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Förord 

Vi vill börja med att ge ett stort tack till vår handledare då han varit till hjälp och 

stöd inför och under denna uppsats. Vi tackar dig, Peter Nilsson för ditt 

engagemang och all hjälp vi har fått under denna resa.  

 

Vi vill även rikta ett tack till de personer som stöttat oss under resans gång. Många 

sena kvällar och ett otroligt stöd från vänner och kollegor har gjort denna uppsats 

möjlig, ett stort tack till er.  

 

Sist vill vi ge ett stort tack till alla våra respondenter, utan er skulle denna studie 

inte ha varit möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur socialarbetare upplever kulturella 

skillnader i kommunikation med sina kollegor. Studiens deltagare är socialarbetare 

som arbetat minst 6 månader inom samma arbetsgrupp. Datainsamlingen är gjord 

utifrån en kvalitativ metod där empirin samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultaten framställs genom en tematisk analys där vi lyfter olika 

områden. Utifrån vår studie kan vi utläsa att våra respondenter upplever att det 

finns en upplevd kulturell skillnad i kommunikationen med kollegor samt att dessa 

yttrar sig på olika vis. Respondenterna berättade om olika 

kommunikationssituationer där både språk och handling varit de områden som 

visat de kulturella skillnaderna mest. Respondenterna berättade även om upplevda 

för- och nackdelar med kulturella skillnader och hur dessa kunde påverka 

kommunikationen med kollegorna på arbetsplatsen.    
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Abstract 

This study aims at investigating how social workers experience cultural 

differences in communication with their colleagues. The students of the study are 

social workers who have worked for at least 6 months in the same working group. 

The data collection is based on a qualitative method where the data was gathered 

through semi-structured interviews. The results are then produced through a 

thematic analysis where we highlight different areas. Based on our study, we can 

state that our respondents feel that there is an experienced cultural difference in 

communication with colleagues and that they express themselves differently. 

Respondents talked about different communication situations where both language 

and action were the areas that showed the most cultural differences. Respondents 

also told about the pros and cons of cultural differences and how these could affect 

communication with colleagues in the workplace 
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1. Bakgrund och problemformulering  

Sverige ses idag som ett mångkulturellt land. Under år 2016 bestod Sveriges befolkning av 

17,9 procent utlandsfödda (Statiska centralbyrån, 2017). Ranke (2013) som för statistik åt 

Statistiska Centralbyrån hävdar att var femte barn i Sverige har utländsk bakgrund och cirka 

30 procent av Sveriges barn har någon form av koppling till ett annat land. I ett land där 

omfattande invandring sker kan således sammansättningen av befolkningen komma att 

påverka samhällsstrukturen på olika vis. Samhällen som varit representerade av en typ av 

befolkning blir emellertid mer mångkulturella genom den omfattande invandring som sker 

runt om oss i landet vilket i sin tur också kan medföra att vi möter människor med andra 

värderingar, egenskaper och färdigheter (Eriksen, 2007).   

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att möta någon med annan etnisk 

bakgrund. Det blir i och med detta mer vanligt att möten mellan personer med olika etnisk 

bakgrund sker på olika sociala plan. Ett utav dessa plan är det som de flesta av oss spenderar 

merparten av vår vakna tid på. Våra arbetsplatser har under senare tid blivit en plats där olika 

kulturer möts. Det som blir av vikt i de sammanhang där kulturella skillnader råder är en 

fungerande kommunikation. Utan en fungerande kommunikation kan det uppstå motstånd och 

svårigheter i samspelet mellan individer. När vi arbetar med sociala frågor ska vi alltid 

försöka att hålla oss så neutrala som möjligt. Professionella ska inte döma individer efter 

kultur, hudfärg eller religion, samtidigt som det viktigt att vi förstår varandra. När det kommer 

till kollegor är det av vikt att ha en fungerande kommunaktion för att organisationen ska 

fungera.  

Thuesen (2017) förklarar i sin studie att det inte finns mycket forskning kring 

språkkunskapens inverkan på arbetsplatser med en etnisk mångfald. Thuesen (2017) förklarar 

vidare att arbetsplatser med många olika etniciteter är ett viktigt ämne att forska om då dessa 

arbetsplatser är ett viktigt socialt utrymme för skapandet av sociala relationer som mynnar ut i 

olika sociala grupper. Studien genomfördes på två olika arbetsplatser och empirin samlades 

genom 31 intervjuer (Thuesen, 2017). Studien visade hur språkliga hinder, exempelvis olika 

nivåer av flerspråkighetskompetens och missförstånd bland kollegor, kunde bilda misstankar 

och fientligheter samtidigt som den visade hur kommunikation relaterad till samarbete och 

småprat kunde skapa språkliga broar och främja socialkapitalet hos arbetare (Thuesen, 2017). 

De språkliga broarna och främjandet av socialkapitalet kunde också leda till bättre förståelse 

för kollegornas olika kulturella skillnader (Thuesen, 2017).  
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Ogbonna1 & Harris (2006) fann i sin studie att blandningen av nationaliteter bidragit till 

en intressant dynamik av relationer på arbetsplatsen. Deras resultat visade att de två mest 

synliga sätten som kulturella skillnader visade sig på var genom religion och språk samt 

kommunikation (Ogbonna & Harris, 2006). Genom intervjuer framkom det att 

kommunikationen ofta kunde brista både verbalt och icke-verbalt. Anställda som deltog i 

studien berättade att personer med annan etnisk bakgrund ibland kunde skriva sina rapporter 

på så otydlig engelska att de var obegripliga och att det var svårt att veta vad som hänt eller 

vad som gjorts under passet innan (Ogbonna & Harris, 2006). Den verbala kommunikationen 

kan få brister på grund av dessa kulturella- och språkliga skillnader vilket i sin tur kan leda till 

att det påverkar det sociala arbetet. Detta handlar inte bara om den verbala kommunikationen, 

utan även om den icke-verbala då dokumentation också är en stor del av det sociala arbetet. 

För att socialt arbete och samverkan inte ska bli bristfälligt är det viktigt att 

kommunikationen fungerar mellan socialarbetare. Kamali (2002) nämner i sin studie att det 

råder olika åsikter kring hur tillfredställande kommunikationen är bland kollegor och i detta 

fall mellan kollegor som kommer från olika kulturer. Kamalis (2002) studie är i direkt relation 

till det vi vill undersöka, men sedan 2002 har det den skett mycket förändringar. En av de 

största förändringarna som har skett är att det invandrade ungefär 60 024 personer år 2015 och 

2016 invandrade det över cirka 130 000 personer. Detta är mer än en 110 % ökning på 15 år 

(Statiska Centralbyrån, 2017).  

Vår studie syftar till att undersöka hur socialarbetarna upplever att kulturella skillnader 

påverkar kommunikationen mellan kollegor. Har det skett någon förändring i upplevelserna 

av kulturella skillnader hos socialarbetare sedan Kamali (2002) gjorde sin studie? Upplever 

socialarbetarna att det är samma problem idag som det var då eller upplever de att det har 

förändrats? Detta är något som intresserar oss som författare och när vi talar om socialt arbete 

hamnar ofta själva arbetet i fokus medan vi förbiser de individer som genomför det. Det är i 

grund och botten dessa individer som ser till att det sociala arbetet faktiskt blir möjligt.  

När det gäller det sociala arbetsutövandet får kommunikation och bemötande en stor 

innebörd. Kulturella skillnader kan komma att påverka vårt sätt att kommunicera och bemöta 

andra, dock kan detta ske på olika vis. De samspel som blir avgörande för hur människor i vår 

omgivning tolkar oss faller tillbaka på språk, handling och bemötande. Normer och 

värderingar kan få en helt ny innebörd i mötet mellan professionell och klient. Dessa aspekter 

medför att vårt intresse som författare ligger mer i vilken påverkan socialarbetarna upplever 

att kulturella skillnader har på det sociala arbetet.  
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        Sedan vi inledde våra studier vid socionomprogrammet har vi som författare hört hur 

viktig det är med en fungerande kommunikation, men vad händer när det uppstår brister i 

kommunikationen? Vad kan vi som socialarbetare göra för att underlätta kommunikation med 

andra där vi märker att det finns brister? Det finns emellertid många olika förklaringar till 

varför det uppstår brister i kommunikationen. Det kan vara allt ifrån vardagliga missförstånd i 

språk och handling till att vi har olika kulturella bakgrunder. Vad händer med 

kommunikationen när kulturer möts? Kan vi inom det sociala arbetet finna ett gemensamt 

plan där kommunikationen fungerar i bästa möjliga mån? 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare upplever kulturella skillnader i 

kommunikation med sina kollegor. 

1.2 Frågeställning 

 Upplever socialarbetarna att det finns några kulturella skillnader på arbetsplatsen?  

 Hur upplever socialarbetare att kulturella skillnader påverkar kommunikationen mellan 

kollegor?  

 Vilka för- eller nackdelar upplever socialarbetarna med kulturella skillnader i 

kommunikationen med kollegor?  

1.3 Avgränsningar  

Inför denna studie har vi gjort en del avgränsningar. Utgångspunkten med studien var att 

undersöka olika aspekter kring kulturella skillnader inom arbetsgrupper. Detta kommer 

emellertid bli ett stort område att undersöka, därför har vi valt att begränsa oss till att 

undersöka hur olika socialarbetare upplever kulturella skillnader i kommunikation med andra 

socialarbetare inom arbetsgruppen. Det hade varit intressant att undersöka kommunikationen 

överlag, men då vi har en tidsram har vi valt att begränsa oss till  kommunikationen mellan 

socialarbetare. 

Kommunikationen mellan socialarbetare får emellertid en stor betydelse för 

arbetsutövandet. Även om det finns olika upplevelser av kulturella skillnader i 

kommunikationen mellan socialarbetare kan vi inte säga om dessa är enbart positiva eller 

enbart negativa. Vi har även valt att begränsa oss till kulturella skillnader utifrån etnisk 

bakgrund och språk. Det som dessa avgränsningar medför är att vi kan undersöka hur 

socialarbetare anser att kulturella skillnader kan påverka kommunikationen. Trots tidsramen 

vill vi genomföra ett gott arbete och vi tror att dessa avgränsningar kan bidra till just detta.  
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2. Centrala begrepp 

I detta kapitel belyser vi studiens centrala begrepp. Dessa begrepp är återkommande genom 

hela arbetet vilket medför att en förståelse för hur begreppen använts i vår studie blir av vikt.  

2.1 Kultur  

Kultur kan definieras på olika vis. Om vi beskriver det med hjälp av grupper så kan vi se det 

som att kultur är när en grupp människor som har gemensamma värden, symboler och regler. 

(Wikström, 2003). Kultur har olika klang beroende på vem vi frågar, men en utav de 

grundtankar som finns gällande kultur är att den på något sätt ska ge mening åt det sociala 

livet. I dagens allt mer omfattande globalisering blir det emellertid en vardagsföreteelse att 

möta människor från andra kulturer.  

Begreppet kultur har i de flesta sammanhang i den moderna epoken karaktäriserats som 

olikheter mellan människor som bor på skilda platser. Enligt Kamali (2002)  kan således 

kulturbegreppet ses på olika sätt och kan även definieras på olika sätt. Kultur skapas och 

återskapas genom sociala praktiker (Kamali, 2002). Den är varken partikulär, universell eller 

dynamisk. Vi kan även se det som något kontextbundet där kultur hela tiden är i förändring 

(ibid,). Enligt Wikström (2013) kan kultur som något vi alla lever med, men det är inte till 

någon hjälp för att förutspå hur människor agerar, tänker eller är. Kultur skiljer sig från person 

till person.  

