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Abstract 

The immigration in Sweden and its impact on the Swedish labour market represents a current 

social debate in Sweden. One part of Sweden’s labour market that is influenced by the 

immigration is the health care where 16 percent of the working population consists of people 

born in other countries. The study’s main purpose is to examine assistant nurses’ experiences 

of working in a multicultural workplace. The study also examines nurses' experiences of how 

multiculturalism impacts the communication and groupings within the workplace. 

This case study is based on qualitative semi-structured interviews. The survey was conducted 

in a department in a workplace where eight assistant nurses were interviewed. The results of 

the interviews were analyzed using the following theories and concepts: the established and 

the outsiders, inclusion and exclusion, field, symbolic capital and habitus. The results of the 

study indicate both positive and negative experiences among assistant nurses of working in a 

multicultural workplace. Multiculturalism in the workplace is experienced to contribute 

gaining a greater understanding of other cultures and create cohesion among assistant nurses. 

Multiculturalism is also experienced to contribute communication difficulties, 

misunderstandings and grouping. The results of the study also indicate that assistant nurses 

with different cultures have varied understandings of how the work is executed. They also 

have varied experiences of the gravity of language difficulties and how they affect the quality 

of work. 

  

Keywords: cultural diversity, multiculturalism, culture at work, workgroups, healthcare, 

nurses, experiences/attitudes/perceptions of multiculturalism, Sweden, immigration. 

 



Sammanfattning 

Sveriges invandring och dess inverkan på den svenska arbetsmarknaden utgör en aktuell 

samhällsdebatt i dagens Sverige. En del av Sveriges arbetsmarknad som berörs av 

invandringen är vården där 16 procent av de yrkesverksamma utgörs av utrikesfödda. 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka vilka upplevelser undersköterskor har av att 

arbeta på en mångkulturell arbetsplats. Studien undersöker även undersköterskors upplevelser 

av arbetsplatsens kommunikation och grupperingar samt hur de påverkas av att arbetsplatsen 

är mångkulturell. 

 

Studien är en fallstudie och baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Undersökningen genomfördes på en avdelning på en enskild arbetsplats 

där åtta yrkesverksamma undersköterskor intervjuades. Studiens resultat av intervjuerna 

analyserades med hjälp av valda teorier och begrepp: etablerade och outsiders, inklusion och 

exklusion, fält, symboliskt kapital samt habitus. Studiens resultat visar både positiva och 

negativa upplevelser bland studiens undersköterskor av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats. Mångkultur i arbetet upplevs bidra till att få en större förståelse för andra kulturer 

och skapa sammanhållning bland undersköterskorna. Mångkultur upplevs även medföra 

kommunikationssvårigheter, missförstånd och grupperingar. Studiens resultat visar vidare att 

undersköterskor med olika kulturella bakgrunder har varierade upplevelser av hur arbetet ska 

utföras. De har även varierade upplevelser av i vilken omfattning arbetsplatsens 

språksvårigheter påverkar arbetskvaliteten.  
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1. Inledning 
 

Mångkultur är ett av de mest diskuterade ämnena i dagens Sverige. Det råder en 

samhällsdebatt kring den ökade invandringen i Sverige och hur den svenska arbetsmarknaden 

kan påverkas av detta. Antalet asylsökande har ökat med ca 100 procent från år 2014 till 

2015. Antal beviljade uppehållstillstånd i Sverige var under år 2015 ca 109200 vilket är en 

tydlig ökning i jämförelse med de ca 62500 beviljade uppehållstillstånden år 2005 

(Migrationsverket, 2016). Den stora ökningen av asylsökande i Sverige de senaste åren beror 

sannolikt på ett krigsdrabbat Europa. Lidskog och Deniz (2009:14) menar att 

flyktinginvandring till Sverige inte är något nytt. Sedan slutet av 1970-talet har invandringen 

till Sverige till stor del bestått av flyktingar från krigsdrabbade länder (Lidskog & Deniz, 

2009:71). Trots Sveriges långa erfarenhet av flyktinginvandring är ämnet laddat och 

ifrågasatt. 

 

En ökad invandring resulterar i att allt fler människor med olika kulturella bakgrunder lever 

och arbetar sida vid sida (Lidskog & Deniz, 2009:61). Människor med olika värderingar, 

normer och levnadssätt behöver förhålla sig till varandras olikheter på en allt mer 

mångkulturell arbetsmarknad (Lidskog & Deniz, 2009:11). 

 

En del av den svenska arbetsmarknaden som påverkas av den ökade invandringen är vården 

(Statistiska centralbyrån, 2009:63). Enligt en arbetskraftsundersökning av Statistiska 

centralbyrån är 16 procent av alla yrkesverksamma inom vården i Sverige utrikesfödda 

(Statistiska centralbyrån, 2009:63). Detta medför att vården blir allt mer mångkulturell bland 

de yrkesverksamma och mångkulturen växer inom vården i takt med att befolkningen ökar i 

antal. 

 

Tidigare forskning om mångkultur inom vården har riktat stort fokus på 

kommunikationsproblem. Detta problem tenderar att uppstå mellan patienter och vårdpersonal 

med olika kulturella bakgrunder (Jirwe, Gerrish & Emami, 2010). Förekomsten av 

kommunikation mellan människor med olika kulturella bakgrunder blir vanligare och medför 

ofta en problematik (Jönhill, 2012:139f). Tidigare forskning om mångkultur i vården tenderar 

till stor del att fokusera på patienters påverkan av en mångkulturell vård. I denna studie riktas 
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fokus istället mot vårdpersonalen och deras upplevelser av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats.  

 

1.1 Syfte 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka undersköterskors upplevelser av att arbeta på en 

mångkulturell arbetsplats. Utifrån det huvudsakliga syftet vill vi undersöka hur 

undersköterskorna upplever att arbetsplatsens kommunikation och grupperingar påverkas av 

att arbetsplatsen är mångkulturell. Genom denna studie vill vi uppnå kunskap om hur 

mångkultur inverkar på arbetsplatser. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

1.   Vilka upplevelser har undersköterskor av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats? 

2.   Hur upplever undersköterskor att kommunikationen fungerar på den mångkulturella 

arbetsplatsen? 

3.   Vilka grupperingar beskrivs på arbetsplatsen, och hur upplever undersköterskor att 

grupperingar påverkas av att arbetsplatsen är mångkulturell? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie undersöks åtta undersköterskors upplevelser av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats. En naturlig avgränsning blir därför att bortse från patienter och andra 

yrkesgruppers upplevelser av mångkultur på den studerade arbetsplatsen. Undersökningen 

genomförs på en specifik avdelning på en arbetsplats i Örebro län. När vi i texten skriver 

“arbetsplatsen” syftar vi på den avdelning där studien genomförs. När vi skriver “de 

anställda” syftar vi på samtliga personer som arbetar på den studerade avdelningen. När vi 

skriver “informanterna” syftar vi på studiens intervjuade undersköterskor. 

 

1.3 Disposition 
I avsnitt ett redogörs bakgrunden till studiens uppkomst, syfte, frågeställningar, avgränsningar 

samt en begreppsdefinition av centrala begrepp för studien. I avsnitt två redovisas vald 

tidigare forskning inom studieområdet. Vidare redovisar avsnitt tre valda teorier och begrepp 

som används i studien. I avsnitt fyra redovisas val av metoder vid studiens genomförande. I 

avsnitt fem presenteras studiens analys och resultat. Slutligen i avsnitt sex presenteras 
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studiens slutsatser följt av en diskussion och studiens bidrag till framtida forskning inom 

studieområdet.  

 

1.4 Begreppsdefinition 

Följande begreppsdefinitioner beskriver hur relevanta begrepp för studien förstås och 

används. 

 
1.4.1 Begreppet kultur 
Begreppet kultur förstås och används i denna studie utifrån Stiers (2009) och Leong och 

Wards (2006) definitioner av begreppet. Stier (2009:27f) förklarar begreppet kultur utifrån 

fyra olika synsätt med gemensamma utgångspunkter. Först lyfts det beteendemässiga och 

funktionalistiska synsätten fram, vilka betonar individers yttre beteenden och handlanden. 

Vidare beskrivs det kognitiva synsättet vilket fokuserar på individers tankemässiga inre värld 

och hur det skapar förståelse av verkligheten. Slutligen lyfts det symboliska synsättet fram 

vilket innefattar att kultur formas och skapas av symboler genom mänskligt samspel (Stier, 

2009:27f). De fyra olika synsätten utgår alla från att kultur är i ständig utveckling och 

förändring, samt att kultur skapas och tar form i samspel mellan individer (Stier, 2009:29). 

Kultur kan därmed förstås som ett delat levnadssätt av människor i grupp. 

 

Leong och Ward (2006:801) menar att kultur är något som innefattar flera olika aspekter. 

Kultur utgörs av handlingar, normer, trosföreställningar, symboler och värderingar. 

Människor lever av olika fysiska miljöer, resurser, klimat och grad av demokratisk frihet, 

vilket ofta utgör grunden till att kulturella variationer uppstår. De nämnda faktorerna påverkar 

även människors beteenden och attityder (Leong & Ward, 2006:801). 

 

1.4.2 Begreppet mångkultur 
Begreppet mångkultur förstås och används i denna studie utifrån Lidskog och Deniz (2009) 

definition av begreppet. Lidskog och Deniz (2009:168f) menar att mångkultur kan förstås 

som ett socialt fenomen eftersom olika kulturer sedan länge funnits i samhällen. 

Globaliseringen har främjat kulturmöten och interaktion mellan människor. Detta beror på att 

människor idag förflyttar sig över jordklotet i större omfattning än tidigare (Lidskog & Deniz, 

2009:8f). Genom globalisering, media och demokratisk spridning har mångkultur fått en 

annan innebörd (Lidskog & Deniz, 2009:13). Människor förflyttar sig mellan länder vilket 
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resulterar i att normer, värderingar och levnadssätt möts mer omfattande än tidigare (Lidskog 

& Deniz, 2009:11). 
 

Mångkultur kan även förklaras av olika kulturer med olika uppfattningar av vad som anses 

vara ett gott liv (Lidskog & Deniz, 2009:160). När kulturer lever sida vid sida skapas ofta 

maktkonflikter gällande samhällets normer och styre (Lidskog & Deniz, 2009:160). 

Mångkultur och mångkulturella möten behöver inte betyda att konflikter uppstår trots olika 

levnadssätt. Däremot sker ofta en uppdelning av ett vi och dem när det handlar om grupper 

som utgörs av medlemmar med olika kulturella bakgrunder (Lidskog & Deniz, 2009:11f). 

 

1.4.3 Begreppet kommunikation 
Begreppet kommunikation förstås och används i denna studie utifrån Dimbleby och Burtons 

(1999) och Janssons (2009) definitioner av begreppet. Dimbleby och Burton (1999:12f) 

menar att kommunikation är en aktivitet individer utövar och lär in via 

kommunikationsprocesser. Kommunikation kan förklaras utifrån en process vars innehåll 

skapas mellan människor (Jansson, 2009:14f). Vidare skapar kommunikation mänskliga 

förbindelser (Dimbleby & Burton, 1999:12f).  

 

Kommunikation kan delas in i olika kategorier. Intrapersonell kommunikation är den 

kommunikation som sker inom individer. Denna kategori förklaras enklast av mänskliga 

tankar och funderingar. Interpersonell kommunikation är den kommunikation som sker 

mellan människor. I den kategorin förekommer dialoger där ett utbyte av information står i 

fokus (Dimbleby & Burton, 1999:14; Jansson, 2009:16). Gruppkommunikation är ytterligare 

en kategori av kommunikation där det görs en distinktion av små och stora grupper eftersom 

kommunikationen i dessa grupper ofta ser olika ut (Dimbleby & Burton, 1999:15). En annan 

aspekt av kommunikation utgörs av kroppsspråk, tonlägen och gester. Denna del av 

kommunikationen anses ofta skapa en osäkerhet i mänsklig dialog eftersom dubbla budskap 

omedvetet kan förmedlas (Jansson, 2009:17).  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom studieområdet. Först presenteras 

framtagandet av vald tidigare forskning under följande teman: mångkultur, kommunikation 

och grupper. Slutligen följer en sammanfattning och en redogörelse för denna studies 

forskningsbidrag. 

 

2.1 Tillvägagångssätt och motivering 
För framtagandet av tidigare forskning har artiklar sökts i databaserna Sociological abstracts 

och DiVA. De sökord som använts för att hitta relevanta artiklar för studien är: cultural 

diversity, multiculturalism, culture at work, workgroups, healthcare, nurses, 

experiences/attitudes/perceptions of multiculturalism, Sweden och immigration. De valda 

artiklarna bygger på kvalitativa och kvantitativa studier med olika datainsamlingsmetoder. 

