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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren, och en allt större 
del av befolkningen är född utanför Sverige. Antalet vårdanställda som är födda utomlands 
ökar därmed också, och det gör vården till en mångkulturell arbetsplats. Tidigare forskning på 
mångkultur i arbetslivet visar att det både kan ge vinster och betyda svårigheter. Syfte: Syftet 
var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hur omvårdnadsarbetet påverkas av att arbeta i 
en mångkulturell arbetsgrupp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har 
använts som metod. Datainsamlingen gjordes genom sex semistrukturerade intervjuer med 
stöd av en intervjuguide. Intervjuerna analyserades utifrån en manifest kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier: 
Språksvårigheter, Vinster och utmaningar och Kunskap. Varje kategori har två subkategorier. 
Slutsats: Mångkulturella patientgrupper kan få bättre omvårdnad av mångkulturell 
vårdpersonal. Mångkultur på arbetsplatsen ställer dock krav på sjuksköterskornas kulturella 
kompetens. För att det ska fungera är det dessutom viktigt att alla i personalen anpassar sig till 
rådande vårdkultur. 

  



ABSTRACT 
Background: Immigration to Sweden has increased sharply over the past 20 years. This 
means that an increasing proportion of the population is born abroad. The number of 
healthcare workers born abroad is also increasing. This makes health care a multicultural 
workplace. Previous research on multiculturalism in working life shows that it can give both 
positive and negative effects. Aim: The aim was to investigate nurses' experiences of how 
nursing is influenced by working in multicultural working groups. Method: A qualitative 
interview study with an inductive approach has been conducted. The data collection was done 
through six semi-structured interviews, based on an interview guide. The interviews were 
analyzed on the basis of a manifest qualitative content analysis. Results: The analysis of the 
interviews resulted in three main categories: Language Difficulties, Gains and Challenges and 
Knowledge. Each category has two subcategories. Conclusion: Multicultural patient groups 
can get better care from multicultural care staff. Multicultural working groups, however, 
require demands on the nurses' cultural skills. In order for it to work, it is also important that 
staff adapts to the current care culture. 
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INTRODUKTION 
Under sjuksköterskeprogrammet har vi vid den verksamhetsförlagda utbildningen haft 
handledare och kollegor från länder som Thailand, Eritrea, Kroatien, Chile, Tyskland, Liberia, 
Finland, USA, Bulgarien, Kosovo, Portugal, Ryssland, Irak, Norge, Bosnien och Iran för att 
nämna några. Sverige är och blir alltmer mångkulturellt, vilket återspeglas bland 
vårdanställda. Vi har upplevt det som positivt med blandningen av människor och tyckt att det 
fungerar bra. Tidigare forskning avseende mångkultur i arbetslivet är motstridig och är svår 
att applicera på sjuksköterskors arbete. Vi blev därför nyfikna på att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter av hur omvårdnaden påverkas av mångkulturella arbetslag. 
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BAKGRUND 

Ett samhälle i förändring 
Invandringen till Sverige ökat varje år de senaste 20 åren, med undantag för åren 2003, 2004, 
2010 och 2011. Kulmen nåddes 2016, då 163 005 personer invandrade. Sverige har hela 
efterkrigstiden varit ett invandringsland, med toppar i början av 70- och 90-talen (Statistiska 
Centralbyrån, u.å.a). Den stora invandringen har lett till att Sverige har en relativt hög andel 
människor i befolkningen som är födda utomlands: 2016 var 18 procent födda utanför 
Sverige. År 2060 väntas den siffran vara 22 procent. Ökningen spås bli särskilt hög inom 
åldersgruppen 16–64 år, det vill säga människor som är ute på arbetsmarknaden, samt bland 
människor över 80 år. Samtidigt kommer ytterligare ett demografiskt skifte att ske de 
närmaste 40 åren: år 2016 var nästan 20 procent av befolkningen över 65 år, år 2060 kommer 
den siffran att vara 25 procent (Statistiska Centralbyrån, u.å.b). En äldre befolkning är mer 
vårdkrävande och man kan därför dra slutsatsen att vården kommer att behöva fler anställda i 
framtiden. Eftersom andelen utlandsfödda ökar i befolkningen kommer också antalet 
utlandsfödda vårdanställda att öka, en utveckling som redan har börjat (Statistiska 
Centralbyrån, u.å.d, u.å.e). 

 

Utlandsfödda i vården 
Inom vårdsektorn finns Sveriges vanligaste yrken (Statistiska Centralbyrån, u.å.c). Det är 
därför naturligt att den höga andelen utlandsfödda invånare i Sverige också återspeglas i 
antalet utlandsfödda vårdanställda. Under perioden 2001–2016 ökade antalet utlandsfödda 
sjuksköterskor från 5 951 till 9 764, det vill säga 64 procent (Statistiska Centralbyrån, u.å.d, 
u.å.e). Antalet utlandsfödda läkare har också ökat de senaste åren (Statistiska Centralbyrån, 
u.å.f). Idag är mellan 31 och 38 procent av Sveriges läkare (beroende på vilken specialitet av 
läkare det rör sig om) födda utomlands (Statistiska Centralbyrån, u.å.c).  

 

Figur 1. Antal utlandsfödda sjuksköterskor i Sverige, 2001–2016.  
(Statistiska Centralbyrån, u.å.d, u.å.e) 
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Mångkultur i arbetslivet 
Forskning kring mångkultur i arbetslivet har mest bedrivits i USA. År 1987 utgav Hudson-
institutet rapporten Workforce 2000 – Work and Workers for the 21st Century som blev ett 
startskott för debatten om mångkultur i arbetslivet. Rapporten förutsåg att framtidens 
arbetskraft till stor del skulle utgöras av kvinnor, etniska minoriteter och nyanlända (i motsats 
till vita män som var den rådande normen) och bidrog till att arbete med mångkultur blev en 
naturlig del av verksamhetsutvecklingen i många företag och organisationer (Helg & 
Vakoufari, 2001). Parallellt med forskningen har också näringslivet varit drivande för ökad 
mångkultur i arbetslivet. Begreppet diversity management växte fram som en motreaktion mot 
den amerikanska statens policy om positiv särbehandling (affirmative action), som inte ansågs 
fungera (Gwele, 2009). Diversity management blev, och är, en egen industri med konsulter 
och utbildare som hjälper företag, organisationer och myndigheter med frågor kring 
mångkultur; allt från hur man drar nytta av den till hur man hanterar diskriminering, en 
utveckling som också kom till Sverige (Fägerlind & Ekelöf, 2001). 

Konsulter som arbetar med diversity management lyfter gärna de fördelar som forskningen på 
mångkulturella organisationer visar. Broomé, Carlsson och Ohlsson (2001) framhåller att 
mångkulturella organisationer har tillgång till större potentiell arbetskraft. En mångkulturell 
organisation kan dessutom bättre än en homogen organisation förstå och bemöta en 
mångkulturell marknad. Cox (1993) visar att kulturell mångfald ofta leder till högre nivåer av 
kreativitet och innovation. Enligt Kandola och Fullerton (1998) förbättras kreativitet, 
problemlösning och beslutsfattande av mångkultur i organisationen. Ökad öppenhet för 
åsiktsutbyte och ökat kunskapsutbyte lyfts också fram (Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001). 

Men det finns också, enligt forskningen, risker med mångkultur. Språkförbistring och 
kommunikationssvårigheter, verbala och icke-verbala, är de mest uppenbara (Loden & 
Rosener, 1991, refererad i Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001). Kommunikations- och 
samarbetsproblem orsakar många medicinska misstag (Pettit & Duffy, 2015). Cox (1993) 
framhåller problem med etnocentrism (att den egna gruppens värderingar ses som norm och 
att man därför äger tolkningsföreträde) och stereotypisering (att egna uppfattningar och 
fördomar om grupper appliceras på individer). Kulturkrockar och minskad trygghet orsakad 
av att människor befinner sig i en miljö där de inte delar kulturell bakgrund med majoriteten 
är andra risker (Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001). 