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att använda oss av en kombination av 

Kamalis (2002) och Wikströms (2013) förklaringar för att beskriva vår egen definition av 

kultur. Detta innebär att vi definierar kultur som språkmässiga och etniska kunskaper, så som 

modersmål, talspråk och härkomst. Dessa skapas och återskapas i interaktion med andra 

individer i olika kontexter.  

2.2 Kulturella skillnader 

Alla har vi olika erfarenheter. Vi bär även med oss våra värderingar och normer som vi lärt 

oss under uppväxten i socialisation med andra. En del av oss är födda i ett annat land där det 

råder en viss kultur medan en del av oss är född i ett annat land med en kultur helt skild från 

den först nämnde. Kulturella skillnader har emellertid blivit ett allt mer vardagligt fenomen i 

det svenska samhället. Det är inte ovanligt att människor från olika kulturer möts och 

socialiserar med varandra.  
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När vi talar om invandrare från andra länder menar vi vanligtvis icke-europeiska 

människor (Eriksen, 2007). Enligt Eriksen (2007) sker detta även om till exempel Finländare i 

Sverige och sydeuropéer i andra länder kan kategoriseras som invandrare med en egen kultur 

och egna värderingar. Denna kategorisering är ett komplext fenomen och det fortsätter att ske 

trots att medvetenheten om det ökar. I allmänhet är det bara de som uppfattas vara från en 

annan kultur som betraktas som invandrare (Eriksen, 2007).  Kulturella skillnader baseras 

således inte på vårt utseende, men det tenderar att bli en slags kategorisering utifrån 

individens härkomst.  

Kulturella skillnader avspeglas i vårt sätt att agera och vara. Vi skapar och återskapar 

vår kultur genom interaktion och socialisering. I denna studie kommer vi definiera kulturella 

skillnader som skillnader mellan individer från olika bakgrunder samt deras eventuella 

olikheter vad gäller språk och kommunikation.  

2.3 Kommunikation 

Kommunikation kan enklast förklaras som ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller 

flera parter (Eide & Eide, 2009). Ordet kommunikation kommer från det latinska språket 

communicare som betyder att ha förbindelse eller att göra någon delaktig. Idag används 

begreppet på många olika sätt. Det kan vara allt från att chatta på internet till ett vanligt 

samtal som sker mellan två eller flera personer.  

En mycket förenklad förklaring av kommunikationssituation är att det måste finnas 

minst två parter där de båda bör ha ett ömsesidigt utbytes- och påverkansförhållande till 

varandra samt att det budskap som förmedlas består av olika signaler och tecken (Eide & 

Eide, 2009). I denna studie har vi således valt att fokusera på verbal och icke-verbal 

kommunikation.  
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3. Tidigare forskning  

Detta kapitel ägnas åt presentation av den tidigare forskning som vi har funnit relevant och 

intressant när det kommer till kulturella skillnader och hur dessa kan påverka 

kommunikationen mellan socialarbetare. Vi har valt att använda oss av svensk forskning 

(Kamali, 2002; Eilard, 2001). Vi har även valt att använda oss av internationell tidigare 

forskning i både brittisk, dansk och amerikansk kontext (Ogbonna & Harris, 2006; Thuesen, 

2017; Lusk, Terrazas & Salcido, 2017).   

3.1 Kulturella skillnader och hur de kan påverka kommunikation bland kollegor 

I detta avsnitt kommer en presentation av hur kulturella skillnader kan påverka 

kommunikationen genom språk och handlingar. Det är ett komplext ämne där olika personer 

upplever att olika faktorer bidrar till att kulturella skillnader påverkar kommunikationen bland 

sina kollegor.   

I en studie gjord av Kamali (2002) avsätts en del av studien till att undersöka hur den 

mångkulturella arbetsplatsen kan se ut. En annan del av studien handlar om att undersöka 

samspelet mellan socialsekreterare som är invandrare eller svenskar. Kamali (2002) studie 

visar att socialarbetarna trivs med sina arbetskamrater, men att det kunde ta tid för 

socialarbetaren att bli accepterad i arbetsgruppen om denne var icke-svensk. En socialarbetare 

som deltog i studien beskrev hur bemötandet från andra kollegor till en början varit ostabilt 

och att hur denne inte blivit mottagen med öppna armar. Kamali (2002) nämner också att de 

icke-svenska socialarbetarna blivit accepterade av de svenska socialarbetarna efter ett tag. 

Detta menar Kamali (2002) hade en påverkan i kommunikationen då den inte var lika öppen.  

Det som utmärkte sig i Kamalis (2002) studie var hur kulturella skillnader blev bemötta 

om det redan fanns socialarbetare som var icke-svenskar på arbetsplatsen. De icke-svenska 

socialarbetarna kände sig mer bekväma och trygga då det redan fanns personer med 

invandrarbakgrund på arbetsplatsen (Kamali, 2002). En socialarbetare som deltog i Kamalis 

(2002) studie beskrev också hur det var lättare att komma in som icke-svensk när det fanns 

andra på arbetsplatsen med liknande bakgrund.  

När det kommer till språkliga skillnader relaterat till kultur har Ogbonna och Harris 

(2006) genomfört en studie i England som i korta drag handlade om sociala relationer mellan 

de anställda inom en arbetsgrupp där det fanns olika etniciteter. Ogbonna och Harris (2006) 

nämner också hur kommunikationen och de språkliga kunskaperna bland de anställda 

tenderade att utveckla social tillhörighet och vänskap utifrån etnisk bakgrund och språk. 
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Deltagarna i studien berättade att de kände en trygghet och att de ville vara med folk som 

tillhörde samma etnicitet. Ogbonna & Harris (2006) skriver vidare att det ibland kunde 

komma till den grad att arbetarna bad sina chefer om att bli placerade i samma arbetsskift som 

kollegorna som de känt sig bekväma med. 

En annan aspekt som togs upp i Ogbonna och Harris (2006) studie var hur skillnader i 

bemötandet av anställda från en annan etnisk bakgrund kunde skapa frustration. Vissa av de 

anställda som tillhörande landets etnicitet förstod problematiken och kände medlidande för de 

anställda som var invandrare (Ogbonna & Harris, 2006). Samtidigt fanns det anställda som 

tillhörde landets etnicitet som berättade att det var självklart att de blev missförstådda då de 

anställda med annan etnisk bakgrund ofta kommunicerade med varandra på sitt eget språk. 

Ogbonna och Harris (2006) menar att denna typ av kommunikation inte var omtyckt bland 

arbetarna som tillhörde landets etnicitet. Ogbonna och Harris (2006) tar även upp att anställda 

med landets etnicitet berättat att de kände att de anställda som hade en annan etnisk bakgrund 

kunde använda kulturella skillnader och brister i språkliga kunskaper som en anledning att 

komma bort från vissa arbetsuppgifter. Flera anställda med landets etnicitet berättade om 

kommunikationen och att bristerna i språket ibland kunde skapa frustration (Ogbonna & 

Harris, 2006).  Ogbonna och Harris (2006) lyfte även det som de anställda med landets 

etnicitet berättat gällande dokumentation och förklarar att det kunde uppstå problem när 

anställda med en annan etnisk bakgrund hade skrivit fel och gjort rapporter oförståeliga. De 

flesta arbetarna berättade att de trots detta förstod sig på varandra när det kom till den verbala 

kommunikationen (Ogbonna & Harris, 2006).    

Kommunikation mellan kollegor är något som återkommer i Eilards (2001) studie där 

syftet var att undersöka kulturell mångfald och dess betydelse när det kom till interpersonell 

internkommunikation i mångkulturella organisationer. Eirland (2001) skriver att de som 

deltog i studien hade berättat att de kunde se språket som ett problem, men att det kunde skilja 

sig åt i praktiken. Eirland (2001) förklarar att om kommunikation ska vara effektivt i 

sammanhang där mångkultur finns måste det börja med en förändring i attityden. Flera av de 

anställda i organisationerna beskrev att de utvecklats och lärt sig kommunicera tillsammans 

med sina kollegor medan andra beskrev att de känt att kommunikation är något som sker 

naturligt (Eilard, 2001). De anställda som var svenskar berättade att utländsk brytning inte var 

svår att förstå och att kulturella skillnader inte uppfattades som ett problem. De anställda med 

svensk bakgrund lade istället vikt i hur viljan att förstå och nå ömsesidiga lösningar 

underlättade arbete i vardagen (Eirland, 2001).   
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3.2 Kulturkompetens och dess påverkan i kommunikationen 

I detta avsnitt redogörs varför kulturkompetens är viktig när det kommer till kommunikation. 

Kulturkompetens är således något som behövs för att förbättra kommunikationen mellan 

individer som har kulturer som skiljer sig från varandra.  

När Kamali (2002) intervjuade socialsekreterare om upplevelser av hur samspelet 

mellan kollegor påverkades av kulturkompetens berättade de svenska socialsekreterarna om 

sina upplevelser av att arbeta med personer som har en invandrarbakgrund. De berättade att de 

hade lärt sig av de icke-svenska socialsekreterarna att de inte skulle generalisera människor 

som kommer från andra kulturer då detta kunde påverkar kommunikationen. Kamali (2002) 

skriver vidare att de svenska socialsekreterarna kunde se skillnaderna på ett annat sätt och 

istället för att kategorisera och generalisera använde dem sig av det dem lärt sig på ett annat 

sätt. De flesta svenska socialsekreterarna berättade att kulturkompetens bidrog till ett mer 

öppet arbetsklimat (Kamali, 2002). De berättade att om de lyssnade på sina kollegor och 

diskuterade saker öppet så lärde dem sig mycket av varandra. Den öppna dialogen mellan 

svenska och icke-svenska socialsekreterare medförde således att språket inte blev ett problem 

för en fungerande kommunikation (Kamali, 2002). 

Socialsekreterarna som var invandrare berättade att de blev uppskattade för att de besatt 

kunskaper om andra kulturer (Kamali, 2002). Kamali (2002) beskriver också att dessa 

kunskaper medförde en högre förväntan och större press från chefer. En icke-svensk 

socialsekreterare berättade hur hennes kollegor och chef ofta hänvisade klienter med icke-

svensk bakgrund till henne eftersom hon själv var från Iran (Kamali, 2002). Den icke-svenska 

socialsekreteraren berättade vidare att detta kunde leda till problem då kollegor och chef 

hänvisade icke-svenska klienter till henne enbart för hon själv var icke-svensk utan någon 

som helst hänsyn till att klienten haft en kultur skild från hennes egen.   

 

Thuesen (2017) tar i sin studie upp hur ökad kulturkompetens och kunskaper i språket 

kan skapa broar i kommunikationen mellan anställda. Studien syftar till att undersöka om 

flerspråkig kompetens skapar språkliga hinder samt om det skapar misstro och fientlighet. 

