

säger i förhållande till hur de agerar i verkligheten. Dahléns avhandling kommer därmed 

fungera som ett bra komplement då jag kan ställa mina informanters utsagor mot bakgrunden 

av hans antropologiska insikter om arbetsmarkandes krav. 

   Dahléns avhandling är från 1997 och har därmed några år nacken. Jag anser ändå hans 

forskning som relevant i och med att resonemangen styrks och vidareutvecklas av mer aktuell 

forskning. I ”Intercultural Communication and Ideology” (2011) anlägger Adrian Holliday ett 

postmodernt perspektiv och dekonstruerar ideologier och teorier som ligger till grund för hur 

kultur kan uppfattas inom interkulturell kommunikation. Där går han bl.a. in djupare i samma 

diskussion kring stereotypisering som Dahlén tar upp. Det jag fann mest intressant i Hollidays 

forskning är hur han undersöker hur vi ständigt förhåller oss till diskurser i samtal om kultur. 

På samma sätt som jag kommer använda mig av Dahlén för att komplettera min insyn i 

arbetsmarknaden, kommer jag använda mig av Hollidays resonemang för att lyfta fram 

diskurser jag inte kunnat greppa genom eget insamlat material. 

   Dessa studier analyserar ur ett antropologiskt/sociologiskt perspektiv hur interkulturell 

kommunikation kan appliceras på en arbetsmarknad som motsvarar den kulturanalytiska 

bransch jag undersökt. De breddar min kunskap inför denna studie då jag kommer jämföra hur 

antropologisk- och IKK- kunskap påverkar hur informanterna uppmärksammar och förmedlar 

kulturbegreppet på en kulturanalytisk marknad. Samt breddar min kunskap om den 

kulturanalytiska branschens krav och dess närvarande diskurser.    

Teori 

I Bruket av kultur (2005) skriver Magnus Öhlander att kultur är ett begrepp med oändligt 

många definitioner. Från att ha sitt ursprung i ordet cultura, att odla, har det under årens lopp 

tillskrivits ett flertal olika betydelser och formats till ett mycket komplext begrepp. Vilken 

mening begreppets tillskrivs växlar beroende på kontext (Ibid: 17). I denna uppsats har jag 

valt att fokusera på hur mina informanter uppmärksammar och förmedlar kultur på den 

kulturanalytiska marknaden, för att kunna se vilken mening kulturbegreppet ges i kontexten 

av en kulturanalytisk marknad. För att göra detta har jag valt att dekonstruera kulturbegreppet 

och se vilken mening det tillskrivs av mina informanter. Därefter kommer jag använda mig av 

Foucaults maktanalytik för att göra en diskursanalys:  
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   Makt utgår enligt Foucault från vetande, kunskap om människan och omvärlden (Lindgren 

2007: 349 ff). Makt är att ha tolkningsföreträde och kunna kategorisera sin omvärld och 

därmed bestämma hur saker och ting ska vara. Vetandet är det som bestämmer hur/ vad 

någonting är och i en relation mellan två subjekt fastställs kategoriseringen av det subjektet 

som innehar mest makt och därmed tolkningsföreträde. Makt hänger samman med vetande 

och vad som är legitimt vetande fastslås enligt Foucault av en diskurs. (Ibid: 349 ff) 

 

 Diskurs är en regelstyrd framställning av utsagor begrepp, teser och teorier som tillsammans 

formulerar en giltig föreställning om hur någonting kan beskrivas/förklaras. Rör man sig 

utanför en given diskurs ramar uppfattas man som ”icke- trovärdig”, man beskriver världen på 

ett sätt som inte anses sant.(Lindgren 2007:349 ff) Med regelstyrd menas det enkelt att 

diskursen har formats av subjekt och historiska och kulturella företeelser. Diskursen är en 

öppen struktur, d v s föränderlig (Ibid:349 ff), vilket jag tolkar som att vad som kan och inte 

kan sägas inom en given diskurs är tidsbundet.  

 

En diskursiv formation är den uppsättning påståenden som tillsammans skapar den legitima 

kunskap som avgör hur omvärlden får/inte får beskrivas och kan eller inte kan upplevas inom 

en given diskurs. En diskursiv praktik är de sätt vilka subjekten omsätter påståendena inom en 

diskursiv formation i handling d v s hur de agerar utefter de påståenden som beskriver hur 

världen får/inte får upplevas. Olika diskursiva formationer har därmed olika regler för hur 

världen får och kan erfaras vilket skapar olika handlingsmöjligheter beroende på 

diskurs.(Lindgren 2007:349 ff) De sammanlänkande påståenden som en viss diskursiv 

formation består av tolkar jag bestäms till stor del av de subjekt som historiskt sätt har haft 

mest makt och tolkningsföreträde, tillsammans med de subjekt som har det just nu.  

 

   Genom att använda mig av en diskursanalys kan jag undersöka vilka utsagor begrepp, teser 

och teorier informanterna förhåller sig till i framställningen av kultur samt se hur de 

omvandlar dessa påståenden till handlingar. Det ger mig möjligheten att tolka deras 

handlingsmöjligheter att uppmärksamma och förmedla kulturbegreppet så som de själva 

önskar på den kulturanalytiska marknaden.  
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Metod, material och reflexivet  

Huvudmaterialet kommer från mitt fältarbete då jag utförde intervjuer, observationer och 

deltagande observation. Ett fältarbete karaktäriseras av att forskaren befinner sig i en social 

och fysiskmiljö med anknytning till det ämne han/hon vill undersöka (Kaijser och Öhlander 

2011:37). Två av mina intervjuer genomfördes på caféer valda av informanterna, en informant 

intervjuade jag i hemmet efter att ha besökt henne på kontoret två gånger. En intervju valdes 

gemensamt av informant och mig att hållas på universitet. Hos AFS Interkulturell 

Kommunikation hade jag först ett kortare informationsmöte och deltog sedan i personalens 

lunchrast. Utöver besöket utförde jag även två kompletterande telefonsamtal. Min danska 

informant intervjuade jag över Skype vilket kan ses som ett vanligt telefonsamtal med 

skillnaden att vi använde oss av datorer istället för telefon. Förutom intervjuer deltog jag även 

aktivt, d v s gjorde deltagande observationer, under en av mina informanters föreläsningar på 

Stockholms Internationella Högskola, och hade efteråt en informell fika utan ljudupptagning.   

   En intervju kan ses som en kommunikation mellan två människor där den ene ställer frågor 

och den andra svarar. Det kan liknas vid ett samtal men skiljer sig genom att det som sägs 

upptecknas (Ibid:88 f).  Alla intervjuer tog inte plats inom den fysiska miljö där informanterna 

arbetar men de frågor vi samtalade kring och våra gemensamma erfarenheter av 

kulturanalytiska ämnen skapade en miljö där ämnet var centralt. Med ordet kulturanalytisk 

syftar jag på sammanhang då kulturbegreppet ges en analytisk status ”kan fungera som 

förklaring till människors tankesätt och handlingar (Öhlander 2005:21)”. Kulturanalytisk var 

det ord de flesta av mina informanter självmant använde för att beskriva den kunskap de 

förvaltade.  

   Intervjuerna varade mellan 50 min till 1 h 20 min och var av kvalitativ art  

d v s att man genom individbaserade intervjuer söker kunskap om kulturella mönster och det 

mänskliga livet som endast enskilda individer har svar på (Fägerborg 2011:96). Undantaget 

var AFS där jag som sagt fick komplettera med telefonsamtal samt utgå från deras 

informationsfolder. Förutom informationsfoldern har jag använt mig av Holliday (2011) och 

Dahlén (1997) som skriftliga sekundärkällor och kompletterat viss kunskap genom internet.   

   Alla mina informanters sätt att betrakta kulturbegreppet på har jag valt att sammanfatta som 

kulturell medvetenhet: De ord eller metoder mina informanter använder sig av för att 

uppmärksamma och förklara kultur i möten med en annan kulturell sfär. För att analysera 

vilken innebörd kulturbegreppet ges på den kulturanalytiska marknaden tänker jag utifrån 

mina intervjuer och observationer bryta ner begreppet och dela in det i teman. Billy Ehn och 

Orvar Löfgren (2001) i Kulturanalyser beskriver tematisering som en bra analytisk metod för 
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att ifrågasätta det allt för välbekanta (Ibid: 31). Genom att i efterhand betrakta ett begrepp från 

olika perspektiv kan man uppmärksamma de betydelser som undgår en under fältarbetets 

gång. Jag har under genomgången av mitt material konsekvent försökt återge de teman och 

begrepp jag funnit centrala från informanternas perspektiv. Som insamlare och 

sammanställare av material är man alltid med och påverkar vilka teman som lyfts fram, men 

genom att utgå från informanternas perspektiv återges en mer nyanserad bild av verkligheten.   

   Mitt fältarbete påbörjades den 10 februari 2012 när jag tog kontakt med den person som 

kom att bli min inkörsport på fältet, och avslutades 27 mars genom intervju med samma 

person. Däremellan har jag utfört ungefär en intervju eller observation per vecka i Uppsala/ 

Stockholmsområdet med undantag av Skype intervjun. Då befann jag mig i Uppsala och min 

informant i Danmark. Trots att fältarbetet har varit förlagt under en relativt lång tidsspann i 

förhållande till antal intervjuer har det varit intensivt. I och med universitets agenda kunde 

inte förberedelserna påbörjas förens samma dag jag tog kontakt med första informanten. Det 

kan ses som både positivt och negativt. På ena sidan vet man inte riktigt vad man letar efter 

när man slänger sig ut i ett främmande fält. På andra sidan öppnar det upp för saker man 

annars skulle missat då man går in med ett bestämt mål. Frågeschemat, mina nedskrivna 

förslag på teman och frågor att ställa under en intervju (Fägerborg 2011:98 ff), kom till stor 

del att utformas av mina egna funderingar och det som mina första informanter lyfte fram som 

viktigt. Frågor jag trodde skulle vara relevanta visade sig opassande och svaren jag fick gav 

upphov till nya funderingar.     

   Informanterna är alla i vuxen ålder, vissa yngre än andra, och har en utbildning inom 

antingen antropologi eller interkulturell kommunikation. Att jag endast har en manlig 

informant beror dels på att jag under fältarbetet lät en informant ledslaga mig till nästa s k 

snöbollseffekten (jfr Fägerborg 2011: 102). Endast två av mina informanter har ingen länk till 

någon av de övriga. Sedan eftersträvande jag inte aktivt en jämvikt mellan kvinnor och män. 

Mitt mål var att se vilka jag kunde komma i kontakt med inom denna kulturanalytiska 

bransch. Den ojämna könsfördelningen är självklart intressant i sig men för att undersöka 

kulturbegreppet ur ett genusperspektiv skulle jag önska en jämnare könsfördelning, mer tid 

för att ställa kompletterande frågor och mer utrymme för en grundligare analys. Därmed valde 

jag att utesluta ett genusperspektiv för att ge utrymme åt de temana jag fann som mest 

centrala.  