 

Omvårdnad och mångkultur  
God kommunikation är en grundläggande förutsättning för god omvårdnad, det gäller inte 
bara i relationen sjuksköterska–patient. Om kommunikationssvårigheter och språkförbistring 
anses vara en risk i mångkulturella arbetsgrupper, hur påverkar det omvårdnadsarbetet? Pettit 
och Duffy (2015) skriver att kommunikation inom arbetsgrupper eller team måste vara tydlig, 
korrekt, fullständig och relevant. Patientsäkerheten äventyras om kommunikationen saknar 
viktig information, kan misstolkas eller är oklar. En annan av sjuksköterskans centrala 
uppgifter är att undervisa, vilket också ställer krav på hur hen kommunicerar. Ovan är 
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beskrivet hur kultur skapas genom kommunikation. Stier (2009) skriver: “En diskussion om 
kultur, kulturmöten och interkulturellt samspel kommer ovillkorligen att handla om 
kommunikation”. Att ta hänsyn till patientens kulturella bakgrund är en viktig komponent i 
personcentrerad vård, och det ställer krav på sjuksköterskans kulturella kompetens. Att dessa 
två egenskaper, god kommunikationsförmåga och kulturell kompetens, är centrala för ämnet 
omvårdnad och för sjuksköterskeyrket, borde ge goda förutsättningar för sjuksköterskor att 
arbeta i mångkulturella arbetslag. Men vad säger sjuksköterskorna själva? 

 

BEGREPPET MÅNGKULTUR 
Det finns ingen entydig definition av begreppet mångkultur. Kultur är i sig ett begrepp som 
definieras på många olika sätt. Nemetz Robinson (1985, refererad i Stier, 2009) beskriver fyra 
typer av kulturbeskrivningar genom vilka man kan förstå kulturbegreppet: beteendemässiga, 
funktionalistiska, kognitivistiska och symbolistiska. Beteendemässiga beskrivningar beskriver 
observerbara handlingar, sätt att kommunicera och beteenden inom en grupp människor. Man 
fokuserar alltså på hur människor lever och agerar. Funktionalistiska beskrivningar tar fasta 
på att det i samhället finns sociala funktioner som bestäms av kulturen och som håller ihop 
samhället. Det kan vara exempelvis normer, regler och lagar. Om man bryter mot dessa 
handlar man i motsättning till andra människors förväntningar, vilket stör den sociala 
ordningen. Kognitivistiska kulturbeskrivningar utgår från människans inre värld, tankar och 
medvetande, och på det sätt som kulturen utgör ett filter som vi uppfattar och tolkar världen 
genom. Människan anses ha en kulturell, tyst kunskap med hjälp av vilken vi tolkar 
exempelvis händelser, texter, bilder eller andras beteenden. Symbolistiska beskrivningar utgår 
från att kulturen skapas och omskapas med hjälp av symboler i socialt samspel. I den här 
beskrivningen utgörs kulturen av det som människan skapar, både materiellt och immateriellt. 
Samspelet mellan yttre beteenden och inre processer resulterar i det vi kallar kultur. Dessa 
fyra beskrivningar kan verka olika, men de har det gemensamt att kultur är något som skapas i 
samspel mellan människor, genom kommunikation.  

Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2015) är mångkultur “samspel 
mellan många olika kulturer”. Inom forskningen är begreppet mångfald vanligare, men det 
omfattar mer än kultur och etnicitet: Svenska Akademiens ordlista (2015) definierar det som 
“mängd av enheter”, alltså inte ens nödvändigtvis kopplat till människor. I USA, där den 
mesta forskningen på området mångfald i arbetslivet gjorts, används begreppet diversity. 
Loden och Rosener (1991, refererad i Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001) delar upp 
begreppet mångfald i sex dimensioner: ålder, kön, ras, etnicitet, fysisk förmåga och sexuell 
läggning. Mångfald på en arbetsplats skulle därför innebära att dessa sex dimensioner hos 
människorna på arbetsplatsen är olika och blandade. I litteraturen är det dock vanligt att 
begreppet mångfald används i sammanhang där man endast åsyftar etnisk eller kulturell 
mångfald. Vi har valt att använda begreppet mångkultur i vår studie för att tydliggöra att vi 
avser olikheter gällande ursprung, kultur, etnicitet och språk. 



5 

Ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv betyder mångkultur att kulturer och särarter 
bevaras och samexisterar i exempelvis ett land, i motsats till strävan efter assimilation. År 
1975 lade Sveriges regering fram en proposition, Regeringens proposition om riktlinjer för 
invandrar- och minoritetspolitiken m.m., som sammanfattades i tre principer: jämlikhetsmålet, 
samverkansmålet och valfrihetsmålet. Valfrihetsmålet var ett tydligt ideologiskt 
ställningstagande och ett uttalat mål för att Sverige ska vara ett mångkulturellt land: 
“medlemmar av språkliga minoriteter som är bosatta i Sverige genom samhällsinsatser bör 
ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga 
kulturella och språkliga identitet. Detta förutsätter att de olika invandrargrupperna får 
ekonomiskt och annat stöd för att utveckla kulturell egenverksamhet samt att det allmänna 
kulturutbudet i Sverige bättre svarar mot de behov som har uppkommit genom invandringen.” 
(Prop. 1975:26). 

PROBLEMFORMULERING 
Invandringen till Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Som en följd av det har även 
antalet sjuksköterskor födda utomlands ökat de senaste tio åren. Nästan en tredjedel av 
Sveriges läkare är födda utomlands. Mycket tyder också på att den här utvecklingen kommer 
att fortsätta. Det gör vården till en mångkulturell arbetsplats. Tidigare forskning på 
mångkultur i arbetslivet, mestadels gjord i USA, är gjord ur ett organisationsperspektiv och 
visar motstridiga resultat. Men vad betyder det för den enskilde sjuksköterskan att arbeta i en 
mångkulturell arbetsgrupp?  

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av hur omvårdnadsarbetet påverkas av att 
arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp. 
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METOD 

Design 
En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats har använts som metod. Med den 
induktiva ansatsen menas att slutsatser dras från deltagarnas levda erfarenheter, det som 
framkommer under intervjun (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Urval 
Vid rekrytering av deltagare till intervjustudier är utgångspunkten att få variations- och 
informationsrika berättelser. Variation i exempelvis ålder, bakgrund och antal år i arbetslivet 
kan bidra till en bättre beskrivning av fenomenet som studeras. Antal informanter har också 
betydelse för forskaren. Ett alldeles för stort datamaterial som kommer från en stor homogen 
grupp försvårar för forskaren. Istället anses det viktigare att rekrytera färre personer med olika 
erfarenheter. Den här urvalsprocessen kallas för strategiskt eller ändamålsenligt urval 
(Henricson & Billhult, 2012). Genom kvalitativ forskning vill forskaren oftast belysa eller 
utforska ett fenomen. Forskaren vill förstå den underliggande meningen och i viss mån 
avslöja flera verkligheter. Vid urvalet av informanter är inte syftet att dessa ska inbringa 
resultat som är generaliserbara för en hel population, det syftet åsyftas i större grad genom 
den kvantitativa forskningen. Vid kvalitativa studier finns det inte heller ett exakt antal 
informanter som bör ingå för att studien ska anses vara vetenskaplig eller trovärdig. Istället är 
det huruvida datamättnad är uppnådd eller inte som styr valet av antalet deltagare. För att full 
datamättnad ska vara uppnådd, ska ingen ny information komma fram vid exempelvis flera 
intervjuer (Polit & Beck, 2012). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) brukar antalet intervjuer 
vara 5–25, beroende på tillgången på tid och resurser. 

Utifrån ett strategiskt urval samt den relativt korta tiden vi hade till förfogande etablerades 
kontakt med två platser som vi redan hade kännedom om, en vårdcentral och en 
internmedicinsk vårdavdelning. Redan på förhand visste författarna att personalen på båda 
platserna hade erfarenhet av att arbeta i mångkulturella arbetslag. Totalt kom det att bli sex 
intervjuer, två intervjuer genomfördes på den första och fyra på den andra. 
Inklusionskriterierna var: legitimerad yrkesverksam sjuksköterska, >25 år gammal, >2 års 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp 
samt att verbalt kunna uttrycka sig på svenska.  

