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Abstrakt 
 

Med bakgrund till den tidigare forskningen som pekar på en ojämlik arbetsförutsättning och 

en stark underrepresentation av människor med utländsk bakgrund som intagit chefspositioner 

har intresset till denna studie väckts. Det är ett viktigt område att studera med tanke på den 

stora andelen människor som invandrar eller invandrat till Sverige och som ska ta del av det 

nya landet och samhället. 

 

Syftet med studien har varit att undersöka personliga erfarenheter från första linjens chefer 

som arbetar inom kommunal äldreomsorgen och hur de upplever att deras utländska bakgrund 

kan ha betydelse i rollen som chef. 

 

I föreliggande studie har antidiskriminering och intersektionalitet använts som teoretiska 

ramverk för denna uppsats. Antidiskriminerande arbete hjälper oss att förstå innebörden av 

diskriminering, inkludering och exkludering medan intersektionalitet hjälper oss att förstå 

sambanden i hur olika maktordningar samverkar i ett samhälle. Genom att kombinera dessa 

teorier får vi en bredare förståelse för uppsatsens frågeställning. 

 

För att komma närmare syftet i studien har kvalitativ metod använts och det hermeneutiska 

perspektivet varit en utgångspunkt, där intervjuer varit förutsättningen för denna studie. Sex 

chefer med utländsk bakgrund har intervjuats.  

 

Resultaten från studien visar att den utländska bakgrunden som chef har betydelse i vissa fall. 

Detta tar sig i uttryck i olika situationer som uppstår i relation till vårdtagarna, organisationen 

och i rollen som chef. Respondenterna lyfter fram faktorer som kommunens storlek, vilken 

nationalitet man har, kön samt vilket yrke man arbetar inom. Faktorer som dessa kan påverka 

och det är därför viktigt att väga in dessa faktorer i frågan; vad den utländska bakgrunden kan 

ha för betydelse i rollen som chef. 

 

Nyckelord: chef, utländsk bakgrund, äldreomsorgen, diskriminering, intersektionalitet, 

mångfald, socialt arbete.  
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Abstract 
 

With the background of the previous research that points to an unequal working condition and 

a strong under-representation of people with a foreign background who has taken managerial 

positions, has the interest of this study been raised up. This is an important area to study, 

given the large proportion of people immigrating or immigrated to Sweden to take part in the 

new country and its society. 

 

The purpose of the study has been to examine the personal experiences of first-line managers 

working in municipal elderly care and how they perceive whether their foreign background 

can have significance in the role of manager.  

 

In the present study, anti-discrimination and intersectionality has been used as the theoretical 

framework for this paper. Anti-discriminatory work helps us to understand the meaning of 

discrimination, inclusion and exclusion while intersectionality helps us to understand the 

relationships of how various power structures interact in a society. By combining these 

theories, we gain a broader understanding of the research question. 

 

In order to get closer to the purpose of the study, qualitative method has been used and the 

hermeneutic perspective been a starting point, where interviews have been the premise of this 

study. Six managers with a foreign background have been interviewed. 

 

The study shows that the foreign background as a manager is important in some cases. This 

takes form based on different situations that arise in relation to care recipients, the 

organization and the role as manager. Respondents highlight factors such as municipality size, 

what nationality one have, gender, and what profession one is working. Factors such as these 

can affect and it is therefore important to take these factors into consideration in the question; 

what the foreign background can have for significance in the role as manager. 

 

Keywords: manager, immigrant background, elderly care, discrimination, intersectionality, 

diversity, social work 
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1. Inledning 
Det kan kännas och låta föråldrat att människor än i dag stängs ute från arbetsmarknaden eller 

möjligheten att få ta plats i samhället på grund av deras hudfärg, etniska härkomst, religion 

eller av andra skäl. Trots detta kan vi läsa i olika rapporter att det fortfarande förekommer. 

 

I en rapport skriven av Hensvik, Nordström Skans & Åslund (2009) framkommer det att 

chefer med annan etnisk bakgrund än etnisk svensk, är starkt underrepresenterade på 

arbetsmarknaden. Samtidigt framkommer det i en studie av Sörensdotter (2008), hur 

mångfaldsbegreppet börjar ta plats i omsorgsarbetet då vårdyrket håller på att genomgå stora 

förändringar gällande personalsammansättningen. Idag ser vi allt mer vårdpersonal bestående 

av människor med alla sorters bakgrund, etnicitet, kön, hudfärg och sexuell läggning som alla 

skiljer sig från den typiska beskrivningen eller normen av vårdpersonal som utgörs av en 

svensk kvinna från medklassen (de los Reyes, 2006:69).  Vi kan även läsa om hur Lill (2007) 

lyfter fram diskriminering, utsatthet och rasism i äldreomsorgen som något förekommande. 

