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Ledarskapserfarenheter av  

multikulturella team 

i sex länder 

Potential att uppnå synergi 
 

Liliane Eklund 

 

Forskning kring multikulturella team har fokuserats mer på svårigheterna 

istället för möjligheterna. Även om studier påvisat inkonsekventa resultat så 

har framkommit bättre kommunikation, ökad kreativitet och tillfredsställ-

else. Syftet med denna studie var att utifrån ett ledarperspektiv undersöka 

vilken inverkan olika kulturer kan ha på relationer och samarbete i multikul-

turella team i sjukvårdsorganisationer. Vidare utifrån frågeställningarna 

identifiera fördelar av multikulturella team, samt undersöka vilka skillnader 

och likheter som föreligger i ledarskapet. Om skillnader föreligger finns det 

något ledarna kan lära av varandra för att uppnå synergi i multikulturella 

team? Deltagare var ledare i sjukvårdsorganisationer i 6 länder. För att 

erhålla en mer djupgående nyansering genomfördes studien med kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer med öppna svar. Resultaten 

påvisade likheter och skillnader med gemensamma interkulturella 

ledarskapskompetenser och att kommunikationen har en central innebörd. 

Av slutsatserna framkom en bättre kommunikation och ökad kreativitet där 

den kulturella medvetenheten är nödvändig för att uppnå synergi. 

 

Keywords: multicultural teams, team diversity, team performance, culture, 

cultural synergy 

 

Inledning 

 

Stahl, Mäkelä, Zander och Maznevski (2010a) uppger att forskningen kring multikulturella 

team varit i fokus i många år, och att den nuvarande teorin och forskningen har centrerats mer 

till svårigheterna än till de potentiella fördelarna. Detta har enligt Stahl et al. (2010a) 

begränsat förståelsen för förhållanden som möjliggör fördelar av kulturella olikheter, vilket 

kan ha skapat ett intryck på ledare av multikulturella team att det är svårt att uppnå potentiell 

synergi. Det finns mindre kunskaper om den positiva dynamiken och resultaten relaterat till 

de kulturella olikheterna än om de problem som anses orsakas av de kulturella skillnaderna, 

häri existerar enligt Stahl et al. (2010a) ett tomrum i forskningen.  

     Hofstede (2001) menar att resultaten av hans studie i vilken ledare och medarbetare från 72 

länder ingick där kulturella olikheter påvisades hos människorna och i organisationerna är 

starka bevis på att det inte finns några universella lösningar på organisations och ledarskaps-

problem. Bristen på universella lösningar till organisations- och ledarskapsproblem innebär 

dock inte enligt Hofstede att det inte kan ske ett utbyte av kunskaper, tvärtom menar den- 

samme så kan ett gränsöverskridande utbyte av kunskaper leda till nya idéer av organisation 

och ledarskap (Hofstede, 2001). 

 

Jag vill rikta ett stort tack till kontaktpersonen i Australien och alla deltagare som gjorde det möjligt att 

genomföra denna studie.  
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Tidigare studier 
 

Forskningen om relationen mellan kulturella olikheter och teamfunktionen har varit i fokus i 

många år (Stahl, Maznevski, Voit, & Jonsen, 2010b), och de flesta studier har centrerats mer 

till svårigheterna än till de potentiella fördelarna (Stahl, Mäkelä, Zander, & Maznevski, 

2010a). Studierna har enligt Stahl et al. (2010b) visat på inkonsekventa resultat där en del 

studier påvisat signifikanta positiva samband mellan olikheter och teamprestationer, medans 

andra studier påvisat signifikanta negativa samband. Exempelvis Earley och Mosakowski 

(2000) som genom tre studier påvisade signifikanta positiva samband mellan individer med 

olika nationaliteter och arbetsprestationer i team. Det visade sig att initialt hade olika 

nationaliteter stor inverkan på teamfunktionen, men med tiden blev inverkan av dessa 

olikheter kurvlinjeär. Efter att ha upparbetat ett gemensamt sätt för kommunikation och 

interaktion så uppstod en gemensam identitet. Detta i jämförelse med ett team med mindre 

grad av heterogenitet där det påvisades mer kommunikationsproblem, konflikter och lägre 

nivåer av teamidentitet. Earley och Mosakowzki menar att med vad de benämner en hybrid 

teamkultur i ett multikulturellt team kan erbjuda en bas för utbyte av teammedlemmarnas 

kunskaper. En annan studie av Thomas (1999) som baserades på 24 multinationella team 

bestående av studenter från ett universitet i Nya Zeeland visade på signifikanta negativa 

samband där homogena team uppnådde bättre resultat än de heterogena teamen, vilket enligt 

Thomas berodde på processförluster som påverkade den heterogena gruppens prestationer. 

Dock har metaanalyserna enligt Stahl et al. (2010b) inte påvisat något övergripande samband 

mellan olikheter och prestationer vilket framkommer av exempelvis Webber och Donahue 

(2001) som genomförde en metaanalys av 24 studier vilken inte kunde påvisa några säkra 

samband mellan olikheter och teamprestationer.  

Webber och Donahue (2001)  menar att en av orsakerna till att tidigare studier påvisat in- 

konsekventa resultat är bristen på teoretiska referensramar för förståelse av inverkan av olika 

typer av olikheter i team, och att det visats liten hänsyn till att skilda olikheter kan ha olika 

inverkan på grupper. Som ett resultat av detta har det i tidigare studier enligt Webber och 

Donahue använts samma teoretiska argument där det antagits att alla olikheter skulle ha 

liknande effekt på gruppprocesser och effektiviteten i team. Van Knippenberg och Schippers 

(2007) som gjorde en översikt av litteratur mellan 1997-2005 vilken behandlade studier av 

olikheter i arbetsteam menar att utvecklingen av teoretiska referensramar för användning i 

forskning gällande olikheter varit undermålig, och att det fokuserats för lite empiriskt på 

processerna som antas ha en inverkan av teamfunktionen.  

Enligt Stahl et al. (2010b) finns ett antagande i de flesta studier att alla typer av olikheter  

har samma inverkan på team, men att det finns bevis på att skilda olikheter kan påverka team 

på olika sätt. Detta framkommer bland annat av Horwitz och Horwitz (2007) som genomförde 

en metaanalys av studier genomförda mellan 1985-2006. Det visade sig att ålder, kön och 

etnicitet inte hade någon inverkan på teamprestationer, medans utbildning och kunskaper stod 

i positiv relation till både kvantitet och kvalitet. Horwitz och Horwitz drar slutsatserna att det 

inte är till någon fördel att bilda team efter demografiska attribut, utan istället mer söka en 

uppgiftsrelaterad heterogenitet med olika kunskaper.  

Stahl et al. (2010b) genomförde en metaanalys av 108 empiriska studier av processer och 

arbetsprestationer i 10632 team med syftet att förbättra förståelsen av de mekanismer och 

kontextuella faktorer i vilka kulturella skillnader påverkar teamprocesser. De positiva aspekter 

som kopplades samman med olikheter i multikulturella team var kreativitet, tillfredsställelse, 

och kommunikation. Till de negativa effekterna hörde processförluster i form av försämrad 

social integration och ökade konflikter. Således framkom både fördelar och nackdelar med 

multikulturella team, och slutsatserna var att teamets förmåga att hantera dessa processer samt 

den kontext i vilken teamet agerar är av avgörande betydelse (Stahl et al., 2010b).  
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Geert Hofstede, en holländsk ledarskapsforskare utförde en studie i 40 länder som senare  

utökades till 72 länder i vilken 116000 ledare och medarbetare inom IBM ingick. Studien som 

genomfördes två gånger mellan 1968 och 1972 påvisade skillnader i de olika ländernas leda-

res och medarbetares uppträdande och attityder. Den nationella kulturen visade sig vara orsa-

ken till de största skillnaderna vad gäller arbetsrelaterade värderingar och attityder. Till en 

början fann Hofstede fyra kulturdimensioner i vilka dessa skillnader påvisades; individua-

lism/kollektivism, maktdistans, maskulinitet/feminitet, osäkerhetsundvikande, och den femte 

dimensionen lång/korttidsorientering som tillkom under 1980-talet genom en tvärnationell 

studie i vilken 23 länder ingick; Bonds Chinese Value Survey, genomförd av Michael Harris 

Bond (framkommer i Hofstede, 2001). 

 

 

Kultur 

 

Trompenaars och Hampden-Turner (1998) beskriver kultur som bestående av tre lager, där det 

yttre lagret består av observerbar realitet i form av till exempel språk, mat, byggnader, hus, 

konst och mode. Det mittersta lagret består i värderingar och normer. Kulturen kan enligt 

Trompenaars och Hampden-Turner ses som stabil om en grupp innehar samma normer 

reflekterade till värderingarna inom gruppen, om det motsatta råder inträder spänning och 

instabilitet i gruppen.  Normer inger en känsla, medvetet eller omedvetet i hur individer bör 

uppföra sig i olika situationer, medans värderingar består i olika alternativ i en valsituation.  

För att kunna svara på frågor om grundläggande skillnader i värderingar mellan kulturer är det 

enligt Trompenaars och Hampden-Turner nödvändigt att gå tillbaka till kärnan av mänsklig- 

hetens existens där det handlar om antaganden om vår existens, om olika överlev- 

nadsstrategier som människan utvecklat i relation till omgivningen historiskt och i nutid. Då 

olika grupper av människor har utvecklats i olika geografiska regioner har de också utvecklat 

olika logik.  

Enligt Hofstede (2001) existerar sociala system på grund av att människans beteende är  

förutsägbart. Det antas att en individ är bärare av en viss mängd vad Hofstede kallar mental 

programmering, där individen vid olika situationer uppvisar samma typ av beteende. Dock 

kan dessa antaganden enligt Hofstede vara missvisande, men att de kan ses som säkrare ju 

mer kunskaper som finns om individens mentala programmering och situation.  

Hofstede (2001) urskiljer tre nivåer av mänsklig mental programmering. Den mest grund- 

läggande är den universella nivån vilken beskrivs som den biologiska operativa nivån i 

kroppen, men här ingår även en del uttryckliga beteenden som skratt, gråt och aggressivitet. 

Därpå följer den kollektiva nivån som delas av nästan alla där individerna tillhör samma 

grupp eller kategorier. Vad gäller den individuella nivån så är den unik för varje individ, då 

varje individ har en egen personlighet där ingen är exakt lik någon annan vilket i den 

kollektiva kulturen innebär en stor variation av beteenden. Dock menar Hofstede att det är 

svårt att dra en skarp gräns mellan individuell personlighet och kollektiv kultur, eller att 

urskilja individer som utmärker sig på olika sätt från deras kulturella system. Det finns enligt 

Hofstede tillika ingen koncensus om vilka fenomen som är specifika för kulturen eller 

huruvida de är universella. Mentala program kan ärvas eller läras in efter födelsen. Det 

universella ses dock som ärvt, men även till en viss del vad gäller den individuella nivån, 

medans den kollektiva nivån innebär att det mesta är inlärt, där sociala strukturer, 

organisationer och grupper tillvaratar och överför mentala program i generationer (Hofstede, 

2001). 
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Kommunikation 

 

Vid kommunikation mellan individer med olika kulturella bakgrunder kan relateras till den 

interkulturella kommunikationen som handlar om processer mellan individer och olika 

kulturer. Med olika kulturer följer olika språk, och Sapir-Whorf hypotesen (uppkallad efter 

lingvisten Edward Sapir och hans student Benjamin Whorf från slutet av 1920-talet) 

diskuterar språkskillnader med att språk inverkar på individens sätt att tänka (Stier, 2009). 