 

Datainsamling 
För att samla in kvalitativ data gjordes semistrukturerade intervjuer med stöd av en 
intervjuguide (se bilaga 1). Under intervjuerna anpassade sig författaren till vad som kom upp 
under intervjun. Frågorna som formulerades till intervjuguiden hade för avsikt att vara så 
öppna som möjligt. Danielson (2012) framhäver vikten av att frågorna inte bör vara för 
detaljerade: om intervjuaren är alldeles för styrd till sin intervjuguide finns risken att 
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interaktionen mellan informant och forskare blir förstörd. En intervjuguide ska användas som 
stöd under intervjun och kan med fördel användas som ett verktyg för att strama åt intervjun 
till att beröra de frågor som är väsentliga för studiens syfte. 

Inför intervjuerna genomfördes en provintervju. Syftet med att genomföra en provintervju 
innan de “riktiga” är enligt Danielson (2012) att testa frågorna och upplägget i intervjuguiden, 
förbereda oss själva att vara intervjuare, se över den tekniska utrustningen och undersöka om 
den planerade tiden för intervjuerna stämmer. Provintervjun resulterade i en reviderad 
intervjuguide (se bilaga 1) och ett informationsbrev till informanterna (se bilaga 2). Det 
fastställdes också vilken teknisk utrustning som skulle användas samt konstatera att planerad 
tid var rimlig. Vid kvalitativa intervjuer rekommenderar Polit och Beck (2012) att intervjun 
bör spelas in och senare transkriberas istället för att förlita sig på intervjuanteckningar. 
Anteckningar tenderar att bli ofullständiga och de kan distrahera forskaren att ta anteckningar 
istället för att lyssna. Det finns också en risk att anteckningarna blir bias av personliga åsikter 
eller forskarens minne. När intervjun är klar är det viktigt att allt inspelat material förvaras 
oåtkomligt för obehöriga.  

Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till varje informant. 
Dessutom inhämtades tillstånd från verksamhetscheferna (se bilaga 3). De platser som 
användes för genomförandet av intervjuerna var informantens egna arbetsplatser, för att 
underlätta för dem. Polit och Beck (2012) understryker vikten av att välja platser som kan 
erbjuda avskildhet. Dels för att undvika störande moment under intervjun men också för att 
inspelningen ska äga rum i en tyst miljö, något som underlättar vid transkriberingen. Väl på 
plats började författaren med att informera deltagaren om studien och dess syfte samt att hen 
kunde avbryta intervjun när som helst utan att behöva förklara varför. Efter det skrev 
informanten under blanketten för informerat samtycke (se bilaga 4) och intervjun kunde 
således börja. Längden på intervjuerna varierade mellan 24–35 minuter. När intervjun var klar 
fördes det inspelade materialet över från inspelningsutrustningen till dator. Författarna valde 
att ansvara för tre intervjuer var. Två av dessa genomförde författaren själv, på grund av 
tidsbrist, och vid den sista intervjun var den andra författaren med som åhörare, och vice 
versa, eftersom det då fanns tid till detta. Fyra av intervjuerna har alltså gjorts med endast en 
av författarna närvarande, två med båda författarna närvarande.     

 

Dataanalys 
Syftet med dataanalys är att organisera, strukturera och framkalla mening från sin data (i det 
här fallet intervjuer). Datainsamling och dataanalys sker ibland samtidigt. Forskarens sökande 
efter viktiga aspekter och teman som karakteriserar det fenomen som studeras påbörjas redan 
när datainsamlingen tar sin början. Innan själva analysarbetet kan börja måste de inspelade 
intervjuerna transkriberas ord för ord. Det är en tidskrävande process och sker sällan utan 
misstag (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver det som en översättning 
mellan muntligt och skriftligt språk, som bygger på forskarens egna beslut och bedömningar. 
Polit och Beck (2012) nämner att några vanliga misstag är att omedvetet ändra 
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intervjupersonens ordföljd eller att ta bort ord som “um”, “mm” eller ”ah” för att få det se ut 
mer som det “borde” se ut, och därmed riskera att ändra betydelsen av det sagda. Ett annat 
vanligt misstag är att placera punkter, kommatecken, utropstecken eller frågetecken fel, vilket 
kan leda till en felaktig tolkning under analysfasen. Det är också viktigt att ta i beaktande att 
transkribering endast är en del av erfarenheterna av en intervju. Den icke verbala 
kommunikationen, kroppsspråk och tonfall, försvinner oundvikligen vid transkriberingen.  

Transkriberingen resulterade i 41 A4-sidor text. Den författare som hade ansvar över intervjun 
var också den som transkriberade. Totalt transkriberade vi tre intervjuer var. För att analysera 
vårt material har vi utgått från en manifest kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och 
Lundman (2004) definierar denna analysmetod som en process där forskaren analyserar och 
beskriver texten av det som är synligt, närliggande och uppenbart. Motsatsen till manifest 
innehåll är det latenta, som är en mer invecklad process. Om forskaren väljer en latent 
kvalitativ innehållsanalys förväntas resultatet att spegla ett större djup och i högre 
utsträckning identifiera underliggande meningar av det som sägs, vilket vi inte ansåg 
nödvändigt för vår studie eftersom datan vi avsåg samla in fanns i det konkreta som sades i 
intervjuerna, inte i subtexten. Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar forskare med 
mindre erfarenhet att utgå från en manifest kvalitativ innehållsanalys. Polit och Beck (2012) 
skriver att kvalitativ innehållsanalys involverar att bryta ner sin data till mindre enheter, koder 
och namnge sina enheter i enighet med vad de representerar. När vi analyserade började vi 
med att läsa igenom allt material självständigt ett antal gånger. Därefter arbetade vi 
tillsammans. Vi valde ut meningsbärande enheter som sedan kondenserades. Sedan bildade vi 
subkategorier, vilka i sin tur resulterade i huvudkategorier. Totalt kom det att bli sex 
subkategorier, fördelat på tre huvudkategorier. När citat inkluderades i resultatet har vi, när 
det har varit nödvändigt, redigerat dem för att göra dem mer läsvänliga. Ingen betydande 
information är borttagen. 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys har legat som grund för 
vårt analysförfarande. I tabell 1 ges ett exempel: 
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Meningsbärande enheter Kondenserad enhet Subkategorier Huvudkategori 

Jag har ju liksom saker att göra 
och det tar tid från min dag och 
mina uppgifter att gå och 
översätta. Visst, jag kan prata 
ryska på ronderna och lite så, 
men att dom liksom ska sitta 
och prata med mig på ryska, 
eller när dom ska beställa vad 
dom ska ha till middag och vad 
dom ska dricka, äppeljuice 
eller apelsinjuice, det tycker 
jag blir helt oviktigt, det får 
dom försöka klara. 

Det är tidskrävande 
att översätta. Jag kan 
tolka på ronderna vid 
behov, men har 
ingen lust att ägna 
mer tid än 
nödvändigt åt det. 

Tolk på gott 
och ont 

Språksvårigheter 

Den svenska kulturen, det är 
den jag måste anpassa mig till 
för att det ska funka. Det är här 
jag har gått min utbildning, det 
är här jag jobbar och vården 
funkar på det här sättet. Ofta 
vill du att saker ska vara på ditt 
sätt, men samtidigt måste du 
anpassa dig och det kan vara 
lite svårt ibland. 

Jag måste anpassa 
mig till den svenska 
kulturen eftersom 
jag jobbar här, men 
ibland kan det vara 
svårt. 