Sörensdotter (2008) lyfter även fram hur effekter som rasism och diskriminering lever kvar 

trots de omvandlingar som sker inom vårdyrket gällande den normativa bilden av 

vårdpersonal som arbetar inom området men även den mångfald som börjar breda ut sig i vårt 

samhälle.  

 

Det lever och strömmar in människor i Sverige med rötter från alla jordens hörn. Med denna 

utveckling möter vi dessa människor i det privata livet och på arbetsplatsen. Det är därför 

viktigt att öppenheten för andra kulturer och människor avspeglar sig i den svenska 

arbetsmarknaden (Roth, 2005). Inte minst måste detta synas i ledningen då det är ledningen 

som påverkar arbetsplatsens utformning (Mlekov & Widell, 2003).   

 

Det finns en rad faktorer som påverkar hur etableringen i det nya landet för människor med 

utländsk bakgrund kan se ut (de los Reyes, 2006:69). Dessa faktorer kan handla om huruvida 

människor får en chans att ta plats i det nya landet och vilka svårigheter man kan tänkas möta 

på vägen. Många gånger kan de negativa effekterna av etableringsprocessen i det nya landet 

påverka vägen till att hitta en plats i samhället och ett arbete. Dock förklarar de los Reyes 

(2006:69) att många människor ändå fortsätter sin strävan att få ta plats i det nya landet för att 

på så vis försöka måla bort stämpeln som ”passiva invandrare”.  De los Reyes (2006:69) 

utvecklar och förklarar att man genom kategorisering av människor med utländsk bakgrund 

och svenskar skapar ett ”vi och dem” tänk där dessa grupperingar jämförs och tilldelas olika 

egenskaper. I denna jämförelse framställs svenskar som den bättre och normgivande gruppen 

medan människor med utländsk härkomst står för de motsatta egenskaperna. 

Därför kommer det i denna studie redovisas personliga erfarenheter från första linjens chefer 

inom äldreomsorgen som ”lyckats” ta sig in i de positionerna som verkar vara ”begränsade” 

för grupper med utländsk bakgrund och där även ta del av deras bild av situationen gällande 

diskriminering och dold rasism. 

 



[8] 

 

1.1 Problemformulering 

Med bakgrund till den tidigare forskningen som pekar på en ojämlik arbetsförutsättning och 

en stark underrepresentation av människor med utländsk bakgrund som intagit chefspositioner 

har intresset till denna studie väckts. Det är ett viktigt område att studera med tanke på den 

stora andelen människor som invandrar eller invandrat till Sverige och som ska ta del av det 

nya landet och samhället. Inte minst är det viktigt att belysa ämnet då det inom socialt arbete 

alltid funnits ambitioner att lyfta fram orättvisor och de marginaliserade människornas 

perspektiv i samhället. Att diskutera effekter som diskriminering och maktstrukturer är av vikt 

som framtida ledare och arbetare inom socialt arbete. Först när vi har belyst grundproblemen 

och synliggjort dem kan vi arbeta för att bryta ner dem och motarbeta dem.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka första linjens chefer med utländsk bakgrund som arbetar inom 

kommunal äldreomsorg.  

 

Frågeställningen lyder på följande vis: 

- Vad har chefens utländska bakgrund för betydelse i arbetet som första linjens chef 

inom äldreomsorgen? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

 

Personer med svensk bakgrund eller etnisk svensk  

I SCB:s statistik definierade som inrikes födda med två inrikes födda föräldrar eller inrikes 

född med en inrikes- och en utrikesfödd förälder (www.ssd.scb.se) 

 

Personer med utländsk bakgrund eller annan etnisk bakgrund 

I SCB:s statistik definierade som utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda 

föräldrar(www.ssd.scb.se) 

 

Första linjens chef 

Första linjens chefer benämns ”C-chefer” och har också verksamhets-, ekonomi- och 

personalansvar inom sitt specifika ansvarområde (Chefer i kommuner och landsting (2011)  

(Till referenslistan: Chefer i kommuner och landsting (2011) Sveriges Kommuner och 

Landsting) 

 

Mångfaldsbegreppet utifrån studiens mening 

Inom mångfald finner vi identitet som ett nyckelord. Identitet som i mångt och mycket kan 

definieras utifrån en kategorisering av den enskilde från gruppen eller gruppen från 

majoritetsgruppen. För att kunna definiera identitet måste det finnas en känsla av ”vi mot 

dem” (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). 