Hypotesen förklaras enligt Stier med att det existerar ett ömsesidigt förhållande mellan kultur, 

språk och tankar, där både språk och kultur påverkar tanken vilket påverkar förståelsen av 

innebörden av vad som sägs. Stier menar att ett gemensamt språk med likartade referensramar 

underlättar kommunikationen, medans Hofstede (2001) påtalar svårigheten med att tala ett för 

individen främmande språk då detta inbegriper användande av andra referensramar. Den icke-  

verbala kommunikationen tillskrivs enligt Stier två tredjedelar av kommunikationen, som 

exempel ges ansiktsuttryck, huvud- och handrörelser, rumsligt beteende, tidsbeteende, sym- 

boler, tystnad och icke kommunikation samt beröring vilka anses både kunna underlätta men 

även försvåra ömsesidig förståelse. Dessutom påverkas även den icke verbala kommuni-

kationen av kulturella influenser vilket innebär att likartade sätt att uttrycka sig har olika 

innebörd världen över. 

 

 

Inverkan på team av kulturella olikheter 

 

Kulturella olikheter liksom andra olikheter kan ha inverkan på team utifrån tre olika principer 

(Mannix & Neale, 2005; Stahl et al., 2010b). För att kunna förstå processer och prestationer i 

relation till olikheter i team är det enligt Mannix och Neale (2005) nödvändigt att integrera 

alla tre. Först och främst gäller likhetsteorin där människor med samma tro, värderingar och 

attityder väljer att arbeta och samarbeta med varandra (Mannix & Neale, 2005; Stahl et al., 

2010b; Thomas, 1999). Vidare den sociala identitets- och kategoriseringsteorin som innebär 

att individer tenderar att kategorisera sig i specifika grupper och kategorisera andra som delar 

av andra grupper eller utomstående. Individer tenderar att favorisera medlemmar i sin egen 

grupp och agera fördomsfullt i relation till individer i andra grupper (Stahl et al., 2010b; 

Tajfel, 1982; Van Knippenberg & Schippers, 2007; Webber & Donahue, 2001). Enligt Tajfel  

 (1982) kan det inte existera avståndstagande grupper emellan utan kategorisering, det vill 

säga social kategorisering. Likhetsteorin samt den sociala identitets- och kategoriseringsteorin 

utgör enligt Stahl et al. (2010b) ett antagande att skillnader människor emellan har en negativ 

inverkan på grupper eftersom dessa försvårar de sociala processerna. Det tredje är 

informationsprocessteorin där kulturella skillnader kan bidra med en större bredd och fler 

perspektiv på problemlösning, kreativitet och innovation (Stahl et al., 2010b; Van 

Knippenberg & Schippers, 2007; Watson, Kumar, & Michaelsen, 1993). Det framkom genom 

en studie av Watson, Kumar och Michaelsen (1993) att ett team med kulturella olikheter i 

jämförelse med ett kulturellt homogent team blev mer effektivt vad gäller att definiera olika 

perspektiv på problem och hitta olika idéer till problemlösning. De processer och mekanismer 

som ligger till grund för kreativiteten kan härledas till individers olika erfarenhet, mentalitet, 

perception och problemlösning beroende på deras olika kulturella bakgrunder (Mannix & 

Neale, 2005; Stahl et al., 2010a).  

Tidigare studier har enligt Stahl et al. (2010a) påvisat att kulturella skillnader har en nega- 

tiv inverkan på kommunikationsprocessen, exempelvis Von Glinow, Shapiro och Brett (2004) 

som menar att kommunikationen påverkas av de olika kulturerna, särskilt vid konflikter då det 

kan vara svårt att hitta de rätta orden att uttrycka sig med, men även beroende på hur 

individerna kommunicerar utifrån sina kulturer. Vidare Brett och Okumura (1998) som 
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genom en studie påvisade att förhandlingar mellan amerikanska och japanska ledare 

påverkades av kommunikationen på grund av kulturell influens och olika förhandlings- 

strategier.  

Det framkom genom metaanalysen av Stahl et al. (2010b) att de kulturella skillnaderna inte  

hade någon direkt effekt på effektiviteten i kommunikationen. Kommunikationen i team med 

kulturella skillnader var mindre effektiv än i monokulturella team när det gällde ytliga 

aspekter som ras, etnicitet och hemland, men däremot var kommunikationen effektivare än i 

monokulturella team när det gäller de djupare aspekterna som värderingar och attityder 

associerade med kulturen. De ytliga aspekterna associeras enligt Stahl et al. (2010a) med 

likhetsattraktionen och den sociala kategoriseringen. Om teammedlemmarna fokuserar på de 

ytliga aspekterna kan detta leda till en attraktion inom kulturen och ett avståndstagande över 

kulturerna vilket inträffar när teammedlemmar möts första gången och identifierar varandra 

genom sin nationalitet. På den djupare nivån finns värderingar, attityder och olika kunskaper, 

vilka ses som en källa till ny information och kunskap. Om teammedlemmar fokuserar mer på 

de djupgående aspekterna som olika kunskaper, attityder och värderingar kan de se mer till 

fördelarna av de olika perspektiven för kreativitet och innovation. Stahl et al. (2010a) menar 

att detta kan associeras med en djupare interaktion där individerna lyssnar mer till varandra 

med mer feedback vilket innebär en effektivare kommunikation. Daft och Lengel (1986) 

menar att en effektiv kommunikation kan likställas med att uppnå förståelse inom en viss tid, 

medan kommunikation som kräver lång tid för att uppnå förståelse eller inte överbrygger 

olika perspektiv är mindre effektiv. En direkt kommunikation med en individ ansikte mot 

ansikte med både kroppsspråk och tonläge skapar den bästa möjligheten till förståelse med 

möjligheter till direkt feedback. Mannix och Neale (2005) uppger att studier de senaste 50 

åren visat att aspekter på den ytliga nivån (ras, etnicitet, kön, ålder) har större inverkan på 

gruppers förmåga till effektiv funktion medans utbildning och personlighet istället ansetts haft 

en positiv inverkan vad gäller kreativitet och problemlösning. 

Enligt Earley och Mosakowzki (2000) uppstår en hybrid teamkultur i starkt heterogena  

team vilket innebär simplifierade uppsättningar av regler, tillvägagångssätt, förväntningar, 

perception, och innebörder. Genom detta infinner sig enligt Earley och Mosakowzki en stark 

teamkultur vilket främjar både individuella prestationer och teamprestationer samt 

kommunikationen, och dessutom är risken för subgruppbilding och social identitet mindre då 

det inte finns några gemensamheter att falla tillbaka på. 

Stahl et al. (2010a) menar att arbete i multikulturella team kan ses som en utmaning i att  

hantera olika perspektiv, olika sätt att tänka och handla där det också tenderar till att finnas en 

lägre grad av social integration, men om arbetet i multikulturella team utfaller väl med en 

ömsesidig motivering så infinner sig en känsla av tillfredsställelse. Vidare uppger Stahl et al. 

(2010a) att ledare som de intervjuar ofta uttalar ett stort intresse av arbete med andra 

människor från andra kulturer vilket författarna menar kan vara en utmaning i att hantera och 

överkomma barriärer i multikulturella team. Suutari och Mäkelä (2007) genomförde en studie 

av ledare med syfte att undersöka vilken inverkan deras globala karriär hade på deras samlade 

erfarenhet. Det framkom att den globala karriären ledde till personlig utveckling, själv- 

medvetenhet och arbetsrelaterade kompetenser vilket relaterades till det stora ansvaret, 

autonomin, internationella omgivningen och de kulturella olikheterna.  

 

 

Interkulturell kompetens 

 

Hofstede (2001) menar att interkulturella kontakter inte automatiskt innebär ömsesidig 

förståelse, snarare bekräftas gruppens identitet där medlemmar i de olika grupperna ser 

varandra utifrån en stereotypisk aspekt istället för individer. Brist på anpassning till 
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främmande kulturell omgivning kan generera problem för både individen och organisationen 

med försämrad effektivitet. För att kunna grundlägga en fungerande integration krävs en 

omgivning i vilken individer kan mötas på ett jämlikt sätt (Hofstede, 2001). 

     Träning av interkulturell kompetens innebär enligt Hofstede (2001) först och främst en 

medvetenhet om sin egen kultur, men också om andras kultur. Det andra är kunskaper, vid 

planerad interaktion med individer i andra kulturer så behövs kunskaper om deras kultur, det 

tredje innebär att utveckla färdigheter baserade på medvetenhet och kunskaper. Färdigheterna 

innebär att lära sig känna igen och förstå kulturer, samt en anpassning till den nya 

omgivningen där färdigheterna bidrar till att lösa problem i arbetet med individer med olika 

kulturella bakgrunder (Hofstede, 2001). 

Lahdenperä (2008) menar att det grundläggande hos en interkulturellt kompetent ledare är  

att ha en interkulturell kommunikativ kompetens vilket innebär att lyssna in den kultur man 

ska möta och inneha ett öppet sinnelag utan fördomar och förutfattade meningar där det finns 

en ömsesidig respekt, demokrati och jämlikhet. Utifrån en studie som Lahdenperä genom- 

förde genom intervjuer av ledare vilka främst var rektorer framkom att ett interkulturellt 

ledarskap bland annat innefattar en interkulturell kommunikativ kompetens med ett fördoms- 

fritt och inkluderande ledarskap utan fördomar. Vidare en kulturell medvetenhet och att inte 

dra slutsatser utifrån sin egen kultur, att kunna byta perspektiv och se andra människors 

perspektiv. Förmågan till perspektivbyte anses enligt Lahdenperä vara enklare om individen 

själv är invandrare eller har arbetat och bott i andra länder med olika språk och kulturer. 

Innebörden av kodväxling (perspektivbyte) definieras av Lahdenperä med förmågan att kunna 

ställa sig utanför i ett neutralt rum för att sedan se olika fenomen utifrån andra människors 

syn. 

 

 

Synergi i multikulturella team 

 

För att kunna uppnå synergi, det vill säga samarbetsvinster i multikulturella team menar Adler 

(2008) att det som ledare är nödvändigt att se de kulturella olikheterna som möjligheter till 

både fördelar och nackdelar. Inställningen bland medarbetare och ledare med en synergistisk 

inställning är att det finns olika sätt att utföra arbetsuppgifter på, men att inget är överställt det 

andra, den kreativa kombinationen är den bästa modellen för organisation och arbete. 

Kulturell synergi kan enligt Adler ses som ett sätt att hantera inverkan av kulturella olikheter, 

en process där organisatoriska strategier och strukturer formas av ledaren baserade på 

medarbetarnas olika kulturmönster. Istället för antagandet att likheterna mellan människor är 

viktigast så innebär kulturell synergi att likheter och olikheter är lika viktiga, det bästa sättet 

att arbeta på beror på situationen och de involverade människornas speciella kulturer (Adler, 

2008).  

 

 

Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 2001) 

 
Liten mot stor maktdistans. Denna dimension kan definieras med i vilken utsträckning som 

mindre mäktiga medlemmar i en organisation eller grupp förväntar samt accepterar ojämlik 

maktfördelning. I kulturer där hög maktdistans råder accepteras i högre grad auktoritära makt- 

relationer, medans det i kulturer med låg maktdistans förväntas en mer demokratiskt och 

inkluderande maktrelation.  
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Osäkerhetsundvikande. Den här dimensionen kan ses med i vilken utsträckning som med- 

lemmar i organisationer känner sig mer eller mindre komfortabla i ostrukturerade situationer. 

Dock påtalar Hofstede att osäkerhetsundvikandet inte är likställt med riskundvikande, osäker- 

hetsundvikande kan mer ses som ett undvikande av tvehågsenhet. I Kulturer där det råder ett 

högt osäkerhetsundvikande söker organisationer strukturer och förutsägbarhet. I kulturer med 

en lägre nivå av osäkerhetsundvikande accepteras både kända och okända risker.  