   Alla informanter och deras företag är anonymiserade uppsatsen igenom och citaten är 

redigerade så att endast ord och inga övriga ljud är återgivna. Jag har även redigerat meningar 

och förtydligat vissa upprepningar och slangord som liksom och typ för att göra texten mer 
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flytande.  /…/ betyder att jag klippt bort delar av intervjuer eller hoppat över ord som inte är 

väsentliga i intervjun eller för att redovisa mina resonemang. Jag har även lagt in 

kompletterande ord inom parentes() för att förtydliga vad informanterna pratar om då citaten 

endast är en del av en längre utläggning. Alla citat är på svenska förutom min danska 

informants. Intervjun utfördes på engelska och att översätta skulle lätt kunna förvränga hans 

ord och budskap. I en dialog har jag valt att skriva ut första bokstaven i mitt respektive 

informanternas namn, t.ex. A: ,.. för att visa vem som säger vad.  

   AFS Interkulturell kommunikation valde jag att namnge i och med att det är en ideell 

organisation som lätt känns igen genom beskrivningen av vad de gör. Min informants 

anonymitet upplever jag dock ej som hotad i och med att det är en stor organisation.  

Disposition 

Jag i uppsatsen kommer dekonstruera kulturbegreppet för att se vilken mening mina 

informanter tillskriver det inom kontexten av en kulturanalytisk marknad. Genom att använda 

mig av en diskursanalys kommer jag se vilka utsagor begrepp, teser och teorier informanterna 

måste förhålla sig till i framställningen av kultur, och försöka tolka deras möjligheter att 

använda kulturbegreppet så som de själva önskar inom en kulturanalytisk bransch. 

   För att göra detta kommer jag i kapitel två ”Presentationen av branscherna” presentera mina 

informanter och deras respektive inriktningar. Sammanfatta vad som knyter dem till den 

kulturanalytiska arbetsmarknaden. Därefter i kapitel tre ”Kulturbegreppet” kommer jag 

dekonstruera kulturbegreppet genom att bryta ner ordet kulturell medvetenhet i teman vilka 

jag fann viktiga för informanterna i sin framställning av kultur. I kapitel fyra, fem och sex, 

”Teorins och ämnenas inverkan på kulturbegreppet”, ”Att förhålla sig till arbetsmarknadens 

villkor” och ”Att sälja kulturskillnader”, kommer jag fördjupa mig i de teman jag 

uppmärksammat i kapitel tre och se vilka närvarande diskurser som ligger till grund för hur 

mina informanter förhåller sig till kulturbegreppet. För att sedan slutgiltigt besvara mitt syfte 

och frågeställningar i kapitel sju i en ”Slutdiskussion”. 
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2. Presentation av Branschen 

Min resa in i detta kulturanalytiska fält gick av stapeln när jag kontaktade Erica. Erica är VD 

för ett Kulturanalytiskt företag och är vad jag väljer att benämna som kulturkonsult; en person 

som på något sätt arbetar med att hjälpa människor förbereda sig inför mötet med en annan 

kultursfär. Inom denna kulturanalytiskabransch träffade jag på många kulturkonsulter som 

alla hade sina egna nischer vilka jag nu kommer presentera i detta första analyskapitel.  

Barnens konsult 

Erica är VD för ett företag (BK) som inriktar sig på att hjälpa barn hantera förändringen som 

sker vid en utomlandsflytt. Deras målgrupp är företag vars anställda som utlandsstationeras 

väljer att ta med sig hela familjen och är i behov av kunskap kring hur barnen kommer 

påverkas. Ericas och hennes företag, som består av fem personer, marknadsför sig som 

experter på Third Culture Kid (TCK). TCK innebär att barnen genom sin delvisa uppväxt 

utomlands uppnår en Third Culture Kid identitet, att de internaliseras av mer än en kultur 

under sina tidiga uppväxt år utan att känna full tillhörighet till någon av kulturerna. En 

uppväxt som kan leda till att barnen snarare får en tillhörighetskänsla till andra med samma 

bakgrund än till dem de lärt känna i de länder eller kulturer de där de har vuxit upp. 

(TCKworld) Elisa som också arbetar på BK förklarade TCK såhär: 

 

Man har inte en enda kultur i sitt beteende eller i sin kropp /…/ Blivit som en 

kamelont. Man har lärt sig så många olika (kulturer) att man inte riktigt vet vad 

man kallar hem. De här människorna, barnen eller de som är vuxna nu, delar då 

istället ett slags världsmedborgarskap /…/ Utvecklar ofta en… nästan en talang 

för att smälta in i olika miljöer, förstå olika språk och att känna sig hemma på 

många ställen.  

 

När vi pratar om BK, vad de gör och vad det grundar sig i, är förutom TCK förändring ett ord 

som ofta dyker upp. När jag ber Erica att mer konkret beskriva vad BF jobbar med svarar hon:  

 

…konkret ger vi barn möjligheten att få de verktyg (de behöver), för att kunna leva mellan 

kulturer och i förändring, och de gör vi på olika sätt. Vår vision är att barn som flyttar 

utomlands ska ”thrive”/…/ ”Götta sig” /…/ och vara globala världsmedborgare och inte 

fördöma utan komma dit och vara öppna.  
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Förändring är kärnan i hur BK jobbar och de ser kulturrelativism som ett ledmotiv, d v s ”lära 

om att olika samhällen har sin egen kulturella logik och att det inte är möjligt att förstå ett 

samhälle och dess invånare på ett tillfredställande sätt utan att ha kännedom om denna logik 

(Eriksen 2000: 42)”. De uppmärksammar att en förändring kommer ske och hjälper barnen att 

hantera de känslor som uppstår och på samma gång uppmuntrar dem till öppenhet. Erica 

betonar att förändring är något som sker även vid en flytt inom det egna landet. Det som 

förankrar dem i den kulturanalytiska branschen är att de är experter på Third Culture Kids och 

riktar sig till familjer som ska flytta utomlands. Erica själv har erfarenhet av att bo utomlands 

som ung. Hennes far var diplomat och de bodde under en tid i Bangladesh, Vietnam och USA. 

Alla som arbetar på BK har egen erfarenhet av att leva och bo i flera länder till olika grad. 

Elisa berättar att hon bott i London ett tag och rest runt men känner inte att hon har samma 

slags erfarenhet som de andra. Likt Erica har hon en akademisk utbildning med b.la. 

antropologi som bakgrund och det var genom antropologin som de båda kom i kontakt med 

begreppet TCK. Det var antropologiska studier som la grunden för BK men de använder sig 

även av IKK för att uppmärksamma förändring och uppmuntra kulturrelativism.   

Interkulturell Kommunikations Konsult 

Maya var den första personen jag fick kontakt med efter att ha träffat Erica. Hon är den som 

hjälper till med presentationen av interkulturell kommunikation inom BK. Maya är egen 

konsult utbildad med en Master of Science i Interkulturell kommunikation från USA. Hon är 

uppvuxen i Venezuela med en svensk mor, lettländsk far och bodde i Sverige tre år innan hon 

fick ett stipendium som tog henne till USA. I Sverige började hon arbeta som egen konsult 

efter 1967 och har bl.a. arbetat med utlandstjänsteförberedelser hos olika företag och var med 

vid starten av SAS Intercultural Program. Just nu håller hon föreläsningar och har 

konsultuppdrag då hon bl.a. gör analyser, diskuterar och löser problem, gör upplägg för t.ex. 

planering av utbildningar och deltar i konferenser. Under intervjun med Maya insåg jag 

ganska snabbt hur svårt det är att skilja mellan att vara en ”fristående föreläsande konsult” och 

att inneha ett ”konsulterande uppdrag”. Maya förklarar detta genom att göra en liknelse med 

en doktor:  

 

En doktor behöver inte undervisa, föreläsa eller beskriva eller någonting. Utan den 

går in och löser problemet /…/ När jag föreläser tycker jag inte att jag är 

konsulteraderande. Fast jag ÄR fristående konsult men det är olika vad man gör. 
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En del är rådgivning, en (är) föreläsning, en del är mentoring, en del är att 

undervisa och en del är att göra konsultarbete. 

 

I Svenska Akademins ordbok (SAOB) står det att konsultera kan översättas till att ”rådslå 

med ngn”, så hädanefter när jag skriver konsult menar jag en individ som får olika uppdrag 

inom det ämnet han/ hon är verksam inom medan att ha ett konsulterande uppdrag är att man 

som konsult går in som expert och hävdar sin professionella åsikt för att belysa hur ett 

problem ska kunna åtgärdas.   

    Mayas förankring i den kultyranalytiska branschen är att hon är utbildad i Interkulturell 

Kommunikation vilket är ett eget kulturanalytiskt ämne där man fokuserar på 

kommunikationen i sig. Genom att se kultur som ”de referensramar man behöver för att tolka 

och förstå och gör sig förstådd” eller ”ett dynamiskt stödsystem för en gemensam 

meningstolkning av specifika beteenden” skalar man bort bl.a. mat, traditioner och attityder 

för att urskilja vad som är ett kulturellt resp. icke- kulturellt beteende. Poängen är att man vill 

underlätta för kommunikation när människor från olika kultursfärer möts.  

Dansk antropolog och Interkulturell utbildning 

Via Skype fick jag möjlighet att prata med Jacob, en dansk antropolog, som jobbar på ett 

företag beläget i Köpenhamn och Århus som förbereder dansk personal som ska 

utlandsstationeras och hjälper utländsk personal som stationerats i Danmark. Likt Maya 

använder de sig av en del interkulturell kommunikation men inte i den mån att de vill 

marknadsföra sig som experter inom ämnet. Efter att ha dubbelkollat kriterierna för vad IKK 

står för berättar Jacob att det inte riktigt stämde överens med hur de ser på kultur och att de 

istället föredrar begreppet ”interkulturell intelligens: 

 

We use the concept cultural intelligence a lot, we have started to use it more and 

more so we try to introduce what is an intelligent culture approach and then give 

them examples of what was a less intelligent approach to solve that case (Jacob). 

 

Jacob är egen konsult och förutom att jobba inom företaget skriver han bl.a. sina egna böcker, 

är kritiker och reviewer för en dansk tidning, samt hjälper studenter genom att ge konstruktiv 

kritik på deras skriftliga arbeten. Förutom att hjälpa till vid utlands- eller inlandsstationering, 

anordnar företaget workshops i generell kulturell förståelse, landsspecifik förståelse och 

formulerar manualer eller strategier åt företag efter att ha granskat deras kultur.  
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   Ett nyckelord som återkommer när Jacob beskriver vad de gör i företaget är ”kulturell 

medvetenhet”, vilket är ordet jag själv kom att använda mig av under samtalen med samtliga 

informanter för att belysa uppsatsens ämne. Innebörden av kulturell medvetenhet, vad man 

väljer att lägga för betydelse i det, kommer ligga till grund för dekonstruktionen av 

kulturbegreppet. 

Antropologi inom sjukvård och improvisationsteater  

Molly är egen konsult som främst föreläser om mångfald inom vården. Jag kontaktade henne 

efter att hört talas om att hon använder sig av drama för att belysa tvär -kulturell förståelse 

inom vården i syfte att förhindra misskommunikation i mötet med människor från 

minoritetsgrupper, och därmed öka kvalitén av deras vård. Min idé var att Molly själv 

arbetade med drama men det visade sig fel. Ursprungligen kommer Molly från Sverige men 

under sin barndom och uppväxt bodde hon ett år i London, hade ett utbytesår i Indonesien och 

bodde resterande år i USA.  Det var i USA hon påbörjade sin utbildning i socialantropologi 

vilket hon senare disputerade i tillbaka i Sverige. Till Sverige kom hon för att göra sig en 

akademisk karriär men fastnade istället på ett sjukhus i Stockholm, där hon fick chansen att 

jobba med kulturellera frågor inom vården. Frågor främst gällande mötet med människor av 

annan etnisk bakgrund än den svenska. Det var efter Molly påbörjat arbetet hon kom i kontakt 

med improvisationsteater: 

 

Bara av en slump att jag träffade en skådespelerska som jobbar med 

improvisationsteater och som hade blivit tillfrågad om att göra lite workshops 

angående mångfald… och vi började prata ihop oss och tänkte ut /…/ en show 

som vi skulle kunna göra, där jag skulle prata om vissa insikter från forskning och 

de skulle göra små scener där de illusterar saker och ting. 