Thuesen (2017) vill även få svar på ifall kommunikation och samarbete kan bidra till 

skapandet av språkliga broar till social kapitalbildning mellan etniska grupper. Studien 

resulterade i att kommunikationsproblem på arbetsplatsen hade en liten inverkan på 

slutförandet av arbetsuppgifter, men en stor inverkan på sociala relationer (Thuesen, 2017). 
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Brister i språkliga kunskaper och om kulturella skillnader kunde således skapa hinder i 

tolkningen av andra anställdas intentioner. Trots sådana hinder kunde samarbete och 

kommunikation med andra anställda skapa broar till social kapitalbildning mellan etniska 

grupper (Thuesen, 2017). Thuesen (2017) skriver att småprat och socialt samtal är två 

konkreta språkliga manifestationer av sådana broar. Desto fler kollegor med landets etnicitet 

som umgicks med kollegor från en annan etnisk bakgrund desto fler broar byggdes mellan 

dem.  

Lusk, Terrazas & Salcido (2017) går vidare med tanken om hur kulturkompetens är 

viktigt i arbetet. I deras studie deltog 262 socialarbetare som beskrev sina erfarenheter av 

kulturkompetens och hur deras arbetsledare handskats med ämnet. Lusk, et.al (2017) skriver 

att de flesta av socialarbetarna kände att deras arbetsledare handskades med kulturkompetens 

på ett sätt som syftade till att öka kunskapen hos de anställda. Alla var eniga om att det 

behövdes en förbättring, men i vissa fall visade det sig att arbetsledare inte tog hänsyn till 

kulturella skillnader hos sina anställda ( Lusk et.al, 2017). Detta ledde enligt Lusk et.al  

(2017) till otrevliga arbetsplatser och ibland ledde det även till att kollegor lämnade 

arbetsplatsen på grund av diskriminering. Arbetsledare hade inte förstått vad som varit 

problemet då de kulturella skillnaderna var svåra att förstå fast än socialarbetaren tydligt 

kommunicerat varför denne känt sig diskriminerad. 

3.3 Sammanfattning   

Med hjälp av den tidigare forskningen kan vi se att kulturella skillnader har upplevts påverka 

kommunikationen på olika vis. Många inom en arbetsgrupp kanske inte ser det som ett stort 

problem, men erkänner att det kan leda till missförstånd eller att saker ses annorlunda 

beroende av vad man har för bakgrund. Dessa olikheter kan emellertid leda till att 

kommunikationsproblem uppstår mellan kollegor.  

Den tidigare forskningen som valts redogör olika upplevelser av kulturella skillnader 

och hur de kan påverka kommunikationen bland kollegor, men även hur kulturkompetens kan 

ändra dynamiken i kommunikationen på arbetsplatsen med kollegor och klienter. När det 

gäller tidigare forskning i svensk kontext är det viktigt att ha i åtanke att samhället ständigt 

förändras. Som vi tidigare förklarat ser situationen i Sverige annorlunda ut idag än vad den 

kanske gjorde för fem år sedan. Detta betyder således att resultatet för tidigare forskningen 

inte nödvändigtvis behöver vara aktuellt idag.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien. Vi kommer belysa olika 

områden som är relevanta för det vi önskar uppnå med vår undersökning.  

 

4.1 Kulturmöten 

Det finns ibland en övertro på kulturella förklaringar till konflikter mellan människor som 

kommer ifrån olika länder (Herlitz, 2003). Det som blir fokus i det hela är att vi mer eller 

mindre ser individer som representanter för sin kultur. Herlitz (2003) skriver att människor 

först och främst är sig själva och har i och med det egna förväntningar, brister, kvaliteter och 

erfarenheter. Vi är med andra ord inte våra kulturer, utan mer som kunskapsbärare. Det är 

viktigt att komma ihåg att kulturmöten inte äger rum i sociala vakuum (Herlitz, 2003). Det 

finns såklart skillnader mellan olika kulturer, men dessa skillnader behöver inte bli ett hinder i 

kommunikationen med andra. 

Kulturmötets kvaliteter och innehåll påverkas till stor del utav de inblandades 

personliga känslor och erfarenheter (Herlitz, 2003). Det vi känner och hur vi tolkar det någon 

annan säger och gör faller emellertid tillbaka i vår uppväxt. När vi är små lär vi oss hur vi ska 

interagera med andra genom socialisation med andra. Kulturella skillnader kan således ge oss 

mer kunskap om vi är öppna för det i vår interaktion med andra individer. När det gäller 

kulturella skillnader får emellertid kommunikationen en allt mer omfattande innebörd. En 

svenskfödd individ som växt upp i Sverige och lärt sig svenska normer och värderingar kan 

möta på svårigheter när den möter någon från en helt annan kultur. Som Herlitz (2003) 

nämnde så påverkas kulturmötet av individernas känslor och erfarenheter. Det blir därför 

viktigt att vara öppen för olikheter. Alla har vi olika erfarenheter. Vi bär även med oss våra 

värderingar och normer som vi lärt oss under uppväxten i socialisation med andra. En del av 

oss är födda i ett annat land där det råder en viss kultur medan en del av oss är född i ett annat 

land med en kultur helt skild från den först nämnde. Kulturella skillnader har emellertid blivit 

ett allt mer vardagligt fenomen i det svenska samhället. Det är inte ovanligt att människor från 

olika kulturer möts och socialiserar med varandra.  

När vi talar om invandrare från andra länder menar vi vanligtvis ickeeuropeiska 

människor (Eriksen, 2007). Enligt Eriksen (2007) sker detta även om till exempel finnar i 

Sverige och sydeuropéer i andra länder kan kategoriseras som invandrare med en egen kultur 

och egna värderingar. Denna kategorisering är komplex och det fortsätter att ske trots att 

medvetenheten om det ökar. I allmänhet är det bara de som uppfattas ha en väsentlig kulturell 
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skillnad som betraktas som invandrare (Eriksen, 2007). Kulturella skillnader baseras således 

inte på vårt utseende, men det tenderar att bli en slags kategorisering utifrån individens 

härkomst. Kulturella skillnader avspeglas emellertid i vårat sätt att agera och vara. Vi skapar 

och återskapar vår kultur genom interaktion och socialisering 

 

4.2 Kommunikationsmodeller 

När vi talar om kommunikation som teori så finns det i dagsläget ingen enhetlig 

kommunikationsteori (Eide & Eide, 2009). Enligt Eide och Eide (2009) har amerikanska 

forskare identifierat 15 olika definitioner av vad kommunikation är. Det blir därför svårt att 

helt definiera begreppet. Det finns också 40 olika definitioner av kommunikationsteori (Eide 

& Eide, 2009). Detta medför vissa svårigheter att förklara en enhetlig kommunikationsteori.  

Enligt Jesper Falkheimer och Mats Heide (2014) domineras forskningen utav fem olika 

pr-modeller som framställts utav James Grundig och hans kollegor under 1980- och 90-talet. 

Dessa är publicitetsmodellen, informationsmodellen, asymmetriska tvåvägsmodellen, 

spelmodellen och slutligen symmetrisk tvåvägsmodell. Publicitetsmodellen syftar till att sprida 

propaganda och är en envägsprocess som saknar sanningskrav. I denna modell finns endast 

kommunikation från sändaren till mottagaren vilket innebär att det som kommuniceras är 

avsett att sprida sändarens budskap oberoende av mottagens tolkning (Falkheimer & Heide, 

2014). Denna modell kan relateras till massmedias funktion att sprida information till 

allmänheten utan något sanningskrav. Informationsmodellen är inte lika fokuserad vid 

massmedia och exponering som publicitetsmodellen. Falkheimer och Heide (2014) förklarar 

denna modell som en typ av informationsspridning där sändaren beskrivs i form av en 

informatör som delar ut broschyrer till olika mottagare. Denna modell bygger således på en 

envägssanning och även här sker det en envägsprocess.  

Den asymmetriska tvåvägsmodellen beskrivs av Falkheimer och Heide (2014) som en 

strategisk modell som i princip innebär att sändaren intresserar sig mer för gensvar från 

mottagaren än vad de tidigare modellerna gör. I denna modell sker en tvåvägs process där det 

finns sanningskrav hos båda parter. Modellen bygger på ett feedbacksystem där 

kommunikationen förklaras som en enkätstudie (Falkheimer & Heide, 2014).  

Falkheimer och Heide (2014) beskriver den symmetriska tvåvägsmodellen som en 

dialogisk förståelse och att den bygger på grupp till grupp nätverk. Denna modell bygger på 

ett dialogideal där mottagare och sändare ses som två jämställda parter. Dialog skapas 

emellertid genom samtal och handlar om att kunna se värdet av varandras erfarenheter samt 
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att kunna se varandra som subjekt snarare än objekt (Falkheimer & Heide, 2014).  Falkheimer 

och Heide (2014) nämner att denna modell fått kritik eftersom den upplevts vara utopisk. 

Denna modell osynliggör mer eller mindre maktdimensioner mellan de parter som deltar i 

kommunikationen vilket Falkheimer och Heide (2014) menar är omöjligt i praktiken. Det 

förekommer alltid någon typ av maktassymetri, men hur den avspeglas i kommunikationen är 

olika.  

Alla försök till symmetrisk kommunikation är av vikt och allra helst i de situationer där 

det uppstått en konflikt (Falkheimer & Heide, 2014). Den slutliga modellen är spelmodellen. 

Denna modell förklaras som en kompromiss mellan asymmetri och symmetri och utgår från 

förhandling (Falkheimer & Heide, 2014). Denna modell utgår ifrån liknande aspekter som 

föregående modell där kommunikationen utgick ifrån att det fanns en konflikt. Genom att 

någon av parterna ger upp något på var sitt håll nås en ömsesidig förståelse (Falkheimer & 

Heide, 2014). 

De modeller som vi valt att utgå ifrån i vår tolkning och analys är således spelmodellen 

och den symmetriska tvåvägsmodellen. Dessa modeller rör de aspekter som blir av vikt i olika 

kommunikationssituationer där det kan ske att konflikter mellan parterna uppstår. I detta fall 

kan vi se konflikten som ett missförstånd mellan två parter där den ena parten kommer från en 

annan kultur än den andra.   

4.3 Perspektiv på kommunikation 

När vi talar om kommunikationsteori måste vi också tala om kommunikation i sig. 

Kommunikation är emellertid ett mycket komplext fenomen (Eide & Eide, 2009). Det finns 

många olika sätt att se och tolka olika företeelser. Enligt Eide och Eide (2009) kan ett visst 

perspektiv synliggöra vissa saker medan ett annat perspektiv döljer eller förbiser vissa saker. 

Det blir därför problematiskt att använda sig utav enbart ett perspektiv. Genom att vara öppna 

och bekanta sig med flera perspektiv kan exempelvis socialarbetare öka möjligheten att växla 

mellan dessa (Eide & Eide, 2009). Enligt Eide och Eide (2009) medför denna kunskap att vi 

kan läsa av vilket perspektiv vi ska använda i olika kommunikationssituationer. Eide och Eide 

(2009) nämner således en rad olika aspekter gällande kommunikation.  

Som vi nämnt ovan är kommunikation ett komplext fenomen. Ett perspektiv kan 

synliggöra något medan samma perspektiv kan dölja något annat (Eide & Eide, 2009). Om vi 

skulle välja ett perspektiv och hålla det som vårt enda skulle det kunna leda till att vi inte 

anammar andra kommunikationsperspektiv. Som Eide och Eide (2009) förklarar kan vår 

förmåga att nyttja flera perspektiv öka möjligheten att utveckla kunskaperna i att växla 
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perspektiv. Detta kan således också medföra att exempelvis socialarbetare kan byta perspektiv 

utifrån rådande situation. Eide och Eide (2009) kallar detta för perspektivism. Perspektivism 

innebär i stora drag att vi genom att växla mellan perspektiv kan upptäcka mer och samtidigt 

på en tydligare bild av vad som är väsentligt i en kommunikationssituation (Eide & Eide, 

2009). Det finns emellertid några olika perspektiv inom det som Eide och Eide (2009) kallar 

för perspektivism. Dessa är ett linjärt perspektiv, ett dialogiskt perspektiv, ett professionellt 

perspektiv, ett kulturperspektiv och ett system perspektiv. Dessa perspektiv kan således 

appliceras på olika kommunikationssituationer för att se på situationen ur olika synvinklar. 