Anpassning Vinster och 
utmaningar 

Tabell 1. Analysförfarande 

 

Etiska aspekter 
Forskare som genomför ett vetenskapligt arbete ska inför och under arbetet utgå från ett etiskt 
förhållningssätt. De ska under arbetets gång ha en förmåga att överväga etiska dilemman som 
kan uppstå och hela tiden ha etiken i bakhuvudet. Målet med ett vetenskapligt arbete är att det 
ska generera ny kunskap eller öka förståelsen för ett visst fenomen. Vid ett empiriskt arbete 
används människor många gånger som ett verktyg för att få kunskap. Detta kan innebära en 
risk för att de inblandade utnyttjas. Forskarens uppgift är att värna om människors lika värde, 
visa respekt, självbestämmelse, frihet och integritet (Kjellström, 2012). Författarna har 
behandlat all data som berör intervjudeltagare i enighet med personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). 
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Vetenskapsrådet (2002) har författat forskningsetiska principer som mynnat ut i fyra 
huvudkrav som forskaren ska förhålla sig till. Första kravet är informationskravet; innan 
intervjuerna fick varje informant skriftligt och muntligt information om studien och dess syfte 
(se bilaga 2). I informationen framkommer det att deltagarens medverkan är helt frivilligt och 
hen kan när som helst avbryta intervjun utan att orsak behöver uppges. Andra kravet är 
samtyckeskravet; innan intervjun skrev både informant och författare under blanketten för 
informerat samtycke (se bilaga 4). Återigen fick informanten information om att hen kunde 
avbryta sin medverkan utan att orsak behöver uppges. Tredje kravet är konfidentialitetskravet; 
i den skriftliga och muntliga informationen deltagaren fick innan intervjun, försäkrar 
författaren att allt insamlat material förvaras oåtkomligt för obehöriga och största möjliga 
sekretesshänsyn kommer att tas. Alla namn som nämns under intervjun kommer att 
avidentifieras. Sista kravet är nyttjandekravet; att de uppgifter och data som insamlats endast 
kommer att användas till den aktuella studien och inte till något annat ändamål. 

  



11 

RESULTATREDOVISNING 
Resultatet baseras på intervjuer med sex kvinnliga sjuksköterskor med mellan tre och 23 års 
yrkeserfarenhet. Två av sjuksköterskorna är födda utomlands och en har föräldrar som är 
födda utomlands. Samtliga är utbildade och yrkesverksamma i Sverige. 

Analysen av intervjuerna resulterade i tre huvudkategorier: Språksvårigheter, Vinster och 
utmaningar och Kunskap. Varje kategori har två subkategorier vilket ger totalt sex 
subkategorier (se tabell 2).  

 

Subkategori Huvudkategori 

1.1 Bristande svenskkunskaper 

1. Språksvårigheter 
1.2 Tolk på gott och ont 

2.1 Olika förhållningssätt 

2. Vinster och utmaningar 
2.2 Anpassning 

3.1 Kulturellt utbyte 

3. Kunskap 
3.2 Kollegialt lärande 

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier 

 

Resultatet presenteras nedan i löpande text. Inledningsvis kan sägas att samtliga informanter 
uppgav under intervjuerna att de, trots att de såg både för- och nackdelar, var övervägande 
positivt inställda till att arbeta i mångkulturella arbetslag. 

 

Huvudkategori 1: Språksvårigheter 
Språk var det ämne som våra informanter talade om mest. Svårigheterna som uppstår när 
kollegor inte kan svenska tillräckligt bra är uppenbara, det pratades det också mycket om i 
intervjuerna. Men språket innebär också andra problem och utmaningar, som till exempel när 
sjuksköterskor blir “ofrivilliga” tolkar. Huvudkategorin Språksvårigheter har subkategorierna 
Bristande svenskkunskaper och Tolk på gott och ont. 
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Subkategori 1.1: Bristande svenskkunskaper 
Samtliga informanter hade erfarenhet av att bristande språkkunskaper kunde vara ett problem. 
Språksvårigheter kunde enligt informanterna leda till exempelvis misstolkningar och 
missförstånd kollegor emellan. I intervjuerna framgick också hur det kunde drabba 
omvårdnadsarbetet och patienterna. Vissa oroade sig över att patienterna inte skulle förstå vad 
läkare med bristande svenskkunskaper sade. Ett annat ämne som återkom hos flera 
informanter var upplevelsen av att läkare och undersköterskor oftare än förut kommer ut i 
arbetslivet med otillräckliga svenskkunskaper. En informant berättade att det kunde bli 
missförstånd och att arbetet kunde bli svårare när undersköterskor hade brister i språket:  

“Ofta är språket en stor nackdel, för har dom inte det svenska språket så har dom 
ju inte förmågan att uttrycka sig ... det är många saker som tappas bort på vägen 
eller kanske inte blir gjorda eller så.” (Informant 1) 

En situation som kunde uppkomma var att sjuksköterskorna inte alltid förstod vad läkarna 
sade och att de då måste gå till en annan läkare för att få klara besked. Flera informanter 
uttryckte också oro för hur bristande språkkunskaper hos läkarna kan påverka vården av äldre 
patienter:  

“Speciellt äldre människor som hör lite dåligt och så pratar läkarna halvknackig 
svenska och använder kanske latinska ord och grejer.” (Informant 4) 

En informant berättade att undersköterskestudenter ibland hade dåliga svenskkunskaper och 
att det oroade henne eftersom hon ansåg att de utbildar sig till ett ansvarsfullt arbete. En annan 
vittnar om att ledningen kanske ställer för låga krav på svenskkunskaperna. Flera av 
informanterna beskrev att det verkar vanligt att människor snabbutbildas för att de fort ska 
komma ut på arbetsmarknaden, och att de därför kommer ut i arbetslivet med bristande 
svenskkunskaper. En informant berättade: 

“Undersköterska är ju en sån här jättevanlig utbildning som arbetsförmedlingen 
vill att dom [nyanlända] ska gå.” (Informant 2)  

 

Subkategori 1.2: Tolk på gott och ont 
Att vara tolk ingår inte i sjuksköterskans arbetsuppgifter, men det framkommer i intervjuerna 
att sjuksköterskor som talar fler språk än svenska ofta använder sina språkkunskaper för att 
tolka åt och kommunicera med icke svensktalande patienter. Informanterna upplever både 
fördelar och nackdelar med det. En fördel är exempelvis att det är lättare om en sjuksköterska 
kan agera tolk eftersom det kan vara svårt och ta tid att beställa en riktig tolk. I intervjuerna 
framkom att det kan underlätta arbetet om det finns personal som kan andra språk än svenska 
när patienterna inte talar svenska. En nackdel kan vara att tolkandet tar tid från 
sjuksköterskans egentliga uppgifter. En informant berättade att hon kan tänka sig att göra det, 
men bara när det är absolut nödvändigt:  
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“Jag har ju liksom saker att göra och det tar tid från min dag och mina uppgifter 
att gå och översätta. Visst, jag kan prata ryska på ronderna och lite så, men att 
dom liksom ska sitta och prata med mig på ryska, eller när dom ska beställa vad 
dom ska ha till middag och vad dom ska dricka, äppeljuice eller apelsinjuice, det 
tycker jag blir helt oviktigt, det får dom försöka klara.” (Informant 5) 

En annan nackdel kan vara att den som tolkar känner sig pressad av kollegor att översätta trots 
att hen inte alltid är bekväm med det; är man utbildad i Sverige saknar man kanske 
exempelvis medicinska termer i sitt andra språk. En informant uttryckte det så här: 

“... jag saknar det medicinska fackspråket på finskan. Och det har jag hört andra 
kollegor med andra nationaliteter säga också, att dom ofta saknar det 
[medicinska] språket.” (Informant 3) 

Närstående och patienter som inte talar svenska eller som föredrar att tala sitt modersmål kan 
ofta ställa högre krav på sjuksköterskor som talar samma språk och har samma kulturella 
bakgrund. Det kan leda till att den tolkande sjuksköterskan, på grund av upplevda eller 
faktiska förväntningar från kollegor och närstående, tar ansvar för den patienten på ett sätt 
som påverkar sjuksköterskans arbete negativt; exempelvis om patienten i fråga inte är en av 
de patienter som sjuksköterskan ansvarar för på det skiftet. 

“I [ort borttagen] finns det många som tillhör gruppen syrianer och det kan vara 
jobbigt för dom i personalen som också gör det eftersom patienter och anhöriga 
ställer högre krav på dom.” (Informant 2) 

En informant berättar om en annan typ av tolkande: ibland måste sjuksköterskorna förklara 
för patienten vad en läkare har sagt, eftersom läkaren har bristande svenskkunskaper. 