 

Individualism mot kollektivism. Dimensionen beskriver relationen mellan det individuella  

och kollektiva, om det är individens eller gruppens intressen som råder i samhället eller 

organisationen. Separata individer som fokuserar på att primärt ta hand om sig själv, gör sina 

egna val och tar hand om sina närmaste, här står individen står i fokus. I kollektivismen är 

banden täta och det är de gemensamma målen som är det centrala, här råder således gruppens 

intresse.  

 

Maskulinitet mot femininitet. Här refereras till det dominerande mönstret av könsroller i de  

flesta traditionella och moderna samhällen, mönstren av manlig styrka, dominans, övertygelse 

och kvinnlig omsorg. I länder med ett högt maskulinitetsindex är det större skillnad mellan 

manliga och kvinnliga värderingar i samma arbete än i länder med ett lågt maskulinitetsindex. 

  

Kort mot långtidsorientering. Till sist den femte dimensionen som tillkom i samarbete med  

Michael Harris Bond i Hong Kong som genomförde en studie av 23 länder 1985. Hofstede 

menar att orsaken till att denna dimension inte kunde påvisas i studien av IBM kan relateras 

till att utformningen av enkäten skett efter västerländska tankar och värderingar. Enkäterna i 

studien av Bond utformades efter österländska tankar med Confusicius lärande och tänkande i 

bakgrunden. Där långtidsorientering råder sätts större värde till uthållighet och ordnade 

relationer medans korttidsorientering innebär personlig stabilitet med respekt för traditioner.  

 

 

Definition av multikulturella team 
 

Multikulturella team definieras i denna studie med individer med olika nationaliteter eller 

etniska bakgrunder med olika kulturer som arbetar tillsammans. 

 

 

Syfte 

 

Att utifrån ett ledarperspektiv undersöka vilken inverkan olika kulturer kan ha på relationer 

och samarbete i multikulturella team i sjukvårdsorganisationer i sex länder.  

 

 

Frågeställningar  
 

Vilken inverkan utifrån ledarnas erfarenheter har de olika kulturerna på relationer och 

samarbete i multikulturella team? Vilka fördelar kan identifieras? Föreligger skillnader och 

likheter i ledarskapet av multikulturella team i de olika länderna, och vilka är dessa? Vad kan 

ledarna lära av varandra för att uppnå synergi? 
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Metod 

 
 

Deltagare 

 

Urval av deltagare. Förutom deltagaren i Australien var urvalet av deltagare selektivt. Min  

kontaktperson i Australien som jag lärde känna genom arbete där 2003 innehar inte någon 

arbetsledande funktion, därför tillfrågade densamme flera ledare i dennes sjukvårds- 

organisation för deltagande i studien. Av de tillfrågade ledarna framkom några namn, varav 

jag valde det första utan personlig kännedom. Deltagaren i Sverige är känd genom tidigare 

arbete. Övriga deltagare är kända genom tidigare arbete utomlands, med vilka det endast före- 

kommit sporadisk kontakt sedan dess. Vid valet av just dessa deltagare förekom funderingar 

kring om den tidigare kännedomen skulle kunna ha någon negativ inverkan på resultatet, att 

det skulle kunna styra resultatet. Min fundering var huruvida jag skulle välja deltagare utan 

tidigare kännedom, men mitt val utgick ifrån att just den arbetsrelaterade kännedomen enligt 

min uppfattning ger ett öppnare kommunikationsklimat med öppnare svar. Vidare utgick valet 

av deltagare utifrån ämnet i uppsatsen då alla ledare har erfarenhet av, samt fortfarande 

arbetar i multikulturella team i multikulturella omgivningar. Dock så var urvalet 

slumpmässigt vad gäller kön där alla deltagare är kvinnor, detta var inget jag planerat från 

början. Ingen av deltagarna tillgavs kännedom om varandras deltagande i studien.  

 

Beskrivning av deltagare. Deltagare i denna studie är således ledare på olika nivåer i sjuk- 

vårdsorganisationer i Australien, Dubai, Holland, Saudiarabien, Sverige och USA, med en 

ledare i respektive land. Två av ledarna arbetar i sina hemländer, övriga ledare arbetar utom- 

lands. De namn som dessa personer presenteras med är fingerade. 

– Jane arbetar i en sjukvårdsorganisation i sitt hemland Australien. 

– Charlene arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i Dubai.  

– Monique arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i Holland.  

– Susan arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i Saudiarabien.  

– Lena arbetar i en sjukvårdsorganisation i sitt hemland Sverige. 

– Emily arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i USA. 

 

 

Material 
 

Utformningen av intervjuguiden föregicks av artikel- och litteraturstudier i vilka 

ämneskunskaper erhölls. Teman definierades i relation till frågeställningar och syftet med 

studien. Av den i detta arbete presenterade forskningen framkommer att kulturella olikheter 

kan ha olika inverkan på team. Detta ledde till det första temat; Inverkan av kulturella 

olikheter på relationer och samarbete i multikulturella team. Frågeställningen utgjordes av; 

Vilken inverkan anser du utifrån din erfarenhet att kulturella olikheter har på relationer och 

samarbete i team? Vidare framkommer av forskningen både fördelar och nackdelar med 

multikulturella team, vilket ledde till det andra temat; Fördelar av multikulturella team. 

Frågeställningen blev; Anser du att det finns några fördelar med multikulturella team? I 

litteraturen (Adler, 2008; Hofstede, 2001; Lahdenperä, 2008;) framhävs olika kompetenser 

som nödvändiga i det interkulturella ledarskapet, därav utformades det tredje temat; 

Ledarskapskompetenser i multikulturella team. Frågeställningen under detta tema blev; Vilka 

kompetenser anser du är viktiga i ledarskap av ett multikulturellt team?  För att kunna ta reda 

på vad ledarna eventuellt kan lära av varandra för att kunna uppnå synergi i multikulturella 
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team var det nödvändigt att söka efter eventuella skillnader och likheter i deras ledarskap. 

Temat definieras med; Skillnader och likheter i ledarskapet, i vilket frågorna; Använder du 

dig av några speciella strategier för att främja samarbete och relationer i multikulturella team? 

samt; Finns det några speciella policys, riktlinjer eller andra procedurer gällande kulturella 

olikheter i er organisation? För att skapa en överblick av multikulturalitetens omfång inom 

organisationen inleddes frågeguiden med antal nationaliteter eller etniska bakgrunder som 

finns representerade på den enhet ledaren arbetar samt inom organisationen. Dessutom bad 

jag deltagarna att ge ett exempel på ett utfall av de kulturella olikheterna i team. 

 

 

Procedur 

 

Deltagarna tillfrågades via e-post om intresse för deltagande i studien cirka sex veckor innan 

första intervjun där syfte och ytlig information om studien gavs. En vecka innan första 

intervjun skickades ett missivbrev via e-post till varje deltagare med information om studiens 

syfte och arbetsgång, samt information om det frivilliga deltagandet i studien som kan 

avbrytas närsomhelst. Att intervjun sker via Skype och bandinspelas. Konfidentialitet 

utlovades där deltagarnas samt organisationernas namn inte uppges, att individernas namn 

fingeras, och att de av deltagarna lämnade uppgifterna endast kommer att användas för denna 

studie. Vidare uppges inte deltagarnas nationaliteter, ej heller de nationaliteter eller etniska 

bakgrunder som finns respresenterade i organisationerna bland både anställda och de olika 

patientgrupperna. Syftet med studien är att studera multikulturella team utifrån ledar- 

skapsperspektiv i olika länder, häri är det endast av intresse att veta i vilket land deltagarna 

arbetar i och om deltagarna arbetar utomlands, samt antalet nationaliteter eller etniska 

bakgrunder i de olika organisationerna. Dessutom delgav jag deltagarna mina 

kontaktuppgifter och institutionens namn (Mälardalens högskola).  

Intervjufrågorna delgavs alla deltagare i förväg genom att skickas per e-post till deltagarna  

en vecka innan första intervjun. Anledningen till att alla deltagare delgavs intervjufrågorna i 

förväg var från början att en av deltagarna önskade detta, då ansåg jag att alla måste få samma 

förutsättningar. Vidare menar jag att genom detta förfarande fick deltagarna en chans att 

fundera lite över frågor och innebörd vilket kan ge en djupare nyansering av ämnet, dessutom 

förmodades detta förkorta intervjutiden. Datum och tid för intervjuerna planerades enskilt 

med varje deltagare med hänsyn till tidsskillnader till de olika länderna samt deltagarnas 

önskemål. 

Intervjun i Sverige genomfördes i enrum på respondentens arbetsplats, övriga intervjuer 

genomfördes via Skype. Efter förfrågan om tillåtelse hos deltagarna spelades alla intervjuer 

in, detta innebar att full koncentration utgick på samtalet utan att behöva anteckna något för 

hand vilket kunde ha upplevts som ett störningsmoment med risk för att tappa tråden i 

samtalet. Vidare fann jag en fördel i detta då flesta av intervjuerna genomfördes på engelska. 

Det existerade från början av intervjun ett öppet kommunikationsklimat där det aldrig 

upplevdes som att någon inte var spontan eller ville berätta om deras upplevelser och 

synpunkter. Intervjutiden var cirka 30 minuter per deltagare. Ljudkvaliteten via Skype var 

utmärkt och inspelningen till ljudbandspelare som jag placerade på datorn under intervjun var 

felfri och inga ord uteblev från någon intervju. Med anledning av min tidigare goda erfarenhet 

av Skype samt rikliga positiva användning av ljudbandspelaren med bra ljudupptagning 

genomförde jag inte någon provintervju. Dock provade jag att göra en ljudinspelning till 

ljudfil via datorn, men detta fungerade inte, det blev en mycket dålig ljudkvalitet med knappt 

hörbara ord, så denna teknik övergavs. 
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Databearbetning och analys 

 

Studien genomfördes med kvalitativ metod för att erhålla en mer djupgående nyansering med 

möjligheter till följdfrågor och vidareutveckling av svar. Här riktas intresset mot hur 

individerna upplever och tolkar sin omvärld, där forskaren fångar upp de variationer och 

nyanser som framkommer för att sedan dokumentera, tolka och beskriva dessa (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). Detta gjordes genom en helhetsanalys som Carlström och 

Carlström Hagman definierar med att analysen sker i tre steg, vilken påbörjas med att 

identifiera teman som framkommer efter att ha läst igenom intervjuutskriften flera gånger. 

Intressanta teman eller ämnen som förekommer frekvent väljs vidare ut av forskaren för det 

fortsatta arbetet. Det tredje steget innebär en genomgång av det ursprungliga materialet, här 

bestämmer sig forskaren för vad som är relevant för de teman som framkom i det andra 

stadiet. Detta åtföljs sedan av urskiljning av likheter och skillnader. 

Intervjuerna lyssnades av och sammanställdes ord för ord samma dag direkt efter avslutad 

intervju, vilket innebar att det som sagts var färskt i minnet och därmed underlättades 

utskriften av intervjun. Därefter läste jag igenom intervjuutskriften flera gånger samt rensade 

bort allt jag ansåg oväsentligt i relation till frågor och syfte med studien. Utifrån 

intervjuutskrifterna framkom centrala ämnen relevanta för studiens frågeställningar och syfte. 

Slutligen tittade jag efter likheter och skillnader men även enstaka speciella utsagor av 

intresse. Efter att ha genomfört sex intervjuer upplevdes att samma ämnen återkom utifrån 

deltagarnas utsagor vilket innebar att inget nytt i relation till syfte och frågeställningar 

tillfördes, därav fann jag ingen relevans till fler intervjuer i denna studie om 15 hp. Genom 

erfarenheten av arbete utomlands i multikulturella team i en för mig främmande kulturell 

omgivning har jag en förförståelse för komplexiteten av multikulturella team, vilket enligt 

min uppfattning underlättade identifieringen av centrala ämnen för placering till relevant 

tema. 