Det linjära perspektivet är enligt Eide och Eide (2009) teknologiskt. Detta perspektiv ser 

kommunikation som något som sker rätlinjigt. Eide och Eide (2009) beskriver detta synsätt 

med hjälp av sändare, mottagare och budskap. Signalerna mellan dessa sker på den kortaste 

vägen mellan två punkter (Eide & Eide, 2009).  Denna modell är relativt enkel, dock kan den 

användas vid tolkning av olika kommunikationssituationer. Exempelvis när en socialarbetare 

säger till sin klient att den måste komma in med kontoutdrag innan det kan genomföras en 

beräkning varpå klienten svarar att den kommer in med det imorgon. Här blir socialarbetaren 

sändare och klienten mottagare samtidigt är budskapet relativt enkelt. Denna modell är, som 

vi tidigare nämnt, väldigt enkel vilket medför att den inte räcker till vid mer omfattande och 

komplicerade situationer (Eide & Eide, 2009). 

Dialogperspektivet är ett perspektiv som grundas i dialog vilket med andra ord innebär 

att detta perspektiv fokuserar på kommunikation som dialog (Eide & Eide, 2009). Tanken om 

dialog som en väg till insikt och tanken om betydelsen av självinsikt får här en allt mer 

omfattande innebörd (Eide & Eide, 2009). I kommunikationsteori av detta slag lägger vi fokus 

vid att en god kontakt förutsätter att båda parter deltar aktivt och svarar samt ger fortsatt 

kontakt och möjlighet att fortsätta dialogen. Eide och Eide (2009) nämner att detta perspektiv 

i stora drag fokuserar på turtagning. Detta perspektiv kan således vara till hjälp för att 

synliggöra att bra, hjälpande kommunikation består av två element (Eide & Eide, 2009). 

Exempelvis socialarbetare och klient eller socialarbetare och en annan socialarbetare. En bra 

respons svarar emellertid på det centrala i den andras budskap (Eide & Eide, 2009). 

Det professionella perspektivet, eller processperspektivet som det också kallas, bygger 

på en mer utvecklad och komplex dialog (Eide & Eide, 2009). Det sker en turtagning, men det 

finns någonting mer. Ett karaktärsdrag som finns i kommunikation i relationer är att den ofta 

är dynamisk (Eide & Eide, 2009). Detta perspektiv består emellertid av huvudsakligen två 

processer. Den ena processen består av samtalet, dialogen, orden som parterna växlar mellan 
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varandra och alla annat som utgör en verbal del i kommunikationen (Eide & Eide, 2009). Den 

andra processen är i korta drag allt som den första processen inte är. Det är med andra ord den 

icke verbala delen i kommunikationen (Eide & Eide, 2009). Detta perspektiv fokuserar 

således på den komplexa kommunikationen. Exempelvis en utförlig dialog mellan 

socialarbetare och en annan socialarbetare eller den mellan socialarbetare och klient där 

verbal och icke-verbal kommunikation äger rum. I dialogen byts budskap samtidigt som 

relation och emotion spelar sin roll (Eide & Eide, 2009). 

Det systemteoretiska perspektivet. Systemteori har enligt Eide och Eide (2009) haft stort 

inflytande på olika teorier inom kommunikation i relationer. I vissa sammanhang används 

systemteori som en förståelse av kommunikationssituationernas deltagare som deltagare i 

olika system. Varje system byggs i sin tur upp utifrån deltagarnas sätt att bidra till systemet 

och hur detta påverkar helheten (Eide & Eide, 2009). Om vi ska tillämpa detta perspektiv 

förutsätter det att vi definierar vilka personer som anses vara deltagare (Eide & Eide, 2009).  

Det sista perspektivet är det tvärkulturella perspektivet grundas i våra kulturella 

skillnader och hur de påverkar kommunikationen (Eide & Eide, 2009). I stora drag liknar 

detta perspektiv de tidigare nämnda perspektiven. Det som är viktigt utifrån detta perspektiv 

är de aspekter som rör kulturella skillnader. Detta perspektiv ger oss möjligheten att se hur 

kulturella skillnader kan påverka kommunikationen. Exempelvis mellan den svenske 

socialarbetaren och den utländske klienten eller mellan den utländske socialarbetaren och den 

svenske socialarbetaren.  

4.4 Tvärkulturellt perspektiv på kommunikation 

Utifrån ovanstående perspektivförklaringar har vi valt att belysa och använda ett perspektiv 

mer då det tar upp och benämner de områden som vi ämnat undersöka i vår studie. Det är det 

kulturella perspektivet. Det är först och främst tydligt för oss som författare att poängtera att 

elementen inom kommunikation är oberoende av vilken kultur vi har. Vi kan alla 

kommunicera på ett eller annat vis. Förmåga och vilja till exempel, intoning, empati, aktivt 

lyssnande, bekräftande kommunikation och tydlig förmedling av information gäller tvärs över 

kulturgränserna (Eide & Eide, 2009).  Det som blir avgörande är istället utmaningarna som 

kommer med språkskillnader, förståelse av olika kulturer och hur vi tolkar saker och ting. 

Eide och Eide (2009) nämner att det inte finns någon enighet om professionell 

kommunikation förutsätter kunskaper i andra kulturer. Detta kan troligtvis bero på att 

kommunikation normalt sett är individuellt inriktad (Eide & Eide, 2009). Även om det råder 
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kulturella skillnader ska dessa inte hindra kommunikationen, dock kan vi notera att det kan 

förekomma missförstånd och uppstå problem. 

Att förstå den andres språk och kultur är emellertid en förutsättning för god 

kommunikation (Eide & Eide , 2009). Enligt Eide och Eide (2009) förutsätter optimal 

kommunikation att vi har gemensamma kulturella referenser och förutsättningar. Med detta 

sagt innebär det inte att kommunikationen med någon från en annan kultur skulle vara mindre 

bra. Den kommunikativa utmaningen kan istället bestå av att leva sig in i den andres värld, bli 

bekant med den andres tecken och koder samt skapa en trygghet och ett klimat så vi kan 

kommunicera över kulturgränserna (Eide & Eide, 2009). 

Det verbala innehållet i kommunikationen spelar emellertid olika stor roll i olika 

kulturer (Eide & Eide, 2009). Inom vissa kulturer är språk och tal det som dominerar 

kommunikationen medan det i andra kulturer är kroppsspråk och gester som har största delen. 

Även om vi tror att vi känner till ordens innehåll är det inte helt säkert att vi förstår deras fulla 

innebörd (Eide & Eide, 2009). Förutom verbal kommunikation finns även icke-verbal 

kommunikation. Liksom de verbala bestäms också de icke-verbala koderna mycket av den 

kultur eller den samhällsgrupp inom vilken de har utvecklats (Eide & Eide, 2009). Våra 

kulturella koder är mer eller mindre olika och när dem är det kan tecken och signaler betyda 

helt skilda saker.  

Risk för feltolkningar och missförstånd kan uppstå i alla kommunikationssituationer, 

men när det gäller kommunikation mellan individer från två skilda kulturer tenderar detta att 

väcka en viss problematik. Detta grundas i våra ideal och värden (Eide & Eide, 2009). Den 

som behärskar ett språk kan också enligt Eide och Eide (2009) ha större makt i en 

kommunikation med en som inte gör det. Exempelvis en dialog mellan en svenskfödd 

socialsekreterare som är uppvuxen i Sverige och en utlandsfödd socialsekreterare som är 

uppvuxen i ett annat land. I denna situation kan de kulturella skillnaderna bli tydliga i språket 

och tolkningen mellan båda parter.  
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5. Metod 

I detta kapitel framställs valet av metod samt urval och population, genomförandet av 

datainsamling och bearbetning av data. Kapitlet avslutas med en metodologisk diskussion.  

5.1 Metodval  

I denna studie har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2008) 

byggs den kvalitativa ansatsen på en forskningsstrategi där fokus ligger mer på ord än på 

kvantifiering. Med andra ord ligger fokus vid vad som sägs och hur det sägs snarare än hur 

ofta det förekommer. Detta medför således att kvalitativ forskning är lämpad för att undersöka 

upplevelser och fånga respondenternas syn på det som studeras. Detta är också anledningen 

till att vi valt en kvalitativ metod då vi vill undersöka socialarbetares upplevelser av kulturella 

skillnader och hur dessa kan påverka kommunikationen mellan kollegor.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom vi valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi vill fånga socialarbetares 

upplevelser blir intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod. I denna studie har vi således valt 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Bryman 

(2008) handlar semistrukturerade intervjuer om en situation där intervjuaren har en 

uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd kan 

variera. Frågorna i semistrukturerade intervjuer brukar också enligt Bryman (2008) ha en mer 

allmän formulering vilket medför att svaren kan utvecklas genom att intervjuaren ställer 

följdfrågor utifrån vad som avgörs vara viktigt i svaren. Kvale & Brinkman (2014) förklarar 

också att semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som ett strukturerat frågeformulär där det 

finns inslag av ett vardagligt samtal. Anledningen till att vi valt att använda oss utav 

semistrukturerade intervjuer är således för att denna typ av intervju ökar möjligheten för mer 

nyanserade och djupgående svar. Eftersom vi vill fånga socialarbetares upplevelser av hur 

kulturella skillnader kan påverka kommunikationen blir denna datainsamlingsmetod att 

föredra.  

5.3 Intervjuguide 

Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide med sju öppna frågor. Enligt Bryman (2008) 

medför öppna frågor både för- och nackdelar. Det som kan bli en nackdel med öppna frågor är 

att svaren blir mångfasetterade och utsvävande. Detta undveks genom att vi innan intervjun 

genomförde en förklaring kring vad vi menade med vissa begrepp som skulle nämnas under 
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intervjun. Frågorna i vår studie utgick ifrån studiens syfte och frågeställning och frågorna var 

formulerade på ett sådant sätt att vi som intervjuare gavs möjlighet att utveckla frågan med en 

följdfråga utifrån det svar som respondenten gav (se bilaga 2). Eftersom vi ville vara säkra på 

att våra frågor var formulerade på ett begripligt sätt genomförde vi en testintervju. Efter 

testintervjun omformulerades en del utav frågorna då de uppfattats som krångliga och svåra 

att förstå av vår testperson.  

5.4 Urval  

Populationen i studien består av socialarbetare som jobbar inom kommunal socialtjänst. 

Eftersom vi ville undersöka upplevelser hos socialarbetare som hade någon form av kunskap 

kring ämnet använde vi oss inledningsvis av ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2008) 

handlar målinriktade urval i huvudsak om att välja ut enheter som har en koppling till de 

forskningsfrågor som har formulerats. Efter några försök att nå ut till deltagare utan respons 

blev vi istället tvungna att kontakta personer i vårat eget nätverk för att få tag i personer som 

ville delta i studien. Det som följde av detta var således att våra respondenter valdes ut genom 

ett så kallat snöbollsurval. Enligt Bryman (2008) är snöbollsurval ett slas bekvämlighetsurval.  

