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Sammanfattning 
  
Den ökande globaliseringen bidrar till en kulturell mångfald i vården. Det finns få             
tidigare studier om ledarskap från mångkulturella arbetsplatser i Sverige och för att            
möjliggöra ett hållbart ledarskap av en hållbar mångkulturell arbetsplats behöver          
framgångsfaktorer i ledarskapet identifieras. I syfte att undersöka vilka upplevelser och           
erfarenheter vårdens chefer har av att leda mångkulturella medarbetargrupper har en           
kvalitativ intervjustudie genomförts. Totalt intervjuades 8 chefer från två olika sjukhus.           
Det insamlade materialet har transkriberats, analyseras och kategoriseras genom         
innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2008). Resultatet visar att ledarskapet anpassades både           
utifrån individen och medarbetarens kulturella bakgrund. Det var främst språket som de            
intervjuade cheferna anpassade, men även på vilket sätt de kommunicerade med           
medarbetarna. Fördelar identifierades med en mångkulturell arbetsplats då personalen         
kunde tolka åt patienter och förmedla kunskap om kultur i medarbetargruppen.           
Informanterna upplevde inte att konflikter i medarbetargruppen härrörde från kulturella          
aspekter men däremot att missförstånd relaterade till språkförståelse kunde skapa          
konflikter. En förklaring till detta resultat kan vara att informanterna upplever det mer             
socialt accepterat att diskutera språkliga orsaker till konflikter än kulturella orsaker.           
Cheferna saknade stöd och utbildning i mångkulturellt ledarskap och uppgav att de fått             
kunskap genom erfarenhet och lärt av tidigare misstag. Författarna tror att cheferna kan             
få stöd genom mentorskap för att utveckla ett hållbart ledarskap och att färre misstag då               
skulle behöva begås. En organisatorisk tydlighet med regler och värdegrund ses också            
som viktiga för ett hållbart ledarskap. 
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INLEDNING  

Den kulturella mångfalden på våra arbetsplatser ökar i takt med den växande            
migrationen och globaliseringen (Barros de Alcantara Hamrin 2017). Under 2016          
invandrade över 160 000 personer till Sverige, vilket var en signifikant ökning jämfört            
med tidigare år (SCB 2018). Integrering av nyanlända i arbetslivet och på utbildningar             
bidrar till en växande mångkultur på arbetsplatserna såväl som i samhället, där            
människor med olika trosuppfattning, världsåskådning och språk samverkar med         
varandra. Även på vård-och omsorgsutbildningarna ses en tydlig ökning av antal           
studenter som är födda utanför Sverige, vilket leder till en ökande mångkultur bland             
anställda inom hälso- och sjukvård (Barros de Alcantara Hamrin 2017). 
 
Frågorna i detta arbete har uppkommit i det dagliga arbetet som förstalinjechefer i             
vården. Det finns begränsat med kunskap om hur den ökande mångkulturen på            
arbetsplatsen påverkar förutsättningarna för vårdens chefer. Mer kunskap behövs om          
vilka upplevelser och erfarenheter chefer har av att leda mångkulturella          
medarbetargrupper och om det ställs andra krav för att erhålla ett hållbart ledarskap av              
dessa grupper.  
 
 
BAKGRUND 

Inflyttningen till Sverige är större än utflyttningen och idag har drygt en femtedel av              
befolkningen själva invandrat eller har föräldrar som har invandrat till Sverige. Landets            
befolkning är en viktig resurs för utveckling och tillväxt vilket stärker vikten av             
integrering av inflyttad arbetskraft. Vården och omsorgen har under senare år stått för             
en stor del av ökningen av arbetstillfällen för inflyttad arbetskraft vilket bidragit till att              
många arbetsplatser i vården har en mångkulturell medarbetargrupp (Integrationsverket         
2002 a). Tidigare forskning som identifieras kring mångkulturella medarbetargrupper         
har till stor del fokuserat på svårigheter, missförstånd och konflikter i dessa grupper             
(Stahl, Mäkelä, Zander & Maznevski 2010; DiStefano & Maznevski 2000). Det           
beskrivs även en kunskapsbrist kring vilket organisatoriskt beteende och vilka          
ledaregenskaper som behövs för att hållbart leda en mångkulturell medarbetargrupp          
(Tsui, Nifadkar & Yi Ou 2007). Genomförda studier i ämnet berör ofta hur invandrare              
integreras på arbetsplatserna i Sverige (Stahl et al. 2010). Det finns även studier som              
visar att det är positivt med en mångkulturell medarbetargrupp som vårdar en            
mångkulturell patientgrupp (Butow et al. 2011; Garrett et al. 2008). 
 
Organisationer beskrivs ha olika förhållningssätt till kulturella olikheter, där det          
antingen kan ses som ett hinder eller som ett kraftfullt frö med förmåga att utvecklas               
och växa upp till någonting nytt och positivt (Stahl et al. 2010). Även Integrationsverket              
(2002 b) beskriver att synen på mångfald varierar på olika arbetsplatser och den kan              
antingen ses som positiv och berikande eller som något som komplicerar och som kan              
skapa problem. Integrationsverket (2002 b) belyser i en studie om ledarskap på            
mångkulturella arbetsplatser vikten av att beskriva förutsättningar och behov för          
mångfald i arbetslivet för att kunna identifiera och ta tillvara dess möjligheter.            
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Framgångsfaktorer i mångkulturellt ledarskap behöver identifieras för att        
medvetandegöra och möjliggöra positiva effekter av att leda en mångkulturell          
medarbetargrupp. 
 

Kommunikation 
 
Kommunikation är ett komplicerat samspel mellan människor och inte enbart en teknisk            
meddelandeöverföring (Johansson 2003). Medarbetarnas tidigare erfarenheter,      
värderingar och attityder påverkar hur innehållet i det som har kommunicerats tolkas            
och människor med skilda bakgrunder och erfarenheter tolkar och förstår därför samma            
företeelse olika (Stahl et al. 2010). För att få en mångkulturell medarbetargrupp att             
arbeta mot gemensamma mål är kommunikationen mellan medarbetare likväl som          
mellan ledare och medarbetare viktig (Johansson 2003). Gibson och Zellmer- Bruhn           
(2002) belyser att all kommunikation ökar interaktionen mellan medarbetare vilket i sin            
tur leder till en ökad förståelse för varandras uppfattningar och åsikter.  
 

Ledarskap 
 
Enligt Hamrin (2016) använder sig svenska ledare ofta av en öppen dialog i             
kommunikationen med medarbetare. Ledaren förväntas anpassa sig till nya arbetssätt          
och utveckla en kulturell kunskap samt en öppenhet för kulturell mångfald som gör det              
möjligt att utmana stereotyper och fördomar. Detta skapar förutsättningar för ledaren att            
arbeta för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle (Canen & Canen 2008). Det är             
avgörande för företagets framgång att chefer förstår hur kulturell mångfald påverkar           
kommunikationen (Ioanid, Zarzu & Scarlat 2014). Barros de Alcantara (2017) visar i            
sitt resultat att chefer kan upplevas som orättvisa när kommunikationen inte fungerar            
mellan utlandsfödda och svenska medarbetare. Det beskrivs även en ökad risk för            
missförstånd i medarbetargrupper där det finns medarbetare med ursprung i både           
lågkontext och högkontextkulturer. Där de som tillhör en högkontextkultur kan ha svårt            
att säga vad de egentligen tycker och tänker och därför kan ha svårt att säga nej till                 
chefen, medan de som tillhör en lågkontextkultur i regel inte har några svårigheter med              
att uttrycka sina åsikter (Ioanid, Zarzu & Scarlat 2014). 
 
Chefens sätt att leda har betydelse för medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen och för             
deras vilja att stanna kvar. Det går inte se någon skillnad på vikten av ledarskap i                
multikulturella eller homogena medarbetargrupper men däremot belyser Barros de         
Alcantara (2009) att olika ledaregenskaper kan behövas. Arbetsplatser där de anställda           
har en mångkulturell bakgrund beskrivs som mer kreativa och nyskapande, men har            
även en ökad risk för konflikter i jämförelse med arbetsplatser med mer homogena             
medarbetargrupper (Ting-Toomey 2009). Medarbetare i mångkulturella grupper       
behöver tydlighet och struktur i arbetsuppgifter för att förebygga uppkomst av           
konflikter. En chef som arbetar proaktivt och förebygger missförstånd i          
medarbetargruppen beskrivs också som viktig för att motverka uppkomsten av          
konflikter (Korovyakovskaya & Chong 2016).  
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På en mångkulturell arbetsplats är det viktigt att chefen bemöter varje enskild            
medarbetare med hänsyn till dennes kulturella värderingar. För att lyckas krävs att            
chefen har en kulturell intelligens, vilket innebär att chefen har och visar en positiv              
inställning till medarbetare som tillhör en annan kultur samt att chefen utvecklar            
konstruktiva relationer med medarbetarna (Ioanid, Zarzu & Scarat 2014). För att           
framgångsrikt leda en mångkulturell medarbetargrupp behöver chefen vara öppen för          
olikheter och mottaglig för det som är okänt (Integrationsverket 2002 a). Det beskrivs             
också som mycket viktigt att ledaren är rättvis, närvarande och lyssnar aktivt (Barros de              
Alcantara 2017). Integrationsverket (2002 b) har studerat ledarskap i mångfald och           
belyser att det är viktigt att chefen är tydlig och närvarande för att ledarskapet ska vara                
effektivt. På en mångkulturell arbetsplats är behovet av tydlighet stort och           
mångfasetterat där ledaren dels ska vara tydlig i mål och styrning men därutöver även              
besitta en språktydlighet samt säkerställa att alla uppfattat det som kommunicerats på ett             
korrekt sätt. Chefen behöver även behärska en kulturtydlighet, vilket avser en lyhördhet            
för att medarbetare med olika bakgrund fungerar på olika sätt, men ända kunna             
tydliggöra vad som är normen på arbetsplatsen.  
 