Resultaten med de centrala ämnen som framkom av intervjuerna placerades in i den löp- 

ande texten i relation till relevanta teman (Inverkan av kulturella olikheter på relationer och 

samarbete i multikulturella team, Fördelar av multikulturella team, Ledarskapskompetenser i 

multikulturella team, Skillnader och likheter i ledarskapet). Sammanställningen skedde efter 

en viss meningskoncentrering enligt Kvale och Brinkmann (2009), vilket innebar att längre 

uttalanden förkortades. För att skapa möjlighet till större inlevelse och djup valde jag att 

skriva resultatet av intervjuerna i en berättande form istället för ihopsamlade tolkningar och 

citat, vilket i min mening även ger läsaren möjlighet till egen tolkning. Därefter gjordes en 

sammanfattning av alla intervjuresultat i vilken centrala ämnen i relation till frågeställningar 

och syfte återges vilka framkom gemensamt av deltagarna, liksom skillnader och likheter, 

men även enstaka utsagor. Det förekommer ingen rubriksättning av teman i den löpande 

texten i resultatdelen, detta för att erhålla en mer kontinuerlig och sammanhängande text. 

I diskussionen diskuteras definierade ämnen, likheter och skillnader samt enstaka utsagor i  

relation till den teori som återfinns i inledningsavsnittet i detta arbete. För att skapa ett bättre 

sammanhang i diskussionsdelen återges ämnen och resultat i korthet för att sedan sättas i 

relation till relevant teori för diskussion. Därefter följer sammanfattning och slutsatser som 

delas upp i teman efter frågeställningar, vilka är; Inverkan av kulturella olikheter på relationer 

och samarbete i multikulturella team, Fördelar av multikulturella team, Skillnader och likheter 

i ledarskapet i multikulturella team, Vad ledarna kan lära av varandra för att uppnå synergi i 

de multikulturella teamen. Allt inspelat material raderades av konfidentialitetsskäl efter 

sammanställningen av intervjun och ingen av deltagarna blev delgivna varandras utsagor.   

Det fanns en viss inverkan av att de flesta av intervjuerna genomfördes på engelska. Även  

om kunskaperna är goda i engelska språket så krävs det lite mer tid samt att det är min egen 

tolkning vilket kan påverka resultatet. För att försäkra mig om att jag uppfattat intervjuerna 
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ordagrant så erhöll varje deltagare en utskrift av deras personliga intervju vilket torde styrka 

validiteten. En av deltagarna återkom med några små ändringar vad gäller ett förtydligande av 

en policy som jag efterfrågade, samt några ord som mer var av stilistisk innebörd för deltaga-

ren vilket inte hade någon betydelse för tolkningen. En annan deltagare återkom med en för-

bättring av en del av hennes engelska uttryck som dock inte hade något att göra med innehål-

let, eller min översättning, det var hennes egen upplevelse av brister i det engelska språket och 

av stilistisk innebörd för deltagaren. Ingen av de andra deltagarna gjorde några anspråk på 

ändringar av intervjuutskriften. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar just detta med att åter-

sända ordagranna intervjuutskrifter till deltagarna, att det för dem kan upplevas som en smärre 

chock att läsa intervjuer av sig själva. Detta relateras till den ordagranna intervjuutskriften 

med talspråk som kan upplevas osammanhängande och förvirrat. Därför menar Kvale och 

Brinkmann att en intervju kan återsändas till deltagarna i en mer flytande skriftlig form, eller 

påtala skillnaden mellan talspråk och skriftligt språk för deltagarna. Detta förde jag på tal med 

deltagarna i samband med att jag informerade om att utskriften sänds till dem för kontroll av 

innehållet, jag ville med anledning av det engelska språket återge intervjun ord för ord för att 

försäkra mig om jag uppfattat dem rätt.  

 

 

Resultat 
 

 

Intervju med Jane i Australien 

 

Jane arbetar i en sjukvårdsorganisation i Australien, och på frågan om hur många natio- 

naliteter eller etniska bakgrunder som finns representerade i den aktuella sjukvårds- 

organisationen menar hon att det är en svår fråga att ge något svar på, särskilt vad gäller inom 

organisationen då det finns så många olika kulturer.  Jane uppger dock att inom enheten är 

andelen läkare med annan nationalitet eller kulturell bakgrund större än inom sjuk- 

sköterskegruppen. Bland sjuksköterskorna uppges fem olika nationaliteter, bland läkarna fem 

eller fler olika nationaliteter. Antalet anställda med annan nationalitet eller etnisk bakgrund 

ökar generellt, men mest bland läkarna. Jane informerar om att bland det stora antalet 

anställda läkare under utbildning inte finns en enda Australiensare, dock finns två 

australiensare bland läkare under vidareutbildning. Enligt Jane är den multikulturella arbets- 

styrkan större i storstaden än i denna organisation, särskilt bland sjuksköterskorna.  

De individuella kulturerna i multikulturella team har enligt Jane både en positiv och nega- 

tiv inverkan på relationer och samarbete. Det som kan upplevas som svårt och problematiskt 

är enligt Jane bristande kommunikation mellan personalen, särskilt mellan läkare och sjukskö-

terskor om de inte förstår varandra. Detta gäller särskilt vid akuta situationer och händelser då 

det blir en lite spänd stämning och någon efterfrågar en upprepning av vad som sades, då 

inbegriper detta oftast att tonläget höjs och att det talas ännu fortare. Jane menar att det 

positiva med olika kulturer är att arbeta tillsammans med människor från andra kulturer och 

att lära känna dem. Der finns enligt Jane en misstänksamhet bland en del av personalen när de 

får en ny arbetskamrat, särskilt om denne har en annan kulturell bakgrund, men att den 

nyanställde gradvis accepteras och hittar sin plats. Jane menar att det inte finns några 

egentliga problem med personer som kommer från olika kulturella bakgrunder som inte 

passar in på enheten. 

Jane berättar om en händelse på enheten med positivt utfall av multikulturellt team där de 

hade en patient med en annan kulturell bakgrund. På grund av sin annorlunda kultur, religion 

och starka tro som patienten höll sig mycket rigoröst till uppstod omvårdnadssvårigheter, 
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dock fanns en läkare på enheten med samma religion även om denne inte praktiserade den på 

samma sätt men som förstod patienten och var den ende som kunde hantera densamme. Detta 

bidrog till att läkaren kunde informera resten av personalen i hur de skulle hantera patienten 

och situationen. Jane menar att utan den hjälpen vet hon inte hur de skulle ha löst detta då hon 

menar att det var en verkligt svår situation. 

Fördelarna med multikulturella team är enligt Jane om det kommer en patient med en ann- 

an kultur och det finns personal med just denna kultur. Vidare att lära känna människor och 

förstå deras kultur. Detta kan enligt Jane främja goda relationer då människor ibland inte 

gillar vissa kulturer, men menar att när de måste arbeta tillsammans och lär känna personen så 

slutar de tänka på denne som en speciell ras eller kultur. 

De kompetenser Jane anser nödvändiga i ledarskapet i multikulturella team är framförallt  

kommunikationskunskaper, men även att kunna medla i vissa situationer. Jane menar att även 

utan kulturella olikheter uppstår misskommunikation mellan personalen, och att det är viktigt 

att kunna medla. Vidare en generell förståelse och vilja att lära av andra, Jane menar att vi kan 

lära mer av varandra då vi alla ser saker ur olika perspektiv. Det handlar inte bara om olika 

kulturer, människor kan ha arbetat på olika ställen och i olika länder, och Jane menar att det är 

viktigt att skapa en förståelse för att saker kan göras på olika sätt bara det blir kompetent 

utfört. 

Jane uppger att det inte förekommer någon särskild strategi för att främja arbetet i det mul- 

tikulturella teamet men nämner att det skall vara lika möjligheter för alla, jämlikhet. Vidare 

handlar det enligt Jane om att i vissa situationer handla mer utanför ramarna, att vara lite mer 

flexibel vid hantering av olika situationer. 

Det finns enligt Jane inte några specifika riktlinjer, policys eller procedurer i arbetet med  

kulturella skillnader i organisationen förutom ”code of conduct” och jämlikhet som dock 

gäller alla. Jane informerar om att det finns på en del sjukhus, men kunde inte hitta några på 

detta sjukhus. 

 

 

Intervju med Charlene i Dubai 
 

Charlene som arbetar utomlands i en vårdorganisation i Dubai informerar om att organi- 

sationen för närvarande endast representeras av tre olika nationaliteter, men uppger att det var 

fler förut. Charlene menar att relationerna och samarbetet i organisationen påverkas av de 

olika nationaliteterna då de leder till intern gruppbildning och segregation där individerna 

med de olika nationaliteterna helst inte blandar sig med varandra. Detta gäller enligt Charlene 

både i arbetet samt utanför arbetet i vilket hon förklarar med att medarbetarna bland annat 

väljer boende efter nationalitet, de vill helst bo tillsammans med sin egen nationalitet. 

Charlene menar att de olika kulturerna inverkar i arbetet vad gäller överrapportering vid 

skiftbyten då det uppstår missförstånd på grund av de olika kulturerna och brister i 

kommunikationen, men i övrigt anser Charlene att de samarbetar. Vidare existerar enligt 

Charlene inom den ena gruppen av nationaliteter som är större till antal än den andra gruppen 

en viss del av fördomar gentemot den mindre gruppen. Charlene menar att det skulle vara mer 

hälsosamt för organisationen med en jämnare fördelning av nationaliteter i de båda grupperna. 

Alla som arbetar inom organisationen arbetar utomlands och befinner sig långt borta från sin 

egen trygghet och Charlene menar att individerna söker sin trygghet i den lilla gruppen, därför 

anser hon att de individuella relationerna är så viktiga. Vidare informerar Charlene om att det 

tidigare inom ledarskapsgruppen fanns flera olika nationaliteter, och att det även där förekom 

samarbetssvårigheter. Vad gäller kommunikationen rent generellt så kan det enligt Charlene 

upplevas svårt vid konflikter då båda parter har bristande språkkunskaper, då har Charlene 

använt sig av tolkhjälp av en erfaren och språkkunnig medarbetare för att kunna medla 
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effektivt. Dock ämnar Charlene att förbättra sina kunskaper i det arabiska språket för att 

komma till rätta med hennes egna upplevda brister i detta. 

Bland kunderna finns flera olika nationaliteter och etniska bakgrunder representerade vilk- 

et enligt Charlene innebär olika krav och behov att tillgodose. Bland annat uppger Charlene 

att de olika kunderna önskar en viss nationalitet hos personalen som arbetar hos dem, och att 

det inte alltid handlar om teoretisk och praktisk kompetens, det handlar även om bemötande 

och social kompetens. Ledarskapet på de olika nivårena inom organisationen påverkas också 

av de olika kulturerna menar Charlene, och uppger att maktdistansen är väldigt stor beroende 

på de ingående kulturerna. Charlene menar att det skulle vara önskvärt med en styrelse där 

alla blir inkluderade i beslutsfattande då hon menar att personalen inom managementteamet 

har stor kompetens. Vad gäller sitt eget ledarskap uppger Charlene att hon använder sig av ett 

flexibelt relationsbaserat ledarskap i relation till medarbetarna. De olika kulturerna kräver 

olika ledarskap menar Charlene, den ena kulturen innebär behov av ett klart och tydligt 

ledarskap med riktlinjer, medans den andra kulturen har behov av ett mer inkluderande 

ledarskap. Den stora utmaningen består enligt Charlene i att uppnå harmoni och finna balans 

vilket oftast fungerar bra, men att det inte alltid är lätt med tanke på de olika 

ledarskapsbehoven, den högre maktdistansen till högste chefen samt kundernas varierande 

kulturella bakgrunder 

Genom de olika nationaliteterna och kulturerna i organisationen ser Charlene fördelar då  

dessa innebär mer flexibilitet vilket innebär att de olika kundernas behov lättare kan 

tillgodoses. Vidare menar Charlene att det inte enbart handlar om olika nationaliteter, utan 

även om kön och religion, och att finna harmoni i allt detta ger dynamik och energi i teamet 

menar hon. 