 

Några områden som har visat sig vara aktuella för studieområdet är hur patienters säkerhet 

och språkbarriärer på arbetsplatser påverkas av mångkultur. I tidigare forskning om 

mångkultur tenderar dessa områden att kopplas till kommunikation och grupparbete vilka 

därför inkluderas i denna studie. För att vidga förståelsen för grupper på arbetsplatsen 

inkluderas även tidigare forskning om gruppers relation till andra grupper. 

 

Den tidigare forskning om mångkultur som presenteras nedan är genomförd i olika delar av 

världen. Studierna är genomförda i Australien, Storbritannien, Oman och Sverige. Det mest 

relevanta för vår studie är att ta med svensk tidigare forskning eftersom studien genomförs i 

Sverige. Anledningen till att inte enbart svensk tidigare forskning om mångkultur presenteras 

beror på att det inte finns tillräckligt med svensk forskning som ramar in hela studieområdet. 

Även om vissa av de medtagna studierna är genomförda i andra länder än Sverige är de 

fortfarande relevanta för studien eftersom de inkluderar relevanta delar för studieområdet. 

 

2.2 Mångkultur    
Vid studerandet av människors kulturella bakgrunder kan kultur i form av sociala normer 

uppmärksammas. Maltseva (2014:179) undersöker förhållandet mellan kulturella normer och 

mental hälsa i sin studie om normativa etablerade kulturer i samhällen. Denna svenska studie 

är både kvalitativ med intervjuer och kvantitativ i hanterandet av data (Maltseva, 2014:181f, 
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190). Maltseva (2014:189) menar att det finns en etablerad svensk normativ kultur i det 

svenska samhället. Detta påverkar Sveriges invandrare eftersom de inte är en del av den 

normativa kulturen i det svenska samhället (Matlseva, 2014:179). 

 

Hur individerna med andra kulturella bakgrunder påverkas grundas i att de inte är en del av 

det svenska samhällets normativa kultur. Det påverkar enligt studien deras mentala hälsa 

negativt. Vidare visar studien att individers upplevda sociala stöd påverkar deras 

välbefinnande. Studien tydliggör vikten av kulturell acceptans i form av socialt stöd från 

omgivningen eftersom det påverkar individers mentala hälsa (Maltseva, 2014:190). 

 

I en studie av Creegan, Colgan, Charlesworth och Robinson (2003:617, 636f) undersöks 

kulturupplevelser på arbetsplatser. Sådana upplevelser kan kopplas till anställdas upplevelser 

samt deras inställning till förändringar på arbetsplatsen. Creegan et al. (2003) undersöker 

anställdas upplevelser av genomföranden av jämställdhetsplaner på arbetsplatser i 

Storbritannien. Studien är både kvalitativ och kvantitativ med datainsamling genom både 

granskning av dokumentation, enkätundersökningar, intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

(Creegan et al., 2003:631, 623). Jämställdhetsplanerna som studeras grundades i att anställda 

som utgör etniska minoriteter på arbetsplatsen kom med klagomål om rasdiskriminering på 

arbetsplatsen. Resultatet från studien visar att anställda som tillhör etniska minoriteter på 

arbetsplatsens i stor utsträckning upplever en problematik med rasdiskriminering. Studiens 

resultat visar även att anställda som inte tillhör etniska minoriteter på arbetsplatsen är 

skeptiska mot genomförandet av jämställdhetsplaner (Creegan et al., 2003:624). Därmed var 

jämställdhetsplaner en stor utmaning att genomföra (Creegan et al., 2003:635, 637). 

Anställdas inställningar till förändringar som främjar jämställdhet på arbetsplatsen kan 

således förstås spela en viktig roll vid genomförandet av jämställdhetsarbeten. 

 

I en annan studie om kulturmöten på arbetsplatser lyfter Forsell, Torres och Olaison 

(2013:576) vårdyrket. Studien handlar om kulturmöten inom vården och undersöker 

vårdansvarigas upplevelser av kulturella olikheter på arbetsplatsen. Denna svenska, 

kvalitativa studie genomför fokusgruppsintervjuer där 60 anställda vårdansvariga från sju 

olika svenska städer deltar (Forsell et al., 2013:582f). Resultatet av studien visar att kulturella 

olikheter främst handlar om att individer talar olika språk, har olika förväntningar, krav och 

beteenden. Enligt studiens intervjuade vårdansvariga påverkar språkbarriärer patienternas 
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säkerhet och arbetskvaliteten (Forsell et al., 2013:584f). 
 

2.3 Kommunikation 
Kommunikationens roll inom vården studeras i Hayes och Collins (2013:553) litteraturstudie 

om kommunikation i sjukvården. Enligt forskarna utgör språk en del av kommunikationen. 

Forskarna menar att kommunikationen som sker på arbetsplatser har en stor inverkan på 

arbetskvaliteten och även är avgörande för patienternas hälsa (Hayes & Collins, 2013:555). 

 

Ett problem som kan uppstå i kommunikationen vid kulturmöten är språkbarriärer. I en studie 

om förebyggande av säkerhet i arbetet inom vården genom språkanpassning lyfter De Jesus-

Rivas (2016) problematiken med språkbarriärer. Problematiken handlar om hur anställda på 

arbetsplatser inte hanterar arbetsplatsens använda huvudspråk vilket påverkar arbetskvaliteten 

(De Jesus-Rivas, 2016:24). Litteraturstudien granskar resultat och metoder från annan tidigare 

forskning om språkbarriärer och lösningar på problemet. Granskningen syftar till att finna de 

mest effektiva åtgärderna för att lösa problematiken med språkbarriärer (De Jesus-Rivas, 

2016:25). Studiens resultat visar att en effektiv åtgärd är att satsa på språkanpassade 

säkerhetsutbildningar på arbetsplatser. Utbildningarna anpassas efter olika språk- och 

skrivkunnigheter och lämpar sig för vårdpersonal som talar olika språk. På detta sätt menar 

De Jesus-Rivas (2016:26) att fler språk tas i beaktning och att arbetsplatsen därmed kan bidra 

till ett mer framgångsrikt förebyggande av skador och dödsfall bland patienter. 

 

I en studie av Ammouri, Tailakh, Muliira, Geethakrishnan och Al Kindi (2015:102) 

diskuteras patientsäkerhet. Denna kvantitativa studie undersöker hur patienters säkerhet 

påverkas av kulturmöten inom vården. Datainsamlingen sker genom en enkätundersökning på 

414 sjuksköterskor från olika sjukhus i Oman där de anställda har många olika kulturella 

bakgrunder (Ammouri et al., 2015:104). Undersökningen syftar till att mäta sambandet mellan 

sjuksköterskors kunskap om patientsäkerhet och grad av delaktighet i teamarbete och 

kommunikation. Resultatet visar att högre grad av delaktighet i teamarbete och 

kommunikation bidrar till mer kunskap om patientsäkerhet. Att ha en god kommunikation och 

teamarbete på arbetsplatsen kan därmed främja säkerheten för patienter (Ammouri et al., 

2015:107). 
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2.4 Grupper 
I en studie om attityder till mångkultur av Dandy och Pe-Pua (2010:34, 37) undersöks 

bakomliggande faktorer till australienska invånares attityder till mångkultur. Studien har både 

en kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod och genomfördes i tre australienska stater 

med 740 deltagare. Resultatet från undersökningen visar att attityder till mångkultur och 

invandring bland annat påverkas av om individen tillhör en dominant eller icke-dominant 

samhällsgrupp. Social status i grupperna visades också påverka invånarnas attityder till 

mångkultur (Dandy & Pe-Pua, 2010:40). Enligt forskarna tenderar grupper med hög social 

status att ha en mer negativ attityd till invandring och mångkultur än grupper med lägre social 

status. Studien påvisar även ett samband mellan individers attityder till invandring och deras 

inställning till social jämlikhet. Social jämlikhet innebär lika social status och samhälleliga 

rättigheter för alla människor trots etnisk bakgrund (Dandy & Pe-Pua, 2010:38-40). 
 

I Leong och Wards (2006) studie om attityder till mångkultur och invandring undersöks 

grupper med kulturella olikheter. Grunden till gruppernas position gentemot varandra handlar 

om deras status och maktdistans. Maktdistans handlar om hur respekt mellan människor på 

olika nivåer i grupphierarkier ser ut och fungerar (Leong & Ward, 2006:802). Leong och 

Ward (2006:799) undersöker således sambandet mellan maktdistans och status samt attityder 

till mångkultur. Studien är kvantitativ och använder teorier och mätningar för att förstå 

sambandet mellan dessa sociala värden (Leong & Ward, 2006:804). En av mätningarna som 

användes var Europeiska Unionens Eurobarometerundersökning (2000) om rasism och 

främlingshat. 

 

Leong och Ward (2006:799, 802) tar vidare upp individers inställning till social samexistens. 

Social samexistens handlar enligt forskarna om sociala relationer mellan invandrare och 

inrikesfödda (Leong & Ward, 2006:804). Studien påvisar att främst tre faktorer har ett 

samband med ett svagare stöd för främjad social samexistens. Dessa faktorer är maktdistans, 

osäkerhetsundvikande och maskulinitet. Osäkerhetsundvikande kan förklaras utifrån det 

behov individer har av att känna säkerhet i sina handlingar. Med maskulinitet menas i 

studiens kontext känslan av säkerhet vid prestation. Forskarna påvisar även ett samband 

mellan maktdistans och en mer pessimistisk attityd till mångkultur och invandring (Leong & 

Ward, 2006:799). 
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2.5 Sammanfattning och forskningsbidrag 
Tidigare forskning om mångkultur som presenterats i detta avsnitt utgår från tre teman: 

mångkultur, kommunikation och grupper. Presenterad tidigare forskning som studerar 

kulturmöten handlar om att olika kulturer är olika mycket etablerade i samhällen. Forskningen 

handlar även om upplevelser och attityder till kulturmöten på bland annat arbetsplatser. 

Presenterad tidigare forskning som studerar kommunikation handlar om samspelet mellan 

kommunikation och kultur där språk utgör en central del. Fokus riktas på språksvårigheter på 

arbetsplatser med mångkultur bland de anställda. Vidare undersöks språksvårigheternas 

påverkan på patienters säkerhet. Presenterad tidigare forskning som studerar grupper handlar 

om gruppers dominans och status vilket testas mot attityder till mångkultur. Gruppers 

relationer till varandra utgör också en central del.  
 

De tre teman som beskrivs ovan (mångkultur, kommunikation och grupper) är centrala teman 

i tidigare forskning om mångkultur. Studiens val av teman grundas därmed i att de utgör 

centrala delar i tidigare forskning inom studieområdet. Alla tre teman studeras dock inte 

tillsammans i den tidigare forskningen. Relevansen av att studera dessa teman tillsammans 

kan styrkas genom att en stor del av tidigare forskning inom studieområdet studerar dem. 

Genom att tillämpa alla de tre teman i vår studie anser vi att studieområdet kan breddas. 

Därmed kan fler aspekter som är relevanta för studieområdet synliggöras och undersökas.  
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens valda teorier. Först presenteras teorin om etablerade och 

outsiders med tillhörande delar moralisk differentiering och skvaller. Sedan presenteras 

begreppen inklusion och exklusion. Slutligen presenteras Bourdieus teori om fält och 

begreppen symboliskt kapital och habitus. 

 

3.1 Etablerade och outsiders 
Elias och Scotson (2010:8) studerade relationer mellan tre bostadsområden i den engelska 

förorten Winston Parva. Studien kom att bilda teorin etablerade och outsiders. Ett av 

bostadsområdena i Winston Parva hade sedan tidigare varit mer brottsbelastat än de andra 

områdena. Trots att det hade förändrats associerades området fortfarande med kriminalitet 

(Elias & Scotson, 2010:9). 

 

Bostadsområdena i Winston Parva såg ned på området som tidigare varit mest brottsbelastat 

(Elias & Scotson, 2010:9). De ansåg att områdets invånare var sämre än dem själva och 

tillskrev dem dåliga egenskaper. Egenskaperna var bland annat att invånarna hade dålig 

moral, lägre socialt värde och ett lägre människovärde (Elias & Scotson, 2010:9, 28, 33). 

 

Bostadsområdena var alla arbetarområden och liknade varandra angående ordning, 

klassammansättning och etnisk bakgrund. Varför vissa invånare ansågs vara sämre blev 

därmed en gåta för författarna (Elias & Scotson, 2010:9). Den skillnad som fanns mellan 

bostadsområdena var att vissa invånare var mer etablerade i Winston Parva än andra. 