Enligt Barros de Alcantara (2017) är det viktigt att chefen bryr sig om medarbetaren på               
ett mer personligt plan och visar intresse för dennes välmående, samt att chefen kan              
anpassa sitt ledarskap till varje individ. Det beskrivs att chefen kan använda sig av både               
medvetna och omedvetna strategier för att försöka inkludera alla medarbetare. Det är            
viktigt som chef att förstå att tid måste avsättas till relationsbyggande och att chefen ger               
gruppen förutsättningar att lära känna varandra på ett djupare plan (Barros de Alcantara             
2017). Även Hofstede och Hofstede (2005, s. 385) belyser att för att kunna komma              
överens på den mångkulturella arbetsplatsen behöver chefen ge medarbetarna möjlighet          
till att utveckla en ökad förståelse för varandras kulturella värderingar.  
 
Bäckström, Ingelsson och Johansson (2016) lyfter fram att det är viktigt att ledaren har              
förmågan att skapa fungerande och hållbara demokratiska och sociala relationer. Detta           
är viktiga delar som bidrar till en mer hälsosam arbetsmiljö som leder till en ökad trivsel                
på arbetsplatsen, vilket är en förutsättning för kompetensförsörjningen i framtiden och           
för en hållbar arbetsmiljö. 
 

Begreppsdefinition 
 
Kultur och mångfald 

Kultur kommer från det latinska cultura som betyder bildning, odling och bearbetning,            
men begreppet har fått en vidare betydelse. Enligt Svenska Akademins ordlista (1998)            
betyder kultur mänsklig verksamhet inom en specifik tid eller område såsom, vetenskap,            
litteratur eller konst. Kultur kan definieras som en grupp människor som delar            
värderingar, motiv, övertygelser eller tolkningar av viktiga händelser som gruppens          
medlemmar erfarit gemensamt. Värderingarna, motiven, övertygelserna och       
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tolkningarna går sedan i arv till nästkommande generationer (Dickson, Castano,          
Magomaeva & Den Hartog 2012). 
 
Hofstede och Hofstede (2005, s. 16–17) beskriver kultur som något individen lär sig             
under uppväxten, från den sociala miljön och inte något medfött eller genetiskt. Det är i               
den sociala miljön som människorna som lever tillsammans lär sig de sociala            
spelreglerna såväl som de oskrivna reglerna.  
 
Kultur kan delas in i fyra delar: Symboler, Ritualer, Hjältar och Värderingar. Symboler             
är objekt som är viktiga för en grupp människor i en viss kultur. Det kan vara speciella                 
ord, bilder, objekt eller gester. Ritualer kan vara gemensamma aktiviteter som är viktiga             
för gruppen, exempel ceremonier. Hjältar kan både vara döda eller levande, verkliga            
eller påhittade varelser, som gruppen inom en kultur har tillskrivit egenskaper som            
värderas högt. Värderingarna är kulturens grundläggande kärna och handlar om val av            
positiva eller negativa känslor (Hofstede & Hofstede 2005, s. 20). 
 
Mångfald beskrivs härröra till etiskt ursprung, kulturell tillhörighet, ålder,         
trosuppfattning, språk, mental och fysisk styrka, sexuell identifikation, utseende,         
ekonomisk status, utbildning, klass eller värderingar (Lumby 2006). 
 
Studiens definition av mångkulturell medarbetargupp avser att det på arbetsplatsen finns           
ett flertal medarbetare som är födda utomlands och sedan har flyttat till Sverige. 
 
 
PROBLEMFORMULERING  

Det ställs stora krav på att vårdens chefer har rätt kompetens för att på ett hållbart sätt                 
leda och utveckla vården. Detta innebär ett stort ansvar och det krävs att chefen är trygg                
i sin ledarroll och har rätt kompetens och förutsättningar för att utföra uppdraget.             
Tidigare forskning visar att ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas trivsel och            
prestation på arbetsplatsen. Chefer behöver anpassa ledarskapet till en mångkulturell          
medarbetargrupp, men det saknas kunskap och strategier för ett hållbart ledaskap av en             
hållbar mångkulturell medarbetargrupp i svensk sjukvård. Därför är det av betydelse att            
belysa vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefer har av att leda mångkulturella            
medarbetargrupper.  

 
SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefer 
har av att leda mångkulturella medarbetargrupper. 
 
Formulerade frågeställningar:  
 

● Vilka upplevelser och erfarenheter har vårdens chefer av att leda mångkulturella 
medarbetargrupper? 
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● Hur anpassar cheferna ledarskapet till en mångkulturell medarbetargrupp? 

 
● Upplever cheferna att medarbetare beroende på kulturell bakgrund har olika 

förväntningar på ledarskap? 
 
 
METOD 

Ansats  

Då syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser och erfarenheter av att leda              
mångkulturella medarbetargrupper ansågs det lämpligt med en kvalitativ ansats.         
Rienecker (2016, s.7) samt Kvale och Brinkmann (2009, s.17) beskriver att val av             
metod för studien bör utgå från dess syfte och innehåll och att den metod som väljs ska                 
kunna ge svar på studiens frågeställningar. I den kvalitativa forskningen betraktas hur            
sociala sammanhang formar bilden av verkligheten, vilket gör kvalitativa metoder          
lämpliga för studier som undersöker människors upplevelser, beteende och samverkan i           
grupp. Fokus är på individen och dennes beskrivning eller upplevelse av fenomenet som             
studeras (Creswell 2014, s.4). 
Även Kvale och Brinkmann (2009, s.18) menar att om studien ämnar utforska hur             
människor uppfattar sin omgivning och det sammanhang de verkar i är intervjuer en bra              
metod. Via de svar som informanten ger på intervjuarens frågor ges en beskrivning av              
dennes upplevelse av ämnet. Under intervjun kan även frågorna och individens           
reflekterande kring dem leda till nya insikter och varseblivning kring den egna            
uppfattningen av ämnet. Informanten beskrivs ofta uppleva det positivt att få verbalisera            
upplevelser och åsikter samt att de upplever sig bli bekräftade av att bli lyssnade till.               
Nya insikter som växer fram under intervjun samt möjligheten att med ord beskriva             
egna upplevelser kan väcka känslor som överraskar informanten under intervjun          
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 205). 
 

Författarnas bakgrund 
Författarna har lång erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvården i olika roller              
och inom olika specialiteter. Sedan ett flertal år arbetar författarna som förstalinjechefer            
på två olika sjukhus i en storstadsregion i Sverige och båda är ledare för medarbetare på                
vårdavdelningar. Författarna har även erfarenhet av att vara ledare för mångkulturella           
medarbetargrupper.  
 

Informanter 
Inför studien har förfrågningar om tillstånd att intervjua förstalinjechefer i          
organisationer där det förekommer mångkulturella medarbetargrupper skickats till        
verksamhetschefer på två sjukhus i en svensk storstadsregion (Bilaga 1). Intervjuer har            
efter inhämtad tillåtelse genomförts med åtta förstalinjechefer som arbetar inom          
akutsomatik och geriatrik på dessa sjukhus. Fyra chefer från respektive sjukhus           

9 
 



 

intervjuades. Inför intervjuerna har skriftlig information om deltagande i studien mailats           
till de aktuella cheferna (Bilaga 2). De inklusionskriterier som valdes var att            
informanterna vid intervjutillfället arbetade som förstalinjechef och att de haft en           
ledande roll i minst 4 år samt att de hade erfarenhet av att leda en medarbetargrupp där                 
det fanns ett flertal medarbetare med olika kulturella bakgrunder.  
 
De intervjuade cheferna var ledare för mångkulturella medarbetargrupper och uppfyllde          
inklusionskriterierna genom att de hade arbetat som chefer eller i andra ledande roller             
mellan 4 och 20 år. Av de intervjuade cheferna var 6 födda i Sverige och 2 i ett annat                   
land och hade senare flyttat till Sverige.  
I studien användes ett bekvämlighetsurval vilket innebär att informanter som fanns           
tillgängliga och som uppfyllde inklusionskriterierna intervjuades. Urvalsförfarandet       
beskrivs som lämpligt för mindre studier (SBU 2017, s 78). För att säkerställa             
konfidentialiteten för informanterna i studien gjordes valet att inte ge någon           
bakgrundsinformation om deltagarna gällande ålder, kön eller att individuellt ange antal           
år i chefsbefattning. 
 
 

Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts där ett antal förutbestämda öppna frågor          
med utgångspunkt från studiens syfte har ställts (Bilaga 3). Frågorna var öppet ställda             
för att underlätta för informanterna att på ett autentiskt sätt beskriva sina erfarenheter             
och upplevelser. Polit och Beck (2008, s. 394) beskriver att en intervjumall med ett              
antal förutbestämda frågor skapas inför den semistrukturerade intervjun. För att          
möjliggöra en djupare förståelse och för att få mer substans i informanternas svar på              
frågorna har även följdfrågor ställts. Den semistrukturerade intervjun med         
ospecificerade följdfrågor beskrivs som ett sätt att säkerställa att informanternas svar           
tolkas korrekt. Samt att det även möjliggör mer utförliga svar med relevans för studiens              
syfte vilket säkerställer ett stabilt material inför analysen av studien (Kvale & Brinkman             
2009, s. 24; Polit & Beck 2008, s. 450). 
 
Författarna har genomfört fyra intervjuer vardera. Intervjuerna har spelats in med           
mobiltelefon och därefter transkriberats. Respondenterna valde själva tid och plats för           
intervjun och de genomfördes antingen på respondenternas arbetsplats eller på ett           
konferensrum i närheten av dennes arbetsplats. Längden på intervjuerna varierade          
mellan som kortast 12 minuter och som längst 36 minuter. 

 

Analys 
Författarna har gemensamt analyserat det transkriberade materialet från intervjuerna. En          
kvalitativ innehållsanalys användes då det beskrivs lämpligt vid tolkning av texter som            
samlats in genom intervjuer. Innehållsanalysen ger möjlighet att testa teoretiska frågor           
för att säkerställa en korrekt tolkning och förståelse för det insamlade materialet (Elo &              
Kyngäs 2008). En induktiv ansats har använts vid analysen där enligt Höglund, Nielsen             
och Granskär (2017, s. 221) texterna analyseras förutsättningslöst och ett mönster hittas            

10 
 



 

i informanternas beskrivna upplevelser. Även Kvale och Brinkmann (2009, s. 201)           
beskriver att den vanligaste analysmetoden av intervjustudier är kodning eller          
kategorisering. Elo och Kyngäs (2008) belyser att innehållsanalys är ett bra redskap för             
att erhålla överblick av insamlade data vid kvalitativa studier. 
  