Snöbollsurval kännetecknas i att forskaren initialt får kontakt med ett mindre antal människor 

som är av relevans för undersökningen och använder därefter dessa personer för att komma i 

kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2008). Genom våra bekanta fick vi således 

reda på vart vi kunde vända oss och utifrån detta sändes informationsbrevet ut till 

enhetscheferna vid respektive kontor.  

Inledningsvis sökte vi totalt åtta respondenter. Detta var för att vi ville ha relativt stor 

mångfald och få med så mycket upplevelser som möjligt trots att vi hade en begränsad tid på 

oss att genomföra studien. Efter att vi fått svar hamnade vi således vid totalt sju respondenter 

där fyra kom ifrån en kommun och tre från en annan. Våra respondenter hade olika etnicitet 

och var blandade kvinnor och män i olika åldrar. Huruvida respondenterna var svenskfödda 

eller inte lade vi inte så stort fokus vid eftersom det inte ansågs vara relevant utifrån studiens 

syfte.  

5.5 Genomförandet av datainsamling  

Inför våra intervjuer bad vi respondenterna bestämma vart och när vi skulle hålla intervjun. 

Anledningen till att respondenterna själva fick bestämma vart intervjun skulle äga rum var för 

att låta respondenterna bestämma en miljö där de kände sig bekväma. Det är viktigt att kunna 

anpassa sig efter personen som blir intervjuad (Bryman, 2008).  Dels för att respondenten ska 
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kunna känna sig bekväm under intervjun och dels för att vi som författare ska få en chans att 

få sanna svar från våra respondenter. Bryman (2008) skriver att det kan bli svårt för 

respondenten att prata om vissa saker om denne inte känner sig bekväm. Detta ledde således 

till att fyra av våra respondenter valde att genomföra sina intervjuer på kontoret, en valde att 

genomföra sin intervju på ett café och två valde att genomföra sina intervjuer via telefon. 

Alla intervjuer blev inspelade med hjälp utav en mobilapplikation. Inledningsvis 

förklarades studiens syfte och de begrepp som skulle nämnas under intervjun. Detta gjordes 

för att undvika att något skulle missuppfattas eller vara obegripligt. Ingen utav intervjuerna 

blev påverkade av yttre störningsmoment som exempelvis höga ljud eller ringande telefoner. 

En del utav respondenterna ställde frågor under intervjuerna, men det var inget som hindrade 

intervjun från att fortsätta. Efter intervjun informerade vi respondenterna om att vi skulle 

skicka transkriberingen av respektive intervju för att få den enskilde respondentens 

godkännande innan vi använde oss utav materialet. Detta är vad Bryman (2008) kallar för 

respondentvalidering. Samtliga av våra respondenter samtyckte till vad som stod i 

transkriberingarna och ingen ville redigera något i sina utsagor.  

5.6 Databearbetning och analys  

Empirin bearbetas med hjälp utav en tematisk analys. En tematisk analys kännetecknas av att 

forskaren kodar transkriberingen för att bilda kategorier eller teman (Bryman, 2008). Det vi 

gjorde var att tillsammans läsa igenom våra transkriberginar för att försöka koda materialet. 

Vi kom fram till att det fanns tre olika teman som var återkommande i respondenternas svar. 

Dessa var den mångkulturella arbetsplatsen, kulturella skillnader och effekten dessa har på 

kommunikationen, och för- och nackdelar med kulturella skillnader. Utifrån dessa teman 

valde vi sedan att dela upp svaren i sex subteman för att belysa olika områden som 

respondenterna nämnt i sina intervjuer. Dessa subteman var upplevelsen av att arbeta i en 

arbetsgrupp med kulturella skillnader, upplevelser av kulturella skillnader i 

kommunikationen, en känsla av trygghet och dess betydelse i kommunikationen, kontextuella 

språkskillnader och dess betydelse för kommunikationen, nackdelar med kulturella skillnader 

i kommunikationen och fördelar med kulturella skillnader i kommunikationen.  

 

5.7 Metodologisk diskussion  

I detta avsnitt förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och äkthet. Vi kommer även lyfta 

en etisk diskurs om vår studie och redogöra hur den uppfyller de forskningsetiska principerna.  
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5.8 Tillförlitlighet och äkthet  

Eftersom vi valt att genomföra en kvalitativ studie kommer vi redogöra för hur vår studie 

uppfyller kraven för tillförlitlighet och äkthet. Enligt Bryman (2008) ska en studie kunna 

uppnå fyra kriterier för att den ska vara tillförlitlig. Dessa kriterier är överförbarhet, 

trovärdighet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera.  

Kriteriet för trovärdighet uppnås genom att respondenterna ges möjlighet att bekräfta 

det som sagts och att det som sagts representerar vad dem menar (Bryman, 2008). I vår studie 

har vi uppnått kriteriet för trovärdighet genom att vi låtit empirin genomgå 

respondentvalidering. Med andra ord uppfylldes detta genom att vi skickade transkriberingen 

av respektive intervju till respektive respondent. Kriteriet för överförbarhet medför enligt 

Bryman (2008) en del svårigheter när vi genomför kvalitativa studier. Urvalet i vår studie 

representerar således bara en väldigt liten del utav populationen. Genom att redogöra för alla 

steg som tagits under forskningsprocessen kan vi försäkra läsaren om vad det är som har 

undersökts (Bryman, 2008). I vår studie uppfyller vi således kriteriet för överförbarhet genom 

att vi utförligt redogör urvalet samt den kontext vi valt att undersöka.  

Kriteriet för pålitlighet uppnås genom att studien görs följbar (Bryman, 2008). Detta 

innebär således att studien måste vara transparent och precis som för kriteriet för 

överförbarhet måste vi redogöra för de steg som tagits under forskningsprocesen. Genom att 

redogöra för samtliga av de steg som genomförts under forskningsprocessen har vår studie 

uppnått kriteriet för pålitlighet. Kriteriet för att styrka och konfirmera uppnås genom att 

forskaren visar att dennes egna värderingar och åsikter inte påverkat utförandet (Bryman, 

2008). Ingen kan egentligen vara helt objektiv, men om en forskare kan bevisa att denne 

handlar i god tro så kan kriteriet för att styrka och konfirmera uppnås. Inför och under vår 

studie har vi som författare försökt att hålla oss objektiva och ha en självkritisk anda. Vi har 

även varit observanta i den bemärkelsen att våra egna värderingar och åsikter inte skulle spela 

in i framställningen utav resultatet. Genom att hålla en objektiv syn och vara självkritiska har 

således kriteriet för att styrka och konfirmera uppnåtts i vår studie.  

Äkthet inom kvalitativ forskning handlar om att studien ska ge en rättfärdig bild av det 

som undersökts och de som deltagit i undersökningen (Bryman, 2008). Genom att redogöra 

för urvalet och det vi ämnat undersöka har vi gett en rättfärdig bild utav vad som undersökts 

och vilka som deltagit i undersökningen.  
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5.9 Etik  

Eftersom vår studie syftar till att undersöka hur socialarbetare upplever att kulturella 

skillnader påverkar kommunikationen mellan kollegor har vi diskuterat huruvida 

respondenterna skulle kunna påverkas av att prata om sina upplevelser. Vi fyllde även i en 

blankett för etisk självgranskning. Utifrån blanketten framkom vi till att samtal kring 

upplevelser av kulturella skillnader kanske kunde väcka traumatiska minnen till liv, där av 

anledningen till att denna ruta kryssades för i alternativet ”tveksamt” (se bilaga 3). Efter 

diskussion med vår handledare kom vi fram till att vi motverkar att traumatiska minnen väcks 

genom att vi tydligt förklarar vad studien går ut på. Utöver blanketten för etisk 

självgranskning finns det etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till inom forskning 

därför har vi valt att lyfta Brymans (2008) förklaring av de etniska principerna och koppla 

dessa till vår studie. De etiska principerna som Bryman (2008) nämner är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagare i studien om 

syftet med studien, hur den kommer att genomföras samt att deltagandet är frivilligt (Bryman, 

2008). Genom att respondenterna i vår studie gavs både skriftlig och muntlig information om 

vad studien skulle handla om samt hur den skulle genomföras uppfylldes detta krav. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien ska ges möjligheten att bestämma över sin 

medverkan (Bryman, 2008). Detta krav uppfylldes dels genom att deltagandet i vår studie var 

frivillig och dels genom att respondenterna gavs möjligheten att avbryta sitt deltagande om de 

av någon anledning skulle känna att dem inte ville delta längre.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Bryman, 2008). Detta innebär exempelvis att deltagare som vill vara 

anonyma förblir anonyma. Respondenterna i vår studie var anonyma, men vi valde att ge dem 

fingerade namn för att underlätta för läsarna. Konfidentialitetskravet uppfylls i vår studie 

genom att respondenterna förblir anonyma och när deras svar används är dem citerade med 

fingerade namn. Den sista principen är nyttjandekravet och denna princip innebär att uppgifter 

som hämtats in för avsedd studie endast används för den studien och inget annat (Bryman, 

2008). Genom att informera våra respondenter om att deras svar endast skulle användas i vår 

studie samt att de inspelningar vi gjort skulle raderas efter studien avslutats uppfyllde vi detta 

krav.  
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Resultatet presenteras i en tematisk analys 

utifrån tre olika grundteman. Dessa grundteman är i sin tur uppdelade i sex olika subteman 

som framställts utifrån vad som framgått i kodningen utav resultaten.  

6.1 Respondenter 

I denna studie har vi valt att avidentifiera alla respondenter, men för att göra läsningen lättare 

har vi gett respondenterna fiktiva namn. Respondenterna har fått namnen Hanna, Frida, 

Haidar, Mohammed, Alexandra, Mirelle och Nina. Respondenterna hade också olika etniska 

tillhörigheter, men eftersom vi inte vill riskera att röja någons identitet nämner vi kort vilka 

etniciteter som förekom bland våra deltagare utan att koppla dem till respektive respondent. 

De etniciteter som fanns representerade bland våra respondenter var således svensk med 

svensk bakgrund, icke-svensk med syriansk bakgrund, icke-svensk med irakisk bakgrund, 

icke-svensk med afghansk bakgrund samt icke-svensk med eritreansk bakgrund. 

6.2 Den mångkulturella arbetsplatsen 

Innan vi ska svarar på våra frågeställningar om hur socialarbetare upplever kulturella 

skillnader påverkar kommunikationen samt vilka upplevda för- eller nackdelar som finns med 

kulturella skillnader är det av vikt att först etablera att socialarbetarna ens upplever att det 

finns några kulturella skillnader på arbetsplatsen Detta gör vi således genom att redogöra för 

resultaten för vår första frågeställning.  

 

6.2.1Upplevelsen av en arbetsgrupp med kulturella skillnader  

Samtliga utav våra respondenter berättade hur de upplevde sin arbetsgrupp. De berättade hur 

de upplevde att det fanns kulturella skillnader och gav exempel på hur dessa skillnader yttrade 

sig inom arbetsgruppen. Några respondenter berättade hur de upplevde kulturella skillnader 

genom att berätta att det fanns anställda inom arbetsgruppen som kom från andra länder.  