Relationen mellan bostadsområdena handlar enligt Elias och Scotson (2010:17) om en ojämn 

maktbalans mellan grupper. Bostadsområdena ansågs därmed utgöra en grupp med mer makt 

(etablerade) och en grupp med mindre makt (outsiders) (Elias & Scotson, 2010:27). 

 

För invånarna i den etablerade gruppen sågs de nyinflyttade som ett hot mot deras etablerade 

normer, värderingar och levnadssätt. De ville skydda sin gemensamma etablerade livsform 

och normuppsättning (Elias & Scotson, 2010:10, 34). För att skydda sin livsform och normer 

tog de etablerade avstånd från all social kontakt med de nyinflyttade. På så sätt bekräftade de 

även sin egen identitet (Elias & Scotson, 2010:10, 28). Beroende på hur länge invånarna hade 

bott i Winston Parva kunde de delas in i olika grupper: en etablerad- och en outsidergrupp. 
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En ytterligare skillnad som författarna fann mellan grupperna i Winston Parva var att deras 

sammanhållning och integration skiljde sig från varandra (Elias & Scotson, 2010:9f). 

Gruppers sammanhållning grundas i dess maktställning. Därmed upplevdes en starkare 

sammanhållning i den etablerade gruppen eftersom den var mer etablerad i Winston Parva 

(Elias & Scotson, 2010:10). Författarna menar vidare att gruppers sammanhållning baseras på 

delade minnen, värderingar och långvarig vänskap (Elias & Scotson, 2010:10).  

 

3.1.1 Moralisk differentiering 
Genom maktskillnader mellan grupper skapas föreställningar om gruppers moraliska värde 

(Elias & Scotson, 2010:11). Enligt Elias och Scotson (2010:11) är den moraliska 

differentieringen viktig för upprätthållandet av maktskillnader mellan grupper. Vad som 

menas med moralisk differentiering är att grupper med olika mycket makt tillskrivs olika 

egenskaper. Grupper med mer makt tenderar att se sig själva som överlägsna andra grupper 

och tillskriver sig därmed överlägsna egenskaper (Elias & Scotson, 2010:11f, 28). 

 

De överlägsna egenskaper den etablerade gruppen i Winston Parva tillskrev sig resulterade i 

en främjad uteslutning av outsider-gruppen (Elias & Scotson, 2010:10). Vanligast är således 

att underlägsna grupper tillskrivs dåliga egenskaper och dominanta grupper bra egenskaper 

(Elias & Scotson, 2010:11). Vilken egenskap en grupp tillskrivs återfinns hos gruppens 

medlemmar. I alla grupper finns individer som uppträder mer eller mindre moraliskt än andra 

och får representera sin grupp beroende på sina egenskaper. Därmed kan dominanta grupper 

representeras utifrån sitt bästa urval av medlemmar och underlägsna grupper representeras 

utifrån sitt sämsta. Denna grupprepresentation framgick tydligt i grupperna i Winston Parva 

(Elias & Scotson, 2010:11).  

 

3.1.2 Skvaller 
Enligt Elias och Scotson (2010:152, 167) utgörs skvaller av berömmande eller fördömande 

rykten som bygger på rotade uppfattningar om individer eller grupper. Två poler utgör 

skvaller: de som skvallrar och de som det skvallras om. Fördömande skvaller används ofta av 

dominanta grupper mot mindre dominanta grupper och är ett effektivt medel för uteslutning 

av individer (Elias & Scotson, 2010:157). I Winston Parva skvallrades det ständigt om de 
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nyinflyttade invånarna bland den etablerade gruppen. Det fungerande som en nedsättande och 

utestängande funktion mot de nyinflyttade (Elias & Scotson, 2010:152, 257). 

 

Skvaller kan således fungera anklagande mot individer det skvallras om. Anklagelsernas kan 

bland annat handla om att individer inte följer de normer de förväntas följa (Elias & Scotson, 

2010:156). Berömmande skvaller kan i sin tur bidra till att upprätthålla och stärka 

sammanhållningen i en grupp (Elias & Scotson, 2010:161). En stark sammanhållning av 

individer kräver mycket skvaller och gruppens skvaller växer med antalet medlemmar (Elias 

& Scotson, 2010:154).  

 

3.2 Inklusion och exklusion 
Skillnaden mellan inklusion och exklusion handlar om individers tillhörighet respektive icke-

tillhörighet i relation till sociala system (Jönhill, 2012:39). Jönhill (2012:50) förklarar teorin 

om inklusion och exklusion som ständigt pågående processer hos individer. Exempelvis kan 

en individ besitta en efterfrågad kompetens på en arbetsplats och därmed vara inkluderad. En 

vecka senare kan kompetensen gå förlorad och individen riskerar att exkluderas från 

arbetsplatsen (Jönhill, 2012:50).  

 

Enligt Jönhill (2012:77, 81) utgörs samhället av ett övergripande socialt system. Samtliga 

individer i samhället är inkluderade i detta system eftersom individer kommunicerar. Däremot 

är individer som regel exkluderade från samhällets olika delsystem. Det beror på att dessa 

delsystem ofta kräver någon form av medlemskap och färdighet. Delsystemen utgörs bland 

annat av organisationer, nätverk och grupper. I organisationer och grupper blir individer 

inkluderade i egenskap av sina rollfunktioner (Jönhill, 2012:77, 81). Individer kan således 

vara både inkluderade och exkluderade i olika sociala system samtidigt (Jönhill, 2012:192).  

 

Jönhill (2012:139) diskuterar även sitt systemteoretiska synsätt i relation till en ökad 

mångkultur. Den mångkulturella kommunikation som idag existerar och expanderar globalt 

bidrar med både kulturell variation och sociala utmaningar. Vidare förs ett resonemang om 

individers syn på främlingar och hur den påverkar individers inkludering och exkludering i 

olika sammanhang (Jönhill, 2012:140). När individer tillskriver den andre (främlingen) 

egenskaper i dagens mångkulturella samhälle spelar språkliga kommunikativa egenskaper 

störst roll (Jönhill, 2012:120).  
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Jönhill (2012:61f) jämför inklusion och exklusion med Elias och Scotsons teori om etablerade 

och outsiders. Jönhill (2012:61f) menar att begreppet etablerade kan jämföras med inklusion 

och att begreppet outsider kan jämföras med exklusion. Jönhill (2012:64) anser att Elias och 

Scotson, likt sin egen teori, gör en distinktion mellan vi och dem men att denna uppdelning är 

situationsanpassad. Exempelvis kan två individer i ett grannskap tillhöra olika grupper men 

samtidigt tillhöra samma grupp på en arbetsplats (Jönhill, 2012:64). Utifrån detta synsätt kan 

Jönhills teori om inklusion och exklusion jämföras med Elias och Scotsons teori om 

etablerade och outsiders.  

 

3.3 Bourdieus fältteori  
Bourdieus definition av fält kan liknas vid system av positioner som representerar sociala 

grupper och deras förhållanden till varandra (Bourdieu, 1991:16; Broady, 1983:12). En 

avgränsad grupp individer och institutioner kämpar om något de har gemensamt (Bourdieu, 

1997:11). Varje fält har egna specifika normer och lagar. För att orientera sig inom fältet bör 

deltagaren skaffa kunskap om vilka egenskaper som är attraktiva att besitta inom fältet 

(Bourdieu, 1991:14). En förutsättning för att ett fält ska fungera är att det finns insatser från 

deltagare som deltar i fältets strider. Deltagarna måste även besitta kunskap om stridernas 

regler och inneboende lagar (Bourdieu, 1997:128).  

 

Det pågår oavbrutna strider inom fälten där deltagares positioner är i ständig förändring 

(Broady, 1998:20). Striderna går ut på att behålla sin position, vinna dominans eller skapa en 

nyordning inom fältet. Vidare sker strider om symboliska och materiella tillgångar vilka är 

gemensamma för de som verkar inom fältet (Broady, 1987:5). Oavsett hur striderna ser ut 

förenas ändå samtliga deltagare i vissa gemensamma ståndpunkter som Bourdieu kallar för 

doxa (Broady, 1998:20).  

 

Ett exempel på ett fält är modebranschen. System av aktörer och institutioner knutna till 

modebranschen tillskriver tillsammans det som anses vara mode av god smak (Bourdieu, 

1997:184). Designers, modeller, fotografer, modebloggare, återförsäljare, tillverkningsindustri 

och många fler aktörer och institutioner strider inom detta fält om tillgångar, positioner och 

erkännande. 
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3.3.1 Symboliskt kapital 
För att kunna förflytta sig eller införskaffa dominans inom ett fält behövs kapital (Bourdieu, 

1991:14). Symboliskt kapital fungerar som ett samlingsnamn för individers totala kapital 

inom ett fält. Det symboliska kapitalet utgörs av följande kapitalformer: ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital (Bourdieu, 1999:97). 

 

Det ekonomiska kapitalet innefattar pengar, tillgångar, andelar och materiella ting (Bourdieu, 

1991:14). Vidare innefattar det ekonomiska kapitalet att kunna hantera sin privata ekonomi 

och att kunna tolka ekonomernas språk. På detta sätt skapas närhet till den ekonomiska 

maktens fält (Broady, 1983:4). 

 

Det kulturella kapitalet innefattar kunskaper om finkultur, språk och idéer om samhället 

(Broady, 1987:3). Broady (1987:4) menar att utbildning är det som styr och fördelar det 

kulturella kapitalet. Utbildning formar människors sätt att erkänna vilka värden det kulturella 

kapitalet vilar på. Det kulturella kapitalet kan ofta appliceras och nyttjas på en marknad 

(Bourdieu, 1997:10). Att besitta en hög grad av kulturellt kapital är ofta en förutsättning för 

att nå höga positioner inom de dominerande samhällsskikten (Broady, 1983:5). 

 

Det sociala kapitalet är ett relationsbegrepp och handlar om de sociala nätverk människor 

befinner sig i (Bourdieu, 1997:10). Det sociala kapitalet är som de andra kapitalformerna en 

tillgång, vilken används för att förflytta sig mellan positioner inom de fält individer deltar 

(Broady, 1987:13). Ofta dras paralleller mellan det sociala kapitalet och vilken 

utbildningsgrad individer besitter (Broady, 1983:6). 

 

De redogjorda kapitalformerna ovan omvandlas till symboliskt kapital när individer träder in 

och verkar inom ett fält. Det symboliska kapitalet erkänns och tillskrivs olika värden av fältets 

deltagare (Bourdieu, 1999:97f). Individers totala mängd kapital styr över vilken position och 

status individen har inom det aktuella fältet (Bourdieu, 1999:16). Värdet av ett fälts 

symboliska kapital rör sig ofta om hushållning av kapitaltillgångar (Broady, 1987:3). 

Individer kan bedriva handel med de kapitaltillgångar de besitter för att påverka sin position 

inom fältet (Bourdieu, 1999:16). En förutsättning för att kunna verka inom ett fält och dess 

maktutövning är att kunna tyda det symboliska kapitalet (Broady, 1987:4). 
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3.3.2 Habitus 

Begreppet habitus fungerar som ett system av dispositioner vilket genererar scheman och 

strategier för individers handlande. Habitus förvärvas genom en underförstådd eller uttrycklig 

inlärningsprocess (Bourdieu, 1997:133). En individs habitus är förkroppsligade egenskaper 

och styr individers impulser, hur individer pratar, tänker och uppträder i olika situationer. 

Händelser och erfarenheter från individers tidiga barndom formar dess habitus särskilt mycket 

(Bourdieu, 1991:12f). 

 

Habitus påverkar vidare individers smak och uppfattning om vad som är bra och dåligt eller 

gott och ont. Därmed påverkar habitus också vilka fält individer strävar efter att ingå i och 

generera kapital inom (Bourdieu, 1999:19). Inom fält finns ofta vissa förbestämda positioner. 

Individer som besitter det kapital och habitus som eftertraktas inom fältet kan således med 

enkelhet göra anspråk på dessa positioner (Broady, 1987:9). 

 

3.4 Motivering för valda teorier 

Studiens valda teorier och begrepp lyfter och förklarar olika aspekter och synsätt av mänskligt 

samspel och grupprocesser. Mångkultur handlar till stor del om hur människor förhåller sig 

till och samspelar med varandra (Lidskog & Deniz, 2009:150). Utifrån den kunskapen har vi 

valt att använda teorier och begrepp som bidrar med förklaringar och olika synsätt av det 

studien undersöker. 