Transkribering beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009, s. 177) som en översättning            
från muntligt till skriftligt språk. Intervjuerna har ordagrant återgetts i skrift, även            
pauser och skratt har dokumenterats för att minska risken för att textens ursprungliga             
innebörd misstolkas vid översättningen till skrift. Efter transkriberingen har materialet          
lästs igenom upprepade gånger individuellt av de båda författarna. Därefter har           
materialet lästs och diskuterats gemensamt för att skapa en gemensam helhetsbild och            
djupare förståelse av det insamlade materialet (Elo & Kyngäs 2008). Reflektioner och            
frågeställningar som framkom under analysen av materialet skrevs ned för att vara till             
hjälp under analys och diskussionsprocessen. Elo och Kyngäs (2008) beskriver att           
texterna i analysen tolkas i flera olika nivåer för att möjliggöra en fördomsfri tolkning              
av innehållet. Efter gemensam granskning av det transkriberade materialet togs          
meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte ut ur de olika intervjuerna.            
Enligt det induktiva arbetssättet för analys som beskrivs av Elo och Kyngäs (2008)             
kondenserades de meningsbärande enheterna. Därefter kodades de meningsbärande        
enheterna och underkategorier identifierades. Totalt 11 underkategorier identifierades        
initialt som efter en gemensam abstraktion grupperades under 4 huvudkategorier (tabell           
2).  
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen  
 
Meningsbärande 

enhet 
 

Kondenserin
g 
 

Kod Underkategori 
 

Huvudkategor
i 

Jag lär känna 
dom från början 
så att jag vet hur 
dom tar till sig 
information och 
hur jag ska 
framföra den på 
bästa sätt. Man 
måste känna dom 
på individnivå. 
Tydlighet kan 
man aldrig få 
tillräckligt, jag 
kan inte förutsätta 
att någon förstått 
vad jag tänker, 
utan ibland måste 

Lär känna  
individerna så  
att jag vet hur    
jag bäst ska   
framföra 
information 
till dem. Är   
extra tydlig i   
det jag säger. 

Individanpassa 
ledarskapet 

Kommunikation 
 

Anpassat 
ledarskap 
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jag säga extra 
tydligt.  
 
Man anpassar för 
att alla har rätt till 
sin trygghet. 
Oavsett vart du 
kommer ifrån ska 
du känna att du är 
trygg på din 
arbetsplats och 
blir förstådd och 
lyssnad på, det är 
ju ett sätt att… 
anpassa sig. 
 

Anpassar för  
att alla har rätt    
till trygghet på   
arbetet oavsett  
ursprung. 
Anpassar så  
att alla blir   
förstådda och  
lyssnade på. 

Skapa 
trygghet 

Förståelse för 
andra kulturer 
 

 

Det är säkert lika 
mycket konflikter 
i homogena 
grupper, alla har 
ju olika 
personligheter 
också, bara för att 
man tillhör en 
kultur är det ju 
inte så att alla är 
lika. 
 

Bara för att   
man tillhör en   
kultur är det ju    
inte så att alla    
är lika. 

Kultur eller  
personlighet 

Information 
 

 

Det är många 
fördelar med att 
leda en 
mångkulturell 
medarbetargrupp. 
Man är olika som 
individ, det spelar 
ingen roll vart 
man är född, man 
tar med sig sin 
personlighet. 
Men det är 
viktigast att man 
förhåller sig till 
riktlinjer och 
lagar som styr, 
både i 

Vi är olika 
individer med 
olika 
personlighet 
oavsett vart vi 
kommer ifrån. 
Viktigt att 
förhålla sig till 
riktlinjer och 
lagar. 
 

Tydlighet 
kring språk  
och regler 

Kommunikation 
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verksamheten 
som i samhället.  
 
 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Det finns flera etiska dilemman att ta hänsyn till vid genomförandet av en kvalitativ              
intervjustudie. Kvale och Brinkman (2009, s. 272) beskriver att dessa etiska svårigheter            
inte helt kan undvikas men att det är viktigt att vara medvetna om dem under arbetets                
alla faser. Vetenskapsrådet (2002) belyser fyra huvudkrav för etiskt förhållningssätt          
inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Dessa är krav på information,          
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Under genomförandet av denna studie har          
hänsyn tagits till dessa huvudkrav genom att forskarna skriftligt och muntligt informerat            
de som berörs av forskningen. Verksamhetscheferna på de aktuella sjukhusen och           
enheterna har fått skriftliga förfrågningar om tillstånd att intervjua förstalinjechefer i           
mångkulturella organisationer (Bilaga 1). Då godkännande att genomföra intervjuerna         
erhållits från verksamhetscheferna tillfrågades totalt 8 förstalinjechefer om deltagande i          
studien. Information har delgivits samtliga informanter både skriftligt (Bilaga 2) och           
muntligt om studiens syfte, om att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta               
närsomhelst under genomförandet av studien samt att insamlat material hanteras          
konfidentiellt och endast kommer att användas i aktuell studie. Samtliga informanter har            
muntligt samtyckt till deltagande i studien. Samtliga deltagare har enligt          
rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) erbjudits att få ta del av det färdiga            
studieresultatet. 
 
 
RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de intervjuer som genomförts för att belysa             
vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefer har av att leda mångkulturella           
medarbetargrupper. Analysen av det insamlade materialet har resulterat i 4          
huvudkategorier med 11 underkategorier enligt följande: 
 
Tabell 2. Kategorier 
 
Huvudkategorier Underkategorier 
Tillgångar Patientnytta 

Språkkompetens 
Teamkänsla 

Utmaningar Konflikter 
Hierarkier 
Förväntningar 

Anpassat ledarskap Kommunikation 
Förståelse för andra kulturer 
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Kunskap om regler och strukturer 
Chefens erfarenhet och strategier Kunskap 

Stöd  
 
 

Tillgångar 
 
Huvudkategorin Tillgångar består av tre underkategorier: Patientnytta, Språkkompetens        
och Teamkänsla. Under denna huvudkategori beskriver informanterna sina upplevelser         
om vilka tillgångar de ser med att leda en mångkulturell medarbetargrupp. 
 

Patientnytta 

Flera av informanterna berättade att en stor del av patienterna som de vårdar är från               
olika kulturer och att det är en stor tillgång att ha personal som har en förståelse för                 
patientens kultur, krav och behov. Medarbetare som delar patientens kulturella          
bakgrund kan hjälpa kollegor med att få en förståelse för patientens och närståendes             
beteenden och reaktioner. Informanterna ansåg att personalen kunde fungera som en           
brygga mellan patienten och övrig vårdpersonal, för att skapa samsyn. De påpekade            
även vikten av att respektera alla patienter oavsett kulturell bakgrund. Informanterna           
menar att om medarbetargruppgruppen består av medarbetare som kommer från många           
olika kulturer, så hjälper det patienter som har liknande kulturell bakgrund att få sina              
behov tillgodosedda.  
 
”…att kunna bemöta patienter med olika kulturell bakgrund. Att dom inte är udda på              

det sättet…man bär med sig sin natur, sin personlighet som människa. Det            
är väldigt viktigt att man respekterar och är behjälplig och ser behovet            
hos individen.” 

 
En informant berättade om att när de vårdar patienter som är konfusoriska så är det en                
stor tillgång om det finns medarbetare som delar patienternas kultur. Både för att ge              
adekvat information till patienten men även för att få information om patientens            
bakgrundshistoria som t.ex. tidigare yrke och intressen. Några av informanterna          
berättade att det var bra att medarbetare som delar samma kultur som patienten och              
närstående kunde förklara om de regler och rutiner som gäller på sjukhuset.  
 

Språkkompetens 

Tillgången till många olika språk på arbetsplatsen var enligt informanterna till stor hjälp             
i det vardagliga arbetet. En del av patienterna är inte födda i Sverige och har olika                
kulturella bakgrunder och alla kan inte det svenska språket. Några av informanterna            
berättade om patienter som blivit förvirrade och tappade det svenska språket för att             
återgå helt till sitt modersmål. Även om tolkar används flitigt, så är det en stor tillgång                
om det finns personal som delar samma språk och kultur. 
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”…dom har nån typ av nedsatt kognition. De tappar språket, det svenska språket…det             
lilla som dom har lärt sig här i Sverige… Så det är jätteviktigt, det här               
med mångkulturellt.” 

 
En informant berättade om att hennes upplevelse var att många av de patienter som              
invandrat till Sverige på äldre dar, kunde väldigt lite svenska eller ingen alls. Det              
berodde på att de aldrig kom ut i det svenska samhället. Det var vanligt att de bott                  
tillsammans med sin familj och i hemmet fortsatt att kommunicera på sitt hemlands             
språk. Det är därför en stor fördel om det i medarbetargruppen finns medarbetare med              
samma ursprung som medborgarna i patientupptagningsområdet och som därigenom         
behärskar patienternas språk. 
 
I studiens intervjuer berättade informanterna att tolkar användes flitigt när det var viktig             
information som skulle ges eller när det var viktiga möten. De beskrev att eftersom              
tolkarna inte kunde vara på plats dygnet runt så var det en stor tillgång om det fanns                 
personal som kunde tala och förstå patientens språk. 
 

Teamkänsla 

Det framkom från samtliga informanter att de upplevde flera fördelar med att vara chef              
för en mångkulturell medarbetargrupp. De berättade om att det var uppskattat att dela             
med sig av sina olika kulturer till varandra i arbetsgruppen. På flera avdelningar             
beskrevs det att det anordnades knytkalas där de bjöd varandra på mat som var typisk               
från medarbetarnas hemland. De ansåg även att det var utvecklande för hela gruppen att              
ha samtal och diskutera med varandra, eftersom att det finns flera sätt att se och tolka                
saker på. 

 
En informant berättade om hur medarbetargruppen tar ett stort ansvar och använder sina             
olika kulturella bakgrunder och olika språkkunskaper i det dagliga arbetet. De kan ändra             
sitt schema eller byta lunchraster för att kunna ge patienterna den bästa vården. Det              
finns en flexibilitet i medarbetargruppen som informanten kallar teamarbete. 
 