 

Redan när Molly blev tillfrågad att jobba med kulturella frågor inom vården brann hon för att 

göra antropologin mer tillämpbar för alla att använda. Teatern är en möjlighet bland många 

där man omvandlar akademisk kunskap till något ”mer tillgänglig”, vilket alla mina 

informanter på ett eller annat sätt kämpar med. I dagsläget är Molly egen konsult men tar inte 

konsulterande uppdrag. Vad som framför allt knyter henne till den kulturanalytiska branschen 

är att hon vill göra antropologin mer tillämpbar genom att bl.a. utveckla pedagogiska metoder, 

som kan öka tvär-kulturell förståelse, samt erbjuda sig att föreläsa utanför akademins väggar 

och då främst inom vårdsammanhang. 
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AFS Interkulturell kommunikation 

AFS Interkulturell Utbildning är en ideel- organisation som ger ungdomar mellan 15 och -18 

år chansen att vara utbytesstudent i en annan kultur under ett år. En av deras grundtankar är: 

 

AFS är en internationell, ideell, politiskt obunden organisation som arbetar utan 

vinstsyfte. AFS erbjuder Interkulturell Utbildning för att hjälpa människor 

utveckla de kunskaper, de färdigheter och den förståelse som behövs för att skapa 

en mer rättvis och fredlig värld. (Eriksson: 2011)  

 

När jag pratade med Lotta, som är verksam inom AFS i Sverige, förklarade hon att en av de 

största skillnaderna mellan dem och många andra utbytesorganisationer är att syftet med deras 

utbytesår inte är att lära sig ett språk. De erbjuder även språkkurser men då är det endast 4-6 

veckor under sommaren. Under ett utbytesår ses språket snarare som en bonus när man lär 

känna den nya kulturen. Ungdomarna bor hos en värdfamilj i värdlandet och går i en vanlig 

klass i en lokal skola. Resan ska ge dem möjligheten att bekanta sig med en främmande kultur 

genom att bo och leva som en vanlig invånare. AFS startades 1914 som en frivillig 

ambulanskår i Frankrike av amerikaner som började transportera skadade under första 

världskriget till amerikanskt drivna sjukhus. Organisationen kom att utvecklas till en 

utbytesorganisation med mål att bidra till en fredligare värld och finns idag i 50 länder över 

hela världen. Här i Sverige började man med utbyten redan 1948. (Eriksson: 2011) 

   Innan elever åker anordnar AFS ett utreseläger och vid hemkomsten anordnas hemreseläger. 

För de gästande utbytesstudenterna anordnas ett välkomstläger och aktiviter under årets gång. 

Lägren som anordnas för ungdomarna är baserade på interkulturell kommunikation som ska 

ge dem verktyg att förbereda sig mentalt och praktiskt inför och efter resan. Organisationen 

arangerar även läger för volontärfamiljer och volontärer som stöttar och anordnar aktiviteter 

för utbytesstudenter. 

   Att jag väljer att räkna en ideell utbytesorganisation till den kulturanalytiska 

arbetsmarknaden kan låta besynnerligt men vid närmare eftertanke är det ganska logiskt. 

Ingen organisation kan existera utan medlemmar och AFS måste konkurera med andra 

organisationer som erbjuder utbytesår t.ex. språkkurser. Huvudantalet som arbetar inom AFS 

är volontärarbetare men det finns några få anställda. Lotta är en av de få och berättar att det är 

en fördel för volontärer om de har erfarenhet av eget utbyte eller liknande men att det inte är 

något måste. Hennes främsta merit är att hon själv var AFS student i Venezuela. Hon har även 

mycket annan erfarenhet av att bo utomlands i samband med studier och arbete under många 
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år. Ursprungligen är hon från Norge men nu bor och jobbar hon i Stockholm. Inom AFS finns 

även internutbildning inom IKK vilken hon har gått och certifierats i. 

 

Detta är de fem områden jag kom i kontakt med när jag begav mig ut för att se vad som fanns 

inom den kulturanalytiska branschen. Fem av mina sex informanter är egna konsulter och den 

sjätte jobbar inom en ideell förening. Jag har under presentationens gång varit inne på de 

områden som binder dem samman och som samtidigt skiljer dem åt. Gemensamt är att de alla 

jobbar med kulturell medvetenhet men de förmedlar vad det innebär på skilda sätt. Alla har 

någon slags utbildning som är baserad på en akademisk kunskap vilken de omvandlar till 

”vardagstal”, men hur är individuellet. Den kanske mest självklara gemensamma nämnaren är 

att de alla hanterar interkulturella möten, möten där individer från olika kultursfärer möts. 
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3. Kulturbegreppet 

Redan i presentationen av mina informanters arbetsområden kommer det fram tydligt att de 

alla pratar kring samma fenomen, mötet mellan olika kultursfärer. Det är vad som ringar in 

dem på samma arbetsmarknad men hur de ser på och bär sig åt att för att förklara och 

uppmärksamma kultur i interkulturella möten skiljer dem åt. Erica och Elisa inom BK tryckte 

på förändring och kulturrelativism. Maya på kultur som de referensramar man behöver för att 

tolka och förstå och göra sig förstådd. Jacob på kulturell medvetennhet och kulturell 

intelligens d v s att det finns mer eller mindre smarta förhållningssätt till kulturella skillnader 

och det går att bli medveten vad som är smart respektive mindre smart förhållningssätt. Molly 

talade om en ökad förståelse inför andra kulturer. I AFS folder Att möta en annan kultur: 

Guide för interkulturellt lärande (Eriksson: 2011) beskrivs kultur som ett isberg där 10 %, 

såsom kläder, mat och traditioner, är synligt medan 90 % såsom värderingar, normer och 

attityder ligger dolt under ytan. För att lära känna en kultur måste man komma under ytan av 

isberget vilket de betonar tar tid. Lotta beskrev kultur som någonting personligt som ständigt 

är under förändring och hänvisade mig att se över en bild föreställande tre huvuden (Eriksson: 

2011: 33). Det första huvudet illusterar hur man tänker före ett utbytes år, mitten huvudet 

illusterar hur man kan känna och tänka under ett utbytesår då man ifrågasätter sina egna 

värderingar, vanor, normer m.m. och försöker greppa det nya man möter. Sista bilden visar 

hur man i efterhand har skapat sig ett nytt förhållningssätt till kultur genom sin egna kulturella 

bas hemifrån i kombination med den nya man mött. Bilderna illustrerar kultur som någonting 

personligt och föränderligt.   

   Alla mina informanters skilda sätt att betrakta och förmedla kulturbegreppet på har jag 

vilket jag skrev i inledningen sammanfattat som kulturell medvetenhet. Genom att ställa 

frågan om och hur mina informanter använder sig av kulturell medvetenhet har jag försökt 

sätta mig in i hur man ser på och använder sig av kulturbegreppet inom den kulturanalytiska 

branschen, vilken mening kultur ges när man uppmärksammar kulturella skillnader. För att 

undersöka detta har jag utifrån mina intervjuer och observationer brutit ner kulturbegreppet 

och delat in det i teman jag uppmärksammat var av betydelse för i mina informanters 

framställning av kultur. Genom att bryta ner det i teman är det enklare att komma åt vad som 

anses legitimt och inte legitimt att säga inom en given diskurs och att komma åt nyckelord 

som annars lätt glider förbi (Ehn och Löfgren 2001:157f). Det första temat jag kommer 

uppmärksamma är hur informanterna påverkats av de ämnen de huvudsakligen utbildat sig 

inom och respektive ämnes tillhörande diskurs. Det andra temat är vilka metoder de använder 
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för att nå ut till en icke-akademisk publik och hur de förhåller sig till arbetsmarkandens 

villkor. Det tredje temat är hur de legitimerar sin kunskap genom teoretisk kunskap och/eller 

genom att hänvisa till egna erfarenheter. Temana går på många plan in i varandra men jag har 

ändå valt att separera dem för att kunna göra en grundligare analys.  

4. Teorins och ämnenas inverkan på kulturbegreppet 

Samtliga informanters kunskap är i grunden baserad på antingen antropologi eller 

interkulturell kommunikation, två inriktningar som utgör två skilda ämnesbaserade diskurser. 

Lotta är den enda som inte har akademisk utbildning inom något av ämnena men har genom 

AFS en certifiering inom interkulturell kommunikation och ansluter sig därmed till den 

interkulturella skolan. IKK och antropologi är två skilda ämnen där det mesta de vill betona 

gällande kultur går isär, men som två kulturanalytiska ämnen har de mycket gemensamt. 

Dahlén (1997) visar i sin avhandling ”Among Interculturalists” att det historiskt finns stora 

teoretiska likheter men att ämnena har utvecklats i olika riktningar. Inom IKK ses ofta kultur 

som en sluten enhet vilken måste förstås i sitt eget sammanhang utifrån invånarnas egna 

värderingar, vilket stämmer bra in på antropologi från 1940-60- talet (Ibid: 164). I dagens 

antropologi menar man att det synsättet kan skapa en stereotyp bild av kulturer där människor 

delas in i homogena grupper utan inbördes avvikelser och att deras beteenden lätt exotiseras, 

då man försöker se ”de andra” istället för att uppmärksamma hur komplex varje kultur är i sig 

(Ibid: 22-24, 164-, jfr Holliday: 2011:11). Tomas Hylland Eriksen sammanfattar antropologi 

som en jämförande studie ”av kulturellet och socialt liv, vars viktigaste metod är 

deltagandeobservation under ett långvarigt fältarbete i en specifik social miljö” (Ibid: 2000:20 

). 

   Detta tyder på att antropologer tidigt skolas till att inte göra generaliseringar eller att se 

kulturer som bestående av homogena grupper av människor, vilket i mitt material stämmer 

överens med hur informanterna upplever att kultur får och inte får förklaras: 

 

Man använder många exempel, vardagsexempel för att liksom förklara… det är 

ofta sådana här exempel som en antropolog eller etnolog inte skulle uppskatta för 

att det är liksom snävt /…/  Till exempel skulle aldrig en antropolog vilja säga 

(att) en kines beter sig på det här sättet men det kan man behöva göra när det 

handlar om att prata med människor som inte alls /…/ har funderat på det här 

innan eller har någon utbildning inom någon kulturanalys eller så. (Elisa) 
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Detta citat är från Elisa när jag ber henne ge exempel på hur man kan omvandla sin teoretiska 

kunskap till vardagstal i mötet med kunden. Genom att koncentrera sig på vad man inte får 

säga inom en given diskurs kan belysa vad som är legitimt att säga (jfr Lindgren 2007:347 

ff). Elisas citat berättar att det inte är okej att ge snäva exempel på vad kultur är inom 

antroplogi eller att genrealisera människor från olika kultursfärer. Erica som också är skolad 

inom antropologi stämmer in i Elisas resonemang när jag frågar hur de på BK pratar om 

kultur för barnen: 

 

De är ett pass som heter kultur, vi pratar mer om varför det är viktigt att förstå att 

det jag tycker är självklart inte är självklart för andra. Det är mer det, sen hör de ju 

ordet kultur och vi slänger lite med det och /…/ positivt… Så här vi använder det. 