 

Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders studerar grupper och dess maktrelationer 

gentemot andra grupper. Begreppen inklusion och exklusion tydliggör och ramar in de olika 

sociala system som samhället är uppbyggt på. Vi anser att teorierna är användbara eftersom 

det kan förekomma grupper med olika maktrelationer på arbetsplatser. Bourdieus teorier om 

fält, symboliskt kapital och habitus ger en djupare förklaring av bakomliggande orsaker till 

individers handlande. Teorierna beskriver även hur individer strider om olika positioner och 

roller i samspel med andra människor. De beskriver även hur individer besitter olika typer av 

kapital i form av egenskaper inom de fält de verkar inom. Ett fält kan exempelvis utgöras av 

en arbetsplats och en individs kapital kan komma att påverka individens sociala ställning 

inom fältet. Vi anser att teorierna är användbara eftersom de kan förklara grunden till 

individers sociala position på exempelvis en arbetsplats. Således anses valda teorier relevanta 
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för denna studie och bidrar med en bred teoretisk grund i studerandet av upplevelser av en 

mångkulturell arbetsplats. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras valda metoder som tillämpats i studien. Här redogörs hur studiens 

undersökning har genomförts och vilka centrala delar som ingått i genomförandet. Vidare 

förs en diskussion om hur studiens insamlade data bearbetats. Slutligen förs en diskussion om 

studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

I vår studie tolkas och förstås undersköterskors upplevelser av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats. Vi valde därför att göra en kvalitativ studie (jfr Stukàt, 2005:32). Denscombe 

(2016:416f) menar att den kvalitativa forskningsstrategin fördelaktigt kan användas när målet 

är att nå en fördjupad förståelse av ett begränsat område. Den kvalitativa analysen resulterar 

vanligtvis i flera olika förklaringar av det som undersöks (Denscombe, 2016:416f). Studiens 

informanter bidrog med data i form av förklaringar utifrån deras perspektiv på händelser. 

Därefter tolkades studiens insamlade data vilket är ett huvudsakligt fokus inom kvalitativ 

forskning (jfr Bryman, 2011:361). 

 

4.1.1 Fallstudie 
Denna studie är en fallstudie eftersom vi genomför undersökningen på en specifik arbetsplats 

intensivt och djupgående (jfr Bryman, 2011:74). Genom att koncentrera studien på en specifik 

avdelning på en arbetsplats ökar möjligheten att få en djupare förståelse för studieobjektet (jfr 

Stukàt, 2005:33). 

 

Bryman (2011:77) tar upp begreppet det exemplifierade fallet. Den typen av fall representerar 

en bredare kategori av fall och utgör därmed en passande kontext för det studien undersöker. 

Vidare möjliggör exemplifierande fall studerandet av sociala processer. Brymans (2011:77) 

förklaring av exemplifierade fall kan jämföras med denna studie eftersom vi valt att studera 

en enda avdelning från en arbetsplats. Således utgör studiens urval ett exemplifierande fall 

och kan representera en bredare kategori av fall som exempelvis upplevelser av 

mångkulturella arbetsplatser (jfr Bryman, 2011:77).  
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4.2 Urval och avgränsning 
Innan genomförandet av studiens intervjuer gjordes urval och avgränsningar. Vi valde i ett 

tidigt skede i studien att genomföra undersökningen inom Örebro län där vi båda är 

verksamma och bor. Det ökade möjligheterna att förhålla oss till studiens tidsram.  

 

Vårt mål var att hitta informanter som var yrkesverksamma undersköterskor. Yrkesgruppen 

undersköterskor valdes eftersom vi av egen erfarenhet av arbete inom vården upplevt denna 

yrkesgrupp som mångkulturell. Det bekräftades även av statistik från Statistiska centralbyrån 

(2009:63) som påvisar att många utrikesfödda jobbar inom vården i Sverige. Inget krav 

ställdes på hur lång arbetslivserfarenhet informanterna skulle ha för att delta i studien. Vi 

vände oss till arbetsplatser där vi visste att det arbetade människor från olika delar av världen. 

På så sätt säkerställdes att de kontaktade arbetsplatserna var mångkulturella bland de 

anställda. Enligt Bryman (2011:434) används urval av strategiskt slag för att skapa en 

relevans mellan urval och frågeställningar. Således antog vi ett strategiskt urval för att hitta en 

relevant arbetsplats för studien. 

 

Ett missivbrev (se bilaga 2) skickades sedan ut för att arbetsplatsens undersköterskor skulle 

kunna ta del av information om studien och anmäla intresse för deltagande. Enhetschefen på 

arbetsplatsen erbjöd sig sedan att lotta fram åtta personer som visat intresse för att delta som 

informanter i studien. 

 

För att på bästa sätt få ett legitimt urval av informanter på den valda arbetsplatsen gjordes ett 

slumpmässigt urval. Det innefattar att vi som genomför studien inte påverkar valet av 

informanter utan lämnar detta åt slumpen (jfr Denscombe, 2016:63). Informanterna bestod 

efter lottningen av åtta kvinnor i åldrarna 40 - 57 eftersom det enbart arbetade kvinnor på 

avdelningen där studien genomfördes. Tre av studiens informanter var födda i Sverige och 

fem var födda i både utomnordiska och utomeuropeiska länder. Således användes både 

strategiskt- och slumpmässigt urval i denna studie. Strategiskt urval gjordes för att få kontakt 

med en arbetsplats som uppfyllde studiens krav. Därefter gjordes det slumpmässiga urvalet 

för framtagandet av studiens specifika informanter. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 
I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer. Målet med studiens intervjuer var att få 

en förståelse för informanternas känslor, handlingar och tankar som är kopplade till det 

studien syftar att undersöka (jfr Trost, 2010:53). Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 1) 

som var uppdelad i teman över det studien syftar till att undersöka eftersom intervjuerna var 

semistrukturerade (jfr Bryman, 2011:415). Dessa teman var: mångkultur, kommunikation och 

grupper. Genom valda teman anser vi att intervjuguiden fångar samtliga delar av 

studieområdet. En ytterligare motivering till valet av teman är att de utgör centrala delar i 

tidigare forskning inom studieområdet.  

 

För att säkerställa relevansen och funktionen av intervjuguidens frågor genomfördes två 

pilotintervjuer (jfr Bryman, 2011:258f). Pilotintervjuerna synliggjorde en del problem med 

vissa frågor och även överflödiga frågor. Frågorna kunde sedan korrigeras eller tas bort under 

och efter pilotintervjuerna, vilket enligt Bryman (2011:258f) är en fördel med pilotintervjuer. 

Pilotinformanterna utgjorde personer som inte ingick i studiens urval, vilket Bryman 

(2011:258f) menar är viktigt. Pilotintervjuerna bidrog med förbättringar av intervjuguiden 

eftersom de synliggjorde hur pilotinformanterna tolkat intervjufrågorna. Det framgick att 

språket i några av frågorna behövde förenklas. Vi utformade intervjuguidens frågor på enkel 

svenska för att samtliga informanter skulle kunna besvara dem oavsett eventuella 

språksvårigheter. 

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i ett avskilt rum. Rummet används i 

vanliga fall som vilorum på arbetsplatsen och var således bekant för informanterna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningmodul efter att vi informerat om 

inspelningen. Bryman (2011:415) menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör en stor 

frihet för informanterna att utforma sina svar på önskat sätt. Vi gav därmed informanterna 

utrymme att svara utförligt på frågorna vilket är viktigt för studien (jfr Denscombe, 

2016:266). Intervjuguidens frågor ställdes i den ordning som kändes naturlig i samtalet med 

informanterna. En sådan omstrukturering av frågornas ordning är möjligt vid 

seminstrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:415). Intervjuformen möjliggjorde även att vi 

kunde ställa frågor utanför intervjuguiden om sådant som ansågs relevant för studien (jfr 

Bryman, 2011:206, 415).  
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Vidare varierade intervjuerna mellan 26 och 59 minuter. Något som genomgående påverkade 

intervjuernas tidslängd var hur utförligt informanterna svarade på frågorna. Vi upplever att 

informanternas olika färdigheter i det svenska språket påverkade hur utförliga svar de gav. 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod  
Efter att data insamlats transkriberades den genom att konversationerna från intervjuerna 

detaljerat dokumenterades ordagrant (jfr Bryman, 2011:428f). Därefter kodades 

transkriberingen genom marginalanteckningar av olika rubriker för att dela in datan i olika 

koder (jfr Bryman, 2011:525f). Vi tillämpade därmed det Bryman (2011:258) kallar tematisk 

analys som handlar om sökandet efter teman i insamlad data. Återkommande mönster i datan 

hjälpte oss att skapa teman som är centrala för studien (jfr Bryman, 2011:258f). 

 

De valda huvudteman av kodningen av data var: mångkultur, kommunikation och grupper. 

Inom mångkulturtemat utformades följande underteman: kulturella uttryck på arbetsplatsen, 

arbetsplatsens insatser för att främja kulturmöten samt upplevelser av att arbetsplatsen är 

mångkulturell. Inom kommunikationstemat utformades följande underteman: 

språkfärdigheter, språksvårigheter, språkets betydelse för arbetskvaliteten, språkets inverkan 

på kommunikationen samt förutsättningar för kommunikation. Inom grupptemat utformades 

följande underteman: gruppuppdelningar, gruppers uttryck, gruppers ställning till varandra 

samt gruppers maktrelationer. Inom alla tre huvudteman (mångkultur, kommunikation och 

grupper) utformades även teman kopplade till studiens valda teorier och begrepp: etablerade 

och outsiders, inklusion och exklusion, kapital, habitus och fält.  

 

Efter kodningen analyserades studiens insamlade data. Först tillämpades Fangens (2005:224f) 

första grad av textanalys där vi konstaterade vad vi sett och hört under intervjuerna. Därmed 

studerades informanternas givna beskrivningar om sina upplevelser. När vi sedan sökte efter 

bakomliggande orsaker till informanternas handlande tillämpades Fangens (2005:240) tredje 

grad av textanalys. Det tillvägagångssättet bidrog till en förståelse för bakomliggande orsaker 

till informanternas handlingar (jfr Fangen, 2005:241). Vid analysen tillämpades således valda 

teorier och begrepp för att förstå och förklara insamlad data. 

 

Samtliga teorier och begrepp var medräknade under intervjuguidens utformning förutom 
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teorin om inklusion och exklusion. Efter genomförandet av studiens intervjuer kom vi fram 

till att även teorin om inklusion och exklusion kunde bli relevant för studiens analysarbete. 

Samtliga teorier och begrepp kom sedan att bli användbara vid analyserandet av studiens 

insamlade data. 

 

4.4.1 Metodansats 
I studien har ett hermeneutiskt synsätt antagits vilket innefattar tolkning och förståelse av 

texter. Ur texten kan således informanternas perspektiv synliggöras (Bryman, 2011:507). I 

detta fall utgörs texten av transkriberingen av studiens genomförda intervjuer. Informanternas 

sociala kontext togs i beaktning för att kunna synliggöra eventuella bakomliggande meningar 

av deras uttalanden (jfr Bryman, 2011:507). Enligt Bryman (2011:526) är det vanligt att 

kontexten går förlorad vid kodning av data och därför var vi uppmärksamma på det under 

kodning och analys av data. Vidare antogs ett abduktivt förhållsningssätt vid analyserandet av 

studiens insamlade data. Vi har därmed pendlat mellan ett deduktivt och induktivt 

förhållningssätt eftersom vi inte utformat ett påstående utifrån vald teori eller låtit 

forskningsansatsen utgöras av teorin (jfr Fejes & Thornberg, 2009:24; Bryman, 2011:27). 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
4.5.1 Reliabilitet 

En studies pålitlighet och tillförlitlighet kan förstås utifrån dess reliabilitet (Stukát, 2005:125). 

Reliabiliteten utgör kvaliteten av studiens mätningsinstrument. Vid kvalitativa 

undersökningar utgör reliabiliteten hur rimliga och trovärdiga forskarens tolkningar av datan 

är (Stukàt, 2005:125-126, 129). I denna studie genomfördes intervjuer som 

datainsamlingsmetod vilket kan medföra vissa brister (Stukàt, 2009:126). För att undvika de 

risker intervjuer kan medföra har pilotintervjuer genomförts. Därmed har feltolkningar av 

informanternas givna svar och informanters eventuella feltolkningar av intervjufrågorna 

synliggjorts och undvikits genom korrigeringar i intervjuguiden (jfr Stukàt, 2009:126). 