Informanterna beskrev att det är utvecklande för dem som individer och att de lär sig               
mycket. De upplevde också att deras medarbetare blev berikade genom att vara en del              
av ett mångkulturellt team, då de kan lära mycket genom att utbyta kunskap och              
erfarenheter med varandra. 
 
”Det är som att lägga ett pussel, att i en personalgrupp så ser inte alla pusselbitar                

likadana ut…det skulle se väldigt konstigt ut.” 
 
Det beskrivs också i intervjuerna att det är en fördel i schemaläggningen då             
medlemmarna i medarbetargruppen har olika etniskt och kulturellt ursprung. Det är           
lättare att lägga schema över storhelger då olika kulturer firar olika högtider och på              
olika dagar. Detta leder till att flera medarbetare ges möjlighet att vara lediga på för dem                
viktiga helger.  
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Utmaningar 
 
Huvudkategorin Utmaningar består av tre underkategorier: Konflikter, Hierarkier och         
Förväntningar. Under denna huvudkategori beskriver informanterna deras upplevelser        
om vilka utmaningar de kan ställas inför med en mångkulturell medarbetargrupp. 
 
Konflikter 

De flesta informanterna trodde inte att det förekom fler konflikter i en mångkulturell             
medarbetargrupp i jämförelse med en mer homogen grupp. Men det framgick även i             
studien att de flesta bara hade erfarenhet av en mångkulturell medarbetargrupp och            
därför hade svårt att uttala sig om skillnaden. När det ändå förekom konflikter så var               
informanternas erfarenhet att det då berodde på språket och på missförstånd. De gav             
exempel på att det kunde vara personer som är födda utanför Sverige som hade svårt att                
tolka alla nyanser och koder i det svenska språket och att de därför kunde ha svårt att                 
förstå, bl. a ironi. 
 
”Det finns utmaningar och det handlar väldigt mycket om att man inte har språket full               

ut. Vi har dom som har bott i Sverige i många år men fortfarande inte har                
nyanserna i svenska språket…då kan det bli lite konflikter…att man inte           
riktigt förstår varandra.”  

 
I studiens intervjuer beskrevs erfarenheter av att medarbetare som kom från länder som             
ligger i strid med varandra, kunde ta med sig konflikten som fortsätter på arbetet.              
Informanterna menade att det är viktigt att alla håller sig till arbetsplatsens regler och              
rutiner för att förhindra uppkomsten av konflikter. De beskrev att det är viktigt att de               
som chefer är tydliga med att ställa de kraven, samtidigt som de måste respektera och               
lyssna på individens behov. Om medarbetarna lär känna varandra och respekterar de            
spelregler som finns i medarbetargruppen, så behöver det inte bli konflikter. 
 
” Det finns ingen tolerans för att vara fientliga mot varandra bara för att man kommer                

från olika länder, olika religiösa bakgrunder, krig och så vidare. För det            
har man faktiskt lämnat bakom sig och nu är vi här och då måste vi leva                
tillsammans.” 

 
Det påtalades av några informanter att medarbetare från vissa kulturer kunde vara mer             
högljudda och kunde ha ett hårdare språk. Det kunde missförstås av kollegor, så att de               
trodde att personen ifråga var arg fast det inte var så. Enligt informanterna kunde det               
leda till konflikter. Informanterna gav även exempel på att det fanns kulturer där det var               
mer vanligt att ha ett tystlåtet förhållningssätt, de skvallrade inte på kollegor och ville              
inte belasta chefen med småsaker även om det var saker som chefen borde veta.  
 
Några av informanterna kände sig osäkra på om det handlade om kulturella eller             
personliga skillnader. De menade att varje människa är unik, vart vi än kommer ifrån. 
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Vidare beskrev informanterna att om ett flertal medarbetare delar samma kultur och            
språk kan det lätt skapas grupperingar som är negativa för hela medarbetargruppen. Det             
kan skapas problem om det sitter en grupp och pratar ett språk som de övriga kollegorna                
inte förstår. Då föredrog informanterna att medarbetarna kom från olika delar av            
världen. 
 

Hierarkier 

Informanterna beskrev upplevda skillnader i hur olika kulturer ser på hierarkier. I            
svensk kultur finns det mindre markanta hierarkier än vad som är vanligt förekommande             
i andra kulturer, enligt informanterna. De berättade att det kunde yttra sig så att det               
fanns medarbetare som hade svårt att säga vad hen tyckte och tänkte på ex.              
arbetsplatsträffarna och de upplevde att det var en utmaning att få dessa medarbetare att              
delta aktivt på mötena och våga ta mer plats. Informanterna tyckte att de fick lägga ner                
mycket tid på att prata och skapa förtroende för att få medarbetarna att förstå att det inte                 
är farligt att uttrycka sina åsikter. 
 
”…en del kulturer har en annan respekt för chefen…som kanske inte vågar riktigt             

komma till mig som det är någonting som de tycker inte är skött så              
bra…man pratar inte med chefen på de sättet… men det släpper efter ett             
tag för jag försöker få dom att känna att det är inget farligt…visa att jag               
inte är farlig eller att jag är en helt vanlig människa som lyssnar.” 

 
Ett knep som en informant använde sig av när det var arbetsplatsträff var att              
medarbetarna fick sitta två och två och diskutera en stund i ett visst ämne. Då parade                
hen ihop två tystlåtna personer som skulle diskutera sina åsikter, sen lyssnade            
informanten av från varje par vad de hade diskuterat. Det blev då svårt för detta par att                 
vara helt tysta. Det tyckte den här informanten var ett bra sätt för att få alla medarbetare                 
att prata och uttrycka sin åsikt på möten. 
 
Det beskrevs av några informanter att det fanns problem med att personalen ansåg att              
läkare stod högre i hierarkin än omvårdnadschefen, och därmed vägde läkarens ord            
tyngre än omvårdnadschefens. Det gjorde att det kunde bli en konflikt när läkaren             
lovade saker som inte gick att hålla. Informanter beskrev händelser där medarbetare            
följde läkarordinationer, även om det bröt mot vad deras chef hade beslutat.  
 
”…dom har lite mer respekt för vad doktorn säger…ett exempel var en patient som              

skulle åka iväg på en undersökning och man tyckte då att personalen            
skulle följa med…de tyckte då att vi måste göra det för det har ju doktorn               
sagt. Då fick jag förklara…det är inte doktorn som bestämmer…i det här            
fallet är det jag som bestämmer…” 

 
De berättade även att det fanns exempel på när den anhöriga är läkare till yrket och                
tyckte sig ha en bestämmande roll över hur vården skulle se ut för den anhöriga. Det                
kunde bli problematiskt om några i personalen ville tänja på gränserna för dessa             
anhöriga. Informanterna påtalade att de ansåg att det var av stor vikt att personalen              
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försöker tillmötesgå patientens och anhörigas behov, men att regler och rutiner måste            
följas. 

 
En informant upplevde att det kunde vara svårare för en person med en utländsk              
bakgrund och en annan kultur att förstå hur vi i Sverige ser varandra mer som jämlika                
och hen tror att de ser upp till auktoriteter på ett annat sätt. 
 
Från intervjuerna i studien var det en informant som berättade om att hen hade              
uppmärksammat att det även kunde bli konflikter mellan sjuksköterskor och          
undersköterskor. Situationer beskrevs där sjuksköterskor tyckte att eftersom de ska leda           
omvårdnadsarbetet runt patienterna, så bestämde de vad undersköterskorna skulle göra.          
Informanten berättar vidare att det blev en diskussion och hen fick tala om att de arbetar                
tillsammans i ett team kring patienten.  
 
En annan informant berättade om att en medarbetare med ursprung från ett annat land              
kom med presenter och att hen fick förklara på ett försiktigt sätt att i Sverige har vi inte                  
traditionen att ge sin chef presenter. 
 

Förväntningar 

Informanterna fick frågan om och hur de trodde att förväntningarna på ledarskapet            
skilde sig åt utifrån medarbetarens kulturella bakgrund. De upplevde att medarbetarna           
hade olika förväntningar på ledarskapet. En del informanter beskrev att medarbetare           
från vissa kulturer ville ha en chef som var hård och bestämd och som tydligt visade                
sina åsikter med hela handen, i andra kulturer så räckte det om chefen är snäll och                
trevlig. Några informanter tyckte att de medarbetare som är födda i Norden hade             
förväntningar på att de skulle ha en relation till chefen som gör att de kan diskutera och                 
nå överenskommelser tillsammans.  
 
”Dom medarbetare som kommer ifrån Medelhavsregionen, Mellanöstern och        

Sydostasien har andra krav, man ska vara chef med stort C och man ska              
gå in och styra och ställa” 

 
I studiens intervjuer berättade en del informanter att medarbetarnas beskrivning av           
samma chef kunde skilja sig åt beroende på medarbetarens ursprung. Svenskfödda           
medarbetare beskrev dem som stränga och de som är födda i ett annat land upplevde               
chefen som snäll. En informant berättade att hen upplevde att de med utländsk bakgrund              
förväntade sig att hen skulle stå mer på deras sida och ha en annan förståelse, eftersom                
att informanten också hade en utländsk bakgrund. 
 
Men det fanns även informanter som inte upplevde att det fanns några skillnader som              
relaterade till kultur, utan det handlade mer om det som är unikt hos den enskilda               
individen. 
 

Anpassat ledarskap 
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Huvudkategorin Anpassat ledarskap består av tre underkategorier: Kommunikation,        
Förståelse för andra kulturer samt Kunskap om regler och strukturer. Under denna            
huvudkategori beskrev informanterna om hur de anpassar sitt ledarskap för att få en             
mångkulturell och hållbar medarbetargrupp. 
 
Kommunikation 

I intervjuerna kom det fram att den största anpassningen som informanterna gör är av              
språket, för att många av medarbetarna är födda i ett annat land än Sverige och inte har                 
svenska som modersmål. Informanterna berättade att de då använder ett enklare språk            
och inte långa formuleringar, varken i tal eller i skrift. 
 