Som ledare i ett multikulturellt team anser Charlene att det är viktigt att vara lyhörd och att  

inneha humor. Vidare att skaffa sig kunskaper i ledarskapsstilar vad gäller olika länder, vad 

som förväntas av ledaren i de olika kulturerna. Bland annat nämner Charlene maktdistansen 

som enligt henne närapå är obefintlig i Sverige vilket kan skapa en förståelse för att det kan 

uppstå konflikter mellan olika nationaliteter beroende på skillnader i maktdistansen. Att lära 

sig de olika kulturerna och att anpassa ledarskapet efter dessa är en viktig kompetens anser 

Charlene. Dock så har Charlene börjat med att införa egenmakt där personalen får träna sig i 

att ta eget ansvar och beslut med ökad självständighet. 

För att främja samarbetet i organisationen anordnade Charlene en personalsammankomst  

där dessa fick bilda team och tävla mot varandra i karaoke och en dansshow, detta upp- 

skattades väldigt mycket av personalen, och Charlene upplevde att relationerna mellan 

individerna med olika kulturer förbättrades av detta. Charlene menar att detta arrangemang 

bidrog till ett bättre samarbete då det var något som arrangerades utom arbetet där 

nationaliteten inte hade någon betydelse, att de gjorde något tillsammans. Charlene påtalar 

behovet av att blandas, att inte tillåta segregation och att vara stark i detta. 

Inom organisationen finns inga speciella policys eller riktlinjer vad gäller arbete med kult- 

urella skillnader, dock finns en etisk kod som gäller både kunderna och anställda i 

organisationen som innebär att ingen diskriminering tillåts. 

 

 

Intervju med Monique i Holland 

 

Monique arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i Holland, inom organisationen och 

enheten finns fem olika nationaliteter samt en person med annan etnisk bakgrund. Det finns 

enligt Monique skillnader personerna emellan med de olika nationaliteterna men inte i den 

omfattningen att det påverkar organisationskulturen på sjukhuset. Monique menar att de 

kulturella skillnaderna i teamet ej heller påverkar relationer och samarbete i någon större 
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omfattning, dock upplever Monique skillnader i arbetsetik där tillvägagångssätten skiljer sig. 

Bland annat nämns kommunikationen i vilket det enligt Monique finns skillnader i hur man 

går tillväga i arbetet vad gäller direkt eller indirekt kommunikation. Monique ger sig själv 

som ett exempel där det i hennes hemland existerar ett mer direkt kommunikationssätt, om det 

är något som en person inte tycker om så framförs det direkt vilket enligt Monique inte är 

brukligt i Holland och ogillas. Monique menar att det som nyanländ i landet genererade en del 

problem för henne då det i Holland är brukligt att diskutera allting, men påpekar dock att detta 

endast gäller relationer, att det inte har med arbetet att göra. Vidare är det enligt Monique ett 

annorlunda ledarskap i jämförelse med vad hon är van vid i jämförelse med hennes hemland.  

I Holland är det ett mer demokratiskt och inkluderande ledarskap där medarbetarna kommer 

med idéer, Monique är van vid ett mer hierarkiskt ledarskap. 

På frågan om det finns några fördelar med multikulturalitet i team så funderar Monique en  

stund och menar att det inte finns så stora fördelar då multikulturalitet försvårar kommuni-

kationen. Monique menar att i det som sägs finns många innebörder mellan sändare och 

mottagare vilket förändrar meddelandet, dock menar Monique att det kan vara bra med olika 

språkkunskaper i vissa situationer som till exempel om någon patient kommer från ett annat 

land. De kulturella skillnaderna i team påverkar enligt Monique inte arbetet nämnvärt, 

resultatet blir detsamma, men om det brister i språkkunskaperna blir det svårare med personer 

från hela världen samt även kulturellt vad gäller praxis av agerande i det aktuella landet. I 

detta ger Monique sig själv som exempel då hon menar att hon har brister i det Holländska 

språket, och även om hon har goda arbetskunskaper förekommer en skeptisk syn och ett 

ifrågasättande vad gäller arbetskunskaperna och var dessa inhämtats, att detta är något hon 

måste överbrygga i sitt arbete. Vidare gjordes försök att introducera personer med en annan 

nationalitet men detta misslyckades då de inte kunde tala holländska, så Monique menar att 

kommunikationen har en stor betydelse. När det gäller arbetskunskaper i multikulturella team 

anser dock Monique att det är mycket bra med olika perspektiv på saker och ting, men om det 

brister i kommunikationskunskaper så blir barriären större. 

Som ledare i ett multikulturellt team anser Monique att goda organisations- och kommuni- 

kationskunskaper är viktiga, samt att vara konsekvent och att kunna medla vid konflikter. 

Vidare att vara öppen för nya idéer och att inte vara fördomsfull, eftersom ledaren guidar en 

person som kommer som ny i ett land med att lära ut organisationskultur samt landets kultur.  

     För att främja samarbetet i ett multikulturellt team menar Monique att det handlar om att 

utbilda personalen i den nyanställdes kultur och att den nyanställde får utbildning i hur arbetet 

går till väga på enheten. Vidare att om det förekommer klagomål att inte reagera för starkt, att 

istället be de involverade personerna prata med varandra. Av egen erfarenhet som nykomling 

och främling menar Monique att om personalen får känslan av att de kan klaga på mig så 

klagar de snart på allt vilket resulterar i att den nyanlända personen inte har en chans att 

integrera sig i personalgruppen. 

Det existerar enligt Monique inte några speciella policys eller riktlinjer för arbete med kul- 

turella skillnader. Hon menar att nationaliteterna inte skiljer sig åt så radikalt, det ses inte som 

nödvändigt att ha särskild policys för nyanlända, och den generella attityden i Holland enligt 

Monique är att som ny skall personen anpassa sig till rådande arbetssätt. 

 

 

Intervju med Susan i Saudiarabien 

 

Susan som arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i Saudiarabien informerar om att det 

inom organisationen finns anställda med minst 14 olika nationaliteter, och inom enheten finns 

medarbetare med nio olika nationaliteter. 
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Med de olika nationaliteterna följer enligt Susan olika utbildnings- och kunskapsnivåer då  

alla kommer från olika länder, vilket innebär olika nivåer av standard i omvårdnaden. Vidare 

menar Susan att arbetsetiken varierar vad gäller förhållningssätt till patienterna, att det bland e 

olika nationaliteterna kan saknas en helhetssyn i patientomvårdnaden med brister vad gäller 

de psykologiska aspekterna. Susan menar att hon är van vid att se patienten med ett 

helhetsperspektiv och att inneha kunskaperna att kunna förutse händelser, i detta skiljer det 

sig åt nationaliteterna emellan. En del nationaliteter upplevs av Susan även som mer eller 

mindre flexibla där de är väldigt uppgiftscentrerade och har svårt för att rotera mellan olika 

arbetsuppgifter, på enheten roterar de anställda mellan olika uppgifter och Susan har sett att 

en del inte klarar den omställningen. Vad gäller kommunikationen så påverkas det vardagliga 

arbetet då det enligt Susan existerar brister i det engelska språket vad gäller det medicinska 

språket, dessutom förekommer det kommunikation på språk som inte alla förstår trots att de är 

medvetna om det. Susan menar att det är viktig att hitta en gemensam grund för att kunna 

uppnå samarbete med alla för att kunna erbjuda en hög omvårdnadsstandard, vilket enligt 

Susan inte är lätt. Susan menar att det tar tre till fem månader att lära känna alla, se vilka 

kunskaper och kompetenser alla har samt utveckla en fungerande kommunikation. De olika 

kulturerna medför också enligt Susan att samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare är 

annorlunda med en högre grad av hierarki, i vilket hon menar att det är en större skillnad 

mellan dessa kategorier i jämförelse med Susans hemland där läkare och sjuksköterskor 

samarbetar mer jämställt.  

De kulturella skillnaderna inom patientgruppen har också betydelse och som exempel info- 

rmerar Susan om att kvinnliga patienter inte får undersökas i enrum av manliga läkare eller 

andra manliga vårdgivare, att det alltid måste finnas en kvinnlig sjuksköterska eller vårdgivare 

som kan vara närvarande vid undersökningen. Det är enligt Susan en vardagligt före- 

kommande företeelse och ett ämne i fokus med en stark medvetenhet om detta hos läkarna. 

Enligt Susan innebär de kulturella skillnaderna att team blir mer fördelaktiga, bättre, intres- 

santa och mer sofistikerade. På grund av att alla kommer från olika skolor, bakgrunder och 

olika arbetsplatser kan ett utbyte ske av dessa erfarenheter, en del bra och en del mindre bra, 

men Susan menar att även om de är mindre bra så finns det alltid något man kan lära av dem. 

Vidare menar Susan att det sker både ett språkligt och kulturellt utbyte personalen emellan. 

Den tvåspråkiga personalen i teamet som kan tala både engelska samt arabiska är en tillgång 

som de inte kan vara utan menar Susan då de kan bistå med sin arabiska i patientarbetet vid 

behov, samt lära de andra som inte har dessa kunskaper. Vidare ett rent generellt kulturellt 

utbyte där alla delger varandra kulturella olikheter som matlagning och leverne i de olika 

kulturerna. 

De ledaregenskaper och strategier som Susan anser vara viktiga i ett multikulturellt team är  

framförallt människokännedom och att inte döma människor efter vad du ser, att det är viktigt 

att ge tid till att lära känna personen. Susan menar att alla är olika och det är viktigt att inte 

döma individer. I detta sammanhang ger Susan sig själv som ett exempel där hon uppger att 

hon i sin egen kultur är uppfostrad med ett rakt och direkt kommunikationssätt vilket i andra 

kulturer kan ses som aggressivt. Susan menar att människors olika uppträdanden följer med 

uppfostran och kultur, och att det som ledare är viktigt att inte döma för fort, att ge tid till 

anpassning särskilt med tanke på flytten till en annorlunda kultur och kulturchocken. Vidare 

att ha ett öppet sinnelag, vara rättvis och inte vara konflikträdd, att ta tag i problem direkt. 

Dessutom menar Susan att det är viktigt att visa uppskattning dagligen och att visa respekt, att 

behandla människor som du själv vill bli behandlad och samarbeta jämlikt men att ändå dra en 

gräns. I en multikulturell omgivning är alla olika med olika situationer vilket enligt Susan 

påverkar dig som person och medför att det blir svårare att göra bedömningar. 
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I arbetet med patienterna utarbetas genom JCIA (Joint Commission International), som or- 

ganisationen certifieras genom, gemensamma mål och standards, och som exempel nämner 

Susan kommunikation och bemötande av patienter. Genom JCIA arrangeras en kurs vilken 

där olika nationaliteter med olika professioner deltar och diskussioner förs i bemötande av 

patienterna för att uppnå ett smidigare omhändertagande av patienterna för att undvika 

missförstånd. Inom organisationen finns även en nolltolerans policy vilket innebär att ingen 

rasism eller missbruk av rättigheter tolereras, detta gäller både anställda och patienter. Vidare 

finns en policy där alla patienter skall erhålla full information om alla procedurer på ett för 

dem det bästa och mest begripliga språket.  

 

 

Intervju med Lena i Sverige 

 

Lena som arbetar i en sjukvårdsorganisation i Sverige informerar om att det inte finns så 

många med utländsk bakgrund anställda i organisationen eller enheten. De flesta med 

utländsk bakgrund är läkare, men även sjuksköterskor, undersköterskor och timanställd 

personal. Andelen anställda med utländsk bakgrund har dock enligt Lena ökat, och menar att 

förut var det mest lågutbildade samt läkare, men att det nu även skett en ökning bland sjuk- 

sköterskor och undersköterskor. 