Jo men asså på min arbetsplats det finns alltså människor från olika länder... det är många från 

Balkan länderna sen är det några svenskar. Men det är ändå... Det finns skillnader men jag tror 

det är det som är styrkan i vår grupp att vi har människor från med olika bakgrunder 

(Mohammed, intervju).  

Jag tycker vi har en väldigt blandad grupp med inslag från olika kulturer, man lär sig så mycket 

och det är så intressant. Jag tycker det märks på när man sitter i lunchrummet och man ser 
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olika maträtter som är olika och det är så intressant. Sen lär man sig så mycket när man 

diskuterar saker vid fikat. Så jag skulle nog säga att vi har en beblandad kultur (Hanna, 

intervju).  

Vi har en enhetschef som kommer från ett annat land, vi har också en annan socialsekreterare 

eller handläggare som är också från ett annat land i alla fall på dem korridorer jag jobbar på. 

Det finns några som kommer från andra länder (Nina, intervju). 

De svenska respondenterna berättade om sina icke-svenska kollegor och förklarade att de 

upplevde att det fanns kulturella skillnader mellan dem i den bemärkelsen att de icke-svenska 

kollegorna kom från ett annat land. De svenska respondenterna berättade också att de upplevt 

hur kulturella skillnader yttrat sig i arbetsgruppen via samspelet i fikarummet där kollegor 

haft olika maträtter och diskuterat olika samtalsämnen. De icke-svenska respondenterna 

berättade istället att dem själva var ett bidrag till den kulturella skillnaden på arbetsplatsen. En 

utav våra respondenter berättade hur hennes sätt att prata och vara samt hennes etnicitet blev 

något som representerade hennes kultur. Respondenterna gav således en nyanserad bild över 

hur de upplevde kulturella skillnader i arbetsgruppen och de berättade också hur dessa 

skillnader blev tydliga i kommunikationen utifrån kollegans etnicitet och språk. 

6.3 Kulturella skillnader och effekten den har på kommunikationen  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för resultaten vi fått i den andra frågeställningen som 

handlar om hur socialarbetarna upplever att kulturella skillnader kan påverka 

kommunikationen mellan kollegor.  

6.3.1 Upplevelser av kulturella skillnader i kommunikationen 

Samtliga av våra respondenter beskrev hur de upplevde att kulturella skillnader påverkade 

kommunikationen på olika sätt. En del berättade att kulturella skillnader i språket var vanliga 

och att de ofta kunde leda till missförstånd. En utav våra icke-svenska respondenter berättade 

hur hon upplevde att hon ibland försvenskade sitt sätt att prata för at undvika missförstånd. 

Flertalet av de svenska respondenterna berättade om hur språkliga skillnader kunde leda till 

att en icke-svensk kollega blev missförstådd. Några av respondenterna berättade hur de 

kulturella skillnaderna också kunde vara tydliga i bemötandet av kollegor.  

[…] man kanske kan missförstå varandra för att man inte pratar samma språk fast än man 

pratar samma språk. Man tänker kanske på samma sätt men man förmedlar det på ett annat 

sätt. […] (Alexandra, intervju). 
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Ja om den har betydelse? Ja kanske absolut för att ibland när jag pratar, om jag tänker någon 

tanke på arabiska och vill ställa ut den så det kan missuppfattas ibland och det är viktigt att 

man är försiktig vad man säger kanske göra det till för svenskt. […](Nina, intervju). 

Jag skulle nog säga att man är övertydlig, man vill verkligen göra sig förstod och man kan väl 

uppfattas som lite rak och lite hård och taggig sådär. Men vill verkligen att budskapet kommer 

fram. Det skulle jag nog kunna säga och då kan det bli sådär att man uppfattas som lite bossy 

eller hur ska förklara att man ger order men det inte det man menar utan man tänker mer 

istället för att slå in paketet fint så ger man paketet som man har det liksom.[…] (Haidar, 

intervju) 

Respondenterna berättade om hur de upplevde kulturella skillnader i kommunikationen med 

kollegor. Många av våra respondenter nämnde kulturella skillnader i språk och handling. 

Många av de svenska respondenterna berättade hur de kunde uppfatta icke-svenska kollegor 

som raka och nästan aggressiva i sitt sätt att kommunicera. Ett återkommande ämne hos de 

icke-svenska respondenterna var också att dem upplevde att dem uppfattades fel av sina 

svenska kollegor. En av de icke-svenska respondenterna berättade hur han upplevt att han 

hade behövt vara övertydlig för att göra sig förstådd bland de svenska kollegorna. En utav de 

svenska respondenterna berättade hur hon upplevt att kulturella skillnader i språket hade 

påverkat kommunikationen och förklarar att hennes kollega sagt en sak och hon en annan fast 

än det menat samma sak. Respondenterna gav nyanserade svar kring hur de upplever 

kulturella skillnader i kommunikationen med sina kollegor. Det som blev mest framträdande 

vad skillnader i språket och hur kollegor kunde bli missuppfattade utifrån att det fanns 

skillnader i hur man pratade.  

6.3.2 En känsla av trygghet och dess betydelse för kommunikation 

Flera av våra respondenter som var icke-svenska berättade att de kände en form av trygghet 

och en större acceptans hos andra icke-svenska kollegor. De berättade om hur det var när dem 

var nyanställda och hur de oftast hade kommunicerat med kollegor med samma eller liknande 

bakgrund. En del av våra icke-svenska respondenter berättade också att de upplevde en form 

av trygghet i att de besatt kunskaper om sin kultur. De icke-svenska respondenterna berättade 

hur deras svenska kollegor kunde komma till dem med frågor rörande klienter som också varit 

icke-svenska och att detta medfört en känsla av trygghet i arbetsrollen. 

När vi pratar om arbetet jag och min landsman då blir det ofta så att det blir på svenska då och 

de flesta är väl ändå, de klarar av att prata och skriva och så och föra sin talan när det kommer 

till språket så att säga. Att man kan ett annat språk eller att man har en annan etnisk bakgrund 
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tror jag inte har en så jätte stor inverkan men kan nog handla mer om psykologiska grejer 

såsom att man känner sig trygg med andra människor som är lik en själv. […] (Haidar, intervju) 

[…] Jag som exempelvis kommer från ett annat land, har haft en annan uppväxt än den vanliga 

svenska uppväxten om man säger så. Så jag har ju tagit del av båda världar eller vad man 

säger. Jag vet hur det är att kanske komma som invandrare till Sverige och leva med andra 

kulturer, kunna anpassa sig till det svenska samhället och vad det finns för skillnader.[…] 

(Frida, Intervju) 

De icke-svenska respondenterna berättade hur deras upplevelser av trygghet kunde främja 

kommunikation med andra kollegor. Respondenterna berättade hur de inledningsvis velat 

hålla sig till kollegor med liknande bakgrund för att det var lättare att kommunicera med 

någon som kunde det egna språket. Enligt några av våra respondenter är det viktigt att känna 

en viss trygghet när man är ny inom en arbetsgrupp. Våra respondenter ser också att kulturella 

skillnader inte alltid ses som ett hinder, utan snarare som ett bidrag till kunskap. Några av de 

svenska respondenterna berättade hur de använt sig utav kunskap de fått från sina icke-

svenska kollegor när de skulle ha samtal med klienter från en annan kultur en sin egen.  

6.3.3 Kontextuella språkskillnader och kommunikation 

Respondenter berättade hur kulturella skillnader kunde orsaka missförstånd i olika kontexter. 

En utav de svenska respondenterna berättade exempelvis hur hon uppfattat sin icke-svenska 

kollega helt fel utifrån rådande kontext. Samtidigt kunde våra icke-svenska respondenter 

berätta hur liknande händelser lett till missförstånd och frustration. En av de icke-svenska 

respondenterna berättade även hur han varit rädda att ”trampa någon på tårna” och därför låtit 

bli att skämta om vissa saker vid olika tillfällen.   

  […] Så säger hon att ”ja men dehär gäller han och det är kris” och jag bah jaha… det är kris. 

Jag blev ju jättestressad för jag trodde att det var kris. [...] men hon menade att han hade haft 

ett hyreskontrakt på att han hade sagt att han skulle få en bostad via kris, så det var ju det som 

var hela grejen. […] (Alexandra, intervju). 

[…] Man är lite mer rädd att trampa någon på tårna om man pratar med en svensk man tänker 

sig för lite extra. På hur man ska skämta. Man är rädd att de ska ta illa upp. […] (Mohammed, 

intervju) 

Samtliga av våra respondenter kunde berätta om hur upplevda skillnader i kommunikationen 

kunde vara kontextbundna. En del utav respondenterna berättade hur de misstolkat sina 

kollegor i olika kontexter samtidigt som en annan del utav respondenterna kunde berätta hur 
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de varit försiktiga med vad dem sagt och gjort för att undvika att något skulle misstolkas i 

rådande situation.   

6.4 För- och nackdelar i kommunikationen mellan kollegor 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi fått för frågeställning tre. Detta 

område innefattar de upplevelser som våra respondenter har berättat om när det gäller för- 

eller nackdelar med kulturella skillnader i kommunikationen med kollegor. 

6.4.1 Nackdelar med kulturella skillnader i kommunikationen 

Respondenterna berättade om hur de upplevde att det fanns nackdelar med kulturella 

skillnader och att det kunde uppstå hinder i kommunikationen med deras kollegor utifrån 

aspekter kring kulturella skillnader. Ett återkommande ämne hos våra icke-svenska 

respondenter var hinder som uppstod då de skulle utrycka sig verbalt. De berättade hur det 

upplevde att det svenska språkets uppbyggnad var komplex och hur meningsbyggnad och 

ordval fick en inverkan på hur de skulle framställa sig i kommunikation med sina svenska 

kollegor. En utav våra icke-svenska respondenter berättar att det svenska språket är byggt på 

ett sådant sätt att om ett ord i ordföljden är felformulerat kan hela meningen tappa sin 

innebörd i sammanhanget.  

[…] Om man pratar på ett visst sätt och man kan inte alltid uttrycka sig och jag tycker 

att svenska språket är uppbyggt om du säger ett ord fel så blir hela meningen fel men 

säger du ett ord fel i exempelvis arabiska förstår du iallafall helheten. Så har man 

språksvårigheter så är det väldigt svårt att uttrycka sig så det är så lätt hänt för en 

svensk arbetskollega att missförstå det man säger. Du behöver prata på ett korrekt sätt 

med korrekt ton och korrekt formulering […] (Mirelle, intervju). 

Flertalet av våra icke-svenska respondenter upplevde således att språkskillnader kunde bidra 

till att kommunikationen brast.  De svenska respondenterna kunde även de berätta om hur de 

upplevt att kommunikationen brustit till följd av skillnader i språket. En del utav de svenska 

respondenterna berättade således hur kulturella skillnader i språket kunde medföra att det 

ibland uppstod hinder i kommunikationen med de icke-svenska kollegorna. De nackdelar och 

hinder som både de svenska och de icke-svenska respondenterna berättade om var hur de 

kulturella skillnaderna kunde leda till missförstånd och feltolkning.  