”…att tänka efter vad man skriver så att det är tydligt…jag har inga problem med att                

formulera lång fina meningar men jag får tänka på att inte göra det när              
jag vill att budskapet ska nå fram till alla.” 

 
Många av informanterna berättade att de anpassade sitt ledarskap på olika sätt och att              
syftet var att de ville skapa trygghet för medarbetarna. Deras önskan var att alla skulle               
få och förstå den information som gavs, samt uppleva sig bli förstådda och lyssnade till.  
 
Tydliga roller och kommunikationsvägar är viktigt, menade informanterna. Det kunde          
ibland vara så att de kände att de nästan var övertydliga och att de ville ha ett kvitto på                   
att medarbetaren hade förstått. En av informanterna berättade om hur språket fick            
anpassas genom att tydligt påpeka det som var viktigt för medarbetaren under samtalet.             
Detta medförde en risk att alla nyanser inte kom med i samtalet, utan bara det viktigaste                
i budskapet.  
 
Alla informanterna påtalade att när det är medarbetarsamtal är det extra viktigt att             
medarbetaren förstår både vad chefen säger, men även att medarbetaren förstår vad som             
förväntas av dem. För att samtalet inte ska kännas som ett förhör så måste de som chefer                 
anpassa sitt språk och förhållningssätt så att samtalet blir så jämlikt som möjligt.             
Medarbetarna måste känna att deras chef lyssnar och förstår så att de känner sig trygga               
på sin arbetsplats, uttryckte en av informanterna. 
 
En informant beskrev att det var viktigt att tänka sig för och att inte skämta på någon                 
annans bekostnad. Det är särskilt viktigt i en mångkulturell medarbetargrupp.          
Informanten menar att det annars kan upplevas diskriminerande av medarbetarna. 
 

Förståelse för andra kulturer 

Att vara öppen för kulturella olikheter, dela med sig av sin egen kultur samt visar               
förståelse för andras kulturer är egenskaper som en chef bör ha för att kunna leda en                
mångkulturell medarbetargrupp, ansåg flera av informanterna. Att kunna lyssna och          
delge information i gruppen är också viktiga egenskaper enligt informanterna.  
 
Det fanns även informanter som upplevde att alla individer är olika och att det inte               
handlar om kultur, utan mer om personlighet. Det går inte att anta att alla som delar                
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samma kultur, eller kommer från samma land har samma behov eller beter sig på              
samma sätt. Som ledare gäller det att se allas kompetens och möjligheter och att se vilka                
meriter som finns i gruppen, enligt informanterna. Några av informanterna tyckte att det             
var svårt att urskilja om de anpassade sitt ledarskap beroende på kultur eller person. 
 
Informanterna var också tydliga med att även om de ska ha en förståelse för sina               
medarbetares kulturer och visa hänsyn till medarbetarnas värderingar, så får det inte            
styra över verksamheten. Alla medarbetare var tvungna att förhålla sig till och följa             
regler och rutiner och varje person har både skyldigheter och rättigheter. 
 
”Det där med religion ska inte vara nåt hinder så att man lägger ned arbetet för att                 

man har den religiösa bakgrunden.” 
 
En informant menade att hen inte anpassade sitt ledarskap varken beroende på person             
eller kultur. De hade istället skapat en egen kultur på avdelningen som alla skulle följa. 
 

Kunskap om regler och strukturer 

Andra typer av utmaningar som informanterna belyste var att de kunde ställas inför att              
en del av medarbetarna inte hade kunskap om hur olika system i det svenska samhället               
fungerar. Det kunde handla om hur reglerna ser ut vid sjukdom, vård av barn eller om                
anställningstrygghet. Då gällde det att som chef vara extra tydlig och de fick informera              
om hur systemet fungerade och vad som förväntades av den enskilde medarbetaren,            
påtalade informanterna. Enligt dem kan de behöva stötta mycket, både med information            
och med praktiska göromål. 
 
Det beskrevs av några informanter att vissa medarbetare från andra kulturer hade en             
förväntan på att chefen utan hänsyn till regler och avtal, skulle anställa mer personal              
eller avskeda personer som gruppen inte uppskattade. Det beskrevs även som en            
utmaning att möta medarbetarens förväntningar vid lönerevisionen då de inte förstod           
reglerna kring hur lönesättningen fungerar.  
 
…en del kulturer tror att jag som chef, som första linjens chef bara kan bestämma att nu                 

kan jag höja din lön med 2000 kronor, eftersom du har fått nya             
uppdrag…”  

 
Det framkom i studiens intervjuer att det kunde vara skillnad på vilken omvårdnad             
patienterna fick beroende på vilken kulturell bakgrund medarbetarna hade.         
Informanterna beskrev att det fanns olika synsätt på hur patienterna skulle tas om hand.              
Medarbetare från en del kulturer hjälpte patienterna med allt, även med de moment som              
patienten klarade själva. Informanterna berättade att de fick tydliggöra att i Sverige            
bedrivs vården utifrån tanken att patienten ska vara så självständig som möjligt.            
Informanterna uppgav att de var tvungna att förklara för medarbetarna vilket synsätt vi             
har på vården i Sverige. Att vi bedriver vård utifrån tanken att patienten ska vara så                
självständig som möjligt 
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Flera av informanterna ansåg att det var av stor betydelse för dem att ha kunskap om                
saker som är viktiga för medarbetarna, det kunde handla om kulturella traditioner,            
högtider, regler och rutiner. Även om inte verksamheten kunde anpassa sig till alla olika              
kulturer, så fanns det saker som ändå var möjliga att ändra på. Ett par informanter               
berättade om att de byggde om omklädnadsrummen så att kvinnor och män numera har              
separata omklädnadsrum. Informanterna upplevde att det var viktigt att se helheten, vad            
som blir bäst för hela gruppen. 
 

Chefens erfarenhet och strategier 
 
Huvudkategorin Chefens erfarenhet och strategier består av två underkategorier:         
Kunskap och Stöd. Under denna huvudkategori beskrev informanterna vilken kunskap          
och stöd de behövde för ett hållbart ledarskap av en mångkulturell medarbetargrupp. 
 

Kunskap 

Informanterna beskrev att de upplevde olika utmaningar i att vara ledare för en             
mångkulturell medarbetargrupp. De var tvungna att anpassa sitt sätt att bemöta olika            
medarbetare i olika situationer. Informanterna önskade att medarbetarna skulle känna          
sig trygga och bekväma och blev därför tvungna att med en del medarbetare gå väldigt               
försiktigt fram i sina samtal, medan andra medarbetare behövde en mer rak            
kommunikation. 
 
Kunskapen om hur de skulle anpassa sitt ledarskap fick informanterna med tiden,            
genom erfarenheter och misstag. Med erfarenhet lärde de sig att snabbt kunna läsa av en               
ny medarbetare, vad det är för person och på vilket sätt som chefen bör bemöta               
personen. Flera av informanterna beskrev hur de på egen hand fått kunskapen om hur de               
ska leda en mångkulturell medarbetargrupp. Några av informanterna kallade kunskapen          
för en magkänsla.  
 
”Jag har väl gjort några misstag i början av min karriär…Nu behöver vi titta på det                

och sen har det blivit jättetungt för den här personen för att den tar det så                
väldigt hårt…Då har jag fått lära mig, okey så där kan jag inte göra.” 

 
Flera av cheferna beskrev svårigheter med att ha medarbetarsamtal som var jämlikt            
mellan medarbetaren och dennes chef, där det inte kändes som att chefen hade ett              
övertag. I dessa situationer upplevde informanterna att de var tvungna att anpassa sitt             
språk och vara lite försiktiga. Medarbetarsamtalen hjälpte även cheferna att lära känna            
varje medarbetare, så att de förstod på vilket sätt som de bör individanpassa sitt              
ledarskap. 
 

Stöd 

För att klara av alla utmaningar krävs det reflektion, upplevde en informant. Det var              
även viktigt enligt informanten att få stöd från sin chef och sin HR-partner. Hen menade               
att ett sådant stöd kunde vara att ha någon som kan användas som ett bollplank. Det                
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beskrevs även i intervjuerna att det i konfliktsituationer var viktigt med stöd från             
fackligt förtroendevalda. 
 
”Göra på det bästa möjliga sättet och sen jag har alltid mitt bollplank, min vårdchef               

som jag pratar med om olika saker. Så att jag får en lite bättre syn på det,                 
och även HR.” 

 
En informant beskrev att hen med tiden upplevde en större trygghet i yrkesrollen och då               
även utvecklade ett stödjande ledarskap mot att det tidigare varit mer åtgärdsorienterat.            
Hen såg medarbetarna som unika personer med olika förutsättningar som kunde bidra            
på olika sätt. Informanten ansåg sig kunna se att hen hade mognat som ledare och att                
erfarenheten har förändrat synsättet på det egna ledarskapet. Erfarenheten gav          
informanterna olika verktyg som de senare kunde använda vid olika situationer. En            
annan informant upplevde att det av ledaren krävdes egenskaper som att vara öppen och              
mottaglig för att använda andras kunskap. 
 
Flera av informanterna fann att det var ett stöd i konfliktsituationer att hålla sig till               
regler och rutiner. En informant beskrev att det var lätt att tappa fotfästet när gränser               
överskreds och att det då fanns en risk att lova medarbetaren för mycket. En informant               
beskrev hur hen hittat stöd i att acceptera att inte kunna allt, men påpekade att det då var                  
viktigt med ärlighet mot medarbetarna. När det fanns en osäkerhet bad hen om att få               
återkomma med ett svar senare. Informanten upplevde att det som chef inte går att ha               
kunskap om allt, men det är bra att ha en bas att stå på. Upplevelsen var att det var bra                    
att vara lite fyrkantig och att hålla sig till regler och rutiner, annars kunde det lätt bli fel. 
 

DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefer har            
av att leda en mångkulturell medarbetargrupp. Informanterna beskrev fördelar för          
patienten då personalen hade kunskap om patientens språk och kulturella bakgrund som            
då den delades på arbetsplatsen bidrog till ett interprofessionellt lärande. Informanterna           
upplevde inte att det var fler konflikter i en mångkulturell medarbetargrupp men de             
konflikter som uppstod beskrevs ha ursprung i språkliga missförstånd. Det var även            
viktigt med tydlighet i arbetsplatsens rutiner och regler för att förebygga uppkomst av             
konflikter. Informanterna beskrev skillnad i förväntningarna på ledarskap utifrån         
medarbetarens kulturella bakgrund, vilket gjorde det viktigt att chefen hade en kulturell            
förståelse för att kunna bemöta dessa olikheter och därigenom kunna anpassa           
ledarskapet till individen och möjliggöra ett hälsofrämjande ledarskap. Det beskrevs          
även av informanterna att medarbetarna har olika personlighet och att det inte går att              
särskilja om olikheter beror på individ eller kultur. Informanterna lyfte fram att de fick              
ökad kunskap i sitt ledarskap genom erfarenheter och lärdom av misstag, flera kallade             
det magkänsla. Studiens resultat diskuteras utifrån vilka tillgångar och utmaningar samt           
erfarenheter och upplevelser, strategier och behov av stöd chefen har i ledarskapet. 
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Resultatdiskussion 
 
Studien visade att det sågs som en fördel för patienterna då medarbetargruppen hade en              
mångkulturell kompetens och att det var en stor tillgång då personal kunde patientens             
språk och därigenom förstod dennes önskemål. Detta stämmer väl överens med studiens            
bakgrund där det beskrivs som positivt med en mångkulturell medarbetargrupp som           
vårdar en mångkulturell patientgrupp (Butow et al. 2011; Garrett et al. 2008).            
Informanterna beskrev även att personal som har samma språkliga och kulturella           
bakgrund som patienten och dennes anhöriga på ett enkelt sätt kan förmedla de regler              
och rutiner som finns på avdelningen. Författarna till studien reflekterar över hur            
informanterna uppfattade att personalen upplevde de förväntningar som ställdes på dem           
i att agera tolk och kulturell kunskapsbärare. Författarna reflekterar även över att det             
kan finnas en risk att det inte är patientens åsikt som kommer fram då personalen tolkar                
utan det som personalen tycker är passande. Erfarenhet från författarnas egna           
arbetsplatser är att medarbetarna inte alltid är bekväma i att vårda patienter och att möta               
anhöriga som de delar ett socialt sammanhang med, exempelvis kan de tillhöra samma             
kyrka. Författarna har erfarit att det ibland kan ställas högre förväntningar på personalen             
i en form av en allians. Vilket ses som en viktig kunskap för ledare i vården så att de                   
kan hantera eventuella problem som uppstår när anhöriga upplevs ställa andra krav på             
personal som delar deras språk och kulturella bakgrund. Denna kunskap torde vara            
viktig för att vårdens chefer ska ges förutsättningar till ett hållbart ledar- och             
medarbetarskap. 
 
Informanterna beskrev att de i kommunikationen med medarbetarna fick anpassa          
språket för att säkerställa att medarbetaren förstod budskapet i samtalet. Författarna till            
studien förvånades över att de intervjuade cheferna inte belyste att det samtidigt kunde             
innebära en risk för patienten då personalen inte fullt ut behärskade svenska språket.             
Författarna reflekterade över att språkliga missförstånd kan leda till att patienten inte får             
sina behov tillgodosedda och att det även finns en viss risk för felbehandling då              
personalen kan missförstå ordinationer eller patientens beskrivning av symtom. Detta          
beskrivs även av Dellenborg, Skott och Jakobsson (2012) som belyser att det finns ett              
problem med kommunikationen i vården och att det finns behov av att förbättra             
sjukvårdspersonalens kommunikativa förmåga men också deras kulturella kompetens.        
Informanterna ansåg att den kulturella kompetensen ökade i medarbetargruppen när de           
delade med sig av sina tankar och de lärde känna varandra. Resultatet visade även att               
det var en fördel då personal som delar patientens språk och kultur kunde förmedla              
kunskap om detta till sina kollegor vilket bidrog till ett lärande i medarbetargruppen.  
 
De intervjuade cheferna upplevde inte att det förekom fler konflikter i en mångkulturell             
medarbetargrupp än i en mer homogen grupp. Noteras bör dock att cheferna även             
uttrycker att de saknar erfarenhet av att leda en homogen medarbetargrupp vilket kan ha              
påverkat svaren. Erfarenheten som författarna till studien har är att de flesta            
medarbetargrupper är mer eller mindre mångkulturella i hälso-och sjukvården idag.          
Detta resultat går emot beskrivningen i studiens bakgrund som visar att det är finns en               
högre risk för konflikter i mångkulturella medarbetargrupper och att det krävs ett tydligt             
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och strukturerat ledarskap i dessa grupper (Korovyakovskaya & Chong 2016;          
Ting-Toomey 2009). Samtidigt är det motsägelsefullt att informanterna inte uppfattade          
att det uppstår fler konflikter i en mångkulturell medarbetargrupp då de senare beskriver             
språkliga och kulturella orsaker till missförstånd. En förklaring till detta resultat skulle            
kunna vara det som Persson (2016, s. 71) lyfter fram om att det vid intervjusituationer               
finns en risk att informanterna svarar utifrån vad som anses socialt önskvärt. Detta kan              
avspegla att det inte upplevs bekvämt att beskriva att konflikter har kulturella orsaker             
men däremot kan det vara mer accepterat att beskriva språkliga missförstånd. Cheferna            
upplevde att det fanns språkliga orsaker till missförstånd och konflikter på en arbetsplats             
där alla inte har svenska som modersmål. Missförstånd kunde uppstå för att personer             
med olika kulturell bakgrund utryckte sig olika, en del använde ett hårt språk och andra               
ville inte framföra åsikter. En orsak till missförstånden beskrevs av informanterna vara            
att medarbetarna inte behärskade språkets alla nyanser och inte förstod ironi. Detta            
påtalas även i litteraturen då Ting-Toomey (2009) menar att det kan skapas            
känslomässiga frustrationer som beror på kulturella och etiska skillnader i          
medarbetargruppen som i sin tur skapar konflikter. Om inte missförstånden reds ut kan             
konflikterna bli mer komplexa och svåra. Chefer kan behöva medla mellan           
medarbetarna genom att ha både enskilda samtal med medarbetarna och samtal i grupp             
för att reda ut missförstånd. Ting-Toomey (2009) belyser vikten av att som chef arbeta              
proaktivt för att förebygga missförstånd.  
 
Lawless och Trif (2016) beskriver att chefer sällan får återkoppling på sitt agerande i              
konfliktsituationer. En sådan återkoppling beskrivs som ett bra verktyg för          
organisationen att implementera en gemensam bild av företagets värdegrund och att ge            
chefen stöd och reflektion kring hanteringen. För att chefen på ett konstruktivt sätt ska              
kunna förebygga och hantera konflikter menar författarna att det dels är viktigt med en              
medvetenhet om risken för konflikter i mångkulturella medarbetargrupper men även          
med stöd och kunskap för chefen i agerandet. 
 
Studien visade att informanterna anpassade sitt ledarskap till en mångkulturell          
medarbetargrupp och att den största anpassningen var i kommunikationen. Det beskrevs           
som viktigt att säkerställa att alla förstod det som förmedlades och därför använde sig              
informanterna av ett enklare språk och följde upp samtalet för att säkerställa att             
budskapet förståtts korrekt. Denna anpassning av språket beskrivs även av Arasaratnam           
och Banjaree (2011) som belyser vikten av kunskap om interkulturell kommunikation           
för att kunna mötas och förstå varandra då de som kommunicerar behärskar det svenska              
språket olika väl. Det beskrivs att denna kunskap nås genom erfarenhet och intresse             
vilket svarar an mot informanternas beskrivning av att det lär sig av erfarenhet och              
genom misstag samt att de ser varje medarbetare som unik. Flera av informanterna sa att               
de använder sin magkänsla och lärde sig med tiden att snabbt skapa en bild av hur de                 
skulle bemöta varje enskild medarbetare. 
 
Ledarskapets betydelse beskrivs av Dellve och Eriksson (2016) som belyser hur           
medarbetarnas välbefinnande och arbetsengagemang påverkas beroende på ledarstil och         
olika kvaliteter i ledarskapet, såsom stöd, coaching och förmåga att kunna delegera och             
fördela arbetet. Detta återspeglas även i studiens resultat där informanterna beskrev att            
de anpassade ledarskapet för att skapa trygghet för medarbetarna. Informanterna          
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anpassade sin kommunikation så att medarbetarna förstod den information som gavs           
men även så att de kände sig lyssnade till och upplevde bekräftelse. En viktig del av                
chefsrollen är att ledarskapet bygger på förtroende och relationer vilket stämmer väl            
med beskrivningen i studiens bakgrund av att chefer kan upplevas som orättvisa om             
kommunikationen inte fungerar i en mångkulturell medarbetargrupp (Barros de         
Alcantara 2017). Medarbetarnas hälsa påverkas av hur chefen väljer att hantera           
relationer och konflikter med sina medarbetare (Dellve & Eriksson 2016).          
Informanterna beskrev att de anpassade samtalet så att det blev så jämlikt som möjligt,              
vilket innebär att informanten måste ha en lyhördhet för den andra personen och en              
kunskap och intresse om dennes bakgrund. Motivation att skapa trygghet och förståelse            
och empati för att kunna leva sig in i en annan persons situation beskrivs som en viktig                 
egenskap i en hållbar kommunikation (Arasaratnam & Banjaree 2011). Författarna          
reflekterar över att cheferna erhåller denna kunskap genom misstag och erfarenhet och            
ser ett behov av att tydliggöra och erbjuda utbildning i både framgångsfaktorer men             
även fallgropar i mångkulturell kommunikation. 
 