Intervjuerna hölls i en bra samtalsmiljö i enskilda rum för att undvika att informanterna 

stördes av en stökig omgivning. På så sätt stärks studiens reliabilitet (jfr Stukát, 2009:126). 

För att vidare stärka studiens reliabilitet kom vi forskare överens om ett gemensamt 

tillvägagångsätt av analys och tolkning av studiens insamlade data. Bryman (2011:160, 352) 

kallar denna metod för interbedömarreliabilitet. 
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4.5.2 Validitet 
En studies pålitlighet och tillförlitlighet kan även förstås utifrån dess validitet (Stukát, 

2005:125). Med validitet menas hur bra det som avses mätas mäts. I denna studie har 

intervjuguidens relevans mot studiens syfte tagits i beaktning eftersom det bidrar till en god 

validitet (Stukát, 2009:126f). För att säkerställa att intervjuguidens frågor tillförde tillräcklig 

data för att besvara studiens syfte delades frågorna in i teman. Dessa teman utgjorde alla delar 

i studiens syfte genom frågor om mångkultur, kommunikation och grupper. Vi valde att 

placera temat om mångkultur sist i intervjuguiden för att inte riskera att informanternas svar 

på frågorna från de andra teman skulle styras. För att bekräfta intervjuguidens funktion innan 

studiens intervjuer genomförde vi pilotintervjuer. Vidare ställdes intervjuguidens frågor så 

breda som möjligt för att få så breda svar från informanterna som möjligt. Enligt Stukát 

(2009:126f) stärks studiens validitet om svaren täcker mer än det studien syftar till.  

 

Eftersom denna studie har ett begränsat urval tillämpades det Bryman (2011:353) benämner 

respondentvalidering. Samtliga informanter som deltagit i studien fick därmed ta del av 

transkriberingarna av intervjuerna för att kunna korrigera eventuella fel. På så sätt stärks 

studiens validitet och trovärdighet (Bryman, 2011:354f). För att även öka studiens pålitlighet 

har en fullständig redogörelse av hela forskningsprocessen utformas under metodavsnittet. 

Enligt Bryman (2011:355) innefattar det information om bland annat problemformulering, 

urval, data och analys av data.   

 

Under intervjuerna möttes vi av ett problem som kan ha påverkat studiens pålitlighet. Två av 

studiens informanter uttryckte att de inte kunde svara fullt ut på vissa intervjufrågor. Det var 

något som vi anser gällde andra informanter också. Anledningen skulle kunna vara att 

studieområdets ämne upplevts känsligt att tala om. Vi är även medvetna om att anställda 

ibland kan besvara frågor på ett sätt de tror att arbetsplatsen vill att de ska svara. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 
Denna studie är en fallstudie och därmed är den inte generaliserbar i statistisk bemärkelse. 

Däremot kan studien anses vara generaliserbar i en teoretisk bemärkelse eftersom studien är 

kvalitativ. Det som avgör generaliserbarheten av studien är kvaliteten på studiens teoretiska 

slutsatser i relation till studiens insamlade data (jfr Bryman, 2011:369). Generalisering inom 

kvalitativ forskning kan även förstås genom det Bryman (2011:352) kallar extern validitet. 
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Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Vid fallstudier finns dock en problematik med extern validitet 

eftersom urvalet är begränsat (Bryman, 2011:352).  

 

Som tidigare nämnt kan studien anses utgöra ett exemplifierande fall då studien representerar 

en bredare kategori av fall (jfr Bryman, 2011:77). Studien kan därmed representera en social 

process i form av mångkultur. Även om denna fallstudie inte är generaliserbar kan den 

således fortfarande utgöra ett exemplifierande fall för studieområdet.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid studerandet av samhällsvetenskapliga undersökningar diskuteras etiska frågor. I denna 

studie har de grundläggande etiska principerna inom samhällsvetenskapliga undersökningar 

tillämpats. Studiens samtliga informanter informerades om de etiska principerna i form av 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (jfr Bryman, 2011:131f). 

Informanterna informerades därmed om studiens syfte, moment och bakomliggande 

institution. Vidare gavs information om att studiens insamlade data enbart används för 

forskningsändamålet, deltagandet var frivilligt och gick att avbrytas samt att personuppgifter 

hanteras konfidentiellt (jfr Bryman, 2011:131f).  

 

Studiens insamlade data och uppgifter om samtliga informanter har enbart vi forskare tagit del 

av. Datan har även hanterats på ett sätt som gör att samtliga informanter inte kan urskiljas i 

studiens analys och resultat. Vi har exempelvis hanterat information om informanternas 

hemländer varsamt eftersom det annars kunnat bidra till ett urskiljande av dem. En metod som 

planerades att användas för att hantera informationen konfidentiellt var fingerade namn. 

Fingerade namn stärker konfidentialiteten av informanternas uppgifter (Bryman, 2011:134). I 

denna studie benämndes informanterna “informant 1-8” för att hantera informationen från 

dem så konfidentiellt som möjligt. Det är vanligt att fingerade namn återspeglar individers 

riktiga namn. Genom att istället benämna dem “informant 1-8” kan vi undvika att 

informanterna igenkänns i studiens presentation av insamlad data. Deras tilldelade siffra (1-8) 

var slumpmässig utan inbördes ordning.  

 

Informanterna informerades om de etiska principerna genom missivbrevet (se bilaga 2), 

muntligt under intervjuerna samt i transkriberingen de fick ta del av. Genom att tillämpa dessa 
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etiska principer tar vi i denna studie ett etiskt ställningstagande. Därmed respekteras studiens 

informanters rättigheter och integritet. 
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5. Analys och resultat  
I detta avsnitt redovisas studiens resultat av undersökningen. Vidare kopplas studiens resultat 

mot studiens valda teorier och begrepp genom en analys under följande kategorier: 

mångkultur, kommunikation och grupper. 
 

5.1 Mångkultur 
Den studerade arbetsplatsen är mångkulturell. Samtliga informanter anser att det är viktigt att 

respektera individers olika kulturella uttryck och bakgrund för att arbetsplatsen ska fungera 

och vara trivsam. Informant 3 ger ett exempel: “Om man tycker dåligt om mångkultur kan det 

handla om diskriminering. Det är viktigt med respekt. [Arbetet] funkar bra när man har 

respekt för varandra”. I samtliga intervjuer framgår det att respekt för andra kulturer finns på 

arbetsplatsen. 

 

Det framgår tydligt av samtliga informanter att en mångkulturell arbetsplats medför 

utmaningar. Exempelvis upplever fem informanter utmaningar med att det finns olika 

uppfattningar om hur arbetet ska utföras bland de anställda. De varierade uppfattningarna 

upplevs påverkas av vilken kulturell bakgrund individer har beskriver informant 4: “Jag har ju 

ett synsätt på hur man ska lämna en patients bostad om man säger så. Många utav mina 

kollegor har ett annat synsätt som kanske inte är lika […] Dessa personer har dessutom varit 

av andra kulturer”. Genom dessa varierade uppfattningar skapas ibland konflikter mellan de 

anställda om hur arbetet ska utföras. De varierade uppfattningarna om hur arbetsuppgifter ska 

utföras kan förstås genom begreppet habitus. Begreppet innefattar att individers handlande 

styrs av förkroppsligade egenskaper som framförallt genereras från individens uppväxt 

(Bourdieu, 1991:12f). Hur en individ ser på utförandet av en arbetsuppgift inom exempelvis 

vården kan därför anses påverkas av individens habitus. 

 

Förutom de varierade uppfattningarna om hur arbetet ska utföras uttrycker sju informanter 

negativa upplevelser av att arbetsplatsen är mångkulturell. Informant 4 beskriver hur arbetet 

påverkas av att arbetsplatsen är mångkulturell: 

 

När det blir så många olika kulturer och så stor del utav arbetsplatsen som är utlandsfödda så 
blir det ganska tungjobbat. Det blir svårt att få fram information, kommunikationen blir svår 
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att få att fungera. Personligen tycker jag att det är ganska slitigt. 
 

Enligt samtliga informanter påverkas kommunikationen av att arbetsplatsen är mångkulturell, 

vilket fördjupas under rubrik 5.2. Citatet ovan uttrycker även en frustration vissa informanter 

upplever av att arbetsplatsen är mångkulturell. Sex informanter reflekterar under intervjuerna 

över hur anställda med olika kulturella bakgrunder utför arbetet olika. Informant 2 upplever 

en skillnad mellan hur individer utför arbetet men att språket inte är orsaken: ”Absolut finns 

det många som kan prata bra svenska men de kan inte jobba som jag kan. Svenskarna kan 

språket men de jobbar inte lika som jag”. Citatet kan tolkas som att individer upplevs arbeta 

olika beroende på vart de kommer ifrån. Ur citatet framgår även en kategorisering av 

individer med olika nationaliteter, benämnt svenskarna av informanten. 

 

Kategoriseringar av arbetsplatsens anställda förekom under samtliga intervjuer av 

informanterna. Främst två kategoriseringar uttrycks: svenskarna och invandrarna. 

Kategoriseringarna av individer på arbetsplatsen kan förstås genom grupperingarna i teorin 

om etablerade och outsiders. Uppdelningen på arbetsplatsen av svenskfödda och utlandsfödda 

anställda kan jämföras med hur individer uppdelas och utgör olika grupper i teorin om 

etablerade och outsiders (jfr Elias & Scotson, 2010). Denna uppdelning diskuteras vidare 

under rubrik 5.3. Ur citatet i stycket ovan av informant 2 framgår det även att de anställda 

tillskriver varandra olika egenskaper beroende på deras kulturella bakgrunder. På den 

studerade arbetsplatsen tillskrivs de anställda egenskaper kopplat till arbetsmoral. Det kan 

förstås genom begreppet moralisk differentiering vilket handlar om att grupper som besitter 

mer makt ofta tillskriver grupper med mindre makt mindre fördelaktiga egenskaper (jfr Elias 

& Scotson, 2010:11). 

 

Informant 6 beskriver de utlandsfödda anställdas umgänge på arbetsplatsen: ”[…] blir så att 

man från andra länder umgås och pratar mest med varandra än andra på jobbet”. Citatet kan 

tolkas som att de utlandsfödda anställda har en gemenskap. Det kan även tolkas som att de 

svenskfödda anställda inte ingår i deras gemenskap. Det kan förstås genom teorin om 

inklusion och exklusion där individer kan vara inkluderade och exkluderade i flera sociala 

system samtidigt beroende på kontexten (Jönhill, 2012:192). De svenskfödda anställda kan 

utifrån citatet anses vara exkluderade från de utlandsfödda anställdas sociala gemenskap på 

arbetsplatsen. Samtidigt är de svenskfödda anställda inkluderade i det svenska samhället (jfr 

Jönhill, 2012:77, 81).  
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Vidare uttrycker tre av de utlandsfödda informanterna att svenskfödda anställda tenderar att 

inte arbeta lika hårt som dem själva. Utlandsfödda anställda beskrivs vidare av informant 5 ha 

en annan respekt för arbetet: 

 
De [utlandsfödda anställda] har lite mera respekt för jobbet, de är mer noggranna att det ska 
vara mer ordentligt. Det är på grund av osäkerhet, de är rädda att göra bort sig. De tror att de 
får skit om de gör fel eller gör bort sig. Det kan ju vara så de har det i sina länder, som de 
tror ska funka likadant här. De har inte förstått att Sverige inte är så. 

 

Informant 5 påstår genom citatet att de utlandsfödda anställdas respekt för arbetet grundas i en 

rädsla för att utföra arbetet fel. Rädslan för att utföra arbetet fel beskrivs handla om att arbetet 

anses utföras olika i olika länder. Fem informanter beskriver även att de svenskfödda 

anställda har bättre förutsättningar att utföra arbetsuppgifter och har mer inflytande på 

arbetsplatsen. Anledningen anses av de fem informanterna vara deras goda färdigheter i det 

svenska språket. Informant 4 exemplifierar det: “De som kan uttrycka sig i tal har språkets 

makt så det kommer ju vi längre på. Även om vi kanske inte är bättre på att utföra själva 

jobbet i sig”. Det framgår vidare av informant 8 att anställdas olika kulturella bakgrunder eller 

nationaliteter genererar olika mängd respekt från kollegor: 

 

En kollega har sagt till mig att en annan kollega endast lyssnar på mig och ingen annan 
eftersom jag är svensk. Personen som det handlar om är utländsk. Den personen har mer 
respekt för mig för att jag är Svensk helt enkelt. 