6.4.2 Fördelar med kulturella skillnader i kommunikationen 

Respondenterna berättade om olika fördelar med kulturella skillnader i kommunikationen. En 

del av de svenska respondenterna berättade att det lärt sig hur det skulle bemöta individer från 
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andra kulturer av sina icke-svenska kollegor. De berättade att deras icke-svenska kollegor gett 

dem kunskaper i hur de kunde bemöta andra kollegor, men också klienter som var icke-

svenska. En utav våra icke-svenska respondenter berättade också att kunskapen om en annan 

kultur kunde bidra till ett annat sätt att tänka. Samma respondent berättade också att han 

trodde att det hade varit tråkigt om alla tänkte likadant. En utav våra svenska respondenter 

berättade om arbetsklimatet och hur kulturer i arbetssättet kunde förändras utifrån kulturella 

skillnader. Hon förklarade att en del som jobbat på kontoret under en längre tid hade ett visst 

sätt att arbeta och tänka medan de nyanställda från en annan kultur kom in i arbetsgruppen 

med ett annat sätt att se på saker.   

Ja absolut, speciellt nu när vi har ett väldigt mångfaldigt samhälle med människor från andra 

kulturer speciellt i storstäderna. Då krävs det verkligen att det finns en form av förståelse över 

hur andra människor tänker och speciellt i en myndighet som tjänsteman på socialkontor. Då 

behöver man verkligen ha någon form av koll på vad som försiggår. och vad andra människor 

tänker och vad de har för värderingar och varför de gör på ett speciellt sätt eller varför de inte 

gör någonting liksom (Haidar, intervju).  

 […] jag tror att kulturella skillnader gör att man tänker annorlunda man kanske är uppväxt 

med annorlunda bakgrunder och har olika tänk. jag tror därför det blir en styrka att folk tänker 

olika så jag tror det hade varit tråkigt om alla hade tänkt likadant så jag tror det är en styrka 

absolut (Mohammed, intervju). 

Respondenterna berättade hur kulturella skillnader kunde vara till fördel i den bemärkelsen att 

skillnaderna ses mer som en källa till kunskap än som ett hinder. Samtliga av våra 

respondenter berättade att kunskaperna de fick från sina kollegor gynnade det sociala arbetet 

och kommunikationen mellan kollegor. De svenska respondenterna berättade om hur de 

kunnat använda sig av andra sätt att se på olika situationer utifrån vad de lärt sig från de icke-

svenska kollegorna.  
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7. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter.  

7.1 Studiens relation till tidigare forskning 

Vi har tidigare nämnt en studie gjord av Kamali (2002) där han nämner den mångkulturella 

arbetsplatsen. Studien visade hur en socialarbetare beskriver bemötande och att det till en 

början var instabilt samt att denne inte blev mottagen med öppna armar (Kamali, 2002).  

Denna information har vi även fått från våra respondenter. Respondenterna gav exempel där 

de berättade om olika situationer då de känt hur de till en början inte varit delaktiga i 

arbetsgruppen. Kamali (2002) skrev även om aspekter kring kulturella skillnader och den 

upplevda tryggheten av att ha någon med samma bakgrund på sin arbetsplats. Studien visade 

att det fanns en känsla av att känna sig tillfredsställd som socialsekreterare med 

invandrarbakgrund då det redan på arbetsplatsen fanns personer med invandrarbakgrund 

(Kamali, 2002). En deltagare i Kamalis (2002) studie beskriver hur det var lättare att komma 

in som icke-svensk när det redan fanns andra icke-svenskar på arbetsplatsen och hur detta 

hade underlättat kommunikationen. Detta berättar även våra respondenter då de själva upplevt 

att de varit lättare att kommunicera med socialarbetare med liknande eller samma bakgrund 

som de själva.  

Våra respondenter nämnde också de språkliga skillnaderna och deras inverkan på 

kommunikationen. I Ogbonna och Harris (2006) studie nämner de som vi tidigare nämnt 

kommunikation och hur kunskaper i det nya språket tenderade att utveckla social tillhörighet 

och vänskap. Utifrån aspekter kring kommunikation och kunskaper i det nya språket kan vi 

således koppla detta till våra respondenter. De svar vi fick från respondenterna handlade 

således om hur kunskaper i det nya språket och att det fanns kollegor med liknande etnicitet 

kunde bidra till ökad känsla av trygghet. Detta kunde också enligt respondenterna bidra till 

ökade möjligheter för kommunikation mellan kollegor som var svenskar eller icke-svenskar. 

En annan aspekt som togs upp i Ogbonna och Harris (2006) studie var hur skillnader i 

bemötandet av anställda från en annan etnisk bakgrund kunde skapa frustration. Vissa av de 

anställda som tillhörande landets etnicitet förstod problematiken och kände medlidande för de 

anställda som var invandrare (Ogbonna & Harris, 2006). Samtidigt fanns det anställda som 

tillhörde landets etnicitet som berättade att det var självklart att de blev missförstådda då de 

anställda med annan etnisk bakgrund ofta kommunicerade med varandra på sitt eget språk. 
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Våra icke-svenska respondenter berättade exempelvis hur de föredragit att kommunicera med 

kollegor av samma etnicitet eller liknande bakgrund då dem varit rädda att bli missförstådda 

av sina svenska kollegor. De svenska respondenterna berättade hur de istället upplevde att de 

icke-svenska kollegorna kunde prata på ett visst sätt och att detta kunde leda till missförstånd 

utifrån vad som blev sagt och hur det framställdes. Dessa upplevelser sågs således inte som ett 

problem utan snarare som något som var en del av en process att komma in i arbetsgruppen.  

Kommunikation mellan kollegor var något som var återkommande i Eilands (2001) 

studie som vi nämnt i vårt kapitel om tidigare forskning. Syftet med Eirlands (2001) studie 

var att undersöka kulturell mångfald och dess betydelse när det kom till interpersonell 

internkommunikation i mångkulturella organisationer. Eirland (2001) skrev att de som deltog 

i studien hade berättat att de kunde se språket som ett problem, men att det kunde skilja sig åt 

i praktiken. Våra respondenter berättade om hur språket kunde påverka kommunikationen 

utifrån vad som blev sagt och på vilket sätt. Detta sågs dock inte som ett allt för omfattande 

problem av våra respondenter då flertalet av respondenterna förklarade att de upplevda 

språkskillnaderna gick att arbeta sig runt genom att föra en dialog. Eirland (2001) skrev också 

att om kommunikation ska vara effektivt i sammanhang där mångkultur finns måste det börja 

med en förändring i attityden. Flera av de anställda i organisationerna beskrev således att de 

utvecklats och lärt sig kommunicera tillsammans med sina kollegor medan andra beskrev att 

de känt att kommunikation är något som sker naturligt (Eilard, 2001). Våra respondenter 

berättade genomgående att det fanns risk för missförstånd och misstolkningar utifrån de 

kulturella skillnaderna som de upplevde fanns i språket samtidigt som det mesta kunde lösas 

genom diskussion och dialog.  

Thuesen (2017) tar som vi tidigare nämnt upp hur förståelsen och ökad kompetens i 

kultur samt språk kan skapa broar i kommunikationen mellan arbetare. Studien resulterade i 

att kommunikationsproblem på arbetsplatser har en liten inverkan på slutförandet av 

arbetsuppgifter, men en stor inverkan på sociala relationer (Thuesen, 2017). Våra 

respondenter nämner detta brobygge när de pratar om etableringen i arbetsgruppen. En del av 

våra respondenter beskrev hur de inledningsvis tydde sig till kollegor med samma härkomst 

och språk som dem själva. Detta är något som kan komma att påverka de olika sociala 

relationerna inom arbetsgruppen på olika vis. Thuesen (2017) nämnde också att desto mer 

kollegor med olika etnicitet som umgås och försöker förstå varandras kulturer samt 

”småpratar” desto mer broar byggs mellan dem. En av våra respondenter förklarade det som 

att det till en början var svårt att skämta och kommunicera fritt med kollegor utav svensk 
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härkomst för att han inte ville trampa dem på tårna. Respondenten berättade också att det efter 

ett tag byggdes relationer med andra kollegor genom etableringen av en allt mer fungerande 

kommunikation.  

Vi kommer avslutningsvis nämna Lusk, Terrazas & Salcido (2017) studie där de som vi 

tidigare nämnt går vidare med tanken om hur kulturell kompetens är viktig i arbetet. 

Kulturkompetens får således en väldigt stor innebörd när arbetarna rör sig inom arbetsplatsens 

olika sociala skikt. I Lusk, et.al (2017) studie beskriver deltagarna sina erfarenheter av 

kulturkompetens och hur deras arbetsledare har handskats med ämnet. Just arbetsledare och 

deras roll var inget som våra respondenter nämnde särskilt mycket om. Istället berättade de 

om hur arbetsklimatet och språket kunde påverka utvecklingen av kulturkompetens. Våra 

respondenter berättade också om exempel på hur deras ord missuppfattats eller hur de själva 

missuppfattat eller misstolkat andra. Utifrån detta blir det således viktigt att de anställda inom 

en mångkulturell arbetsgrupp besitter en viss kulturkompetens för att det ska finnas en 

fungerande kommunikation. Många av våra respondenters svar stämmer väl överens med det 

som vår tidigare forskning nämner.  

7.2 Studiens relation till de teoretiska utgångspunkterna 

I våra teoretiska utgångspunkter lyfter vi olika aspekter rörande kommunikationsteori. Vi 

nämner Eide och Eides (2009) teori om perspektivism. Om vi använder oss utav denna 

förklaring och lägger fokus på att applicera det tvärkulturella perspektivet kan vi koppla 

denna studie till kommunikationsteori. Som vi tidigare nämnt i våra teoretiska utgångspunkter 

finns det också olika modeller för kommunikation. De modeller som vi valt att utgå ifrån i vår 

tolkning och analys är således spelmodellen och den symmetriska tvåvägsmodellen. Detta 

perspektiv och dessa modeller rör som vi tidigare nämnt de aspekter som blir av vikt i olika 

kommunikationssituationer där det kan ske att hinder i kommunikationen mellan parterna 

uppstår utifrån upplevda kulturella skillnader.  

Alla försök till symmetrisk kommunikation är av vikt och allra helst i de situationer där 

det uppstått en konflikt (Falkheimer & Heide, 2014).  Symmetrisk kommunikation och den 

nämnda konflikten som kan uppstå kan således kopplas till våra respondenter och deras 

resonemang kring upplevda kulturella skillnader i kommunikationen. Vidare använder vi oss 

av Falkheimer och Heide (2014) förklaring av spelmodellen där de beskriver spelmodellen 

som en kompromiss mellan asymmetri och symmetri. När det gäller kommunikation utifrån 

spelmodellen kan vi således applicera detta på den upplevda konflikten i en 

kommunikationssituation. Konflikten ses i detta sammanhang som det motstånd eller det 
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hinder som uppstår när kulturer möts och när de upplevda kulturella skillnaderna påverkar 

språk och handling. 

Som vi tidigare nämnt är det en förutsättning att förstå den andres språk och kultur när 

vi söker finna en god kommunikation. Eide och Eide (2009) lyfter detta i sin förklaring då de 

också förklarar att en optimal kommunikation förutsätter att vi har gemensamma kulturella 

referenser. Våra respondenter nämner några exempel på detta när det exempelvis berättar om 

händelser då kollegor missförstått varandra. En respondent påpekar också innebörden av 

kulturella skillnader utifrån hur vi talar då hon hävdar att en individ med en viss kultur talar 

på ett visst sätt.  Den kommunikativa utmaningen kan som vi tidigare nämnt komma att 

handla om att vi måste leva oss in i den andres värld eller att bli bekant med den andres 

tecken. Eide och Eide (2009) nämner detta och menar då att individen på något sätt måste ta 

till vara på den information den får från andra individer för att kunna förstå dem. 