Studien visar att informanterna upplevde medarbetarsamtalen som en stor utmaning. De           
ansåg sig tvungna att anpassa språket till ett väldigt enkelt språk och en del tyckte att de                 
var tvungna att vara övertydliga för att inga missförstånd skulle ske. Några av             
informanterna upplevde att de fick anstränga sig för att medarbetarna skulle känna sig             
trygga och för att samtalet inte skulle upplevas som ett förhör. Detta beskrivs även av               
Arasaratnam och Banjaree (2011) som belyser att det för en hållbar kommunikation            
trots språkliga barriärer är viktigt att vara öppen för och intresserad av den andra              
personen, varvid även ledarens attityd gentemot andra kulturer påverkar. Detta svarar           
även an mot informanternas beskrivning att de tänkte sig för då de uttryckte sig för att                
inte säga saker som kan uppfattas som diskriminerande av medarbetare med en annan             
språklig eller kulturell bakgrund. Canen och Canen (2008) belyser att om klimatet är             
kulturellt varierande blir arbetsplatsen vårdande vilket främjar kreativitet och kritiskt          
tänkande. Ett sådant klimat är centralt för att förvärva och behålla medarbetare från             
kulturellt olika bakgrunder som kan bidra till att arbetsplatsen blomstrar. De intervjuade            
cheferna beskrev det som en utmaning att de behöver anpassa sitt bemötande av             
medarbetarna i ledarskapet av en mångkulturell medarbetargrupp. De upplevde att de           
behövde vara försiktiga med hur de uttryckte sig till en del medarbetare och gentemot              
andra behövde de en större tydlighet. Kunskap om hur de skulle anpassa ledarskapet             
lärde sig informanterna genom erfarenhet.  
 
Hållbart ledarskap är nyckeln till framgång och kräver samarbete och teamarbete för att             
uppnå gemensamma mål. Det har en grund i socialt ansvarstagande och välbefinnande            
samt att människor sätts före lönsamhet för att få en engagerad arbetskraft som gynnar              
företaget långsiktigt, både socialt och ekonomiskt (Avery & Bergsteiner 2011). Canen           
och Canen (2008) belyser att det är absolut nödvändigt att framtida chefer är öppna för               
kulturell mångfald, utrustade för att utmana stereotyper och fördomar för att samhället            
ska bli mer demokratiskt och mångkulturellt. Författarna till studien uppfattade det som            
en utmaning för cheferna att dels anpassa ledarskap och kommunikation efter individen            
men samtidigt eftersträva en följsamhet till regler och rutiner som de beskriver ska vara              
lika för alla medarbetare. Chefen bör vara öppen, lyhörd och ha kunskap om kulturella              
olikheter men förväntas ställa krav på efterlevnad av regler. 
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Det förvånade författarna att flera av informanterna fick skapa sina egna verktyg för             
ledarskapet genom erfarenhet och misstag. Några tyckte att de fann stöd från sin chef,              
HR-partner och fackligt förtroendevalda, men att de trots det fick utveckla och använda             
sig av sin magkänsla. Ledarskapet påverkas av resurser och krav och chefen behöver             
ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap. För att som chef kunna hantera            
utmaningar, prioriteringar samt utvecklingsarbeten behöver hen en omfattande        
chefsintroduktion, fortlöpande utbildningar samt stöd av mer erfarna chefer, genom          
mentorskap, vilket även Dellve och Eriksson (2016) belyser. Reflektion lyftes fram som            
en strategi för att klara utmaningarna i ledarskapet. Dock tolkas det i intervjuerna som              
att detta var en informell reflektion mellan chefskollegor eller mellan chef och HR.             
Studiens författare är av uppfattningen att en organiserad regelbunden professionell          
reflektion kring ledarskapet och ett mentorskap skulle vara främjande för vårdens           
chefer.  
 
De intervjuade cheferna beskrev även att då de var nya i chefsrollen var de              
åtgärdsorienterade men att de med ökande erfarenhet utvecklat förmågan att se det            
unika i varje medarbetare och därigenom en förmåga till ett mer stödjande ledarskap. De              
intervjuade cheferna framhöll också att de med tiden funnit stöd i att de inte har svar på                 
alla frågor direkt. Genom reflektion och en erfarenhetsbaserad kunskapsbas kan de           
komma fram till svar på medarbetarnas frågor. Detta ser författarna som ett tecken på att               
chefer många gånger har behov av mer kunskap och stöd för att kunna uppnå ett hållbart                
ledar- och medarbetarskap. Dellve och Eriksson (2016) påtalar att chefers hållbarhet           
påverkas av resurser och de krav som ställs på dem i deras arbete. Författarna är av                
uppfattningen att fler chefer skulle uppleva en hållbarhet i chefsrollen om de erbjöds ett              
bättre stöd och mer kunskap redan från början. 
 
Under intervjuerna framkom det att vid konflikter var det viktigt med tydliga regler och              
rutiner på arbetsplatsen och att chefen hänvisar till efterlevnad av dessa. Lawless och             
Trif (2016) belyser att chefens förmåga att hantera konflikter i medarbetargruppen           
påverkas av om organisationen tränar konflikthantering, om det finns ett utarbetat stöd            
för hantering av konflikter och tydliga normer i organisationen. Det visar också på att              
endast direktiv och rutiner kring konflikthantering inte är tillräckligt utan att dessa            
måste kombineras med träning i ledarskap vid konfliktsituationer. Detta stärker          
författarnas uppfattning om att vårdens chefer behöver mer stöd i sitt ledarskap. För att              
ge chefen förutsättningar till ett hållbart ledarskap av en hållbar mångkulturell           
medarbetargrupp behövs handledning, mentorskap och en organisatorisk tydlighet. 
 

Metoddiskussion 
 
Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod då syftet var att ta reda på vilka             
erfarenheter och upplevelser vårdens chefers har av att leda en mångkulturell           
medarbetargrupp. Metoden lämpar sig för studier där syftet är att fokusera på individens             
beskrivning eller upplevelse av ett fenomen (Creswell 2014, s. 4). 
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Åtta intervjuer genomfördes där författarna valde att intervjua fyra förstalinjechefer var.           
Informanterna utsågs efter bekvämlighetsurvalet på två olika sjukhus i en storstad.           
Ibland är bekvämlighetsurval ett problem om ett bredare fenomen önskas speglas           
Alvehus 2014, s.68). Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om fler intervjuer             
genomförts och om chefer verksamma på andra orter deltagit. 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med ett antal förutbestämda öppna         
frågor med utgångspunkt från studien syfte. Frågorna kompletterades med ett antal           
följdfrågor som inte var förbestämda vilket gjorde att alla intervjuer inte hade exakt             
samma frågor. Resultatet hade sannolikt blivit mindre fullödigt om bara strukturerade           
frågor använts. Enligt Alvehus (2014, s. 83) blir svaren från helt strukturerade frågor             
mer ytliga och intervjuerna liknar då en enkätundersökning. Kvale och Brinkman (2014,            
s. 51–52) påpekar att det finns en ojämn maktbalans mellan intervjuaren och            
informanten, där intervjuaren ofta har ett övertag. För att minska på obalansen valdes att              
intervjuerna utfördes enskilt istället för att vara två intervjuare och en informant. Detta             
innebar att det fanns en risk att intervjuerna skiljde sig åt vilket kan ha påverkat               
resultatet. Den som intervjuar påverkar med sina frågor och pauser inriktningen på            
intervjun och inverkar på vad som sägs enbart genom sin närvaro (Alvehus 2014, s.84).              
Författarnas oerfarenhet som intervjuare och den varierande längden på intervjuerna kan           
även ha påverkat resultatet. Längden på intervjuerna skilde sig från 12–36 minuter,            
vilket sannolikt berodde på interaktionen mellan intervjuare och informant, men även på            
hur talför informanten var. En del av informanterna hade mycket att berätta och hade              
lätt för att beskriva genom att ge många exempel. Andra informanter svarade mer             
fåordigt och mer specifikt på frågan som ställdes och tiden för intervjun blev därmed              
kortare. 
  
Författarna valde att använda sig av innehållsanalys med en induktiv ansats, eftersom            
syftet var att uppnå en bred beskrivning av fenomenet. Det är viktigt att textens alla ord                
klassificeras i kategorier med mycket smalare innehåll (Elo & Kyngäs 2007). En styrka             
i arbetet var att texterna granskades och analyserades av författarna tillsammans, för att             
sedan efter diskussioner och reflektion kunna kondensera texterna och hittade teman           
som motsvarade innehållet. Flera av underkategorierna kunde härröra till samma          
kategori men författarna valde då att kategorisera dem i den kategori där de ansåg att de                
passade bäst utifrån sitt större sammanhang. För att styrka trovärdigheten i resultatet            
användes citat från ursprungsmaterialet. Under arbetets gång upptäcktes det att de           
uttagna textstyckena kunde få en annan mening och hamna under fel underkategori.            
Därför såg författarna att det var viktigt att återkommande läsa igenom hela intervjuerna             
för att inte resultatet skulle bli någonting annat än ursprunget. Detta styrker Alvehus             
(2014, s. 112) med sin beskrivning om att det gäller att vara förtrogen med sitt material                
och att läsa, sortera och diskutera materialet om och om igen. 
 
Författarna har erfarenhet av att arbeta som chefer för mångkulturella          
medarbetargrupper i vården. Den förförståelsen hos författarna av vilka utmaningar det           
kan finnas i att leda mångkulturella medarbetargrupper har sannolikt påverkat hur           
intervjuguiden utformades och även de följdfrågor som ställdes under intervjuerna.          
Författarna ser det både som positivt och negativt men har försökt att under hela              
processen vara så objektiva som möjligt, för att påverka resultatet minimalt. 
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Intervjuerna byggde på frågeställningar om vilka tillgångar och utmaningar, upplevelser          
och erfarenheter, strategier samt behov av stöd chefen har i sitt i ledarskap av en               
mångkulturell medarbetargrupp. Det fanns en medvetenhet om risker för att frågorna           
skulle skapa grupperingar då medarbetare som är födda i ett annat land och senare              
flyttat till Sverige angavs som en grupp. Med detta kan svaren bli påverkade då det kan                
finnas en oro för att framstå som intolerant och fördomsfull mot människor med annat              
kulturellt ursprung. Persson (2016, s. 71) belyser att det i intervjusituationer finns en             
risk att informanter vill framstå i en bra dager och därför svarar på frågor utifrån vad                
som uppfattas mer korrekt utifrån samhällets normer. I studiens resultat framkom det att             
informanterna å ena sidan inte upplevde att det var fler konflikter i mångkulturella             
grupper. Å andra sidan berättade de om att det lättare blir missförstånd som beror på               
språkförbistringar. Detta kan vara ett sätt att skapa den bild som önskas att ge av sig                
själv, vilken speglar de normer och värderingar som finns på arbetsplatsen eller i             
samhället. Detta fenomen benämns social önskvärdhet (Persson 2016, s. 71). 
 