Inte så här: Det där de människorna gör… 

 

Erica bekräftar bilden att det inte är okej att generalisera samtidigt som citatet också visar att 

hon till skillnad från Elisa inte tycker att det är okej att göra det någon gång. Att Elisa kan 

tänka sig att generalisera för att uppmärksamma kultur visar på att en diskurs reglerar vilka 

handlingar man kan/ får göra i given situation men att det går att röra sig utanför diskursen. 

Risken är att det man då gör eller säger inte anses som en legitim handling eller kunskap (jfr 

Lindgren: 2007:347 ff ). I det här fallet skulle jag vilja säga att Elisa rör sig utanför ramarna 

för hur man kan och inte kan se eller förklara kultur inom antropologi som etablerat ämne. 

Kunskapen hon använder sig av anses då illegitim inom antropologiska sammahang men 

inom den kulturanalytiska branschen som är en arbetsmarkand finns en helt egen diskurs om 

hur kultur får framställas och det är den som Elisa ansluter sig till. I ett samtal är flera 

diskurser närvarande samtidigt vilket kan säga något om vilken struktur som reglerar en 

individ (Föreläsning med Pripp 18/4 2012). Vänder man på det hela visar samtalet också att 

en individ rättar sig efter flera diskurser samtidigt beroende på situation. Informanterna 

påverkas på så sätt av sina teoretiska grunder och ämnets medföljande diskurs samtidigt som 

de får nya handlingsmöjligheter när de träder ut ur akademins värld där andra diskurser är 

närvarande. (jfr Lindgren: 2007:347 ff ) 

    Lotta och Maya är skolade inom interkulturell kommunikation där det finns en egen syn på 

kultur och därmed en egen ämnesbaserad diskurs att förhålla sig till. Mayas definition av 

kultur: ”de referensramar man behöver för att tolka och förstå och göra sig förstådd” tycker 

jag är en bra utgångspunkt för att förstå vad IKK handlar om. Hon var mycket tydlig med att 
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detta inte var hennes privata bild av kultur men en förklaring till hur man ser på kultur inom 

interkulturell kommunikation. Personen som anses vara grundaren inom IKK är antropologen 

Edward. T. Hall som kanske är mest känd för sin bok ”Silent Language” från 1959. Boken 

beskriver hans arbete med Foregin Service Insitute (FSI) i USA och innehåller en diskussion 

kring kultur som kommunikation. FSI skapade utvecklingsprogram åt utvecklingsländer i 

början av 1950- talet och Hall utvecklade där tillsammans med Georig. L. Trager ett 

träningsprogram i hur man hanterar kulturskillnader riktat till de som skulle utlandsstationers. 

Det var genom Hall som det tidiga kulturbegreppet från antropologi inkorporerades inom IKK 

och även kom att vidareutvecklas. Deltagarna i träningsprogrammen ansåg inte att de blev 

hjälpta i vardagen av att lära sig ländernas historia, språk och seder m.m. under sin 

utlandsvistelse. De uppgav att de saknade något vilket resulterade i Halls mikrostudier av 

beteenden och hans syn på kultur som ”De olika sätt vilken information överförs mellan 

människor” med fokus på hur informationen ” bearbetas, produceras, överförs och 

organiseras” (Citerad i Dhalén 1997: 106). Syftet med forskningen var att man skulle kunna 

kommunicera i interkulturella möten utan att kunna språket. Under sina mikrostudier 

påbörjade Hall forskning där han bl.a. jämförde människors olika länders värderingar, normer, 

tidsuppfattning, behov av kontext för att förstå information, kroppsavstånd m.m. (Ibid: 100 

ff). Allt för att förstå hur kultur påverkar oss när vi interagerar utan att använda traditioner, 

länders historia och språk m.m. som förklaringsgrund. 

      Redan här kan man se en stor skillnad mellan den antropologiska ämnesbaserade 

diskursen och den interkulturella kring hur kultur får och kan framställas. Kultur inom IKK 

handlar om den kunskap vi behöver för att förstå och tolka någon annans beteende och hur 

information öveförs under en interaktion. För att få fram den kunskapen måste man först 

uppmärksamma vilka beteenden som skiljer människor åt och sedan göra ”gränsdragningar”. 

Halls studier var baserade på kvalitativa data men mycket forskning inom IKK baseras även 

på kvantitativa data bl.a. i syfte att kartlägga nationsspecifika beteenden. Kartläggningen av 

beteendena, som oftast förklaras utifrån normer och värderingar, ska sedan fungera som ett 

kulturanalytiskt hjälpmedel för att underlätta i interkulturella möten. En av de mest kända 

forskarna som använder sig av kvantitativa metoder är Hofstede som mellan 1967- 73 

samlade in data från 50 olika länder genom företaget IBM för att finna de områden där kultur 

kunde vara ”ett problem” inom en organisation (Dahlén 1997: 109). Genom sitt sammaställda 

data fann han fyra dimensioner: Maktdistans, Kollektivism vs. Individualism, Maskulinitet vs. 

Feminitet och Osäkerhetsundvikande vilka har fått stort genomslag inom IKK (Hofstede 

2005:23).   
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   Detta visar att det inom IKK är sanktionerat att använda sig av både kvantitativa- och 

kvalitativa data och att generaliseringar är tillåtna för att uppmärksamma hur kultur kan och 

får uppmärksammas. AFS inleder i sin folder med Hofstedes dimensioner för att peka på var 

det kan uppstå kommunikationsproblem för utbytesstudenterna och Maya har skrivit en bok 

som bl.a. riktar sig till affärsmän och kvinnor där generaliseringar fungerar som utgångspunkt 

för att uppmärksamma kulturella skillnader. Inom antropologi däremot kan man utläsa från 

informanternas utsagor att det är kvalitativ forskning som är den mest legitima kunskapen. D 

v s att man i sin forskning hellre utgår från ett fåtal informanter som får beskriva sin 

verklighetsbild än från ett större antal för att t.ex. i ett intervjutillfälle kunna nå en djupare 

kunskap genom att ställa följdfrågor som uppmuntrar informanterna att berätta mer om 

intressanta ämnen eller för att förtydliga sina resonemang (Fägerborg 2011:89).  

 

…anthropology for a long time being on the quality measurement and leave the 

quantities out in the cold and I disagree with that, I think that everything is a 

supplement and that these two world(s)  can talk to each other, supplement each 

other So I am for all sorts of data as long its provided in a scientific sound way. 

(Jacob) 

 

Ovanstående citat är Jacobs svar på vad han som antropolog anser om kvantitav data. Inom 

hans företag använder de sig av en mycket blandad teoribildning för att legitimera sin 

kunskap vilket gör att de avviker från den antropologiska ämnesbaserade diskursen kring hur 

kultur får och kan framställas och snarare ansluter sig till den interkulturella ämnesbaserade 

diskursen. Både Elisa och Jacob blir därmed exempel som visar att man som kulturkonsulent 

kan röra sig utanför sin egen ämnesbaserade diskurs. En diskursiv formation är den 

uppsättning påståenden som tillsammans skapar den legitima kunskap som avgör hur 

omvärlden får/ kan och inte får/kan beskrivas eller upplevas inom en given diskurs (Lindgren 

2007: 349 ff). I det här fallet, på den kulturanalytiska marknaden, blir de olika teorierna inom 

IKK- respektive antropologi de påståenden som bygger upp en diskursiv formation vilka 

bestämmer hur kultur får och kan framställas. Informanterna måste alltså inte enbart rätta sig 

efter sin egen ämnesbaserade diskurs utan har möjligheten att agera, tycka eller tänka enligt 

vad som anses legitimt inom andra ämnesbaserade diskurser som är närvarande på den 

kulturanalytiska marknaden. När jag frågade Maya vad hon tyckte om Hofstedes bok var 

responsen allt annat än positiv. I hennes ögon var boken alldeles för generaliserande, byggde 
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på för lite underlag och hon betonade att det finns mycket mer kvalitativa studier från t.ex. 

Hall.  

Användandet av stereotyper 

Adrian Holliday (2011) ger en inblick i den IKK diskursen om hur man kan se kultur på den 

västerländska kulturanalytiska arbetsmarknaden. Han beskriver där en kritisk våg mot det 

essentialistiska synsättet vilket b.la. Hofstede ansluter sig till. Essentialism innebär att 

personers individuella beteenden bestäms och regleras av kulturen de lever i och att 

stereotyperna därmed blir kärnan av vilka de är. Kultur avgränsas genom fysiska gränser och 

målet är att beskriva kulturella skillnader och gränsdragningar ur ett objektivt perspektiv för 

att sedan kunna använda kunskapen i interkulturella möten (Holliday 2011:4). Det 

förhållningssätt som Holliday menar dominerar inom IKK just nu är neo- essentialism. Ett 

mer liberalt synsätt där man anser att essentialism lätt övergeneraliserar beteenden och där 

man försöker vara mer öppen för en kulturell mångfald över gränser och inom subkulturer 

såsom arbetsplatser och undervisning. Man tar till sig att kultur och kommunikation är 

någonting mer komplext som inte kan stanna vid generaliseringar (Ibid:6). I mitt material fann 

jag stora likheter mellan det neo- essentialistiska synsättet och hur mina informanter förhöll 

sig till kultur och generaliseringar. Alla utom Erica var mer eller mindre öppna för 

generaliseringar för att uppmärksamma kultur i interkulturella möten, men var noga med att 

poängtera att man måste vara försiktig för att inte övergeneralisera: 

 

Problemet i sig är inte att man generaliserar, hittar teman eller gemensamma 

bettendenormer i en grupp eller i samhällen, utan om man inte använder 

generaliseringarna på rätt sätt. Att man använder generaliseringarna som 

stereotyper där man tvingar på folk en rubrik eller etikett istället för att ha dem 

som bakgrundinformation /…/ Folk ställer alltid frågan om det inte är farligt med 

generaliseringar, man måste förhålla sig till dem så ser jag det. (Molly)   

 

 

It (Stereotyping) is a corner that covers a lot /…/ it’s very important. Every time 

we do a talk about some culture we want to stress to people what’s the difference 

between stereotyping and generalizations /…/ Why do you say Chinese are like 

that or that. Have you seen someone behave this way? Making people aware of 

that you have to check your facts before you make stereotypical images of others. 
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So for us is it very important to always, in culture awareness courses, talk a little 

bit of stereotyping so they don’t get the idea that we explain to them is something 

that can cover everyone in that community. (Jacob) 

 

Citaten visar att både Molly och Jacob som är skolade antropologer finner generaliseringar 

användbara så länge de inte övergår till att bli stereotyper som säger att alla inom en given 

nationskultur är så här. Både Jacob och AFS i sin informationsfolder använder sig av 

Hofstede för att uppmärksamma var kultur kan ge upphov till ”konflikt” i interkulturella 

möten. Mayas kritik gentemot Hofstede stämde helt överens med den neo-essentialistiska 

synen på kultur och hon har också skapat en egen resonemangsmodell, byggd på IKK- 

kunskap och egna erfarenheter, för att förhindra att man använder generaliseringar som 

sanning när man tolkar ett budskap. Detta tycker jag återigen bekräftar på att mina 

informanter förutom att förhålla sig till sin egen akademiska diskurs kan välja att positionera 

sig inom både den IKK ämnesbaserade diskursen och den antropologiska i och med att båda 