Relationer och samarbete i multikulturella team har mestadels en positiv inverkan menar  

Lena, dock innebär de olika kulturerna att ett fåtal av de manliga läkarna har en hierarkisk 

inställning i samarbetet med de kvinnliga sjuksköterskorna som inte utgår ifrån ”våra 

värderingar”. Lena menar att detta inte är frekvent förekommande, men att det hänt några 

gånger och upplevs som problematiskt vilket påverkar arbetsrelationen. 

Fördelarna med de olika kulturella tillhörigheterna i team är enligt Lena att det fungerar  

bättre med bemanningen vid olika högtider då personal med olika kulturella bakgrunder firar 

högtider på olika tider året runt. Lena menar att personalen samarbetar bra vad gäller att 

ersätta varandra vid respektive högtid, och i detta finns stora fördelar då vården är en dygnet 

runt verksamhet som måste fungera året runt. Vidare är det behjälpligt med språkkunskaper 

menar Lena, som exempel ges om någon patient med annan kulturell bakgrund talar ett annat 

språk som någon ur personalgruppen talar, samt att denne även kan bistå med hur patienten 

kan bemötas med tanke på dennes kultur. Att vara öppen för andra kulturer utvecklar 

människan menar Lena, att det genom ökad förståelse kan förändra synsätt och attityder med 

ett bättre bemötande av andra människor med olika kulturella bakgrunder. 

En ledare av ett multikulturellt team bör enligt Lena ha en kulturell medvetenhet i att pers- 

oner utifrån de kulturella skillnaderna kan reagera olika på olika händelser. Vidare menar lena 

att det är viktigt med ”spelregler” anpassade för verksamheten att förhålla sig till där alla 

behandlas och bemöts lika, att ingen åtskillnad personer emellan görs, att alla känner att de 

har ett egenvärde och att individernas olikheter accepteras. 

Lena använder sig inte av några speciella strategier för att främja samarbetet mellan indivi- 

derna med olika kulturella bakgrunder, men däremot menar hon att det ska vara en platt 

organisation där varje yrkesroll har sin funktion, i vilken målet skall vara utöva sin yrkesroll 

så bra som möjligt på ett visst sätt gällande på denna arbetsplats oavsett kulturell bakgrund. 

Om det inträffar någon speciell händelse med någon av patienterna med annan kulturell 

bakgrund brukar detta tas upp för diskussion gällande exempelvis värderingar. 

Det finns enligt Lena inte några särskilda direktiv, riktlinjer eller policys i organisationen  

gällande kulturella skillnader, det förs dock diskussioner kring detta ämne då det anses vara 

något som alla bör vara förberedda på.  
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Intervju med Emily i USA 

 

Emily som arbetar utomlands i en sjukvårdsorganisation i USA informerar om att organisa- 

tionen endast representeras av två nationaliteter, men att flertalet av de anställda har olika 

etniska bakgrunder. Detta genererar enligt Emily flera olika perspektiv, vilket innebär en 

bredare kunskapsbas relaterat till de olika patientgrupperna. Genom detta menar Emily att för- 

delar kan dras, och som exempel ges vid uppförande av utbildningsprogram. Genom feedback 

från personerna baserat på de olika etniska bakgrunderna de representerar ges möjligheter till 

ett mer välformat utbildningsredskap för att inte oavsiktligt kränka någon med de material 

som utvecklas. 

För att kunna erbjuda en effektiv patientomvårdnad menar Emily att en kulturell medveten- 

het har stor betydelse. Vidare att det är mycket viktigt att inneha de olika kulturella 

perspektiven då detta har stor betydelse för kommunikationen och ger en bättre förståelse 

avseende behoven för att tillgodose en lyckad omvårdnad. Som exempel ger Emily vikten av 

rätt diet då dieten har stor betydelse vid njursvikt och dialys, och dieten har en stark kulturell 

influens, vidare kommunikationsmetoder då det i vissa kulturer ses som en kränkning 

beroende på hur saker sägs eller presenteras. Emily menar att representationen av de olika 

kulturella bakgrunderna i team skapar en bättre situation och bättre kommunikation. 

De olika kulturella bakgrunderna har dock genererat en del samarbetsproblem, i vilket Em- 

ily informerar om en enhet där det existerade osämja mellan både patienter och personal samt 

mellan personalen. Det förekom klagomål och svårigheter då patienterna hade en helt annan 

etnisk bakgrund än vad personalen hade. Problemen bestod i kommunikationssvårigheter vad 

gäller ickekommunikation samt att den av patienterna förväntade kommunikationen och in-

formationen från personalen uteblev. Personalens etniska bakgrund innebar mindre 

kommunikation då de enligt Emily till naturen var tystlåtna medans patienternas etniska 

bakgrund och behov innebar ett större behov av kommunikation än vad de tillgavs. För att 

lösa detta problem berättar Emily om en koordinator som hade samma etniska ursprung som 

patientgruppen, och som fungerar som patientrepresentant började arbeta med personalen på 

enheten. Koordinatorn hade en intensiv intervention med kommunikationstekniken med 

personalen samt bistod i mötet med patienterna vad gäller de kulturella skillnaderna. Detta 

visade sig enligt Emily vara en väldigt lyckad strategi då patientnöjdhets undersökningar i 

efterhand visade på bästa betyg. Det skedde en stor förbättring genom utbildning av kulturell 

medvetenhet och praktiskt tillvägagångssätt i omvårdnadsarbetet, vilket ledde till att de kunde 

utföra arbetet mer effektivt tillsammans. 

Många anställda kommer från olika länder och har immigrerat till USA, dessa personer är  

enligt Emily inte vana med den öppna kommunikationen där man säger vad man tycker och 

hur man vill ha det, samt att det förväntas att saker och ting förklaras. Detta förväntas inom 

hälso- och sjukvården, men många som anställs inom bland annat dialysvården har ingen 

sjukvårdsutbildning eller dialysvana, vilket innebär att det krävs mycket utbildning. Under 

sjuksköterskeutbildningen ges utbildning i kulturell medvetenhet, men detta saknar de 

outbildade så i detta ges utbildning, vidare finns ett speciellt utbildningsprogram vad gäller 

kulturell medvetenhet inom organisationen. 

     Emily menar att det finns en stor fördel av kulturella skillnader i team då det erbjuder en 

bättre insikt och förståelse genom de olika perspektiven. Att i arbetet lära av varandra och 

genom de olika perspektiven få en insikt som en ensam person inte skulle ha fått annars. Vid 

planering bistår de olika perspektiven att förhindra oavsiktlig kränkning genom hur saker 

framförs, och att inneha kulturella skillnader i ett team är enligt Emily essentiellt för att kunna 

erbjuda god kvalitet i omvårdnaden av hela patientgruppen. 
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En ledare av ett multikulturellt team behöver enligt Emily formell utbildning i kulturell  

medvetenhet, kulturella skillnader och i hanterandet av kulturella problem, men även vad 

gäller skillnader av personligheter vilket skall vara inkluderat i sjuksköterskeutbildningar och 

utbildningar rent generellt. Emily anser det vara mycket viktigt att det är en kulturellt medve-

ten person för att kunna dra fördel av skillnaderna utan att orsaka osämja och samtidigt 

bibehålla stabilitet i arbetsgruppen. Vidare anser Emily att det är viktigt att det investeras i 

ledaren och att denne också försäkras om att personalen får utbildning i dessa frågor. Att 

ledare som kommer att hantera team som innehar kulturella skillnader är medvetna om 

behoven av utbildning i medvetenhet av kulturella skillnader för att personalen skall kunna 

hantera dessa situationer utan att orsaka konflikter. 

I den organisation Emily arbetar finns inte några specifika policys eller riktlinjer för arbete  

med kulturella skillnader, men Emily informerar om utbildningen om kulturella skillnader 

som genomförs regelbundet. Vidare informerar Emily om att det i USA finns ett utbildnings- 

program kallat ” Decreasing dialysis patient provider conflict” vilket rekommenderas varje 

dialysenhet för all ny personal och innebär utbildning i interaktion med patienter, kommuni-

kation och hanterande av olika situationer vid kulturella och nationella skillnader. 

 

 

Sammanfattning av intervjuresultaten 

 
Det framkommer av deltagarna att antalet anställda med olika nationaliteter eller etniska 

bakgrunder varierar. Det uppges att den största delen hittills varit bland läkarna, men att den 

multikulturella arbetsstyrkan nu även ökar bland sjuksköterskor och övrig personal, samt att 

även patientgrupperna innehar olika kulturella bakgrunder. 

Deltagarna uppger gemensamt att bristande kommunikation har en negativ inverkan på rel- 

ationer och samarbete i de multikulturella teamen, vilket uppges gälla både inom och mellan 

personal- och patientgruppen. Den bristande kommunikationen uppges bestå i otillräckliga 

språkkunskaper, men även beroende av de kulturella olikheterna.  Bland annat menar 

Monique i Holland att i det som sägs finns många innebörder mellan sändare och mottagare 

vilket förändrar meddelandet.  Vidare uppges skillnader i hur kommunikationen sker, att det i 

en del kulturer kommuniceras mer aktivt än i andra och att arbetsetiken skiljer sig åt relaterat 

till direkt och indirekt kommunikation. Susan i Saudiarabien menar i detta sammanhang att 

det tar tid att hitta en gemensam grund för att uppnå ett gott samarbete och fungerande 

kommunikation. Dessutom uppger fyra av deltagarna att den annorlunda maktdistansen 

påverkar relationer och samarbete negativt, där den högre maktdistansen ses som ojämlik. 

Dock så upplever Monique i Holland en ovana vid det inkluderande ledarskapet. Charlene i 

Dubai påtalar även gruppbildning och segregation som negativt för teamet, och i detta kan 

även nämnas att Jane i Australien upplever att det finns en misstänksamhet i personalgruppen 

mot nyanställda.  

Alla deltagare upplever det som fördelaktigt med personalgruppens olika nationaliteter ell- 

er etniska bakgrunder då det medför kunskaper i olika språk, samt förståelse för olika kulturer 

vilket det kan dras fördelar av i arbetet med patienterna med olika kulturella bakgrunder. 

Vidare uppger fyra av deltagarna sammantaget att de olika erfarenheterna och perspektiven i 

teamet innebär ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper som de ser som 

fördelaktigt och lärorikt. Att arbeta tillsammans med individer från olika kulturer samt lära 

känna dem uppges av deltagarna ge en ökad förståelse och insikt, i vilket Jane menar att detta 

kan leda till bättre relationer då individen ses som en person istället för ras eller nationalitet. 

Vidare påtalar Emily att de olika kulturerna förbättrar kommunikationen samt att de olika 

perspektiven leder till bättre kunskaper. 
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Deltagarna uppger olika strategier för att främja samarbetet i multikulturella team, bland 

annat nämner Charlene strategin med gemensam sammankomst för personalen varje år för att 

förbättra relationerna och menar att det är viktigt att förhindra segregation. Både Monique och 

Emily påtalar vikten av utbildning i kultur där Monique menar att personalen ska utbildas i 

den nyanställdes kultur medans Emily informerar om en utbildning i kulturell medvetenhet 

som genomförs regelbundet i organisationen samt att de använde sig av intensiv intervention i 

samarbete med en koordinator på enheten vid konflikter mellan både personal- och patient- 

grupper vilket gav ett mycket positivt utfall. 

 I ledarskapet av multikulturella team påtalar både Emily i USA samt Charlene i Dubai  

nödvändigheten av utbildning i kulturell medvetenhet, kulturella skillnader samt även 

utbildning i ledarskapsstilar som framkommer av Charlene för att anpassa ledarskapet efter 

olika kulturer. Vidare framkommer gemensamt av alla deltagare som viktigt i ledarskapet av 

multikulturella team att inte vara fördomsfull, att alla skall behandlas lika med samma 

förutsättningar, att inneha kommunikationskunskaper, att vara öppen för nya idéer samt ha en 

kulturell medvetenhet. 