  

http://www.ssd.scb.se/
http://www.ssd.scb.se/
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2. Kunskapsgenomgång 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som gjorts inom området mångfald på arbetsplatsen 

redogöras för, för att ge en bakgrundsbild av de områden som undersöks i studien. Eftersom 

studien ska undersöka huruvida den utländska bakgrunden kan ha betydelse i rollen som chef 

inom äldreomsorgen redogörs för forskning inom olika relaterade områden för att komma 

närmare studiens syfte. De olika ingångarna ger en beskrivning om vad det finns för tidigare 

forskning skriven om mångfaldens betydelse i äldreomsorgen utifrån perspektiv på de äldre, 

omsorgspersonal samt att leda mångfald. Dessutom redogörs för forskning generellt om 

chefer med utländsk bakgrund. Anledningen till dessa ingångar har sin grund i att det har varit 

svårt att hitta tidigare forskning som enbart berör frågan huruvida chefernas utländska 

bakgrund kan ha betydelse inom äldreomsorgen. Därför har det istället samlats ihop tidigare 

forskning från olika områden som alla gemensamt talar om mångfaldens betydelse för att ge 

studien en bra utgångspunkt i vad forskningen säger om ämnet. 

 

2.1 Mångfaldens betydelse på arbetsplatsen 

Hensvik, Nordström Skans & Åslund (2009) tar upp i sin rapport hur chefer med utländsk 

bakgrund är starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden. Där framkommer det även hur 

chefer med annan etnicitet i större utsträckning anställer personal med annan etnisk bakgrund. 

Detta kan liknas och förklaras utifrån hur människor tenderar att bilda grupp eller samarbeta 

med människor som liknar dem själva. Anställningen av den formen som beskrivs, bäddar 

givetvis för diskriminering och ett utanförskap för grupper med annan etnicitet än etnisk 

svenskar eftersom chefer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i chefsrollerna. 

Hensvik, Nordström Skans & Åslund (2009) lyfter även upp hur en ökad mångfald på 

arbetsplatsen och en ökning av fler chefer med utländsk bakgrund skulle kunna leda fram en 

mer jämlik arbetsmarknad. Att ha ett fungerande samspel och en öppenhet i arbetslivet 

gällande mångfald på arbetsmarknaden menar Roth (2005) är viktigt med tanke på den stora 

globaliseringen som sker i vår värld. Det är därför även av vikt att öppenheten för andra 

kulturer och människor avspeglar sig i den svenska arbetsmarknaden (Roth, 2005). Inte minst 

måste detta synas i ledningen då det är ledningen som påverkar arbetsplatsens utformning 

(Mlekov & Widell, 2003). Mlekolv & Widell (2003) lyfter fram vikten av att ledarna i en 

organisation bör göra sitt yttersta för att bryta eventuella orättvisor eller diskrimineringar som 

sker i arbetet. Ledaren har ett stort ansvar gällande att inverka för att få en mångfald och 

jämställd arbetsplats.   

 

I ett flertal studier och rapporter lyfts mångfald på arbetsplatsen fram som något positivt som 

skapar mervärde. Mlekov & Widell (2003) menar att mångfald berikar en organisation eller 

verksamhet då olikheter och oliktänkande öppnar upp för bredare synvinklar. Olikheter och 

oliktänkande hos personalen öppnar upp och ger organisationen ett mervärde då man samlar 

in bredare infallsvinklar i olika frågor. Även Ds (2000:69) lyfter fram betydelsen av mångfald 

på arbetsplatsen och menar att det ökar bredden för olika idéer och perspektiv. Genom att 

människor med olika etnicitet utbyter tankar gällande eventuella frågor som ska lösas på 

arbetsplatsen, uppkommer nya synsätt att se på saker och ting då diskussioner förs. Vidare 
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förklarar även Mlekov & Widell (2003) hur arbetsgrupper med saknad mångfald oftast 

stagnerar gällande kreativitet. Detta sker på grund av att de lika egenskaperna bland personer 

inom arbetsgruppen kan leda till idétorka. Mångfalden i en organisation skapar ett mervärde 

då den leder och utvecklar verksamheten framåt. Mlekov & Widell (2003) framför hur 

organisationer och verksamheter i allt större utsträckning börjar se faktorerna som driver fram 

allt mer mångfald på arbetsplatserna. Faktorer som globalisering, demografi, 

arbetskraftsutveckling, kunskapsgap, marknadsanpassning, juridiska aspekter, moraliska 

aspekter och framför allt diskriminering går inte längre att blunda för.  