är närvarande på den kulturanalytiska marknaden. Jacob är öppen för att använda sig av både 

kvantitativ data och generaliseringar för att uppmärksamma kultur i ett interkulturellt möte 

medan Maya som är skolad inom IKK lägger ett väldigt stort värde i det kvalitativa och ställer 

sig där närmare den antropologiska ämnesdiskursen. Här vill jag poängtera att det inte bara är 

de interkulturella-, antropologiska-, eller kulturanalytiska diskurserna som varit närvarande 

under mina samtal med informanterna. Vad de berättar för mig påverkas även av vad Pripp 

(2011) kallar för den tredje närvarande. Förutom informanternas personliga åsikter och mina 

frågor påverkas de även av andra faktorer såsom medier, föreställningar om sig själva och 

andra och övergripande diskurser m.m. (Ibid:68–71). Min närvaro som kulturanalytiker, min 

egen position, kan ha bidragit till att de intervjuade med IKK bakgrund omedvetet har 

försvarat sig mot övergripande fördomar såsom att IKK är övergeneraliserande och att mina 

informanter med antropologisk bakgrund förhållit sig gentemot föreställningar om att det 

endast är antropologisk forskning inom akademin som anses vara giltig kunskap. Mitt 

material tycker jag därmed inte kan säga något om hur informanterna personligen ställer sig 

inom någon av de givna diskurserna som är närvarande på den kulturanalytiska marknaden i 

och med att jag inte frågade det rakt ut. Den kunskap mitt material bidrar med kan däremot 

säga något om var inom de givna diskurserna de tenderar att ställa sig. Att Maya och även 

Erica kritiserar Hofstede på samma grunder som Holliday tycker jag visar att de diskurser han 

beskriver också är aktuella inom den kulturanalytiska marknaden här i Sverige. Genom att ta 

avstånd från essentialism, vilket alla mina informanter mer eller mindre gjorde, positionerar 
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sig alla informanterna utom Erica som neo- essentialister inom den givna diskursen. Vilket 

indikerar att även Jacob i Danmark påverkas av den. Erica visar att hon helt tar avstånd från 

generaliseringar och stängda nationsgränser vilket stämmer in på den kultursyn Holliday 

kallar för Cosmopolitianism (Holliday 2011:11).  

   Sammanfattningsvis kan man säga att mina informanter påverkas av sina egna 

ämnesbaserade diskurser av hur kultur får och kan framställas men att det på den 

kulturanalytiska arbetsmarknaden finns möjlighet att även positionera sig inom andra 

diskurser. De olika diskurser som är närvarande inom den kulturanalytiska branschen skapar 

därmed tillsammans fler handlingsmöjligheter för hur informanterna kan framställa kultur på 

ett legitimt sätt. Hittills har jag tagit upp de ämnesbaserade diskurserna inom antropologi och 

interkulturell kommunikation och Hollidays redogörelse för diskursen kring synen på kultur 

på den västerländska kulturanalytiska marknaden. Jag har även nämnt den kulturanalytiska 

diskursen vilken jag tänker presentera mer grundligt i kapitel sex i samband med vad som 

anses legitimt respektive icke legitimt att säga i framställningen av kultur i mötet med kunden.   

5. Att förhålla sig till arbetsmarknadens villkor 

Att uppmärksamma och förklara kultur i mötet med kunden innebär för informanterna att de 

måste omvandla sin akademiska kunskap till ”vardagstal” eller komma på andra metoder för 

att nå ut med sin kunskap till en icke- akademisk publik. Detta sätter dels press på deras 

kreativitet men också på hur de framställer kultur. Föregående avsnitt visade att alla förhåller 

sig till ämnesrelaterade diskurser gällande sin framställning av kultur. Tillvaron på en 

arbetsmarknad tillför ännu en dimension de måste förhålla sig till. 

   I det här kapitlet kommer jag lyfta fram det jag finner centralt och som påverkar mina 

informanters framställning av kultur och kulturell medvetenhet i mötet med kunden. Det jag 

skildrar i kapitlet kommer sedan fungera som underlag i nästkommande kapitel då jag redogör 

för den kulturanalytiska diskursen i samband med vad som anses legitimt respektive icke 

legitimt att säga i framställningen av kultur i mötet med kunden.     

Metoder för att uppmärksamma kulturell medvetenhet i mötet med kunden 

 Jag fick följande svar när jag frågade mina informanter hur de uppmärksammade kulturell 

medvetenhet i mötet med kunden, utan akademiska ord, eller om vilka metoder de tyckte var 

bäst lämpade för ändamålet: 
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Man kan behöva sätta de här jätte stora häftiga universella teorierna i en liten 

kontext som de (kunderna) kan relatera till (Elisa). 

 

Jag försöker alltid bygga upp allting i någon slags dialogprocess att jag ställer 

frågor och får dem att göra övningar och fundera spå sina egna liv. Viktigt att de 

får ta med sig eget, bli medvetna om sina egna kulturella förgivetantagande. Lika 

viktigt som att förstå den andra är att förstå sig själv, förstå hur man själv är 

kulturellt formad. (Molly) 

 

Before we actually do a course we do a pre-survey when people get the chance to 

describe some situations. When we work with the group we take these situations 

as starting points. Instead of making a (imaginary) case to begin with it’s much 

better to do a case study of something real. What really happened to these people 

and make, what’s really a situation for them. (Jacob) 

 

Vi belyser etnocentrism, vad det är och varför de händer, för barnen. Med jätte 

fina exempel på hur det händer i ens egna vardag, när de möter saker och ting som 

de inte mött tidigare på dagis eller i skolan, och insisterar på att deras sätt att göra 

det på är det bästa och rätta sättet. Kulturell medvetehet är allt egentligen handlar 

om, vi uppmärksammar förändringen i att resa mellan två kulturer. De finns en 

viss förändring som människa som är allmänmänsklig av att byta hem och byta 

kontext och sedan finns det en extra av att det är i ett nytt land med en ny kultur. 

(Erica) 

 

I more prefer the concept of cultural intelligence today because we like that idea 

of general competence that people got to be aware of that human beings on this 

planet aren’t completely similar. /…/ being able to distinguish between 

personality and culture are culture awareness. (Jacob) 

 

Läser man ovanstående citat och funderar på vad de kan säga om kultur och kulturell 

medvetenhet ser man att informanterna lyfter fram att (1) Kulturell medvetenhet handlar om 

att uppmärksamma att människor är olika. (2) Det finns mer än ett sätt att se på en och samma 

sak. (3) Vissa saker är universella medan andra är kulturella. (4) Man måste vara medveten 

om att man själv bär på en egen kultur. (5) Den gemensamma uppfattningen bland 
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informanterna är att effektivaste sättet att förmedla kulturell medvetenhet är att förankra det i 

kundens egna erfarenheter. Samtliga uttryckte att man lär sig bäst genom att själv ha begått ett 

misstag i en situation där kulturella skillnader varit upphov till misstaget. Kapitlet innan 

visade att man genom antingen kvantitativ eller kvalitativ forskning kan uppmärksamma att 

kulturella skillnader finns och när de kan vara ”ett problem”. Den metoden är ett exempel på 

hur man kan uppmärksamma att kultur finns och som samtidigt ger möjligheten att visa att 

kulturell medvetenhet är viktigt. Enligt citaten framstår uppmärksammandet av 

kulturskillnader endast som en del av kulturell medvetenhet. Den övervägande delen handlar 

om att ge kunderna verktygen att hantera dessa kulturella skillnader, få dem att inse att det 

finns mer än ett sätt att se saker och ting på och förmedla en känsla för vad som är kulturellt 

respektive universellt eller personligt/psykologiskt. Maya använde under intervju och 

föreläsning oftare ordet psykologiskt än personligt och därför väljer jag här att använda mig 

av båda benämningarna. 

   Ovanstående citat pekar också på hur kunderna måste kunna associera till konkreta exempel 

för att inse hur kulturell medvetenhet kan användas som ett verktyg. För att lyckas med att 

framkalla denna medvetenhet måste informanterna antingen komma med exempel som passar 

in i kundernas vardag eller på något annat sätt ”levandegöra” kunskapen. Maya berättade om 

Pennövningen vilken en väninna till henne kommit på. Övningen går ut på att alla 

medverkande ska greppa en penna och skriva sin namnteckning. Nästa steg i övningen är att 

man hittar på en anledning för dem att skriva med fel hand t.ex. idag har ni brutit armen:  

 

Redan då hör man en massa skratt och fniss. De säger att ”det här går inte” innan 

ens pennan nått pappret, medan en del väldigt allvarligt sätter igång. Det tar 

mycket längre tid och när alla är klara börjar de prata med varandra. Ljudnivån 

blir ganska hög efter ett tag och då frågar man ”Märker ni skillnaden i rummet? 

Vad beror det på?” ”Jaa, joo” svarar de. ”Det första visste man hur man skulle 

göra medan det andra visste man inte vad som var bra.”/…/  Då uppstår ett behov 

att kolla ”Hur gick det för dig?” Man jämför. Det finns ett visst antal som inte 

jämför utan de koncentrerar sig och stänger in sig i sin koncentration och ska göra 

exakt likadant som med höger. Tar mycket längre tid och sen när de är klara har 

de ingen aning om vad som har hänt i rummet. Sedan finns det ett fåtal som är lika 

duktiga med höger som med vänster. De gör det, tittar upp, tittar på mig och säger 

”och?”  
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Denna övning är ett exempel på en assimilationsövning som kan användas för att kunderna 

ska få känna på de känslor man går igenom när man flyttar till en annan kultur. Samma 

känslor som kan uppstå när man befinner sig i en ny kontext där man inte vet vad som är rätt 

och fel. De tidigare citaten indikerar hur kulturell medvetenhet handlar om att man blir 

medveten om att saker ting kan ses på olika sätt och att det inte alltid finns något rätt och fel. 

Nästa steg i pennövningen belyser att vissa egenskaper är kulturella och andra universella 

eller personliga/psykologiska: 

 

Sedan säger jag ”Ingen får lämna rummet förens alla klarar lika bra med bägge 

händer” och vad får jag då för reaktioner? Det blir ett mycket större spektrum av 

reaktioner och emotionell respons. Från protester till att du kan dra åt helvete.  

Från jag tänker inte ställa upp på det här till ju snabbare vi gör det kommer vi 

komma härifrån. Till de som fuskar ”Distrahera hon där borta så gör vi klart det 

här” Sedan frågar jag ”Är något av det där kulturellt?” (Maya)  

 

 

Svaret är att ingeting i kundernas reaktioner är kulturellt. Maya förklarar att känslorna och 

reaktionerna som uppstår är en respons som berättar att de inte förstår. De kan inte bedöma 

om hennes krav är rimligt. Första delen av övningen levandegör kunskapen om hur det kan 

kännas att hamna i en främmande kulturell kontext och ger kunderna en emotionellt konkret 

situation att associera till. Andra halvan av övningen belyser vad som är kulturellt och icke- 

kulturellt genom att låta kunderna reflektera över vad deras reaktioner står för. Övningen 

berättar inte vad som är kulturellt eller universellt men öppnar upp för diskussion. 