Våra respondenter berättade också om hur de till en början inte känt sig inkluderade i 

arbetsgruppen. Det kan grundas i att de som redan etablerat sig inom arbetet har vissa koder 

och tecken som de inte har något problem med att förstå. De anställda måste således lära sig 

varandras tecken och koder för att kunna skapa en trygghet och ett bra arbetsklimat. Eide och 

Eide (2009) hävdar att lärandet av varandras tecken och koder bidrar till att individer kan 

kommunicera över kulturgränser. Det som blir problematiskt är huruvida dessa 

kommunikationsmönster är öppna för tolkning.  Risken för misstolkningar och missförstånd 

är emellertid stor när vi kommunicerar över kulturella gränser. Eide och Eide (2009) förklarar 

dessa eventuella problem och menar att det grundas i våra ideal och värden. Utifrån de svar vi 

fått angående kulturella skillnader kan vi se att respondenterna, trots den generella 

uppfattningen om att det råder kulturella skillnader, kan se detta som någonting positivt. Även 

om det sker misstolkningar berättade respondenterna att dem kan arbeta förbi dessa i 

kommunikationen.  

7.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur socialarbetare upplever kulturella 

skillnader i kommunikation med sina kollegor. Vi har med hjälp av tidigare forskning och 

teoretisk utgångspunkt redogjort för aspekter som rör kommunikation. Våra respondenter har 

även de berättat kring deras syn på kulturella skillnader samt hur dessa påverkar 

kommunikationen. Utifrån studiens resultat och kopplingen av dessa till tidigare forskning 

samt de teoretiska utgångspunkterna kan vi således dra slutsatsen att det finns kulturella 

skillnader i de olika arbetsgrupperna och att dessa påverkar kommunikationen på olika sätt. 
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Vi kan även dra slutsatsen att de kulturella skillnader som upplevs påverka kommunikationen 

grundas i språkmässig kunskap och etnisk bakgrund. Förutom detta kan vi även dra slutsatsen 

att de kulturella skillnaderna generellt sett upplevs vara till fördel i det sociala arbetet då 

respondenterna berättar om nyfunna kulturella kunskaper och utveckling av 

kulturkompetensen. Vi kan även dra slutsatsen att kulturella skillnader kan upplevas som ett 

problem i de fall där det sker misstolkningar och missförstånd mellan kollegor från olika 

kulturella bakgrunder  
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8. Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod beslutades tidigt i undersökningsprocessen. Eftersom vi 

ville fånga upplevelser av hur kulturella skillnader kunde påverka kommunikationen mellan 

kollegor var det mest lämpligt att använda oss utav en kvalitativ ansats utifrån vad vi ville ha 

för typ av svar. Det hade säkert gått att genomföra denna studie med en alternativ kvalitativ 

metod, dock hade svaren kunnat bli annorlunda. Vi författare diskuterade inledningsvis om en 

kvalitativ metod i form av fokusgrupper kunde vara lämplig, men kom senare fram till att en 

sådan metod kanske skulle påverka respondenternas svar. Utifrån ovanstående resonemang 

beslutade vi att enskilda intervjuer skulle bli mest lämpade för att få möjligheten att fånga 

respondenternas enskilda upplevelser av kulturella skillnader och hur dessa kunde påverka 

kommunikationen mellan kollegor.  

Eftersom vi valde att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide för det oss till 

diskussion kring valet av intervjumodell. Det som var viktigt för oss var som vi tidigare 

nämnt att fånga respondenternas upplevelser. Det hade troligtvis varit genomförbart även om 

vi hade haft en strukturerad intervjuguide, men den semistrukturerade intervjuguiden gav oss 

som intervjuare möjligheten att ställa följdfrågor vilket i sin tur bidrog till att respondenterna i 

vissa fall gav mer nyanserade svar och mer ingående exempel.  

En annan aspekt gällande intervjuerna var att de delades upp mellan oss vilket ledde till 

att det fanns en risk att resultatet kunde påverkas. Anledning till att respondenterna delades 

upp mellan oss var på grund av geografiska skäl då våra respondenter befann sig på skilda 

orter. Den problematik som denna uppdelning medförde var hur vi som författare skulle 

genomföra våra intervjuer för att dem skulle vara så lika som möjligt. Genom att skriva några 

exempel på följdfrågor efter varje fråga uteslöt vi att skillnader i intervjuerna skulle uppstå. 

Våra intervjuer hade variation i både innehåll och tid, men efter diskussion kom vi fram till att 

innehållet inte påverkades på ett sådant sätt att det skulle påverka resultatet eller analysen. 

Avslutningsvis vill vi nämna aspekter rörande generaliserbarheten av studiens resultat. 

Antalet deltagare i studien är relativt få i förhållande till populationen. Trots detta anser vi att 

resultaten är av vikt och att de kan appliceras på delar av populationen. Huruvida detta skulle 

kunna styrkas med en mer omfattande studie eller inte får framtiden avgöra. I dagsläget finns 

det inte så mycket forskning kring kulturella skillnader och hur dessa påverkar 

kommunikationen mellan kollegor. Detta önskar vi som författare att det ska bli ändring på då 

samhället blir allt mer mångkulturellt.  
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8.2 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har bara omfattat en liten del utav det undersökta området och vi tror att det 

skulle gynna det sociala arbetet om det kunde genomföras en mer omfattande studie kring 

kulturella skillnader i arbetet. Vi önskar därför att denna studie bidrar till att väcka intresset 

för området. Även om vår studie är relativt liten i förhållande till populationen så gör den en 

liten del av de berördas röster hörda. Huruvida denna studie bidrar till evidensbaserad praktik 

eller inte går att spekulera, men det öppnar upp möjligheten att fler får intresse att undersöka 

hur kommunikation och kulturella skillnader bland kollegor kan påverka det sociala arbetet.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

                   

 

Informationsbrev för deltagande i studie  

Vill du dela med dig av dina upplevelser av andra kulturer i interaktion med andra 

socialarbetare?  

Då är du en person som vi gärna skulle vilja intervjua! 

Vi som frågar är två stundeter vid namn Khaled Chamdin & Sara Hofberg. Vi studerar sista 

terminen på Högskolan Dalarna och vi ska i och med detta genomföra en studie som vårt 

examensarbete. Studien som vi önskar att du vill bidra till handlar om hur du som 

socialarbetare upplever att kulturella skillnader kan påverka kommunikationen med andra 

socialarbetare. Kravet för att delta i denna studie är att du jobbat sammanhängande minst 6 

månader på ett socialkontor.  

Kort information för dig som vill delta: 

 Du kommer att vara anonym under hela förfarandet, vilket betyder att alla dina svar 

kommer avidentifieras och det som sägs under intervjun kommer att transkriberas och 

delges till dig som deltagare innan det förs in i vårt arbete så att informationen 

stämmer. 

 

 Studien bygger på frivilligt deltagande. Därmed är intervjun helt frivillig och kan 

avbrytas när som helst utan frågor om varför du vill avbryta den.  

 

 Intervjun kommer att spelas in för att underlätta transkriberingen. Inspelningen 

kommer endast finnas oss till handa och efter att studien är klar kommer den att 

raderas.  

 

Låter det som någonting för dig? Skriv gärna ett mail till någon av oss så bokar vi in en tid för 

intervju. Känner du någon mer som skulle tänka sig att delta är det bara skicka ett mail till oss 

med information så tar vi kontakt med vederbörande.  

Stort tack på förhand och så håller vi tummarna att just du vill delta! 

Kontaktuppgifter:   

Khaled.chamdin@du.se      Khaled Chamdin, studerande vid socionomprogrammet 

Sara.hofberg@du.se      Sara Hofberg, studerande vid socionomprogrammet  

pnl@du.se      Peter Nilsson, ansvarig handledare 

 

mailto:Khaled.chamdin@du.se
mailto:Sara.hofberg@du.se
mailto:pnl@du.se
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Bilaga 2 Intervjumall 

Intervjumall 

Studiens frågeställningar 

 Upplever socialarbetarna att det finns några kulturella skillnader på arbetsplatsen?  

 Hur upplever socialarbetare att kulturella skillnader påverkar kommunikationen mellan 

kollegor?  

 Vilka för- eller nackdelar upplever socialarbetarna med kulturella skillnader i kommunikationen 

med kollegor?  

Intervjufrågor  

1. Upplever du att det finns några kulturella skillnader mellan de som arbetar på 

din arbetsplats?  

Exempel på följdfrågor: Exempel på kulturella skillnader kan vara bland annat språk och 

kulturell bakgrund, upplever du att det finns sådana skillnader mellan de som arbetar på 

din arbetsplats? Hur skulle du beskriva dessa skillnader? Kan du beskriva något exempel?  

2. Upplever du att kulturella skillnader kan ha någon betydelse för 

kommunikationen med en kollega? 

Exempel på följdfrågor: Exempelvis språkliga skillnader och kulturella olikheter. Kan du 

beskriva på vilket sätt dessa skillnader kan komma att påverka kommunikationen?  

3.  Kan du ge ett exempel där kulturella skillnader orsakat att det skett något i 

kommunikationen med en kollega? 

Exempel på följdfrågor: Exempelvis att ni i kommunikationen stött på motstånd i form av 

missförstånd utifrån språk? Var det något särskilt som gjorde att er kommunikation brast? 

Upplevde du det som något negativt/positivt?  

4. Hur upplever du att kulturella skillnader påverkar kommunikationen med dina 

kollegor? 

Exempel och följdfrågor: Exempelvis hur kulturella skillnader var gäller exempelvis språk 

kan påverka hur ni kommunicerar. Upplever du att skillnaderna mellan er kan bidra till 

något positivt eller negativt? Upplever du att det finns ”oskrivna regler” om vad som är 

okej att prata om? 

5. Upplever du att kulturella skillnader kan vara en fördel inom arbetsgruppen? 

Exempel och följdfrågor: Exempelvis om det kan vara något som gynnar det sociala arbetet 

eller om det är något som förhindrar att det fungerar så bra som möjligt. Upplever du att de 
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eventuella kulturella skillnaderna mellan er som arbetsutövare kan bidra till något positivt 

eller negativt?  

6. Är det någon typ av kulturella skillnader som påverkar kommunikationen mer? 

Exempel på följdfrågor: Exempelvis olika etnicitet, kultur. Olika språk?  

7. Finns det något du vill tillägga kring kommunikation och kulturella skillnader 

utifrån det vi pratat om idag? 
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Bilaga 3 Etisk självgranskning  

 Ja Tveksamt Nej 

  
1 
  

Kan frivilligheten att delta i studien 
ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, 
personer med nedsatt kognitiv förmåga, 
personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till 
den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)? 

     X 

  
2 

Innebär undersökningen att informerat 
samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

     X 

  
3 

Innebär undersökningen någon form av 
fysiskt ingrepp på forskningspersonerna? 

     X 

  
4 
  

Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt 
(t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

   X   

  
5 

Används biologiskt material som kan 
härledas till en levande eller avliden människa 
(t.ex. blodprov)? 

     X 

  
6 
  

Avser du att behandla känsliga 
personuppgifter som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  
Med känsliga personuppgifter avses, 

enligt Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter 
som berör hälsa eller sexualliv, etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i 
fackförening 

     X 

  
7 

Avser du att behandla personuppgifter 
som avser lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)? 

     X 

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
 