 

2.2 Olika föreställningars inverkan på arbetsgruppen  

Sammansättningen av en personalgrupp inom omsorgsarbetet har länge utgjorts till största 

delen av svenska vita kvinnor från arbetsklassen (Sörensdotter, 2008). Dock håller det på att 

ske stora förändringar i denna fråga. Idag består omsorgspersonalen bland annat allt mer av 

människor med rötter från andra länder. Detta är något som diskuteras utifrån ett 

avvikandeperspektiv i jämförelse mot den ”vanliga” arbetsgruppen som tidigare bestod av vita 

kvinnor (Jönsson, 2005, Sörensdotter, 2008). Personal som inte uppfyller kriterierna för den 

”antagna” eller ”normativa” arbetsgruppen måste i arbetet ha en åtanke om hur vidare 

diskussioner och föreställningar går gällande hudfärg, ursprung och integration. Detta 

eftersom diskussionerna och föreställningar om rashierarkier, etnisk diskriminering och 

integration inverkar och följer med in i arbetet inom äldreomsorgen (de los Reyes, 2006:69). 

Roth (2005) menar att huruvida man tillhör gruppen svensk har sin utgångspunkt i hur långt 

man står från gruppen invandrare. Utseende är en faktor som Jönsson (2005) menar bidrar till 

kategoriseringen och ”vi och dem” tänket. Det finns tydliga skillnader i huruvida man som 

person kategoriseras beroende på om man har rötter från Mellaöstern och Afrika i jämförelse 

mot någon som har rötter i närliggande länder. I en studie Jönsson (2005) gjort framkommer 

det att diskrimineringen och exkluderingen är betydligt mer påtaglig för personer med rötter 

utanför Europa medan den knappt existerar för personer från norden. Sörensdotter (2008) 

lyfter också fram det som framkommer i Jönssons (2005) studie. Dock tar Sörensstotter 

(2008) upp i sin studie hur män med rötter utanför Europa som deltog i studien upplevde den 

utländska bakgrunden som betydligt påtagligare för dem än vad det var för deras andra 

medarbetare som också hade utländskt bakgrund. De menade att det var underordnade först på 

grund av att de arbetade i ett kvinnodominerat yrke samt att de hade rötter utanför Europa 

som oftast upplevdes som extra främmande.     

 

I en annan studie gjord av Lill (2007) visar resultatet att omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen många gånger är med och vidhåller de olika föreställningarna som skapas 

gällande grupper med annan etnicitet. Författaren menar att etniciteten får mening då 

individer med utländsk bakgrund medvetet eller omedvetet placerar sig in i de föreställningar 

som görs i samhället gällande etnicitet och genom att man själva tar till sig de föreställningar 

som råder och tilldelas. ”Detta betyder att vi blir till ”naturliga” män och kvinnor när kön 

görs; vi blir riktiga ”muslimer”, ”afrikaner”, ”svennar” och ”blattar” när etnicitet görs”. ( Lill 

2007:195) 
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Författaren exemplifierar detta då hon tar upp hur man i omsorgen ibland talar om att man 

söker personal med en ”viss” kultur eller etnicitet då det ses som en tillgång till vissa 

vårdtagare istället för att lyfta fram hur dessa egenskaper är lika viktiga för ”oss” som ”dem”. 

Lill (2007) betonar i sin studie hur kategoriseringen av etnicitet är strukturell men att vi själva 

gör varandra till etniska subjekt. ”När etnicitet görs får det ett antal konsekvenser. Dessa 

konsekvenser skapar på olika sätt underordning, ojämlikhet och former av dominans, vilka 

genererar exkludering och diskriminering i arbetslivet”. (Lill 2007:196) 

 

En annan faktor som även framförs av arbetsgruppen inom äldreomsorgen som deltog i 

Sörensdotters (2008) studie var vilken betydelse språket har i arbetet som vårpersonal. 

Arbetsgruppen upplevde språket som en viktig del i omsorgsarbetet då relationen med 

vårdtagarna utgjorde grunden för hela omsorgsarbetet. De menar att nyckeln till att skapa en 

relation med vårdtagarna är att göra sig förstådd men även förstå vårdtagaren för att kunna 

verkställa hjälpinsatserna och behoven. Det framkommer även från studien Sörensdotter 

(2008) genomfört hur viktigt det är att inte bara kunna prata svenska utan faktiskt kunna 

uttrycka sig eller använda svenska språket ”rätt” i olika sammanhang. Det var några av de 

språkbarriärer som personalen lyfte fram och menar att undervisningen i svenska för 

invandrare inte lär ut språkets konst och jargong att uttrycka sig ”svenskt”. Det är något 

deltagarna i studien anser utvecklas i praktiken och i mötet med det svenska språket. Därför 

kan det i arbetslivet uppkomma olika nivåer på svenska språket beroende på människors 

erfarenheter (Sörensdotter, 2008). Även Roth (2005) förklarar och håller med om att 

skapandet av sociala nätverk i det nya landet är en av förutsättningarna för en motverkan av 

utanförskap och en lyckad integrering i det nya landet. Skapandet av sociala nätverk är en 

viktig aspekt att ha i åtanke och ha förståelse för när svenska språket tycks upplevas bristande 

hos vissa människor. 