    Inom AFS berättar Lotta att de ber ungdomarna inför avreselägret ta med sig någonting de 

anser representerar sin personliga nationella identitet och en sak som representerar den nation 

de kommer ifrån överlag. Syftet med övningen är att ungdomarna ska börja reflektera över 

vad de personligen anser är kultur och vad andra anser är kultur är. Denna övning kanske inte 

framstår som lika assimilierande som pennövningen men den öppnar ändå upp för diskussion 

för vad som är kulturellt och vad som är personligt/psykologiskt.  

   På BK använder sig Erica och Elisa mycket av ”fylla i boken” för att ge barnen en möjlighet 

att uttrycka sina känslor och hänga med i förändringen som sker. Erica förklarar att det inte 

fungerar att prata om kultur med en grupp barn utan att ha någonting konkret att jobba kring. 

Boken ska följa med barnen hela resan från början till slut och fungerar som ett verktyg för 

barnen där de kan illustera med antingen ord eller bilder hur de känner under resans gång. Ett 



26 

 

exempel från boken som Elisa ger är att barnen först får måla den svenska flaggan och sedan 

måla flaggan till landet de ska flytta. Allt för att uppmärksamma att en förändring kommer 

ske så att de kan börja bearbeta känslorna som kommer i samband med en flytt och allt vad en 

förändring innebär. 

   När Molly föreläser använder hon sig mest av diskussioner och tycker att det är väldigt 

effektivt att omvandla fakta till en historia. Hon tror att det är så man lär sig bäst, genom att 

höra en saga från början till punkt och gärna använda sig av humor. När jag frågar om hon 

använder sig av drama i sin undervisning förklarar hon att hon gärna skulle vilja men att det 

inte är alla som gillar det. Hon försöker istället relatera till deras vardag genom att ta riktiga 

exempel från sjukvården eller andra exempel som ligger nära till hands. Bl.a. jämför hon 

argumenten för att inte använda kondom eller myggnät i andra länder med argumenten varför 

vi här inte använder cykelhjälm. Man rationaliserar bort tingens fördelar med att de t.ex. ser 

konstiga ut eller att de kostar pengar. Att låta människor argumentera, tvinga dem att sätta sig 

i andras synsätt, tror Molly är en mycket bra pedagogisk metod för att lära ut kulturell 

medvetenhet men precis som med drama är det inte alla som är bekväma med det.   

    

Arbetsmarknadens inflytande 

Jag har nu gett exempel på möjliga metoder för att uppmärksamma, överföra och levandegöra 

kunskapen om kulturell medvetenhet. I det här avsnittet tänker jag undersöka på vilket sätt 

arbetsmarkandens krav påverkar vilka metoder mina informanter väljer att använda i mötet 

med kunden. Jag har redan varit inne på att Molly märker att kunderna blir obekväma av att 

dramatisera eller argumentera och BK måste anpassa sina metoder efter hur barn lär sig bäst. 

När jag frågade Maya om det fanns något enklaste sätt att förmedla kulturell medvetenhet fick 

jag ett svar som jag tycker ger en bra inblick i hur informanterna måste förhålla sig till 

arbetsmarknaden:  

 

Finns inget enklast sätt, det beror på mottagaren. Man måste göra en bedömning 

av mottagaren, var är den någonstans? Vad kan jag hitta för medel som den kan 

associera till för att se detta. /…/  jag jobbar med lite olika kunder t.ex. polisen 

och de är mycket för att skräddarsy och anpassa till deras behov. Hitta övningar 

och modeller som passar just dem. Vilket jag tycker är ett fantastiskt steg men då 

måste man vara kreativ. 
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Förutom ens egen kreativitet och kundens behov påverkar även tid och pengar. Jacob beklagar 

sig över att de ibland endast har mellan 30- och - 60 minuter på sig under landspecifika kurser 

för att förklara kulturell medvetenhet, eller kulturell intelligens som han väljer att kalla det 

för. Tidsbristen gör att de tyvärr inte kan lägga ner den tid de skulle önska på att prata om 

kulturell medvetenhet och då inte heller har tid för assimilationsövningar som annars ses som 

effektiva.  

A: -I read on your homepage of Branga Branga? (Populära simulationsövningar) 

 

J: - Yeah, we think it’s a funny exercise, if we got time for it. If we have a course 

on Danish- Ukraine we don’t have time for these exercises. We teach expatriates 

about danes, we don’t have time for that we only have an hour or so to teach about 

awareness (Jacob). 

 

BK är i en situation där målgruppen som köper deras tjänster är företag som ska 

utlandsstationera personal medan huvudmålgruppen för deras kurser är barnen. Detta innebär 

att de för att nå ut till barnen först måste gå genom företaget och sedan föräldrarna. BK 

erbjuder b.la. ett informationspaket till företag om hur de kan förbättra sina policyers kring 

hur de jobbar med barnen vid utlandsstationering. De försöker skräddarsy information så att 

det ska passa företag efter hur de utlandsstationerar: 

 

Kan vara i text, form, i film, i foto … på det sättet företaget behöver för att de ska 

få perspektiv så att de eventuellt ser varför och på vilket sätt de skulle behöva 

ändra sina policies /…/ du möter kunden där den personen är, du möter kunden 

efter vad den behöver. Det är informationspaketen och det är föräldrarna (på 

företagen) som ska läsa det. Föräldrarna blir ambassadörer för att policyerna ska 

ändras. Ibland får vi med en personalchef och det är underbart. Den andra delen är 

att vi informerar föräldrarna genom en bok vi skrivit eller genom föreläsningar 

eller individuella samtal. Direkt information riktad till föräldrar. Sedan är det 

barnkurser, utresekurser eller hemresekurser som vi håller för barn. Det är vår 

minst sålda produkt men vårat flaggskepp /…/ det är inte många företag som har 

råd att betala för den och det är inte många föräldrar som ser syftet med den innan 

barnen går kursen. I efterhand får vi många varma ord och ännu mer visad 

tacksamhet under resans gång. (Erica) 
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Dilemmat att de först måste möta företag och föräldrar för att nå ut till barnen resulterar i att 

den produkt som är deras signum inte köps även att det är mycket uppskattat i efterhand. Dels 

för att företagen inte har råd och dels för att föräldrarna inte ser syftet med den i förväg. Detta 

visar att informanterna måste förhålla sig till både tid, pengar och kundernas behov när de 

lanserar sina tjänster och i presentationen och förmedlingen av kultur och kulturell 

medvetehet (jfr Dahlén 1997: 72, 75, 176-, jfr Holliday 2011: 151).  

6. Den kulturanalytiska diskursen 

Förutom faktorer såsom tid, pengar och kundens behov fann jag att informanterna själva hade 

regler som påverkade vad man kan och inte kan säga och vilka metoder som är tillåtna för att 

uppmärksamma och överföra kunskap om kulturell medvetenhet i mötet med kunden. I 

presentationen beskrev jag hur Jacob trots att de använde sig av IKK inte ville marknadsföra 

sig inom det: 

 

I rarely use the word ICC, I, we started to look of some of the theories about ICC. 

I found some of that a little vague so, and a lot of it has actually to do with general 

cultural intelligence. So I’m not so much in to these ICC theories because, we just 

attack it from another angle. It’s not just communicating; it’s a lot of others things 

too. 

 

Likt Jacob var alla informanterna noga med att inte benämna sig som någonting de inte kunde 

stå för. Kultur framstår här som ett personligt ställningstagande vilket informanterna måste 

anpassa till arbetsmarkandens villkor och de diskurser som är närvarande där. De verkade 

ställa sig frågan: Vad kan jag säga om kultur och hur långt är jag beredd att anpassa mig efter 

arbetsmarknadensvillkor för att förmedla min syn på kultur och kulturell medvetenhet?  Det är 

vad jag upplever som kärnan i den kulturanalytiska diskursen: De frågor som berör hur mina 

informanter balanserar mellan närvarande diskurser, marknadens krav och 

personliga/professionella ställningstaganden. De centrala dilemman som kom fram under 

intervjuerna var vad man som kulturkonsult har rätt att hävda, när man har rätten att hävda det 

och om man alltid måste backa upp det man säger med teori:  

 

A: -Is it important for the customer to have theory to connect to?  
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J: - Yes, they want to be sure that what we bring to them is empirically and 

research founds so it’s not just something we make up. They want to be certain 

that they could see these differences. Because for a lot of these people having 

something mapped out like a graaf or something makes this things true. It’s just 

how it is. Numbers makes fact so when you are able to map differences example 

in a simple graf, telling that culture differences are here and here, it becomes the 

truth. It becomes something they find as comforting; it makes the world a less 

confusing place. (Jacob) 

 

Här är Ericas svar på samma fråga: 

 

…är det någon som frågar XX vad hon återanknyter till i sin teori? Nej. Hon är 

trovärdig i sig själv, för hon lever som hon lär. Sen finns det ju många ”fakes” 

som går runt och säger saker. Vi har inget behov av att citera något för vi säger 

inte att det finns ett sätt utan att det är ett (av flera) sätt att se på saker och ting. 

Det är det antropologi är. Jag vill inte hävda någon sanning för det finns ingen 

sanning. Den enda sanningen är att alla har sin egen sanning. 

 

Erica menar inte att de inte använder sig av teori, de har vissa teoretiska utgångspunkter, men 

hon tycker inte att det är det viktigaste att lyfta fram när de förmedlar kulturell medvetenhet. 

Jacob och Erica uttrycker här vitt skilda åsikter kring vikten av teori och hur de vill legitimera 

det de säger angående kultur och uppmärksammandet av kulturella skillnader. För Jacob 

framstår teori alltid som något grundläggande för att kunderna ska finna det de säger 

trovärdigt medan Erica mer lyfter fram att man ska leva som man lär. Vara trovärdig i sig 

själv och därmed inte alltid behöva en massa teoretisk back- up. Detta visar att informanterna 

ställer sig olika inom kulturanalytiska diskursen gällande frågan om hur kulturella skillnader 

får uppmärksammas. Frågan som då kommer upp är vad som anses som ett legitimt belägg för 

den kunskap man vill förmedla om man inte väljer att förankra det i någon teori? Ser man till 

informanternas utsagor i förhållande till deras bakgrunder framstår Ericas kommentar att 

”leva som man lär” som ett ledord för hur informanterna verkar se på legitim kunskap i 

förhållande till teori. Alla har de någon form av interkulturell bakgrund, d v s att de har bott i 

mer en ett land under antingen barndomen, tonåren eller det vuxna livet. Samtliga uttryckte att 

man borde haft någon form av kontakt men en annan kultursfär för att själva kunna förstå vad 
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kulturell medvetenhet är och förmedla det till andra. På samma sätt som kunderna måste 

kunna associera till exemplen för att kunna förstå och använda kulturell medvetenhet som ett 

verktyg. Svaret på frågan om vad som anses som ett legitimt belägg för kunskap, utöver att 

återknyta till teori, framstår då enligt informanterna vara att man får använda sig av sina egna 

erfarenheter såvida man inte hävdar att det är en sanning i sig. Så här berättar Elisa att det kan 

gå till när de uppmärksammar kulturskillnader på BK:  

 

Kan vara att man tar ett exempel från en kulturkrock där två personer har 

missuppfattat varandra och man kan skratta lite åt det efteråt. XX brukar ge 

exempel från vardagen då hon agerar fel för att hon inte alltid riktigt vet hur en 

svensk brukar göra /…/ De (kunderna) vill ha konkreta recept på hur man ska göra 

för att det inte ska bli så jobbigt (att flytta till ett annat land) och det är det som 

inte finns /…/  Man kan aldrig säga att så här ska du bete dig när du kommer till 

den här platsen… snarare ge en medvetenhet om att det kommer vara något 

annorlunda.   