“Sen kommer patienterna till oss och frågar: ‘alltså vad sa doktorn egentligen, jag 
förstod inte vad han menade, eller vad han sa’.”  (Informant 5) 

 

Huvudkategori 2: Vinster och utmaningar  
Intervjuerna visar att mångkulturella arbetslag och patientgrupper ställer krav på den enskilda 
sjuksköterskans kompetens och ofta innebär utmaningar. Samtidigt ser man vinsten av att 
olika bakgrunder kan bredda perspektiven och tillåta sjuksköterskorna att se saker ur flera 
vinklar. Kategorin fick två subkategorier: Olika förhållningssätt och Anpassning. 

 
Subkategori 2.1: Olika förhållningssätt 
Det blir tydligt att informanterna upplever att personer med olika bakgrund också ser världen, 
sjukvården och omvårdnaden på olika sätt. I samtliga intervjuer återkommer informanterna 
till att det trots allt har betydelse var i världen man kommer från och vilken kultur man har 
växt upp i. Det kan exempelvis leda till att man ser på en patients problem på olika sätt, vilket 
kan vara både positivt och negativt. En informant beskrev att människor med olika kulturell 
bakgrund kan ha helt olika syn på sjukdomar, hälsa och vård. Det framkom också i 
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intervjuerna att ens egna kulturella bakgrund kan skapa förförståelser om andra människor. 
Dessa förförståelser bestod av normer och värderingar som har sitt ursprung i kulturen man 
har vuxit upp i. Det betonades också att det var viktigt att vara medveten om sin egen 
livsvärld, och att tänka bortom den.  

“… jag har lärt mig efter mina normer och hur jag har vuxit upp, jag ser saker på 
ett visst sätt … min verklighet behöver inte vara rätt bara för att jag tycker så.” 
(Informant 4) 

På frågan om hur olika kulturella bakgrunder i personalgruppen påverkar omvårdnadsarbetet 
svarade en informant att det kan påverka genom att de ser på patienten på olika sätt utifrån 
deras respektive kulturella bakgrund: 

“När jag träffar en patient, kanske mitt sätt att bemöta en patient och min kollegas 
sätt att bemöta en patient, det är två olika saker. Och det beror oftast på att vi är 
från olika kulturer. Vi ser saker på olika sätt. Det är självklart, det påverkar på det 
sättet.” (Informant 6) 

Olikheterna ses också som en tillgång genom att personalens olika kulturella bakgrunder gör 
att de ser på patienten ur olika vinklar och att det fungerar kompletterande: 

“Sen beror det på vad du har för ursprung såklart, och hur du är uppväxt. Du ser 
ju på patienten eller vården från den vinkeln och det är ju garanterat inte samma 
vinkel som jag har. Så vi kompletterar ju varandra.” (Informant 1) 

 
Subkategori 2.2: Anpassning 
Informanterna uttrycker att det bland sjuksköterskorna finns en ambition att, trots olikheterna 
människor emellan, anpassa sig till den kultur och det arbetssätt som råder på arbetsplatsen. 
Anpassningen kan exempelvis vara att man försöker bortse från förförståelser om människor 
eller fenomen som man har med sig från sin uppväxt. En informant beskriver det så här:  

“Ibland kan man få höra ’ja liksom, i våra länder så är det såhär och såhär man 
tar hand om patienterna, det är ju inte som här’. Men ändå försöker alla att göra 
så som man brukar göra här.” (Informant 5) 

En informant betonade att människor som jobbar inom vården ofta har ganska lika 
värderingar, exempelvis om människors lika värde och en önskan att göra gott, och att 
anpassningen därför egentligen inte blir så stor. En annan informant beskriver att 
anpassningen till ett gemensamt arbetssätt leder till att kulturella olikheter suddas ut. På 
frågan om hon brukar reflektera över att hon arbetar i en mångkulturell arbetsgrupp svarar 
hon: 

“Nej, men om jag tänker igenom alla mina kollegor så har jag ju väldigt många 
som inte är svenskar. Så på nåt sätt känns det som att jag lägger märke till det om 
jag verkligen benar upp var alla är från. Det känns verkligen som att vi flyter 
samman ändå, vi jobbar ganska bra ihop.” (Informant 4) 
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En informant med utländsk bakgrund berättade att hon tycker att det är nödvändigt att anpassa 
sig till arbetsplatsens kultur och sätt att arbeta: 

“Den svenska kulturen, det är den jag måste anpassa mig till för att det ska funka. 
Det är här jag har gått min utbildning, det är här jag jobbar och vården funkar på 
det här sättet ... ofta vill du att saker ska vara på ditt sätt, men samtidigt måste du 
anpassa dig och det kan vara lite svårt ibland.” (Informant 6) 

 

Huvudkategori 3: Kunskap 
I intervjuerna blev det tydligt att informanterna hade stort utbyte av att arbeta i en 
mångkulturell arbetsgrupp. Dels upplevde de att olika bakgrunder och kulturella perspektiv 
gjorde att arbetsgruppens samlade kompetens ökade, dels vittnade flera om att de lärde sig 
kollegor emellan, vilket gjorde dem mer kompetenta på ett individuellt plan. Patienterna 
kommer också i allt högre grad från olika bakgrunder och kulturer och därför är det positivt 
om även personalgruppen är mångkulturell. Dessutom framkom det att mångkulturen gjorde 
jobbet roligare samt att arbetsplatsen blev mer stimulerande och intressant. Under kategorin 
Kunskap finns subkategorierna Kulturellt utbyte och Kollegialt lärande. 

 
Subkategori 3.1: Kulturellt utbyte 
Flera av sjuksköterskorna berättade att de, på ett personligt plan, tycker att det är roligt och 
berikande att arbeta på en mångkulturell arbetsplats. Skillnaderna mellan kollegors olika 
kulturer och bakgrunder märktes ofta mest när man umgicks i mer informella sammanhang, 
som i lunchrummet: 

“… om vi inte sitter och äter till exempel, på rasterna när vi börjar prata, det är 
då jag tänker, just det, jag jobbar på en mångkulturell [arbetsplats borttagen].” 
(Informant 6) 

Informanterna var generellt nyfikna på andra kulturer. På frågan om de någonsin tänker på att 
de arbetar på en mångkulturell arbetsplats berättar flera att de ibland tänker på att det gör 
deras arbete roligare och mer intressant.  

“Ja, vi pratar ofta om det, väldigt ofta. Vi pratar även om att patienterna är från 
världens alla hörn. Det är också intressant och utmanande … jag tycker att det gör 
jobbet roligare.” (Informant 5) 

 

Subkategori 3.2: Kollegialt lärande 
I intervjuerna framgår det tydligt att sjuksköterskorna ser en nytta med att personalen kommer 
från skiftande bakgrunder eftersom man lär sig mycket av varandra. Många uppgav också att 
gruppens samlade kompetens ökade: 
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“Men sen att det också finns olikheter som man kan ta tillvara på, det är en 
ytterligare kunskapsbank.” (Informant 3) 

Flera vittnar om att man på arbetsplatsen lär sig om och av varandras kulturer vilket 
exempelvis kan leda till förbättrade arbetssätt, nya sätt att lösa problem eller att bättre kunna 
anpassa omvårdnaden till människor med en viss livsåskådning eller religion. 

“För mig är det väldigt lärorikt att jobba på en mångkulturell arbetsplats, för jag 
träffar på många med olika bakgrunder och det lär jag mig väldigt mycket av.” 
(Informant 6) 

Det finns också en del berättelser om hur kollegor tar del av varandras kulturer och därigenom 
blir bättre rustade att möta en mångkulturell patientgrupp, med skiftande normer och seder. 