 
SLUTSATSER 

 
● Vårdens chefer anpassade sitt ledarskap utifrån individens och medarbetarens         

kulturella bakgrund. Det var främst språket de anpassade, men även på vilket            
sätt de kommunicerade med medarbetarna. 

 
● Det framkom att informanterna upplevde att det fanns fördelar med att ha en             

medarbetargrupp som är mångkulturell. Personalen kunde hjälpa till att tolka åt           
patienter som delar språk och kultur, men det upplevdes även att gruppen            
berikades av de olika kulturerna när de lärde känna varandra. 

 
● Det kunde uppstå konflikter som ofta berodde på missförstånd orsakade av           

språkförbistringar. 
 

● Cheferna upplevde att medarbetarna hade olika förväntningar på dem som ledare           
beroende på medarbetarens kulturella bakgrund. 

 
● Kunskapen att kunna leda en mångkulturell medarbetargrupp hållbart fick         

cheferna genom erfarenhet och av egna misstag. 
 

● Några av informanterna upplevde att de fick stöd av sina chefer, HR och fackligt              
förtroendevalda.  

 
● Regler och policys är viktiga verktyg för att leda en mångkulturell           

medarbetargrupp.  
 

● Studiens resultat indikerar att cheferna inte fick det stöd och den utbildning som             
de skulle behöva för att leda en hållbar mångkulturell medarbetargrupp. 
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Kliniska implikationer 
 
Studien belyser vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefers kan ha av att leda en              
mångkulturell medarbetargrupp. Det framkom i studien att cheferna anpassade sitt          
ledarskap beroende på medarbetarnas kulturella bakgrund och då var det främst           
kommunikationen som var en utmaning. Författarna fann i studiens resultat att cheferna            
inte fick den utbildning och det stöd från start som de skulle behöva för att hållbart leda                 
en mångkulturell medarbetargrupp. Genom erfarenhet och misstag lärde de sig hur de            
skulle hantera utmaningar, konflikter samt hur de behövde anpassa ledarskapet. Därmed           
såg författarna det finns ett behov hos vårdens chefer att få mer kunskap om ett hållbart                
ledarskap av en mångkulturell medarbetargrupp. Denna kunskap behövs redan under          
introduktionen så att de får fler verktyg. Författarna tror att mentorskap kan bidra till ett               
större stöd för cheferna och att färre misstag då behöver göras för att hitta sätt att leda                 
på ett hållbart sätt. En organisatorisk tydlighet med regler och värdegrund ses också som              
viktiga förutsättningar för ett hållbart ledarskap. 
 

Vidare forskning 
 
Resultatet från studien kan utgöra en grund för vidare forskning för att också belysa              
medarbetarnas upplevelse av ledarskapet i en mångkulturell medarbetargrupp. Då skulle          
syftet kunna vara att ta reda på medarbetarnas förväntningar på ledarskapet. Det vore             
även intressant att ta reda på vilka upplevelser medarbetare har av att behöva agera tolk               
och kulturbärare till patienter som delar språk och kultur, samt hur det påverkar             
medarbetargruppen och arbetsmiljön. 
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Bilaga 1 

 
 

Hej 

Vi är två chefsjuksköterskor, Anja Eklund och Pia Palm, som studerar på            

Magisterprogrammet med inriktning mot Hållbar organisering och hälsofrämjande        

ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning               

gör vi ett examensarbete på magisternivå. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter vårdens           

chefer har av att leda mångkulturella medarbetargrupper. Vi vill veta vilka möjligheter            

och utmaningar som cheferna upplever, samt ta reda på om det finns situationer där              

cheferna ändrar eller anpassar sitt ledarskap i en mångkulturell medarbetargrupp.          

Genom studien önskar vi identifiera arbetssätt som kan hjälpa chefer att bygga upp och              

utveckla en arbetsplats som är hållbar och hälsosam för medarbetarna. 

Den ökande globaliseringen bidrar till en kulturell mångfald på våra arbetsplatser. För            

att kunna rekrytera personal är det viktigt att integrera den arbetskraft som flyttat till              

Sverige från andra länder. Det finns få tidigare studier om ledarskap på mångkulturella             

arbetsplatser i Sverige. Tidigare forskning i området har fokuserat på interaktionen           

mellan vårdare och patient i ett mångkulturellt perspektiv, eller undersökt integrering på            

arbetsplatsen.  

 

Vi önskar intervjua åtta chefer som har personalansvar för en mångkulturell           

medarbetargrupp. Intervjuerna kommer att genomföras våren 2019 på respondenternas         

arbetsplats, tidsåtgången beräknas till ca 30 minuter.  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt              

insamlat material hanteras konfidentiellt och kan vid publicering varken spåras till           

arbetsplatsen eller den enskilde respondenten. 
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Bilaga 2 

 
Information angående ett examensarbete om vilka      
upplevelser och erfarenheter vårdens chefer har av att        
leda mångkulturella medarbetargrupper. 
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (M2019:33). Vi är två               
chefssjuksköterskor som studerar på Magisterprogram i hållbar organisering och         
hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Akademin för vård, arbetsliv och            
välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på               
avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter vårdens           
chefer har av att leda mångkulturella medarbetargrupper. Vi vill veta vilka möjligheter            
och utmaningar man som chef ser och upplever, samt ta reda på om det finns situationer                
där cheferna ändrar eller anpassar sitt ledarskap i en mångkulturell medarbetargrupp.           
Genom studien önskar vi identifiera arbetssätt som kan hjälpa chefer att bygga upp och  
utveckla en arbetsplats som är hållbar och hälsosam för medarbetarna. I och med den              
ökande globaliseringen i världen så ökar den kulturella mångfalden på våra           
arbetsplatser. För att kunna rekrytera personal är det viktigt att integrera den arbetskraft             
som flyttat till Sverige från andra länder. Det finns inte så mycket skrivet i detta ämne                
sedan tidigare. Tidigare forskning i området har fokuserat på interaktionen mellan           
vårdare och patient i ett mångkulturellt perspektiv, eller undersökt integrering på           
arbetsplatsen.  
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med             
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
För att kunna fånga chefernas attityder och upplevelser har vi valt en kvalitativ             
intervjustudie med semistrukturerade frågor. Intervjuerna genomförs på två olika         
sjukhus i en storstadsregion i Sverige. 
Vi önskar intervjua åtta chefer som har personalansvar för en mångkulturell           
medarbetargrupp. 
Insamlat material kommer att transkriberas, kategoriseras och analyseras genom         
metodanalys. 
Intervjuerna kommer att genomföras våren 2019 på respondenternas arbetsplats.         
Tidsåtgången beräknas till ca 30 minuter.  

 



 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt              
insamlat material hanteras konfidentiellt och kan vid publicering varken spåras till           
arbetsplatsen eller den enskilde respondenten. 
Vi ämnar inhämta skriftligt samtycke från alla som deltar i studien, samt deras             
chefer(verksamhetschefer). 
Allt det insamlade materialet får endast användas för forskningsändamål. Vi får därför            
inte lämna ut eller låna ut materialet för att användas för icke-vetenskapliga syften. 
 

 

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner           
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om             
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om               
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför,               
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt                
muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller             
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter             
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i             
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av              
det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som             
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet                
med offentlighetsprincipen. 
Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter,         
fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat          
och godkänt. 
 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i             
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som        
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16–18, 20           
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som                   
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få               
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare         
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
 

 



 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter            
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har           
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till           
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Magisterprogram i hållbar organisation och hälsofrämjande ledarskap inom vård och 
omsorg. 

 
Handledare: 

Agneta Kullén Engström/Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se  

Tfn 033-4354703 

 

Författare: 
Anja Eklund Pia Palm 
Sjöviksvägen 3 Tranmyravägen 8 
 14461 Rönninge 13562 Tyresö 
Tel. 073-6557115. Tel. 070-770 11 93 
 E-post: anja.eklund@telia.com E-post: piapalm@hotmail.com  
 
Samtycke om deltagande 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:anja.eklund@telia.com
mailto:piapalm@hotmail.com


 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 
Frågeställning: 
Vilka upplevelser och erfarenheter har vårdens chefer av att leda mångkulturella 
medarbetargrupper? 
 
Intervjufrågor: 
Bakgrund Hur många år har du arbetat som chef? 

Hur många medarbetare har din enhet? 
Hur många av dina medarbetare är födda i 
ett annat land? 
 

Ledarskap Hur upplever du som chef att det är att 
leda en mångkulturell medarbetargrupp? 
 
Beskriv vilka möjligheter du ser som chef 
på en mångkulturell arbetsplats? 
 
Beskriv vilka utmaningar du ser som chef 
på en mångkulturell arbetsplats? 
 
Kan du se skillnader i (att det skiljer sig 
på) medarbetarnas förväntningar på ditt 
ledarskap, beroende på deras kulturella 
bakgrund? I sådana fall hur? 
 
Vilka krav ställs det på dig i ditt ledarskap 
(som chef) för att du ska kunna leda en 
hållbar mångkulturell medarbetargrupp? 
 

Situationer/exempel Kan du ge exempel på en situation när du 
som chef anpassat ditt ledarskap efter 
medarbetarens kulturella ursprung/ 
anpassat ditt ledarskap utifrån kulturella 
aspekter i medarbetargruppen? 
 

 



 

Hur gör du som chef när du leder 
medarbetare med olika kulturell bakgrund, 
ge exempel. 
 
Vad tror du är orsaken till att chefer 
anpassar ledarskapet? 
 
Hur bedömer du som chefen vilket 
ledarskap som är bäst för den enskilda 
medarbetaren? 
Skiljer sig ditt agerande i konflikthantering 
beroende på vilken kulturell bakgrund 
medarbetarna har? I sådana fall på vilket 
sätt? 
 
Tror du att det är mer konflikter i en 
mångkulturell medarbetargrupp än i en 
mer homogen medarbetargrupp? Varför? 

Kan du utveckla 
Berätta mer 
Ge exempel 

 