Vad gäller riktlinjer, policys och procedurer i arbetet med kulturella skillnader framgår av  

Emily att organisationen i USA arrangerar utbildningar i kulturell medvetenhet och att det i 

USA finns en generell utbildning som erbjuds alla nyanställda inom dialysvården vilket 

innebär utbildning i interaktion med patienter, kommunikation och hanterande av olika situa- 

tioner vid kulturella och nationella skillnader. I organisationen i Saudiarabien uppger Susan 

att det anordnas kurser i bemötande av patienter där olika professioner med olika 

nationaliteter deltar. Vidare en policy som innebär en nolltolerans mot diskriminering vilket 

även organisationen i Dubai enligt Charlene innehar genom deras etiska kod. Julie uppger att i 

organisationen i Australien finns inga generella direktiv, dock nämns samma villkor för alla 

och ”code of conduct”. I organisationen i Sverige finns enligt Lena inga särskilda riktlinjer, 

policys eller procedurer i arbete med kulturella skillnader, ej heller i Holland enligt Monique. 

 

 

Diskussion 

 

Av intervjuerna framkommer att antalet anställda inom organisationerna och enheterna med 

olika nationaliteter samt etniska bakgrunder varierar. Det existerar således en varierande grad 

av multikulturell arbetsstyrka i en multikulturell omgivning i de olika organisationerna där 

även patientgruppen innehar olika nationaliteter eller etniska bakgrunder. Vidare uppger flera 

deltagare att antalet anställda med annan nationalitet eller etnisk bakgrund är mest 

förekommande bland läkarna men att antalet nu även ökar bland sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Sammantaget innebär detta att det sker en ökning av de multikulturella teamen i 

de olika organisationerna. 

Relationer och samarbete i de multikulturella teamen i de olika organisationerna påverkas  

enligt deltagarna på olika sätt av de kulturella olikheterna. Bland de gemensamma faktorerna 

nämns bristande kommunikation av alla deltagare som en negativ inverkan. Den bristande 

kommunikationen utgörs av både språkliga brister och kulturella olikheter som påverkar 

kommunikationen både inom och mellan personal- och patientgruppen. Bland annat nämns att 

innebörden av det som sägs förändras på vägen från sändare till mottagare på grund av de 

kulturella skillnaderna. Vidare hur kommunikationen sker, att det i en del kulturer kommuni- 

ceras mer aktivt än i andra, och att arbetsetiken skiljer sig åt relaterat till direkt och indirekt 

kommunikation. I detta sammanhang återspeglas den interkulturella kommunikationen som 

kan förklaras med processer mellan individer och olika kulturer där de olika kulturerna 

medför olika språk. Stier (2009) definierar Sapir-Whorf hypotesen med att det existerar ett 

ömsesidigt förhållande mellan kultur, språk, och tankar där både språk och kultur påverkar 
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tanken, vilket påverkar förståelsen av innebörden av vad som sägs. Det gemensamma språket 

med likartade referensramar underlättar enligt Stier kommunikationen, medans det 

främmande språket enligt Hofstede (2001) inbegriper främmande referensramar vilket 

försvårar kommunikationen. Sammantaget innebär detta således att det inte enbart handlar om 

att inte kunna tala eller förstå det främmande språket, utan även om kulturella influenser som 

påverkar förståelsen. För att förstå språket eller sättet att kommunicera krävs inte enbart 

språkkunskaper utan även en ömsesidig kulturell förståelse. 

Vidare framkommer av intervjuerna att med de kulturella skillnaderna följer skillnader i  

maktdistansen vilket påtalas av alla deltagare förutom deltagarna i Australien och USA. Den 

högre nivån av maktdistansen ses som mindre jämställd i jämförelse med vad deltagarna är 

vana vid, dock framkommer av en av deltagarna det motsatta med en ovana vid det 

inkluderade ledarskapet som förekommer i Holland. Bland Hofstedes (2001) fem dimensioner 

återfinns liten mot stor maktdistans, och i kulturer med hög maktdistans accepteras och 

förväntas en mer auktoritär maktrelation medans det i kulturer med en lägre nivå av 

maktdistans innebär ett mer demokratiskt och inkluderande ledarskap. Av deltagarnas utsagor 

kan summeras den att den annorlunda maktdistansen påverkar relationer och samarbete 

negativt, särskilt vad gäller den högre maktdistansen som deltagarna i Dubai, Saudiarabien 

och Sverige påtalar som ojämlik. Komplexiteten i maktdistansen består i de kulturella 

olikheterna i organisationen genom att deltagarna i studien och de anställda som arbetar i den 

främmande kulturen bär med sig sin egen kultur och ledarskapsideologi vilket även står i 

relation till landets kultur vad gäller maktrelationer.  

Bland de enskilda olika upplevelserna vad gäller relationer och samarbete uppfattar Charl- 

ene att det uppstår intern gruppbildning och segregation då de olika nationaliteterna inte vill 

blandas samt att det förekommer en del fördomar. Jane upplever att det finns en 

misstänksamhet mot nyanställda, men att de alla finner sin plats till slut. Dessa upplevda 

fenomen kan relateras till att de kulturella skillnaderna kan utgöra inverkan på team genom 

likhetsteorin vilket innebär att individer med samma tro, värderingar och attityder väljer att 

arbeta och samarbeta med varandra (Mannix & Neale, 2005; Stahl et al., 2010b; Thomas, 

1999). Vidare den sociala identitets- och kategoriseringsteorin där individerna kategoriserar 

sig in i specifika grupper och kategoriserar andra som delar av andra grupper eller utom- 

stående där teammedlemmarna identifierar varandra genom sin nationalitet. Medlemmar i den 

egna gruppen favoriseras med en tendens att agera fördomsfullt i relation till individer i den 

andra gruppen (Stahl et al., 2010b; Tajfel, 1982; Van Knippenberg & Schippers, 2007; 

Webber & Donahue, 2001). Dessa två kategorier kan utgöra en negativ inverkan på grupper 

eftersom de kan försvåra de sociala processerna och försämra kommunikationen (Stahl et al., 

2010b). Dock framkommer av Earley och Mosakowski (2000) som genom sin studie påvisade 

signifikanta positiva samband mellan individer med olika nationaliteter och arbetsprestationer 

i team, att det uppstår en hybrid teamkultur i starkt heterogena team vilket innebär en ut- 

veckling mot en stark teamkultur med potential att främja teamets prestationer med förbättrad 

kommunikationen. Vidare anses risken för subgruppbildning vara mindre då det inte finns 

några gemensamheter att falla tillbaka på. Sammantaget innebär således detta att mindre 

heterogena team kan ha en starkare tendens till kategorisering i jämförelse med team med 

många olika nationaliteter där få individer har samma nationalitet eller etniska ursprung. Detta 

innebär således att det i mindre heterogena team kan krävas en större insats för att förhindra 

kategorisering och segregation. Det framkommer vidare av Susan i Saudiarabien att det tar tid 

att hitta en gemensam grund för att uppnå ett gott samarbete och fungerande kommunikation 

vilket stämmer väl överrens med Earley och Mosakowskis studie, där de olika nationaliteterna 

hade stor inverkan i team i början men att inverkan av dessa olikheter med tiden blev 

kurvlinjeär. Efter att ha upparbetat ett gemensamt sätt att kommunicera uppstod en gemensam 

identitet. 
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En gemensam uppfattning bland alla deltagare är att det är en fördel med olika nationalitet- 

ter eller etniska bakgrunder i team eftersom det innebär olika språkkunskaper samt även en 

förståelse för kulturer i patientgruppen. Att kunna tala samma språk som patienten samt förstå 

dennes kultur bidrar till en bättre förståelse och kommunikation med en bättre omvårdnad. 

Vidare uppger fyra av deltagarna sammantaget att de olika erfarenheterna och perspektiven i 

teamet innebär ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper vilket ses som fördelaktigt 

och lärorikt. Genom att arbeta tillsammans med individer från olika kulturer samt lära känna 

dem ges en ökad förståelse och insikt, i vilket Jane menar att detta kan leda till bättre 

relationer då individen ses som en person istället för ras eller nationalitet. Vidare menar Emily 

att de olika kulturerna förbättrar kommunikationen samt att de olika perspektiven leder till 

bättre kunskaper. Det kan summeras som att deltagarna upplever en fördel av de olika 

perspektiven med utbyte av erfarenheter och kunskaper med en ökad kreativitet vilket kan 

relateras till informationsprocessteorin där kulturella skillnader kan bidra med en större bredd 

och fler perspektiv av problemlösning, kreativitet och innovation (Stahl et al.2010b; Van 

Knippenberg & Schippers, 2007; Watson, Kumar, & Michaelsen, 1993). Vidare vad gäller de 

djupare aspekterna som Stahl et al. (2010a) påtalar med värderingar och attityder då 

individerna genom att arbeta tillsammans samt lär känna varandra kan kommunicera på en 

djupare nivå med en ökad förståelse och insikt med bättre relationer med mer feedback och 

således en effektivare kommunikation. 

Vad gäller ledarskapet i multikulturella team menar både Emily i USA samt Charlene i Du- 

bai att det är nödvändigt med utbildning i kulturell medvetenhet och kulturella skillnader. 

Dessutom påtalar Charlene vikten av utbildning i ledarskapsstilar som viktigt för att anpassa 

ledarskapet efter olika kulturer vilket kan ses som en förmåga till flexibilitet och anpassning 

till olika kulturer. Genom dessa förfaranden finns goda möjligheter till att utveckla en 

interkulturell kompetens, dessutom framkommer gemensamt av alla deltagare interkulturella 

ledarskapskompetenser enligt Lahdenperä (2008) som att inte vara fördomsfull, att alla skall 

behandlas lika med samma förutsättningar, att inneha kommunikationskunskaper, att vara 

öppen för nya idéer samt ha en kulturell medvetenhet. För att kunna träna upp den 

interkulturella kompetensen påtalar Hofstede (2001) att det är nödvändigt med en kulturell 

medvetenhet om både sin egen och andras kultur. Vidare att skaffa sig kunskaper om de olika 

kulturerna som det planeras en interaktion med, och till sist utveckla färdigheter som basers 

på medvetenheten och kunskaperna. Som ett resultat av dessa färdigheter kan individen lära 

sig känna igen och förstå kulturer och anpassa sig till den främmande omgivningen där 

färdigheterna bidrar till bättre problemlösning i arbetet med individer med olika kulturella 

bakgrunder. 

Alla deltagare anger olika strategier i sitt ledarskap för att främja samarbetet i multikulture- 

ella team, bland annat nämner Charlene strategin med gemensam sammankomst för 

personalen varje år för att förbättra relationerna och menar att det är viktigt att förhindra 

segregation. Strategin som Charlene använder sig av kan minska kategorisering och 

stereotypisering mellan individerna i de olika grupperna då de ges tillfälle att interagera och 

lära känna varandra vilket kan förbättra den sociala processen och kommunikationen. Detta 

kan sättas i relation till vad Stahl et al. (2010a) menar med en kommunikation på den djupare 

nivån som kan leda till ökad förståelse och insikt vilket förbättrar relationerna och 

kommunikationen. Både Monique och Emily påtalar vikten av utbildning i kultur där 

Monique menar att personalen ska utbildas i den nyanställdes kultur medans Emily informerar 

om en utbildning i kulturell medvetenhet som genomförs regelbundet i organisationen samt 

att de använde sig av intensiv intervention på enheten vid konflikter mellan både personal- 

och patientgrupper vilket gav ett mycket positivt utfall.  
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Organisationen i USA arbetar aktivt med de kulturella skillnaderna genom olika utbildni- 

ngar som genomförs regelbundet. Även organisation i Saudiarabien som arrangerar kurser i 

bemötande av patienter där alla professioner deltar, samt att de har en nolltoleranspolicy. I 

organisationen i Dubai arbetar Charlene med förebyggande av segregation och det finns en 

etisk kod. Organisationen i Australien använder sig inte av några generella direktiv, dock 

finns en ”code of conduct”. I Sverige och Holland uppges inget aktivt arbete i organisa- 

tionerna med kulturella olikheter vilket kan ses som en brist relaterat till ökningen av 

multikulturella team, dock påtalar Lena i Sverige att diskussion förs om detta. 