“Patienterna är ju också mer och mer mångkulturella och ... har andra seder. Då 
är det jättebra med kollegor som är från samma länder.” (Informant 4) 

De informanter som var födda och uppväxta i Sverige uttryckte att de lärde sig mycket av 
kollegor med utländsk bakgrund. En sjuksköterska med utländsk bakgrund berättar att hon har 
lärt sig av svenska kollegor att bemöta svenska patienter: 

“Om jag träffar en äldre svensk patient underlättar det ju för mig att bemöta den 
här patienten på grund av att jag har kollegor som är svenskar.” (Informant 6) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Wallengren och Henricson (2012) menar att när en kvalitativ design har valts som metod bör 
forskaren diskutera sitt urval, datainsamling och dataanalys i relation till begreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Graneheim och Lundman 
(2004) anser att begreppet trovärdighet står högst i hierarkin och att pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet är ytterligare dimensioner som bör diskuteras för att 
uppnå hög trovärdighet. Forskarens urval avseende deltagare har en betydande roll för att hög 
trovärdighet ska uppnås. Variation i ålder, kön och livserfarenhet är ytterligare faktorer som 
kan höja trovärdigheten. Informanterna som deltog i studien varierade i ålder och hade olika 
livserfarenheter, vilket får anses vara en styrka. Samtliga informanter var kvinnor, vilket 
innebär att ingen variation avseende kön har förekommit. När vi rekryterade deltagare till 
studien fanns det ingen intention i att enbart rekrytera kvinnor, utan på grund av den tid vi 
hade till förfogande ansåg vi det vara viktigare att så snabbt som möjligt kunna påbörja 
intervjuerna. Om informanterna mötte inklusionskriterierna ansåg vi att det skulle vara 
tillräckligt för att uppnå studiens syfte. 

Granheim och Lundman (2004) påstår också att val av metod och datainsamling har betydelse 
för trovärdigheten. Då syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av hur 
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omvårdnadsarbetet påverkas av att arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp, ansåg vi att en 
kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats var lämplig. En litteraturöversikt som metodval 
ansågs inte vara lämplig då det inte fanns tillräckligt med forskning gjord på ämnet. För att 
samla in kvalitativ data användes semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (se bilaga 
1). Polit och Beck (2012) skriver att semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide 
används för att forskaren ska försäkra sig att om att det valda ämnet kommer tas upp i 
intervjun. Forskarens jobb under intervjun är att uppmuntra deltagaren att tala fritt och berätta 
historier med deras egna ord rörande valt ämne. En styrka med denna metod är att 
informanten kan känna en frihet i hur mycket illustrationer och förklaringar denne vill dela 
med sig av. I efterhand kan vi känna att den intervjuguide som konstruerades hade kunnat 
revideras ytterligare något. Exempelvis hade frågan om informanten kan beskriva sina 
erfarenheter från vården kunnat tas bort. Svaren på den frågan blev mest ett uppradande av 
olika arbetsplatser som inte hade någon betydelse för vårt resultat, så det tog bara upp onödig 
tid vid transkriberingen. Under intervjuerna upplevde vi också att informanterna ibland gled 
ifrån det ämne vi avsåg att studera och istället pratade om hur relationen mellan patient och 
vårdpersonal påverkades av mångkultur. Ibland var vi tvungna att styra informanterna till att 
prata mer om det ämne vi avsåg att studera. Vid analysen av resultatet märkte vi dock att även 
den aspekten var viktig i relation till vårt syfte. Det hade varit fördelaktigt om några frågor 
reviderats till att passa bättre med syftet. 

Ingen av författarna hade någon tidigare erfarenhet av att konstruera en kvalitativ 
intervjustudie. Wallengren och Henricson (2012) tar upp begreppet pålitlighet och menar att 
forskarens förförståelse kan ha betydelse för huruvida studien anses vara pålitlig. Då ingen av 
författarna hade någon erfarenhet sedan tidigare, har det inte påverkat val av 
datainsamlingsmetod eller dataanalys. Ambitionen var att använda en manifest kvalitativ 
innehållsanalys, på grund av författarnas avsaknad av erfarenhet. Graneheim och Lundman 
(2004) betonar att om en latent metod används, bör forskaren ha mer erfarenhet av att 
identifiera underliggande meningar av det som sägs. Det visade sig dock vara svårt att 
undvika att komma in på den latenta formen vilket kan påverka trovärdigheten i vårt resultat, 
då annan person kunde gjort delvis andra tolkningar. Graneheim och Lundman (2004) nämner 
att även när en manifest metod används har forskaren visst utrymme att tolka sin data. 
Författarna upplevde det som en stundtals svår balansgång.  

Vidare menar Wallengren och Henricson (2012) att pålitligheten förstärks om forskarna har 
redovisat vem som utfört intervjuerna och transkriberat dem, något som vi redovisat under 
metoddelen. Graneheim och Lundman (2004) påpekar också vikten av, för att uppnå 
trovärdighet, att forskaren inte oavsiktligen eller systematiskt har exkluderat relevant data 
eller inkluderat irrelevant data. De föreslår också ytterligare ett sätt att uppnå trovärdighet; 
genom att visa representativa citat från sitt transkriberade material i sitt resultat, något vi valt 
att göra i resultatdelen.     

En svaghet med studien kan vara att ingen utomstående har haft tillgång till den data som 
inhämtas. Anledningen till att låta utomstående personer få ta del av datan är att de kan 
verifiera att forskarna har märkt och sorterat sin data korrekt. Det kan ge en högre grad av 
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bekräftelsebarhet (Graneheim och Lundman, 2004). Vi valde dock inte att låta någon 
utomstående ta del av datan, dels på grund av sekretess för deltagarna, men också på grund av 
tiden som vi hade till förfogande. Wallengren och Henricson (2012) tar också upp begreppet 
bekräftelsebarhet och skriver att, för att öka den, kan forskaren låta informanterna ta del av 
det transkriberade materialet. Om informanterna får ta del av datan minimerar forskaren 
risken för att datan skulle vara feltolkad. Vi ansåg dock att det inte hade varit genomförbart 
relaterat till den tid vi hade till förfogande. För att få en högre grad av bekräftelsebarhet har vi 
dock diskuterat väldigt mycket författare emellan. Vi har läst varandras transkriberingar ett 
flertal gånger och var mestadels överens under analysförfarandet. Analysen gjordes 
tillsammans, något som stärker trovärdigheten i resultatet. Överlag har vi varit överens om 
vilka meningsbärande enheter som valts ut och vilka sub- och huvudkategorier som bildats.  

För att uppnå trovärdighet tar Graneheim och Lundman (2004) även upp begreppet 
överförbarhet. Överförbarhet handlar om till vilken grad det går att överföra ens resultat och 
fynd till andra grupper och kontexter. En uttömmande beskrivning av studiens datainsamling, 
urval, analysförfarande, intervjuguide och resultatredovisning är något som ger läsaren större 
möjligheter att besluta om ens fynd går att överföra till andra grupper. Vår uppfattning är att 
det finns goda möjligheter att göra en liknande studie i en annan kontext. Skulle resultatet bli 
liknande om den genomfördes på andra platser? Det är givetvis något som bara går att 
spekulera kring. Några faktorer som skulle kunna påverka är: större variation i kön, andra 
geografiska platser och fler informanter. Polit och Beck (2012) påpekar dock att antalet 
informanter inte behöver ha betydelse för om studien anses vara trovärdig eller inte. Istället är 
frågan om datamättnad har uppnåtts eller inte. Vi anser att datamättnad har uppnåtts i en hög 
utsträckning. Efter våra sista inplanerade intervjuer upplevde vi att dessa inte inbringade 
någon större mängd nytillkommen information, utan mycket av informationen som 
inhämtades var snarlik den från tidigare intervjuer. Polit och Beck (2012) rekommenderar 
dock att när forskarna känner att datamättnad är uppnådd bör de testa detta, genom att 
genomföra ytterligare en eller två intervjuer, för att försäkra sig om att datamättnad är 
uppnådd. Tidsbristen gjorde dock att vi inte ansåg att detta var genomförbart. 

 

Resultatdiskussion 
Att sjuksköterskors arbetsplatser ofta är mångkulturella är idag en realitet. Arbetet med den 
här studien initierades av en rad frågor: hur upplever sjuksköterskor det att arbeta i 
mångkulturella arbetslag? Fungerar det bra eller dåligt? Varför fungerar det bra eller dåligt? 
Hur påverkar det arbetet? Hur påverkar det omvårdnaden? Dessa frågor mynnade ut i syftet: 
att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av hur omvårdnadsarbetet påverkas av att arbeta i 
mångkulturella arbetsgrupper.  