 

Citaten ovan kan förstås genom begreppet symboliskt kapital. Enligt teorin genererar vissa 

egenskaper (kapital) högre positioner, makt eller erkännande inom den aktuella kontexten (jfr 

Bourdieu, 1999:16, 97f). En egenskap som enligt sju informanter genererar respekt och makt 

på den studerade arbetsplatsen är individers nationalitet. Det är dock anmärkningsvärt att 

individers nationalitet i detta fall är starkt sammankopplat med deras färdigheter i det svenska 

språket enligt de sju informanterna. Således kan språkfärdigheter anses utgöra kulturellt 

kapital på arbetsplatsen (jfr Broady, 1987:3). Bra språkfärdigheter genererar ett högt kapital 

och sämre språkfärdigheter genererar lågt kapital (jfr Bourdieu, 1999:97f). Vidare kan teorin 

om fält förklara hur de anställdas språkfärdigheter påverkar förtroendet och positioner 

gentemot andra anställda på arbetsplatsen (fältet) (jfr Bourdieu, 1991:14).  
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Trots att studiens resultat visar många negativa upplevelser av att arbetsplatsen är 

mångkulturell finns det även positiva upplevelser bland informanterna. Informant 5 beskriver: 

“Jag lär mig grejer, man får en annan förståelse för [olika] kulturer. Det är viktigt med 

inställningen man har till mångkultur”. Ur citatet framgår det att mångkulturen bidrar till en 

ökad förståelse för andra människors levnadssätt vilket även resterande informanter anser. 

Vidare arbetar arbetsplatsen för att främja dess kulturmöten genom olika aktiviteter med 

kulturella inslag. Informant 2 berättar att: “Vi [anställda på arbetsplatsen] har gjort många 

aktiviteter här, matfest och arabisk dans”. Matfester är en omtalad och omtyckt aktivitet av 

samtliga informanter. Genom aktiviteterna främjas arbetsplatsens kulturmöten och 

sammanhållning mellan de anställda med olika kulturella bakgrunder. Informant 1 beskriver 

hur aktiviteterna även bidrar med kunskap om varandras kulturer och levnadssätt: “Jag har 

lärt mig till exempel arabisk mat, man hittar lite tips. Vi lär oss mycket av varandra och det är 

jätteviktigt”. 

 

Det är anmärkningsvärt att samtliga informanter talar om ett gemensamt vi när de talar om 

arbetsplatsens aktiviteter. I andra sammanhang talar de till stor del om ett vi och dem och gör 

därmed en uppdelning mellan svenskfödda och utlandsfödda anställda. Således kan 

arbetsplatsens aktiviteter med kulturinslag anses främja sammanhållningen mellan de 

anställda. De givna beskrivningarna om kulturella utbyten i citaten i stycket ovan kan förstås 

med hjälp av begreppet inklusion. På arbetsplatsen sker kulturmöten genom interaktionen 

mellan anställda med olika kulturella bakgrunder. Genom interaktionen och kulturmötena 

sker utbyten av kunskap om kultur och seder. Dessa utbyten kan anses utgöra en process där 

individer med olika kulturella bakgrunder inkluderar varandra i sitt eget sociala system (jfr 

Jönhill, 2012:77, 81). Därmed skapas en starkare sammanhållning mellan de anställda vilket 

främjar förståelsen för varandras kulturer och seder. Hur sammanhållningen främjas genom 

aktiviteter och interaktion kan förstås genom att de anställda skapar gemensamma minnen, 

värderingar och stärker sin vänskap (jfr Elias & Scotson, 2010:10). 

 

Informanternas upplevelser av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats kan även påverkas av 

deras utbildning. Under intervjuerna ställdes frågor om informanterna hade gått värdegrunds- 

eller likabehandlingsutbildning vilket samtliga hade. Dessa utbildningar berör jämlikhet, etik 

och moral i arbetet med människor. Informanternas upplevelser av att arbeta på en 

mångkulturell arbetsplats kan därmed anses påverkas av att de gått sådana utbildningar. 
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5.2 Kommunikation 
Samtliga informanter är överens om att en fungerande kommunikation är en förutsättning för 

att en arbetsplats ska kunna fungera. Kommunikation utgör en central del av arbetsdagarna på 

den studerade arbetsplatsen. Det råder emellertid varierade uppfattningar mellan 

informanterna om hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar. Sex informanter upplever 

att kommunikationens kvalitet påverkas av att vissa anställda har bristande färdigheter i det 

svenska språket. Dessa upplevelser kan synliggöras genom citatet från informant 4 nedan. 

 
Ofta säger utlandsfödda att de förstår vad man säger och då förväntar jag mig att de förstår, 
men så visar det sig i slutändan att de inte gör det ändå. Det blir som en kulturell krock. Jag 
känner att i vissa fall blir det bara komplicerat att försöka kommunicera för det tas inte emot 
på rätt sätt på grund av språksvårigheter. 

 

Således upplevs den bristande kommunikationen orsakas av kulturkrockar. Den upplevs även 

påverka viljan att försöka kommunicera, vilket framgår ur citatet. Språksvårigheter upplevs 

därmed försvåra kommunikationen på arbetsplatsen. Samtliga informanter menar att 

missförstånd på grund av språksvårigheter är vanligt förekommande på arbetsplatsen. 

Missförstånden beskrivs vanligtvis förekomma i muntliga konversationer men beskrivs även 

förekomma genom dokumentationen av patienters vård av informant 5: “[…] det skulle 

underlätta om folk behärskade språket […] dels gällande dokumentation i journaler, skulle 

inte bli så mycket extrajobb för andra”. Det framgår ur citatet att vissa anställda tar ansvar för 

att kontrollera dokumentationen av patienters vård. Den dokumentation som anses behöva 

kontrolleras beskrivs vara utförd av anställda med bristande färdigheter i det svenska språket. 

Informant 5 förklarar att kontrollerandet av dokumentationen handlar om skrivsvårigheter: 

“Om alla kunde skriva skulle det inte vara några problem […] och inte bli så mycket 

dubbelarbete för vissa”. Fyra informanter menar att vårdkvaliteten påverkas negativt när fel 

information lämnas till nästkommande kollega. 

 

Informanternas varierade upplevelser av språksvårigheter bland de anställda kan anses 

påverkas av vilka färdigheter de själva har i det svenska språket. Enligt sju informanter utgörs 

de anställda med bristande färdigheter i det svenska språket av utlandsfödda anställda. De 

anställda som anses ha bristande färdigheter i det svenska språket beskrivs vidare vara 

medvetna om att det ibland blir fel i kommunikationen. Samtidigt upplever de att felen lätt 

kan åtgärdas genom att upprepa sig eller be om hjälp. Informant 7 förklarar att de anställda: 

“[…] hjälper varandra att lära sig och förstå svenska” och att “[…] man lätt kan komma in i 
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jobbet och jobba här om man inte kan svenska”. Språksvårigheterna upplevs således inte vara 

så allvarliga bland de anställda som upplevt att andra anställda anser att de har bristande 

färdigheter i det svenska språket. De anställda som anser sig ha goda färdigheter i det svenska 

språket ser däremot mer allvarligt på språksvårigheterna och upplever en problematik med 

dem. Informant 1 beskriver: “[…] då kan det gå galet dåligt, för om det blir fel kan det bli 

jättetokiga fel. Man får kontrollera att de har förstått”. Anställda som anser sig ha goda 

färdigheter i det svenska språket upplever således att språksvårigheterna i större omfattning 

påverkar arbetskvaliteten och patientsäkerheten. 

 

Sju informanter uttryckte under intervjuerna att de personer som har bristande färdigheter i 

det svenska språket utgörs av utlandsfödda anställda. Informant 5 ger två exempel: “Det är en 

del som jobbar här som är invandrare och inte behärskar språket” och “De flesta som är från 

andra länder är jättedåliga på språket”. Ännu ett citat utgör ett exempel och är från informant 

3: “Man kan inte lika bra [svenska] för alla är inte från Sverige”. Fyra utlandsfödda 

informanter upplever att andra anställda ansett att de har bristande färdigheter i det svenska 

språket. Informant 7 ger ett exempel: “Jag blir rättad hela tiden”.  

 

Vidare upplever de anställda som anser sig ha goda färdigheter i det svenska språket att det 

stundtals är påfrestande att inte kunna göra sig förstådd med sina kollegor. Det beskrivs 

påverka arbetskvaliteten enligt informant 3: “Om man inte har bra svenska kan man inte få all 

information om hur vi ska jobba. Och då blir jobbet inte gjort på det bästa sättet, om man inte 

vet”. Även informant 5 upplever att språksvårigheterna påverkar arbetskvaliteten: “Jag anser 

att [arbetet] skulle kunna ha bättre kvalitet om folk behärskade språket”. Vidare upplever 

informant 4 att samarbetet mellan de anställda påverkas av språksvårigheterna: ”Det brister i 

kommunikationen och då brister […] samarbetet mellan oss kollegor”. Ur de tre citaten ovan 

framgår det därmed att olika språkfärdigheter påverkar arbetskvaliteten och samarbetet mellan 

de anställda. 

 

Språksvårigheterna bland de anställda som informanterna upplever kan bekräftas genom en 

granskning av arbetsplatsens språkfärdigheter. IVO (Inspektion för vård och omsorg) som 

stod bakom granskningen har infört ett språktest för de anställda. På så sätt kan de anställdas 

färdigheter i det svenska språket testas och vägas mot arbetsplatsens policy om 

språkfärdigheter. Granskningen visade att de anställdas språkfärdigheter i det svenska språket 

var bristfälliga och behövde förbättras. De anställda som inte klarar testen får därefter 
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språkkurser i svenska. Informant 6 beskriver språksvårigheterna och arbetsplatsen åtgärder: 

“De har märkt här i huset att vi är många i personalen som inte har bra svenska. Chefen har 

planerat att de som inte klarade språktestet ska få göra om det här på arbetsplatsen”. 

 

Vidare framgår det av informant 6 att avdelningen där studien genomfördes ibland är omtalad 

av kollegor från andra avdelningar på arbetsplatsen. Samtalsämnena och ryktena handlar ofta 

om att avdelningen är mångkulturell. Informant 6 hävdar att “[…] folk från andra avdelningar 

och våningar pratar ibland om att det är mycket mångkulturellt på just den här våningen”. 

Citatet kan förstås genom teorin om etablerade och outsiders där skvaller drabbar individer 

eller grupper som upplevs avvikande (jfr Elias & Scotson, 2010:156). Ur citatet framgår det 

att den studerade avdelningen upplevs avvika från arbetsplatsens övriga avdelningar. Det 

anses bero på att personalen som jobbar där kommer från många olika länder och därmed 

skvallras det om avdelningen. 

 

Vissa anställda på arbetsplatsen talar andra språk än svenska, vilket är arbetsplatsens 

huvudspråk. Trots att svenska är arbetsplatsens talade språk enligt arbetsplatsens policy 

beskriver informant 5 att: “[…] det är jättemånga som pratar olika språk här i huset i arbetet”. 

Fyra informanter upplever att det inte känns bra när de inte förstår vad andra kollegor säger. 

En stor anledning till varför anställda känner sig obekväma när språk de inte förstår talas är på 

grund av det uppleva skvallret på arbetsplatsen. Informant 8 bekräftar att skvaller förekommer 

på arbetsplatsen: “Vi har haft mycket problem med skitsnack. Jag kan säga att jag vet exakt 

vilka jag ska gå till för att sprida ett rykte om jag säger så“. Ur citatet framgår således att 

skitsnack och rykten ibland upplevs ha en problematisk karaktär. Dock kan skitsnack eller 

skvaller även bidra till en stärkt sammanhållning i grupperna (Elias & Scotson, 2010:161). 

Därmed kan avdelningarna som beskrivs skvallra om varandra anses stärka 

sammanhållningen i respektive grupp. 

 

5.3 Grupper 
De anställda arbetar tillsammans i grupp med undantag för de gånger de går till patienter 

ensamma. Samtliga informanter upplever att arbetet i grupp till stor del fungerar bra men att 

missförstånd ibland förekommer och påverkar arbetet i gruppen negativt. Informant 3 

beskriver arbetet i grupp: “[Det] funkar bra. Men inte alltid med alla, det kan bli lite 

missförstånd […]”. Enligt informant 2 varierar arbetet i grupp beroende på vilka som arbetar 
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ihop. Det handlar delvis om att de anställda har olika uppfattningar om hur arbetet ska utföras. 

Ett exempel på sådana upplevelser framgår i citatet nedan. 

 
Det beror på vem du jobbar med. Det finns de som det funkar mindre bra med. Man kan då 
inte använda tiden på rätt sätt och då fungerar det inte bra. Man har olika tankar om hur man 
ska jobba. Ibland funkar det inte. Den personen jag tänker på har inte planerat rätt. Innan vi 
lämnar jobbet måste man vara klar med vissa saker men då säger man jag hinner inte och 
lämnar det åt nästa istället. Det accepterar inte jag. 