 

Egen erfarenhet kan alltså användas för att uppmärksamma att det finns olika sätt att uppleva 

saker och ting på, vilket i tidigare kapitel framstod som en av grundstenarna i kulturell 

medvetenhet. Det finns olika sätt att se saker och ting på och inget är rätt eller fel. ”Att leva 

som man lär” framstår därmed som ett förhållningssätt inom den kulturanalytiska diskursen 

för hur man legitimerar sin kunskap på den kulturanalytiska marknaden, utöver teori.  

Att sälja kulturella skillnader 

Oavsett hur informanterna vill legitimera sin kunskap gör läget att de befinner sig på en 

kulturanalytisk marknad att de både måste möta kundernas behov och övertyga dem att 

kulturskillander finns för att sälja sina tjänster. Vilka metoder de använder för att göra detta 

varierar från informant till informant och hänger ihop med vad som anses som legitim 

respektive illegitim kunskap. Jacob hade inte mycket erfarenhet av egenupplevda 

interkulturella möten innan han började jobba inom sitt nuvarande företag. Nu reser han 

mycket inom jobbet och arbetet i sig medför en interkulturell miljö. Tidigare har han endast 

fältarbetat och jobbat inom Danmark med undantag av ett år som utlandsstationerad i Sverige. 

Tidigare citat visar att han utgår från mycket empirisk forskning för att legitimera sin kunskap 

på den kulturanalytiska marknaden och för att uppmärksamma kulturella skillnader. Dels för 

att han själv föredrar det men också för han märkt att det är det kunderna vill ha:  
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We are very good at explaining what we do, we are very good at saying that this is 

a general model this is not a reality. It’s an ideal type of reality. It’s a way of 

getting a grip of reality and the complex environment /…/ I been doing this for a 

long time now and I know how to, you know, convince people [haha] It happened 

a lot in the beginning when we still needed to, because it’s a really sensitive 

subject and you might run into people who say that they do not believe that the 

culture differences are there and they might say that danes are no different from 

others, it’s just pile facts on facts on facts see that we are right. 

 

Detta citat visar att Jacob finner att det är i sin ordning att ”övertala” sina kunder att 

kulturskillnader finns genom fakta. Erica däremot menar att kunderna inte är redo för den 

expertkunskapen BK erbjuder om de inte redan är öppna för att kulturskillander finns när de 

kommer. Hon skulle aldrig försöka sälja in sig genom att övertala dem med hjälp av 

generaliseringar. BK är experter på TCK för att det har de upplevt, det har de erfarenhet inom 

och det är vad de vill förmedla. Om man återgår till uttrycket ”lev som du lär” framstår Erica 

och Jacob vid första anblicken som varandras motsatser men om man sammanfattar allt som 

kan läggas i uttrycket ser man att de båda förhåller sig till det, fast på olika sätt. ”Lev som du 

lär” legitimerar att du kan använda dig av egen erfarenhet som belägg för din kunskap på den 

kulturanalytiska marknaden. Samtidigt finns det ingenting som säger att du inte får använda 

dig av teori som belägg för din kunskap. Informanternas utsagor påvisar att ”lev som du lär” 

innebär att man kan legitimera sin kunskap med egna erfarenheter samtidigt som det står för 

att man måste stå för det man säger och endast hävda sådant man har belägg för. Det uppstår 

nästan en paradox som säger att du måste ha erfarenhet men all kunskap kan legitimeras så 

länge du har giltigt belägg, därmed lever Jacob som han lär. Han anser att teori är bästa sätt att 

uppmärksamma kulturskillnader på och därmed är han ”sann i sig” när han använder sig av 

fakta som metod för att redovisa att kulturskillnader finns. Erica tycker inte att man är ”sann i 

sig” om man alltid måste ha en massa teori att falla tillbaka på och därmed är hon ”sann i sig” 

när hon väljer att inte göra det. Ser man till de diskurser som finns närvarande på den 

kulturanalytiska marknaden ser man att både Jacob och Erica bekräftar att de ämnesbaserade 

diskurserna påverkar deras beslut om hur de vill framställa kultur och uppmärksamma 

kulturskillnader. ”Det är det antropologi är. Jag vill inte hävda någon sanning för det finns 

ingen sanning. Den enda sanningen är att alla har sin egen sanning”. (Erica) Medan Jacob, 
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som tidigare kapitel redovisade, förhåller sig närmare IKK: s ämnesbaserade diskurs där det 

är legitimt att använda sig av generaliseringar för att uppmärksamma kultur.  

   Sammanfattningsvis visar detta kapitel att informanterna både påverkas av de 

ämnesbaserade diskurserna och den kulturanalytiska diskursen i sin framställning av kultur. 

Detsamma gäller för hur de vill uppmärksamma och förmedla sin kunskap i förhållande till 

vad som anses som legitim respektive illegitim kunskap på den kulturanalytiska marknaden. 

Alla informanterna var eniga om att bästa sättet att lära sig kulturell medvetenhet är att låta 

sig misslyckas, göra bort sig i en främmande kontext, vilket jag nämnde i föregående kapitel. 

Vilka metoder de väljer för att uppmärksamma detta, om det är genom assimilationsövningar, 

generaliseringar eller genom egna erfarenheter beror på vad de anser överensstämmer med det 

egna synsättet på kultur och vilka möjligheter de har att förmedla det på den kulturanalytiska 

marknaden.      

7. Slutdiskussion  

Den här uppsatsen tog sin form när jag började fundera över hur den kunskap vi får inom 

akademins värld kan användas i arbetslivet. Jag har tidigare varit i kontakt med interkulturell 

kommunikation och varit medveten om att det är ett potentiellt utbildnings- och yrkesval om 

man vill jobba som kulturkonsult. Genom studier i antropologi och etnologi kom jag sedan i 

kontakt med andra förhållningsätt till kultur och började fundera på om inte vi också hade en 

plats inom samma bransch. Som mitt empiriavsnitt visat fann jag mycket riktigt att både 

antropologer och IKK- utbildade personer befann sig på denna kulturanalytiska marknad 

vilket resulterade i mitt syfte: att undersöka hur kultur uppmärksammas och förmedlas inom 

en kulturanalytisk bransch, som baseras på antropologi och interkulturell kommunikation i 

avsikt att hjälpa personer att hantera möten med personer från andra kultursfärer.  

   För att besvara syftet frågade jag mig: Vilka inriktningar på verksamheter kan man finna 

inom den kulturanalytiska branschen? Hur kan och får akademisk kunskap om kultur och 

kulturell medvetenhet förmedlas i mötet med kunden? Vilka diskurser påverkar hur kultur 

uppmärksammas och förmedlas på den kulturanalytiska marknaden? Vilka problem och 

möjligheter går att finna i branschens sätt att arbeta med kulturbegreppet? 

   De verksamheter jag fann var Barnens Konsult där Erica och Elisa jobbar. De är 

antropologutbildade Third Culture Kid-experter som vill hjälpa och förbereda barn mentalt 

och praktiskt inför att följa med sina föräldrar som utlandstationerats. Maya som är fristående 

IKK-konsult har både konsulterande uppdrag där hon går in och löser problem samt håller i 
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föreläsningar, seminarier och konferenser m.m. Jacob är antropolog och verksam i bl.a. 

Köpenhamns- och Århus regionen som både fristående konsult och inom ett företag som 

håller kurser, workshops och föreläsningar för personer som ska utlandsstationeras, samt tar 

emot utlandsstationerade som anländer till Danmark. Molly jobbar med mångkulturella frågor 

inom sjukvården och vill göra antropologin mer tillämpbar genom att bl.a. hålla föreläsningar 

utanför akademin och samarbetar med en improvisationsteatergrupp. AFS Interkulturell 

kommunikation där Lotta jobbar är en ideell- organisation som ger ungdomar mellan 15- och 

18- år chansen att vara utbytesstudent i en annan kultur för ett år.  

   Som jag nämnde i kapitel två har alla informanter gemensamt att de jobbar med kulturell 

medvetenhet för att förmedla och uppmärksamma kultur i interkulturella möten. Jag valde att 

analysera deras förhållningssätt till kulturbegreppet utifrån deras yrkesroller med hjälp av 

Foucaults maktanalytik. T.ex. genom att lyfta fram de diskurser jag fann närvarande på den 

kulturanalytiska marknaden och i våra samtal. De diskurser jag fann var (1) de ämnesbaserade 

diskurserna, vilka skiljer ut vad som är antropologiskt respektive interkulturellt 

kommunikativt giltigt vetande, (2) den kulturanalytiska diskursen och (3) en övergripande 

diskurs. 

   För att förtydliga att antropologi och interkulturell kommunikation är två skilda teoretiska 

ämnen valde jag under uppsatsen att skilja på deras teoretiska utgångspunkter. Jag lyfte fram 

de utsagor, begrepp, teser och teorier inom respektive ämne som formulerar hur någonting 

kan beskrivas/förklaras. Jag kom därmed att beskriva en antropologisk diskurs och en IKK- 

diskurs om hur kultur och kulturell medvetenhet kan/får uppmärksammas och förmedlas inom 

respektive ämne. Inom antropologi fann jag att man bör använda sig av kvalitativ data i 

uppmärksammandet av kultur och kulturell medvetenhet samt att man bör undvika 

generaliseringar för att förmedla kulturella skillnader. Inom IKK är det däremot legitimt att 

använda sig av både kvalitativa- och kvantitativa data för att uppmärksamma kultur och 

kulturell medvetenhet, och generaliseringar ses som tillåtna för att uppmärksamma kulturella 

skillnader.  

   En av anledningarna till ämnenas skilda syn på hur kultur kan/ får uppmärksammas och 

förmedlas är deras teoretiska ambitioner. Inom IKK är syftet med den teoretiska kunskapen 

att underlätta vid kommunikation i interkulturella möten. Utifrån studier har IKK-forskare 

arbetat fram ett förhållningssätt till kultur som underlättar vid kommunikation i sig genom att 

skala bort b.la. mat, kläder och traditioner. Fokus ligger på vilka normer eller värderingar som 

ligger bakom ett visst beteende. Inom antropologi är ambitionen att genomföra jämförande 

studier ”av kulturellet och socialt liv, vars viktigaste metod är deltagandeobservation under ett 
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långvarigt fältarbete i en specifik social miljö (Eriksen 2000:20 )”. Man fokuserar inte på 

beteenden eller kommunikation i sig utan man vill få en holistisk bild av sina studieobjekts 

synsätt på världen. När flera diskurser är närvarande samtidigt i en situation är vissa starkare 

än andra beroende på kontext, tidpunkt och vilka positioner subjekten som interagerar har 

m.m. Ser man på den antropologiska ämnesdiskursen eller på den Interkulturella 

ämnesdiskursen för sig begränsas informanternas handlingsmöjligheter till hur de kan och får 

uppmärksamma kultur. Beroende på vilket ämne de är utbildade inom. Men inom en given 

situation eller ett samtal är mer än en diskurs närvarande samtidigt vilket gör att 

informanterna på den kulturanalytiska marknaden kan positionera sig inom både den 

antropologiska diskursen och IKK-diskursen vilket ökar deras handlingsmöjligheter.  