Tidigare forskning på mångkultur i arbetslivet har varit motstridig; den har visat på både 
positiva och negativa effekter. En analys av den här studiens resultat ger ungefär samma svar, 
men konkretiserar det förhoppningsvis genom att fokusera på en specifik bransch och 
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yrkesgrupp. Dessutom belyser den sjuksköterskans individuella erfarenheter i motsats till 
tidigare forskning som mest har bedrivits på organisationer och ur arbetsledningens synvinkel. 

Språket är kanske den mest manifesta yttringen av kultur hos människan. Det framkommer i 
resultatet att det också är det som mest uppenbart påverkar omvårdnadsarbetet i 
mångkulturella arbetsgrupper. I alla studiens intervjuer framkommer att dålig kommunikation, 
på grund av bristande svenskkunskaper, förekommer mellan kollegor. Det kan påverka 
patientsäkerheten: Leonard, Graham och Bonacum (2004) visar i sin studie att dålig 
kommunikation inom team är en extremt vanlig orsak till vårdskador. Enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) är 
det sjuksköterskans uppgift i teamet att “säkerställa informationsöverföring mellan teamets 
medlemmar”. Sjuksköterskorna beskriver speciellt problem med att kommunicera med läkare 
och undersköterskor. En sjuksköterska berättar att hon ibland tvingas gå till en annan läkare 
för att den första uppenbart inte har förstått hennes fråga. En annan berättar att hon ibland i 
efterhand måste förklara för patienter vad läkaren har sagt; läkaren har talat så dålig svenska 
att patienten inte har förstått. I Pettit och Duffy (2015) framgår att det är mellan 
sjuksköterskor och läkare som kommunikationsbarriärer är vanligast. De nämner också att 
kulturella, inte bara språkliga, skillnader kan utgöra sådana barriärer. Det är dock inget som 
resultatet av den här studien visar. Sjuksköterskorna beskriver att kommunikationen med 
undersköterskor ibland brister på grund av dåliga svenskkunskaper. En av informanterna 
berättar att hennes intryck är att det inte tas så mycket hänsyn till människors 
svenskkunskaper, det viktigaste är att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden.  

Ovanstående beskrivningar av hur bristande svenskkunskaper påverkar omvårdnadsarbetet 
visar på tydliga problem som kan uppkomma i mångkulturella arbetsgrupper: merarbete, 
missförstånd, minskad patientsäkerhet med mera. Dock finns också mer positiva berättelser 
med språket i centrum. Alla informanter såg det som en fördel när de själva (i de fall det var 
aktuellt) eller kollegor kunde tala språk som var användbara i kontakten med utländska 
patienter. Att slippa anlita riktiga tolkar ansågs smidigt och man slapp en massa krångel. Det 
underlättade alltså omvårdnadsarbetet i många fall. I en svensk studie (Hadziabdic, Lundin & 
Hjelm, 2015) av mångkultur inom äldrevården ger informanterna liknande svar. Vår studie 
visar dock att det även innebar problem: sjuksköterskorna var inte alltid bekväma med att 
översätta eftersom de inte ansåg sig kompetenta nog, och de beskrev också att rollen som tolk 
kunde bli en belastning och hindra dem från att göra sitt jobb. En informant berättade om de 
extra krav anhöriga och patienter kunde ställa på tolkande vårdpersonal; att det ibland 
förväntades att de skulle utföra uppgifter som inte hörde till yrkesrollen. Dessa faktorer 
komplicerade omvårdnadsarbetet. Även här liknade vårt resultat Hadziabdics, Lundins och 
Hjelms (2015). 

Flera informanter talade om den kultur man bär inom sig och hur det påverkar ens syn på 
världen och de människor man möter. Stier (2009) benämner det individens inre 
referenssystem; det djupt personliga raster genom vilket vi uppfattar verkligheten och det 
liknar det som Nemetz Robinson (1988, refererad i Stier, 2009) kallar den kognivistiska 
kulturbeskrivningen. Omvårdnadsarbete handlar till stor del om möten mellan människor och 
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ställer därför stora krav på sjuksköterskans förmåga till självreflektion och medvetenhet om 
detta inre referenssystem. Omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger framhåller att 
förståelse för människors kultur är en förutsättning för god omvårdnad (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2012). Informanterna uttrycker att de genom att arbeta i en mångkulturell grupp 
påminns om dessa skillnader och därmed reflekterar över att den egna verkligheten kanske 
inte är den enda sanna. Detta är något de anser vara positivt för omvårdnadsarbetet. Enligt 
Simons och Zuckerman (1994, refererad i Broomé, Carlsson & Ohlsson, 2001) utgör 
mångfald summan av de värderingar, vanor, färdigheter, kunskaper och sedvänjor som finns i 
en mångkulturell grupp. Mångkulturen skapar alltså en miljö där man ständigt påminns om 
människors olikheter, något som även är viktigt när man ska möta en mångkulturell 
patientgrupp. Informanterna beskriver också en annan aspekt som anses positiv för 
omvårdnaden: de olika bakgrunder och kulturella synsätt som finns i en mångkulturell 
arbetsgrupp kan komplettera varandra och ge en bredare bild av patienten. Denna öppenhet 
och medvetenhet hos sjuksköterskorna står i stark kontrast till den tidigare forskning på 
mångfald i arbetslivet som varnar för uppkomsten av etnocentrism (Broomé, Carlsson & 
Ohlsson, 2001). 

Informanterna uttryckte också att det fanns en stark vilja hos dem själva och hos kollegor att 
anpassa sig till den kultur och det sätt att arbeta som rådde på arbetsplatsen. Man uttryckte 
också att det i mötet med kollegor och patienter var viktigt att försöka bortse från sin egen 
kulturella bakgrund och de förförståelser som den kan bära med sig. Denna vilja att anpassa 
sig var ytterligare ett tecken på att man var medveten om rådande skillnader. Informanternas 
berättelser liknar beskrivningar som finns i Rytterström, Cedersund och Arman (2009): det 
handlar om att anpassa sig till vårdkulturen, det vill säga arbetssätt, rutiner och praxis. Att 
känna till outtalade regler är nödvändigt för att veta hur man ska passa in i kulturen på 
arbetsplatsen. Om mångkultur innebär, som i regeringens proposition från 1975, att man 
stödjer, behåller och bejakar individers kultur (Prop. 1975:26) så är anpassningen en strävan 
bort från mångkultur, och mot en homogen vårdkultur. Flera informanter beskrev just att de 
sällan tänkte på att de arbetade i en mångkulturell arbetsgrupp, just för att anpassningen till 
vårdkulturen gjorde att de kulturella skillnaderna suddades ut. Det verkar dock som att man 
gör både och: man anpassar sig för att fungera i teamet och samarbeta, men använder 
kulturella olikheter som en resurs i det dagliga arbetet. Anpassningen är viktig för att 
omvårdnaden ska fungera, men olikheterna utnyttjas också för att förbättra den. 

Tidigare forskning på diversity management och mångkultur i arbetslivet lyfter positiva 
effekter av mångkultur, som exempelvis ökad kreativitet och förbättrad förmåga att lösa 
problem. Det framgår dock inte hur dessa effekter uppkommer. Klart är dock att ett utbyte av 
kunskap sker i mångkulturella arbetsgrupper. Informanterna i vår studie ser detta utbyte som 
positivt för omvårdnadsarbetet. Stier (2009) anser att den ökande mångkulturalismen i 
samhället kommer att ställa höga krav på människors interkulturella färdigheter och att dessa 
färdigheter kommer att vara nödvändiga för att exempelvis vårdpersonal ska kunna göra ett 
bra arbete. I studiens intervjuer framkommer att sjuksköterskorna ökar just den här 
interkulturella kompetensen genom att man lär av varandra på arbetsplatsen; den 
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mångkulturella arbetsmiljön blir en skola. Taylor et al. (2013) beskriver kulturell kompetens 
som en ständigt pågående process utan slutpunkt. De framhåller också nödvändigheten av att 
vårdpersonal är kulturellt kompetent; både för att möta en mångkulturell patientgrupp och för 
att kunna samarbeta i mångkulturella team. 