 

 

Sammanfattning och slutsatser 
 

Inverkan av kulturella olikheter på relationer och samarbete i multikulturella team.  

Kommunikationen kan ha en negativ inverkan på relationer och samarbete i multikulturella 

team i de olika organisationerna vilket även inbegriper de olika patientgrupperna beroende på 

både språkliga brister och kulturella olikheter. Att förståelsen inte enbart grundar sig på 

språkliga kunskaper, utan även på innebörden av det som sägs vilket kan relateras till 

individens egen kultur. Av detta kan slutsatsen dras att det inte enbart är viktigt att kunna tala 

ett gemensamt språk utan även att inneha en kulturell medvetenhet för att uppnå en 

fungerande kommunikation med ömsesidig förståelse. Det kan även tolkas som att det 

förekommer en försämring av de sociala processerna i relation till kategorisering och 

stereotypisering mellan grupper av olika nationaliteter eller kulturella bakgrunder med en 

försämring av kommunikationen. Vidare framkommer att skillnader i maktdistansen i fyra 

organisationer upplevs ha en negativ inverkan i relationer och samarbete varvid den högre 

maktdistansen ses som ojämlik. Dessutom kan tolkas som att det i likhet med vad Earley och 

Mosakowski (2000) kom fram till i sin studie, att ett team med många olika nationella eller 

etniska bakgrunder fungerar bättre med tiden, att den negativa inverkan är som störst i början 

då det koncentreras mer till de ytliga faktorerna som enligt Stahl et al. (2010a) kan kopplas 

samman med likhetsattraktionen och den sociala kategoriseringen.  

 

Fördelar av multikulturella team. Trots att det uppges att bristande kommunikation kan ha  

en negativ inverkan i multikulturella team så framkommer att kommunikationen förbättras av 

de olika perspektiven. Detta genom en bättre insikt och förståelse i arbetet, samt genom att 

lära känna individen som en person istället som en nationalitet med en annan kultur. Häri kan 

också tilläggas det upplevda fördelaktiga med flerspråkig personal med kännedom om 

patienternas kultur med förbättrad kommunikation och en bättre omvårdnad. Om individerna 

fokuserar på de djupare aspekterna i vilka kunskaper, värderingar och attityder ingår kan 

relateras till en djupare interaktion mellan individerna vilket resulterar i en effektivare 

kommunikation. I enlighet med informationsprocessteorin upplevs det även positivt med de 

olika erfarenheterna, bakgrunderna och perspektiven som innebär en bredare referensram med 

ökad kreativitet och bättre problemlösning.  

 

Likheter och skillnader i ledarskapet i de multikulturella teamen. Gemensamma kompeten- 

ser som uppges som viktiga av deltagarna i multikulturella team är att inte vara fördomsfull, 

jämlikhet, ha kommunikationskunskaper, ett öppet sinnelag och kulturell medvetenhet. Dessa 

kan tolkas som interkulturella ledarskapskompetenser vilket framgår av Lahdenperä (2008).  

Bland de individuella åsikterna framkommer av Emily i USA behovet av att utbilda perso- 

nal och ledare i kulturell medvetenhet. Vidare Charlene i Dubai som påtalar vikten av att lära 

sig de olika ledarskapsstilarna i olika kulturer och att anpassa ledarskapet efter kulturen. 

Sammantaget kan slutsatserna dras att ledarna innehar gemensamma interkulturella kompe- 
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tenser som anses nödvändiga som ledare av ett multikulturellt team och en förståelse för 

behovet av kulturell medvetenhet.  

Olika strategier som framkommer för att främja samarbetet i det multikulturella teamet är  

Charlene i Dubai som vill förebygga segregation genom gemensamma träffar utanför arbetet, 

där individerna kan lära känna varandra för att minska kategorisering och stereotypisering 

vilket kan förbättra den sociala processen och kommunikationen.  Dessutom använde Emily 

en strategi där en person med kunskaper i en patientgrupps kultur arbetat parallellt med 

personal för att förbättra kommunikation och förståelse mellan patienter och personal vilket 

gav ett mycket bra resultat.  

Organisationerna i Dubai, Saudiarabien och USA arbetar aktivt med kulturella skillnader.  

Övriga organisationer anger inga särskilda strategier förutom jämlikhet och antidiskrimi- 

nering. Avsaknaden av ett aktivt arbete med kulturella olikheter kan ses som en brist med 

tanke på ökningen av de multikulturella teamen, samt att det framkommer att den kulturella 

medvetenheten är nödvändig för en ömsesidig förståelse. 

 

Vad ledarna kan lära av varandra för att uppnå synergi. Alla ledare påtalade den negativa  

inverkan av bristande kommunikation i teamen, och i detta sammanhang kan ett utbyte ske 

ledarna emellan för att förbättra kommunikationen. Detta genom organisationen i USA som 

arbetar aktivt med kulturell medvetenhet med gemensamma regelbundna utbildningar för de 

anställda. Dessutom använde de sig av en koordinator med samma etniska bakgrund som 

patienterna i arbetet med personal och patienter. Detta är något som övriga organisationer 

skulle kunna dra nytta av för att förbättra den kulturella medvetenheten och kommunika- 

tionen. Vidare att som Charlene anordna aktiviteter utanför arbetstiden eller på andra sätt 

arbeta för att förebygga segregation i arbetet att främja den sociala processen med en 

förbättrad kommunikation. Genom dessa strategier erhålls en kulturell medvetenhet med 

förbättrad kommunikation och ömsesidig förståelse som också kan tolkas som nödvändigt för 

att kunna dra nytta av alla de olika erfarenheterna och därmed uppnå en ökad kreativitet och 

synergi. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Valet att genomföra denna studie genom kvalitativ metod föreföll naturligt då detta ger en 

mer djupgående nyansering med möjligheter till följdfrågor och vidareutveckling av svar, 

vilket en kvantitativ metod skulle ha begränsat som dessutom kräver ett större antal deltagare. 

Den kvalitativa metoden valdes alltså med tanke på syftet med undersökningen vilket kräver 

ett djupare material med en mera detaljerad information. Den kvantitativa metoden var inte 

tillämpbar i denna studie i relation till frågeställningar och syfte. Kvalitativa studier innebär 

att individers olika erfarenheter och perspektiv medför olika tolkningar av olika fenomen. 

Deltagarnas utsagor i denna studie är individuella utifrån deras perspektiv och tolkningar av 

olika fenomen, tillika är min egen tolkning personlig utifrån mitt perspektiv. I likhet med vad 

Carlström och Carlström Hagman (2006) menar påverkar kvalitativa studier reliabiliteten då 

flera tolkningar av samma information är förväntat. Dessutom påverkas generaliserbarheten 

av det till antalet få deltagare. Resultatet i denna studie kan endast relateras till att gälla de i 

denna studies deltagares utsagor och kan således inte generaliseras. Dock kan resultaten leda 

till idéer för strategier för att främja relationer och samarbete i multikulturella team, och 

genom att ha deltagare från olika länder så fanns chansen att erhålla en mer nyanserad bild 

från olika delar av världen med olika kulturella influenser. För att förbättra validiteten anger 

Carlström och Carlström Hagman olika strategier som till exempel deltagarkontroll där 

deltagarna tar del av beskrivningar och tolkningar.  
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I denna studie har alla deltagare tagit del av de ordagranna intervjuutskrifterna vilket förklaras 

närmare i avsnittet ”Sammanställning av intervjuer och analysmetod”.  

Valet föll på semistrukturerade intervjuer, vilka leder mer direkt till ämnet och ingående 

teman. Frågornas ordning och utformning var bestämda på förhand, men dessa bestod i öppna 

frågor med fria svar, samtidigt erbjöds tillfällen till uppföljningsfrågor. Vidare var min 

ståndpunkt att semistrukturerade intervjuer underlättar vid sammanställning och analys. Trots 

att antalet deltagare var få och att de var spridda i olika delar av världen så framkom gemen- 

samma ämnen och åsikter vilket jag fann intressant. Efter sex intervjuer uppstod en känsla av 

uppnådd mättnad av deltagarnas utsagor då det upplevdes som att inget nytt tillkom, vilket 

avgjorde antalet deltagare i denna studie. Det var dock inte några revolutionerande teman som 

framkom, men de kan ses som ett kvitto på att det krävs ett aktivt arbete med att skapa en 

förståelse av varandras kulturer för att uppnå en ömsesidig förståelse med bättre 

kommunikation. Att deltagarna delgavs intervjufrågorna i förväg kan diskuteras som en 

eventuell påverkan av resultatet, dock upplevdes som att alla deltagare ansåg att denna 

strategi var bra och önskvärd. Anledningen till detta var att deltagarna ville ha tid att fundera 

lite på frågorna, vilket kan ha främjat resultatet då en mer begrundad och djupare information 

erhölls, dessutom förmodades detta förkorta intervjutiden. 

Min egen erfarenhet och förförståelse av arbete utomlands i multikulturella team hade en  

viss inverkan i denna studie. Jag anser dock inte att denna påverkade studien negativt. 

Förförståelsen om svårigheterna men också möjligheterna med multikulturella team 

underlättade identifieringen av relevanta teman till frågeguiden men även tolkningen av det 

som framkom av intervjuerna.  

 

 

Framtida forskning och praktiska implikationer 

 

Av metaanlysen av Stahl et al. (2010a) framkom en förbättrad kommunikation om individerna 

fokuserar på de djupare aspekterna, samt en ökad kreativitet genom de olika perspektiven som 

individerna bär med sig. Resultaten i min egen studie visar enligt min tolkning på samma 

fenomen med en förbättrad kommunikation enligt de djupare aspekterna samt ökad 

kreativitet. Utifrån resultaten av denna studie anser jag ur min synvinkel att det inte finns 

några nackdelar med multikulturella team, enbart olika aspekter att ta hänsyn till. För att 

uppnå synergi behöver organisationerna arbeta aktivt med att skapa en förståelse för de 

kulturella olikheterna för en bra kommunikation med ömsesidig förståelse och ökad 

kreativitet. För att få fram en helhetsbild av arbete i multikulturella team är en studie 

innehållande fler deltagare från både ledarskaps- och medarbetarperspektivet nödvändigt. 

Genom fler perspektiv från flera professioner och medarbetarperspektiv erhålls en djupare och 

bredare kunskapsnivå med större chans till utveckling. 
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Leadershipexperiences of 

multicultural teams 

 in six countries 

A synergistic potential 

Liliane Eklund 

Although research upon multicultural teams has focused more on the 

obstacles than potential benefits, the outcome has also revealed better 

communication, improved creativity and satisfaction. The aim with this 

study is from a leaderperspective find out in what way different cultures can 

affect relations and cooperation within a multicultural team. Questions 

answered to define benefits of multicultural teams, examine possible 

leadershipdifferences and similarities. If any leadershipdifferences, what the 

leaders can learn from each other to gain synergy. Participants were leaders 

in healthcareorganizations in 6 countries. The study was performed using a 

qualitative method to obtain a deeper and more nuanced level of results. 

This was done by semistructured interviews with open answers. There were 

both differences and similarities with common intercultural leader- 

shipcomptencies, and that communication has an important impact. The 

conclusion of the study is improved communication and creativity and that 

cultural awareness is crucial to gain synergy in multicultural teams. 

 

Keywords: multicultural teams, team diversity, team performance, culture, 

cultural synergy 
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