 

Samtliga informanter förklarar vidare att de kollegor de föredrar att arbeta tillsammans med är 

individer de finner en gemenskap eller vänskap med. De menar även att de föredrar att arbeta 

tillsammans med kollegor de jobbat med en längre tid. Studiens resultat av intervjuerna visar 

vidare att de anställda väljer att umgås och kommunicera mer med kollegor som är ifrån 

samma land och talar samma språk som de själva. Informant 6 ger ett exempel: ”Man pratar 

mer med dem som är från samma land och jag tycker inte det är konstigt. Jag förstår att de har 

samma språk och samma kultur och kanske vill de prata med varandra då”. 

 

Det framgår ur citatet ovan att kulturell bakgrund, nationalitet och språk i vissa fall är faktorer 

som påverkar sammansättningen av arbetsplatsens grupper. Dessa grupperingar beskrivs av 

informant 1: “De [grupperna] är ju dem som har lite samma kultur, religioner, lite så” och 

“[…] det är ju några av invandrartjejerna som pratar samma språk och så [som väljer att 

umgås]”. Ett annat citat från informant 1 beskriver att språk och värderingar skapar grupper: 

“Att man har sina grupper för att man dras till samma språk eller samma värderingar”. 

Således består vissa grupper på den studerade arbetsplatsen av individer med liknande 

kulturella bakgrunder, nationaliteter och språk. 

 

Andra grupper på arbetsplatsen tar form genom andra faktorer som arbetserfarenhet, 

kompetens och anställningsform. Exempelvis utgörs en av arbetsplatsens grupper av vikarier 

enligt fyra informanter. De fyra informanterna anser att vikarierna utgör en avskild grupp på 

arbetsplatsen eftersom de har en gemensam anställningsform och arbetssituation. Teorin om 

inklusion och exklusion kan användas för att förstå hur grupperingar formas genom olika 

faktorer som språk eller anställningsform. Enligt teorin krävs vissa egenskaper eller 

färdigheter av individer för att inkluderas i en grupp (Jönhill, 2012:77, 81). Informant 1 

beskriver att vikarierna är nya på arbetsplatsen och därför håller ihop: “Och så är det många 

vikarier […] Så de håller ihop och stöttar varandra”. Vidare beskriver informant 4 vikarierna 

som en grupp med lägre status än övriga grupper på arbetsplatsen: “Jag tänker först och 
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främst på vikarier. Det spelar ingen roll om det är här eller på min förra arbetsplats, de har 

inte samma status och värdesätts inte lika mycket. Framförallt här tycker jag inte att vi 

uppskattar dem”. Citatet visar att arbetsplatsens grupper värdesätts olika vilket enligt teorin 

om etablerade och outsiders handlar om att grupperna har olika maktställningar (Elias & 

Scotson, 2010:17, 27). 

 

Utifrån teorin om fält och begreppet symboliskt kapital styr och påverkar individers mängd 

kapital över deras position och status på fältet (Bourdieu, 1999:16). Beskrivningen i citatet i 

stycket ovan kan tolkas som att vikarierna besitter mindre kapital än de övriga anställda på 

fältet (som i detta fall utgörs av arbetsplatsen). Därmed anses vikarierna ha lägre status på 

arbetsplatsen. För att förbättra sin position på arbetsplatsen måste de anställda strida om de 

kapital som anses vara värdefulla (jfr Broady, 1998:20). För vikarierna kan kapitalet utgöras 

av erfarenhet av arbetsplatsens interna arbetssätt. Även om vikarierna har tillräcklig 

kompetens genom utbildning finns det upplevelser bland informanterna om att vikarierna 

ibland inte är tillräckligt kompetenta. Vikarierna som enligt fyra informanter utgör en avskild 

grupp på arbetsplatsen kan förklaras utifrån teorin om etablerade och outsiders. Vikarierna 

blir betraktade som outsiders av de övriga anställda eftersom vikarierna är nya på 

arbetsplatsen (jfr Elias & Scotson, 2010:10). Vikarierna tilldelas därmed inte samma status 

och värde eftersom de anses vara främlingar på arbetsplatsen. 

 

När frågor om grupperingar på arbetsplatsen ställs till informanterna uppstår i de flesta fall 

diskussioner om arbetsmoral och hur kollegor upplever arbetsbördan. Sex informanter menar 

att det finns en klar skillnad mellan de utlandsfödda och de svenskfödda anställda i utförandet 

av och inställningen till arbetet. Informant 2 ger ett exempel: ”Svenskarna är sjukskrivna och 

vi andra jobbar. Svenskarna orkar inte med jobbet […] de jobbar bara 50 och 25 % för att det 

är så tufft. Svenskarna orkar inte”. Tre informanter menar att det finns en skillnad mellan 

svenskfödda och utlandsfödda anställda. Den skillnaden är enligt de tre informanterna att 

svenskfödda anställda i större omfattning jobbar mindre och är mer sjukskrivna. 

 

Vidare beskriver informant 4 att vissa grupper på arbetsplatsen är mer dominanta än andra: 

“Det handlar om starka personer som vill utmärka sig eller ta plats” och “De [grupperna] är 

mer dominanta och styr i tysthet på något sätt. Det liksom bara händer på något sätt”. Att 

grupperna är olika dominanta beskrivs av informant 8 skapa åsikter bland de anställda: ”Det 

är väldigt mycket meningsskiljaktigheter och man har väldigt mycket åsikter om varandra om 
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jag säger så”. Det som framgår ur citaten är att olika individer och grupper är mer och mindre 

dominanta. Det framgår även att de dominanta grupperna har starkare inflytande på 

arbetsplatsen och att arbetsplatsens grupper har åsikter om varandra. Dominans- och 

maktskillnaden mellan grupperna kan förstås genom teorin om etablerade och outsiders. 

Teorin menar att grupper kan ha olika mycket dominans och makt vilket kan jämföras med 

hur vissa grupper på arbetsplatsen har mer inflytande än andra grupper (jfr Elias & Scotson, 

2010:17, 27). Det kan förklara hur vissa grupper på arbetsplatsen kan ”styra i tysthet” som 

framgår ur citatet.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt redovisas studiens slutsatser genom en redogörelse av studiens resultat kopplat 

till studiens tre frågeställningar. Vidare diskuteras om studiens syfte har uppfyllts och 

studiens slutsatser i relation till studieområdets tidigare forskning. Slutligen diskuteras 

studiens bidrag till framtida forskning inom studieområdet. 

 

6.1 Slutsatser 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka upplevelser arbetsplatsens 

undersköterskor har av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats. Studien syftade även till att 

undersöka deras upplevelser av arbetsplatsens kommunikation och grupperingar. Genom 

undersökningen ville vi uppnå kunskap om vad mångkultur bidrar med till arbetsplatsen. För 

att uppfylla studiens syfte utformades tre frågeställningar som besvaras i turordning nedan. 

 

6.1.1 Vilka upplevelser har undersköterskor av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats? 
Studiens resultat visade att det fanns olika upplevelser bland de intervjuade undersköterskorna 

av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats. De positiva upplevelserna bland 

undersköterskorna var att det ansågs vara intressant och lärorikt att arbeta med individer med 

andra kulturella bakgrunder. Det ansågs även vara viktigt att ha ett öppet sinne och respekt för 

olika levnadssätt och mångkultur. Samtliga intervjuade undersköterskor menade att detta var 

avgörande för att arbetet skulle fungera. 

 

De intervjuade undersköterskorna upplevde att arbetsplatsens aktiviteter med kulturella inslag 

främjade sammanhållningen bland de anställda med olika kulturella bakgrunder. Aktiviteterna 

ansågs även bidra med en ökad förståelse för olika kulturer. Sammanhållningen visade sig 

resultera i mer positiva upplevelser av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats.  

 

Studiens resultat visade även negativa upplevelser bland de intervjuade undersköterskorna av 

att arbeta på en mångkulturell arbetsplats. Undersköterskornas olika färdigheter i det svenska 

språket upplevdes orsaka missförstånd mellan de anställda vilket ansågs försvåra det dagliga 

arbetet. Studiens resultat visar vidare att undersköterskorna upplevde att deras uppfattningar 

om arbetets utförande påverkades av deras kulturella bakgrund. De varierade uppfattningarna 
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skapade osäkerhet och irritationer. Vidare tillskrevs de anställda olika egenskaper vilka 

upplevdes grundas i deras kulturella bakgrund. Exempelvis upplevde flera av de intervjuade 

undersköterskorna att de anställdas arbetsmoral skiljer sig åt beroende på vilket land de 

kommer ifrån.  

 

De intervjuade undersköterskornas upplevelser av mångkulturen på arbetsplatsen visades i 

studien variera efter vilken kulturell och etnisk bakgrund de själva hade. Studiens resultat 

visade att samtliga svenskfödda intervjuade undersköterskor upplevde en problematik med 

språksvårigheterna bland arbetsplatsens anställda. De ansåg att språksvårigheterna hade en 

väsentlig negativ inverkan på arbetet. Däremot upplevde flera av de utlandsfödda 

informanterna inte språksvårigheterna som ett lika stort problem. Flera intervjuade 

utlandsfödda undersköterskor ansåg även att de i större omfattning jobbade hårdare än de 

svenskfödda anställda.  

 

6.1.2 Hur upplever undersköterskor att kommunikationen fungerar på den 

mångkulturella arbetsplatsen? 

Studiens resultat visade att kommunikation ansågs vara en avgörande faktor för att 

arbetsplatsen ska fungera. Kommunikationen ansågs även påverka arbetskvaliteten. 

Arbetsplatsens kommunikation upplevdes dock bristfällig och i vissa fall uteblivande av flera 

informanter. Det ansågs bero på bristande färdigheter i det svenska språket bland vissa 

anställda. Undersköterskornas färdigheter i det svenska språket påverkade deras upplevelser 

av problematiken med språksvårigheter. Samtliga intervjuade undersköterskor som ansåg sig 

ha goda färdigheter i det svenska språket upplevde språksvårigheterna mer problematiska än 

andra intervjuade undersköterskor. Det upplevdes även finnas ett stöd i kommunikationen 

kollegor emellan eftersom de hjälper varandra när någon inte förstår språket. Ett annat stöd de 

intervjuade undersköterskorna upplevde var arbetsplatsens hjälpmedel i form av språkkurser 

för anställda med språksvårigheter.  

 

Vidare fanns upplevelser av svårigheter med dokumentationen av patienters vård. Studiens 

resultat visade att undersköterskor som ansåg sig ha goda färdigheter i det svenska språket 

ibland upplevde ett ansvar att kontrollera andras dokumentation av patienters vård.  

 

6.1.3 Vilka grupperingar beskrivs på arbetsplatsen, och hur upplever 
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undersköterskor att grupperingar påverkas av att arbetsplatsen är 

mångkulturell?  
Studiens resultat visade att det förekom grupperingar bland de anställda på arbetsplatsen. 

Vilka kollegor de intervjuade undersköterskorna föredrog att kommunicera och arbeta med på 

arbetsplatsen upplevdes påverkas av faktorer som kulturell bakgrund, personliga egenskaper 

språkkunskaper, arbetserfarenhet och anställningsform. Gruppernas sammansättning 

påverkades även av de anställdas arbetsmoral och färdigheter i det svenska språket. De 

anställdas arbetsmoral och färdigheter i det svenska språket ansågs vara kopplade till deras 

kulturella bakgrunder enligt de intervjuade undersköterskorna.  

 

Det förekom rykten mellan arbetsplatsens grupper vilka ansågs grundas i att de anställda har 

olika kulturella bakgrunder. Vidare beskrev de intervjuade undersköterskorna att 

arbetsplatsens grupper var olika mycket dominanta. Gruppernas dominans ansågs påverkas av 

de anställdas grad av arbetslivserfarenhet och färdigheter i det svenska språket. 

 

6.2 Diskussion 

Vi har genom vår studie bidragit med förståelsen för de intervjuade undersköterskornas 

upplevelser av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats. Genom denna förståelse har studiens 

huvudsakliga syfte besvarats. Studien har även bidragit med förståelsen för de intervjuade 

undersköterskornas upplevelser av arbetsplatsens kommunikation och grupperingar. Därmed 

har studiens resterande frågeställningar besvarats. Vi utgick från tre valda teman som varit 

centrala genom hela studien: mångkultur, kommunikation och grupper. De valda teman utgör 

centrala delar i tidigare forskning inom studieområdet. Dessa teman visade sig tillsammans 

synliggöra olika aspekter av upplevelser av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats.  