Studiens resultat visar, i likhet med tidigare forskning, att mångkulturella arbetsgrupper har 
både positiva och negativa effekter på omvårdnaden. Vissa risker med mångkultur som 
tidigare forskning har lyft är helt frånvarande i studiens resultat: inget framkom exempelvis 
om diskriminering, stereotypisering eller etnocentrism. Det var heller ingen som talade om att 
de hade upplevt sig otrygga på grund av att de utgjorde en kulturell minoritet. Att dessa 
fenomen inte förekom kan kanske förklaras de värderingar som en av informanterna ansåg att 
vårdpersonal ofta delade: viljan att göra gott och allas lika värde. Vid en sammanvägning blir 
det därför tydligt att det finns både utmaningar och vinster med mångkulturen, men också att 
en mångkulturell sjuksköterskekår är direkt nödvändig för att kunna verka i ett alltmer 
mångkulturellt samhälle och möta en allt mer mångkulturell patientgrupp.  

SLUTSATS 
Sjuksköterskorna i studien var, trots de svårigheter som ändå förekom, övervägande positiva 
till att arbeta i mångkulturella arbetslag. En stor del av det kan förklaras att sjuksköterskorna 
ansåg att mångkulturella patientgrupper kunde få bättre omvårdnad av mångkulturell 
vårdpersonal. Mångkulturen ställer dock krav på sjuksköterskornas kulturella kompetens. Det 
är också tydligt att mångkulturella arbetsgrupper fungerar bra för att personalen anpassar sig 
till den rådande vårdkulturen. 
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IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 
Studiens resultat visar att kulturell kompetens hos vårdpersonal är viktig och att kraven på 
kompetensen kan komma att öka i framtiden. Därför behöver utbildningen på området ses 
över och eventuellt förstärkas. 

Implikationer för den kliniska praktiken 
Många informanter uttryckte känslan av att nyanställd personal oftare än förut kommer ut i 
arbete med bristande svenskkunskaper. Denna oro är något som bör tas på allvar, då bristande 
svenskkunskaper kan ha en negativ inverkan på omvårdnadsarbetet och patientsäkerheten. 
Således anser vi att ledningen och samhället i stort ta ett större ansvar för att lösa detta 
problem. Resultatet visar också att det behöver bli lättare att anlita riktiga tolkar, ett ansvar 
som ligger hos ledningen.    

Förslag på fortsatt forskning 
För att uppnå hög kulturell kompetens behövs mer forskning kring vilken kompetens som 
redan finns för att finna eventuella kunskapsluckor och förbättra utbildningen. Det skulle 
också vara intressant att genomföra liknande forskning i andra kontexter. Skulle resultatet bli 
annorlunda om fler professioner deltog i studien, om det var större variation i kön eller om 
den gjordes på en annan geografisk plats?   
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Fråga informanten om hen har tagit del av den information om studien som vi har skickat ut i 
förväg. Påminn informanten om att frågorna gäller hela yrkeslivet. 

Informantens bakgrund 
Är du född i Sverige? 
Om nej, var? 
Om nej, hur länge har du bott i Sverige? 
  
Är dina föräldrar födda i Sverige? 
Om nej, var? 
 
Hur gammal är du? 
 
När och var någonstans har du gått din sjuksköterskeutbildning? 
 
Kan du beskriva din erfarenhet från vården, dvs när började du, hur länge har du jobbat, på 
vilka arbetsplatser? 
 
Erfarenheter av att arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp 
Vad betyder ordet mångkultur för dig?  
 
Har du erfarenheter av att arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp och kan du i så fall beskriva 
dem? 
 
Tänker du någonsin på att du arbetar i en mångkulturell arbetsgrupp och i så fall hur ofta? 
 
Brukar ni på arbetsplatsen någonsin prata om det här ämnet? 
Om ja, berätta mer? 
 
Brukar ni ta prata om ämnet utanför arbetsplatsen? 
Om ja, berätta mer? 
 
Har ledningen någonsin tagit upp ämnet? 
Om ja, berätta mer? 
 
Utifrån dina erfarenheter av att arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp: 
Hur tycker du att det påverkar omvårdnadsarbetet? 
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Bilaga 1 – forts. 
 
Vad fungerar bra? 
Varför fungerar det bra? 
 
Vad fungerar mindre bra? 
Varför fungerar det dåligt? 
 
Finns det något som ledningen på din arbetsplats gör för att lösa det som fungerar mindre bra? 
 
Vilka eventuella styrkor finns det med att arbeta i ett mångkulturellt arbetslag? 
 
Vilka eventuella svagheter finns det med att arbeta i ett mångkulturellt arbetslag? 
 
Nu har du tagit upp några exempel på vad som kan fungera bra och mindre bra, hur ofta 
tycker du att det förekommer? 
 
Vad, om något har förändrats genom åren? 
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Brev till informanter 
 

 
 
Information till dig som ska intervjuas 
 
Som sjuksköterskestudenter upplever vi att vården är en mångkulturell arbetsplats.  
Med mångkulturell arbetsplats menar vi att personalen, i alla yrkesgrupper, ofta är  
en blandning av människor från olika länder och kulturer. Enligt statistiken har antalet läkare 
och sjuksköterskor födda utomlands ökat kraftigt de senaste tio åren.  
 
Vi gör inom ramen för Sjuksköterskeprogrammets Examensarbete i omvårdnad  
en intervjustudie som undersöker sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta  
i mångkulturella arbetslag.  
 
Intervjun kommer att ta 30–60 minuter och kommer att spelas in för att sedan transkriberas 
och analyseras. Avdelningar, geografiska platser (förutom Sverige) och sjukhus kommer inte 
att uppges. Din medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att orsak 
behöver uppges. Insamlade data förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer endast att 
hanteras av författarna och eventuellt högskolans handledare. Största möjliga sekretesshänsyn 
kommer att tas. Alla namn som nämns i intervjuerna kommer att avidentifieras.  
 
Simon Hesserud Persson (simon.h.persson@hotmail.com, 070-7320422) 
Seth Kapadia (sethkapadia@gmail.com, 070-7280888) 
Röda Korsets Högskola 
 
Handledare Röda Korsets Högskola: 
Maria Åling (alim@rkh.se) 
Maria Niemi (maria.niemi@ki.se) 
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Bilaga 3 – Brev till verksamhetschefer 
 

 
 
Till verksamhetschefen 
 
Som sjuksköterskestudenter upplever vi att vården är en mångkulturell arbetsplats.  
Med mångkulturell arbetsplats menar vi att personalen, i alla yrkesgrupper, ofta är  
en blandning av människor från olika länder och kulturer. Enligt statistiken har antalet läkare 
och sjuksköterskor födda utomlands ökat kraftigt de senaste tio åren. Forskningsresultat om 
effekter av mångfald på arbetsplatser är motstridiga.  
 
Vi gör inom ramen för Sjuksköterskeprogrammets Examensarbete i omvårdnad  
en intervjustudie som undersöker sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta  
i mångkulturella arbetslag. 
 
Simon Hesserud Persson (simon.h.persson@hotmail.com, 070-7320422) 
Seth Kapadia (sethkapadia@gmail.com, 070-7280888) 
Röda Korsets Högskola 
 
Handledare Röda Korsets Högskola: 
Maria Åling (alim@rkh.se) 
Maria Niemi (maria.niemi@ki.se) 
  
 
Jag godkänner härmed att _______________________________ intervjuas för ovanstående 
studie. 
 
_____________________________________________ 
Namn 
 
_____________________________________________ 
Titel 
 
_____________________________________________ 
Avdelning/Enhet 
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Bilaga 4 – Informerat samtycke 
 

 
 
Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie av Simon Hesserud Persson och 
Seth Kapadia, inom ramen för Sjuksköterskeprogrammets Examensarbete i omvårdnad. 
 
Jag har informerats om studiens syfte och hur information kommer att samlas in, handhas och 
bearbetas. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan.  
 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien. 
 
_____________________________________________ 
Ort 
 
_____________________________________________ 
Datum 
 
_____________________________________________ 
Underskrift 
 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Intervjuarens underskrift 
 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 