   Dessa förhållningssätt tycker jag tydligt illustrerar hur vissa diskurser är mer dominerande 

än andra. Marknaden bygger i princip på IKK: s teoretiska ambition att uppmärksamma 

kulturella skillnader i hur man beter sig och därmed dominerar den ämnesdiskursen över den 

antropologiska, trots att båda är närvarande samtidigt. Jacob, Molly och Elisa uttryckte att de 

använde sig av generaliseringar i olika grad för att uppmärksamma kulturella skillnader trots 

att de är antropologer. Dock fanns ett visst motstånd hos Elisa att generalisera. Den 

kulturanalytiska markanden bygger på att uppmärksamma att kulturella skillnader finns och 

att de är påtagliga, vilket gör att informanterna påverkas mer av den interkulturella 

ämnesdiskursen än den antropologiska.  

   Jag har medvetet i uppsatsen undvikit att ta upp mina informanters egna definitioner av 

kulturbegreppet. Dels för att jag känt att det varit ett känsligt område, dels för att jag känt att 

det varit enklare att tala omkring kulturell medvetenhet för att greppa den kulturanalytiska 

branschens komplexa syn på kultur. Definitionen Maya bidrog med, ”de referensramar man 

behöver för att tolka och förstå och gör sig förstådd” noterade hon var en förklaring av hur 

man ser på kultur inom IKK, inte att det är hennes privata bild av kultur. Jag har försökt se på 

kulturell medvetenhet som: De ord eller metoder mina informanter använder sig av för att 

uppmärksamma och förklara kultur i möten med en annan kulturell sfär. Utifrån mina 

informanters skildringar och ageranden fann jag att begreppet innebar att man ville 

uppmärksamma att kulturella skillnader finns och när dessa olikheter kan vara ”ett problem”. 

Med andra ord betyder det att man uppmärksammar att kultur finns, att kulturell medvetenhet 

är viktigt och att den kunskapen kan fungera som ett verktyg för att hantera dessa kulturella 

skillnader.  

   I andra analyskapitlet visade jag hur informanterna positionerade sig inom den IKK- 

relaterade diskursen Holliday beskriver. Alla mina informanter positionerade sig där mot 
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essentialism; att man målar upp fasta nationsspecifika gränsdragningar för att skildra hur 

beteenden skiljer sig åt mellan olika kulturer (Holliday 20011:4 ). Dock upplevde 

informanterna många gånger att de ändå var tvungna att använda sig av nationella 

gränsdragningar i syfte att förmedla när och var kulturella skillnader kan vara ett ”problem”, 

vilket Holliday beskriver som ett dilemma för kulturkonsulter. De försökte då kompromissa 

genom att betona att de nationella gränsdragningarna inte är sanningar utan generaliseringar 

vilket placerar dem som neo- essentialister. Den enda informanten som enligt mitt material 

positionerade sig helt mot essentialism var Erica. I de diskurser om kulturell medvetenhet som 

Holliday beskriver positionerar hon sig som Cosmopolitan, d v s att man inte alls vill se eller 

skildra kultur genom fasta nationsgränser i något läge (Holliday 2011:11). Hollidays skildring 

ger därmed ännu inblick i hur kulturbegreppet hanteras på den kulturanalytiska marknaden.   

   En av de utsagor som positionerade Erica som Cosmopolitian var att det inte finns en 

sanning inom antropologi och hennes kritik gentemot Hofstede. Att Erica kritiserar Hofstede 

och lutar sig tillbaka mot sina antropologiska värderingar visar att både de ämnesbaserade 

diskurserna och de diskurser Holliday beskriver är närvarande på den kulturanalytiska 

marknad jag haft som fält. Vilken av diskurserna som är den starkaste är svårt att säga men 

den diskurs Holliday skildrar, angående hur alla kulturkonsulter har samma dilemma kring 

hur kultur bör skildras i mötet med kunden, framställs som dominerande i hela västvärlden. 

Vilket indikerar att den borde vara dominerade här med. Att Erica faller tillbaka på 

antropologin bekräftar också att de ämnen informanterna utbildat sig inom påverkar deras 

förhållningsätt till- och vilka metoder de använder för att uppmärksamma kultur och kulturell 

medvetenhet i mötet med kunden.  

   De närvarande diskurserna påverkar inte enbart vilken innebörd kulturell medvetenhet ges 

på den kulturanalytiska markanden, utan också vilka handlingsmöjligheter informanterna ges 

att förmedla kunskapen. Att jag under uppsatsen försökt skildra diskurserna var för sig kan ha 

gett känslan av att de är oberoende av varandra. Men som sagt är flera diskurser närvarande 

samtidigt och tillsammans skapar de den diskursiva formation vilken bestämmer vad som är 

legitim respektive illegitim kunskap inom ett givet diskursvist ämne som i sin tur reglerar 

vilka möjligheter ett subjekt har att agera (Lindgren 2007: 349 ff). På den kulturanalytiska 

markanden finns det alltså flera utsagor och teorier för vad som är legitim respektive illegitim 

kunskap för hur kultur och kulturell medvetenhet kan/ får framställas, förmedlas och 

uppmärksammas, vilket resulterar i det dilemmat som jag tillskriver att den kulturanalytiska 

diskursen: De frågor som berör hur mina informanter balanserar mellan närvarande 

diskurser, marknadens krav och personliga/professionella ställningstaganden. Informanterna 
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har i position som kulturkonsulter makten att kategorisera kultur i mötet med kunden d v s 

bestämma hur de vill framställa kultur och kulturell medvetenhet, men vilka 

handlingsmöjligheter de har regleras av närvarande diskurser. Om ett subjekt rör sig utanför 

en given diskurs ramar riskerar denne att anses som ”mindre trovärdig”. Min analys visar 

däremot att informanterna har möjligheten att till viss mån rubba gränserna för vad som är 

giltigt respektive ogiltigt vetande. I en relation mellan två subjekt är det den person med högst 

statusposition som bestämmer vad som är legitimt vetande. Om en person med en hög 

position i rätt ögonblick utför en handling som egentligen anses som ogiltig kan denne i viss 

mån tänja på gränserna för vad som är giltig respektive ogiltigt vetande inom en given 

diskurs. Genom att informanterna innehar positioner som kulturkonsulter på den 

kulturanalytiska marknaden kan de som jag tidigare redovisat i viss mån tänja på gränserna 

för hur kultur får och kan uppmärksammas inom det ämne de är utbildade inom. Däremot 

regleras deras handlingsmöjligheter på den kulturanalytiska marknaden av en mer 

övergripande och dominerande diskurs om hur kultur får och kan framställas. Om vi tar BK 

som exempel är deras ambition att inte sälja kultur genom att bevisa att kulturskillander finns 

eller att ens marknadsföra sig överhuvudtaget. De vill att kunderna ska komma till dem när de 

själva är redo. Dock visar Elisas kommentar att de ibland måste säga att ”en kines beter sig på 

det här sättet” när de pratar med människor som inte har någon som helst kulturanalytisk 

bakgrund. Hur gärna de än vill kommer de inte ifrån att kunderna behöver generaliseringar för 

att ta in budskapet att kulturskillnader finns. BK har därmed ambitionen att inte använda sig 

av generaliseringar för att uppmärksamma kulturella skillnader, eller att falla för marknadens 

krav på marknadsföring, vilket visar att de utmanar en av de utsagor som jag fann var bland 

den mest dominerande på den kulturanalytiska marknaden: Man måste anpassa sig efter 

kundens behov så att de ska förstå och att det mest effektiva sättet att uppmärksamma 

kulturella skillnader är genom generaliseringar.  

   Om man lyfter man min analys från en mikro- till en makro-nivå d v s ser bortom mina 

informanters utsagor och funderar på varför de agerar som de gör, finns det en ännu mer 

övergripande diskurs som berör kulturbegreppet i en världslig kontext. Jag gjorde ett försök 

att sätta mig in i den med hjälp av Holliday (2011) men det var bara ett skrap på ytan.  

Därmed nöjer jag mig med att säga att det finns en övergripande diskurs som bestämmer hur 

man bör uppmärksamma och förmedla kultur på en kulturanalytisk marknad.  

   Under uppsatsens gång har jag visat upp vilka olika nischer man kan ha på den 

kulturanalytiska marknaden och vilka möjligheter respektive problem informanterna kan stöta 

på i samband med branschens sätt att arbeta med kulturbegreppet. Det jag fann var att det är 
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ett stort spektrum vad man kan jobba med inom ramen för kulturmöten men att det är viktigt 

att man ”lever som man lär”. Om man vill arbeta inom den kulturanalytiska branschen måste 

man på något sätt kunna legitimera sin kunskap genom teori eller självupplevda erfarenheter. 

I vilken mån man väljer att legitimera sin kunskap i teori eller självupplevda erfarenheter är 

upp till informanterna själva. Konsensus var att en kulturkonsult utan erfarenhet skulle få det 

svårt i arbetet genom att framstå som icke-trovärdig. Möjligheterna informanterna har att 

arbeta med kulturbegreppet d v s hur de väljer att uppmärksamma och förmedla kultur på den 

kulturanalytiska markanden fann jag var kraftigt reglerat av rådande diskurser. De har 

möjlighet att välja vilka teorier eller självupplevda erfarenheter de vill förankra sin kunskap i 

men vilka metoder de använder sig av styrs av kundens behov, efterfrågan, tid och pengar. De 

ämnesbaserade diskurserna ökade deras valmöjligheter av hur de vill uppmärksamma och 

förmedla kultur medan den kulturanalytiska diskursen begränsade dem genom att de måste ta 

ställning till vad de personligen anser som legitim kunskap. Kulturbegreppet är ett komplext 

begrepp som förekommer i alla kulturanalytiskt relaterade diskurser och är en del av samma 

övergripande diskurs som just nu påverkar hur jag framställer mitt material, hur ni läsare 

tolkar det och hur mina informanter förhåller sig till arbetsmarknadens krav, legitimerar sin 

kunskap och uppmärksammar och förmedlar kultur och kulturell medvetehet.  

   Under hela denna uppsats har jag haft ett par inspirerade ord från Maya i bakhuvudet. Hon 

berättade att interkulturell kommunikation är relativt nytt i Sverige, hon var med när det 

startades upp på 80- talet och nu är det upp till oss i en ny generation att fritt forma den. Nu 

under uppsatsens gång har jag kommit till insikten att Mayas inspirerade ord enbart stämmer 

till viss del. Valet hur vi vill använda vår kulturanalytiska kunskap är fritt men vilka 

möjligheter vi har att förmedla den på en kulturanalytisk marknad är begränsad. Denna 

uppsats har varit spännande att skriva och även om slutsatsen låter determinerande vill jag 

tillägga att likt Foucault ser jag diskurser som öppna och föränderliga över tid. En dag 

kommer en eller flera röststarka individer, vid rätt tillfälle, på rätt plats och med rätt 

statuspositioner utföra en handling som inspirerar andra. Om fler då väljer att följa exemplet 

kommer vad som anses som legitim respektive illegitim kunskap sakteligen förändras. Då 

utökas handlingsmöjligheterna för hur kultur kan och får brukas, uppmärksammas och 

förmedlas på den kulturanalytiska marknaden. Förhoppningsvis kommer jag tillsammans med 

andra av denna generation vara de individerna.  
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