 

Det framgick i studien att det som tydligast gav uttryck för att arbetsplatsen var mångkulturell 

var de anställdas olika språkkunskaper. Det kan jämföras med Forsells et al. (2013:584f) 

studie som påvisar att kulturella olikheter främst handlar om att individer talar olika språk. 

Enligt vår studies resultat handlade arbetsplatsens språksvårigheter om hur bra 

undersköterskorna hanterar arbetsplatsens använda språk, vilket även De Jesus-Rivas 

(2016:25f) studie påvisar. Vår studies resultat visade att kommunikationen på arbetsplatsen 

upplevdes påverka arbetskvaliteten. Det påvisar även studierna av Hayes och Collins 



 38 

(2013:555) och Ammouri et al. (2015:107).  

 

Anställda som inte utgör etniska minoriteter på arbetsplatser tenderar enligt Creegan et al. 

(2003:624) att vara mer skeptiska mot arbetsplatsers jämställdhetsarbeten. I vår studie kan 

jämställdhetsarbeten jämföras med den studerade arbetsplatsens aktiviteter med kulturella 

inslag. Det kan även jämföras med arbetsplatsens åtgärder för språksvårigheter bland de 

anställda. Vår studies resultat visade till skillnad från studien av Creegan et al. (2003) att 

samtliga undersköterskor upplevde arbetsplatsens jämställdhetsarbeten positivt. 

 

I studien av Dandy & Pe-Pua (2010:40) framgår det att individers attityder till mångkultur 

påverkas av om de tillhör en dominant eller icke-dominant samhällsgrupp. Vår studie visade 

istället att attityder och inställning till mångkultur inte beror av vilken samhällsgrupp 

undersköterskorna tillhör. Dock upplever de svenskfödda undersköterskorna i vår studie 

(vilka utgör en dominant samhällsgrupp i Sverige) bland annat en större problematik med 

arbetsplatsens språksvårigheter än de utlandsfödda undersköterskorna. 

 

Vår studies bidrag till forskning inom studieområdet är följande: Studiens undersköterskors  

upplevelser av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats är olika hos undersköterskor med 

olika kulturella bakgrunder. Vi vill dock poängtera att denna studie inte har undersökt något 

samband mellan undersköterskors upplevelser och kulturella bakgrund. Deras upplevelser av 

att arbeta på en mångkulturell arbetsplats visades vidare bero på deras färdigheter i 

arbetsplatsens använda språk. Undersköterskornas upplevelser av arbetsplatsens 

kommunikation visades bero på deras språkfärdigheter. Undersköterskornas färdigheter i 

arbetsplatsens använda språk anses enligt dem variera beroende på deras kulturella bakgrund 

vilket i sin tur anses kopplas till deras nationalitet. Undersköterskornas språkkunskaper 

kulturella bakgrunder, arbetserfarenhet, personliga egenskaper och anställningsform 

upplevdes vara faktorer som bidrar till bildandet av grupperingar på arbetsplatsen. Vidare 

anses undersköterskornas arbetsmoral variera beroende på deras kulturella bakgrund och 

nationalitet. Deras olika arbetsmoral leder ibland till konflikter mellan de anställda vilket kan 

påverka arbetskvaliteten. 

 

En problematik vi upplevde uppstod under studiens genomförande var att vissa informanter 

inte vågade uttrycka sina fullständiga åsikter under intervjuerna. Till framtida forskning inom 

studieområdet vill vi upplysa om att det studerade ämnet mångkultur kan upplevas känsligt att 
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prata om. Vår bedömning är att studiens informanter ibland upplevde en svårighet att uttrycka 

sina personliga åsikter och istället gav svar som enligt dem överensstämde med arbetsplatsens 

värderingar. Sådana svar kan påverka studiens trovärdighet och bör tas i beaktning. 

 

Vidare hade det varit intressant att genomföra studien i en större omfattning. Upplevelserna 

av att arbeta på en mångkulturell arbetsplats skulle kunna undersökas på fler arbetsplatser om 

studien inte varit en fallstudie. Att genomföra studien på en större eller flera arbetsplatser 

hade eventuellt kunnat synliggöra arbetsplatsers grupperingar och kommunikation tydligare. 

Studien hade även kunnat genomföras på en arbetsplats med en annan sammansättning av 

personal. Exempelvis kunde sammansättningen av anställdas nationalitet, kulturella bakgrund 

eller kön sett annorlunda ut. Genom att studera arbetsplatser med en annan sammansättning 

anställda hade studien kunnat uppnå andra resultat.  

 

Det hade även varit intressant att tillämpa andra teorier och begrepp i studiens analysarbete. 

Utifrån studiens resultat hade exempelvis Goffmans (2014) begrepp stigma kunnat tillämpas. 

Begreppet hade kunnat bidra med en djupare förståelse för de egenskaper som ansågs 

avvikande hos olika individer och grupper på arbetsplatsen (jfr Goffman, 2014:9f). Även 

Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete hade kunnat tillämpas. Teorin hade kunnat 

bidra med en förståelse för undersköterskornas uttryckta och undertryckta känslor i arbetet (jfr 

Hochschild, 2003:42f).   

 

För att undersöka upplevelser av mångkultur på arbetsplatser ur andra synvinklar hade andra 

eller fler än studiens använda teman (mångkultur, kommunikation och grupper) kunnat 

tillämpas. Under studiens intervjuer uppkom exempelvis flera diskussioner om arbetsmoral. 

Det uppkom även diskussioner om de anställdas olika inställningar till vårdyrket. Arbetsmoral 

och inställningar till vårdyrket hade därmed kunnat utgöra ett eget tema i studien. 

 

Avslutningsvis vill vi lyfta ett citat från informant 6: “Mångkultur är viktigt att prata om på 

jobbet med tanke på hur samhället ser ut. Det är mångkulturellt”.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor (informanten fyller i själv på enskilt formulär) 

Namn: ___________________ 

Ålder: ____________________ 

Kön: ____________________ 

Sysselsättning: ___________________ 

Födelseland: __________________ 

Utbildning: _________________ 

Modersmål: _________________ 

Har Du gått någon utbildning om Värdegrund och Likabehandling? _____________ 

E-post/Telefonnummer:________________ 

 

Information – etiskt ställningstagande 

•   Studiens syfte, moment och bakomliggande institution (örebro universitet) 

•   Frivilligt deltagande 

•   Deltagandet kan avbrytas när som helst 

•   Hanterar uppgifterna med konfidentialitet - Anonyma (fingerade namn) 

•   Ingen annan tillgång till uppgifterna 

•   Använder uppgifterna enbart för forskningsändamålet 

•   Tillgång till transkribering + färdiga resultatet (fråga om mail) 

 

Uppmjukande frågor 

Kan du kortfattat berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

 

1. Kommunikation 
1.1  Anser du att kommunikationen är viktig i ditt yrke? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

1.2  När kommunicerar du med dina kollegor i ditt arbete? 

a. Följdfråga: På vilket sätt sker den kommunikationen? 

1.3 Upplever du att kommunikationen sker på andra sätt än muntligt/verbalt? 

1.4  Finns det kollegor du kommunicerar mer eller mindre med? 

a. Följdfråga: Hur kommer det sig? 



 

1.5   Hur upplever du att kommunikationen fungerar på din arbetsplats? 

a. Följdfråga: När är det lätt/svårt att kommunicera? På vilket sätt? 

1.6  Vilka språk används på din arbetsplats? 

1.7  Vilket är det språk som används mest (huvudspråk)? 

1.8  Upplever du att dina kollegor behärskar det mest använda språket på samma nivå? 

a. Om nej: På vilket sätt? 

1.9  Anser du att din arbetsplats är anpassad efter anställda med olika språkkunskaper? 

a. Följdfråga: Finns möjlighet till hjälpmedel för dem som har svårt att kommunicera 

på arbetsplatsen? Tex språkstöd? Finns alternativ till huvudspråket? 

1.10  Upplever du att DU har de förutsättningar som krävs för att kunna kommunicera på ett 

bra sätt med dina kollegor? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

1.11  Upplever du att språkkunskaper påverkar arbetets kvalitet på din arbetsplats? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

1.12   Upplever du att arbetsfördelningen ser olika ut beroende på hur bra man hanterar 

huvudspråket på din arbetsplats? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

b. Följdfråga: Vad tycker du om det? 

 

2. Grupper 
2.1  Arbetar du mest enskilt eller i grupp? 

2.2  Hur tycker du att det dagliga arbetet fungerar med tanke på att du arbetar mest 

____(grupp/enskilt)? 

a. Följdfråga: Vad anser du fungerar bra/dåligt? På vilket sätt? 

2.4  Med fokus på anställdas relationer till varandra, upplever du att det finns några 

grupperingar på din arbetsplats? (Om nej, hur kommer det sig? Hoppa över resterande 

frågor). 

a. Hjälp: Tex vilka som väljer att umgås med varandra på arbetsplatsen 

2.5  Hur skulle du beskriva de grupper som finns? 

a. Följdfråga: Vad är det som skiljer grupperna åt? 

2.6 Vad anser du att dessa grupper har för relation till varandra? 

2.7  Upplever du att vissa grupper är mer dominanta (har mer inflytande) än andra grupper? 

a. Följdfråga: På vilket sätt märks det? 

b. Följdfråga: Vad tror du är det som uttrycker dominans i en grupp? 



 

c.   Följdfråga: Vad tror du att olika status i grupper beror på? 

2.8  Upplever du att det finns underrepresenterande (mindre dominanta) grupper på din 

arbetsplats? Hur ser den/de ut? 

 

3. Mångkultur 
3.1  Vad tänker Du på när jag säger ordet kultur? 

3.2  Vad tänker Du på när jag säger ordet mångkultur? 

3.3   Upplever du att din arbetsplats är mångkulturell bland er anställda? 

a. Om ja: Vad har du för inställning till att din arbetsplats är mångkulturell? 

b. Tror du att din inställning till mångkultur kan påverka arbetet på något sätt? 

3.4  Hur upplever du att kulturer uttrycks på din arbetsplats? 

3.5  Vad tror du att dina kollegor har för upplevelser av att arbeta på en mångkulturell 

arbetsplats? 

a. Följdfråga: På vilket sätt märker du det? 

3.6  Hur upplever du att det är att arbeta tillsammans med människor med andra kulturella 

bakgrunder än dig själv? 

a. Följdfråga: På vilket sätt? 

 

Avslutande frågor: 

1.   Vad tyckte du om frågorna? 

2.   Finns det något du vill tillägga angående det vi pratat om idag? 

3.   Finns det något du hade velat berätta mer om? 

4.   Har du några frågor? 

 

Tackar för informantens medverkan. 

 

  



 

Bilaga 2 - Missivbrev 
Vill du delta i en studie som syftar till att undersöka undersköterskors upplevelser av 

mångkultur på arbetsplatsen? 

 

Vi är två personalvetarstudenter från Örebro universitet som behöver din hjälp i vårt 

examensarbete. I vår studie vill vi undersöka vilka uppfattningar som finns av att arbeta i en 

mångkulturell arbetsmiljö och om det påverkar det dagliga arbetet. För att kunna genomföra 

vår kvalitativa studie behöver vi 6 - 8 intervjupersoner som är yrkesverksamma 

undersköterskor inom vården. Intervjuerna kommer ta ca 30 – 45 minuter och bestå av 

temafrågor som berör kultur, kommunikation och grupper. 

 

Intervjuerna kommer äga rum i april vecka 15 och 16. Vi genomför gärna intervjuerna på er 

arbetsplats men en annan plats går också bra om ni så önskar. Exakta platser, tider och datum 

anpassas efter er som ställer upp på intervjuerna. Enhetschef Maria Malmsten har godkänt ert 

deltagande i studien. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta er medverkan. 

Intervjuerna är självklart helt ANONYMA. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan 

sammanställas av oss studenter. Intervjusammanställningen kommer sedan att skickas tillbaka 

till er som ställt upp på intervjuerna så att ni får en chans att kommentera sammanställningen 

av intervjun. 

 

Vi hoppas att vår studie kan bidra med att ge en tydlig bild över hur den mångkulturella 

situationen påverkar det dagliga arbetet på er arbetsplats. När arbetet är färdigt kommer ni att 

få möjlighet att ta del av resultaten. 

 

Kontakt vid intresse: 

Tel: ********** 

Mail: *********** 

Med vänlig hälsning /Mathias Åkerblom och Frida Lindgren, studenter vid 

Personalvetarprogrammet, Örebro universitet 

 

 