 

2.3 Frågan om kompetens 

I studien Söderdotter (2008) gjort framgår det hur vårdpersonalen med utländsk bakgrund 

upplevde en känsla av att de var tvungna att anstränga sig extra för att övertyga och bevisa 

deras lämplighet och kompetens i arbetet så att de kunde känna sig lika accepterade och 

uppskakade i arbetet som de som inte hade utländsk bakgrund. Mulinari (2006:59) förklarar 

även hur personal från andra serviceyrken lyfter fram samma problematik som vårdpersonalen 

nämner i Sörensdotters (2008) studie. Det som framgår i båda studierna är hur personal med 

utländsk bakgrund upplever att de bara fyller ut arbetsinsatser som efterfrågas först efter att 

man tömt ut de andra alternativen och inte hittat någon som vill arbeta med uppgifterna. Det 

lyfts även fram hur personal med utländsk bakgrund ständigt och i olika sammanhang jämförs 

med ”den äkta råvaran” som utifrån dem utgörs av gruppen ”svenskar” som har den äkta 

”svenskheten” som de saknar pågrund av deras utländska bakgrund som drar till sig ett 

avvikande hur de än gör (Mulinari, 2006:59, Sörensdotters, 2008).  Även Osman (2006:59) 

lyfter fram språkbarriärer och ”saknad” kompetens som något som oftast används som 

förklaringar och ursäkter för att komma undan åtskillnaden i arbetslivet mellan svenskar och 

människor med en utländsk bakgrund. Författaren exemplifierar detta och tar upp hur det i ett 

integrationsprojekt vars syfte var att försöka integrera läkare med utländsk bakgrund som 
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hade tidigare kompetens från hemlandet in i den svenska hälsovården.  I projektet framkom 

det hur läkarna framställdes som inkompetenta individer och att denna förklaring bottnade i 

hur vi väljer att se skillnader mellan människor.  Osman (2006:59) menar att vi genom att 

lyfta fram olika förklaringar till kulturella skillnader och yrkeskompetenser skapar avgörande 

byggstenar i framskapandet av en rangordning för ett ”vi” och ”dem”.  Det som skiljer sig och 

är främmande från den normativa kulturen som existerar nedvärderas pågrund av de kulturella 

skillnaderna. Författaren menar att man då flyttar ansvaret till den ”andra” som är annorlunda 

att anpassa sig och då komma bort från institutionell diskriminering och ojämnförhållanden. 

Ansvaret ligger istället helt på ”den andre”, som anses vara avvikande, att anpassa sig till och 

med bli som de andra, assimileras. 

 

2.4 Fördomar och diskriminering 

Sörensdotter (2008) lyfter fram hur personalen bortförklarade vårtagarnas beteende genom att 

släta över deras kommentarer med andra förklaringar som okunskapen om människor från 

andra länder och de rådande förutfattade meningarna om människor med annan bakgrund i 

samhället. Dessa förklaringar resulterade i att okunskapen bäddade fram rasism och 

fördomsfullhet om människor med rötter från andra länder. Följderna blev att rasismen och 

fördomarna fortsatte att hållas vid liv utan att man reflekterade över konsekvenserna. 

Roth(2005) förklarar att det oftast är majoritetsbefolkningen som applicerar etiketter om olika 

föreställningar gällande hur människor från andra länder är, agerar, tycker och känner utan att 

det behöver finnas belägg för dessa stämplingar. Dessa föreställningar ger liv för fördomar, 

attityder, generaliseringar som i sin tur bildar diskriminerande tankegångar. Lill (2007) lyfter 

fram att vi inte enbart ska fokusera på huruvida vårdpersonalen bekämpar föreställningar om 

etnicitet och istället lyfta blicken och se hur vi alla är med och konstruerar de olika 

föreställningarna. Författaren lyfter även fram hur omsorgsarbetet är komplext då det inte 

riktigt går att säga exakt var skon klämmer när vi försöker förstå oss på vad det är som sker 

när vi studerar omsorgens mångfald. 

 

Lill (2007) lyfter även fram diskriminering, utsatthet och rasism som något förekommande i 

äldreomsorgen. Författaren menar dock att fokusen borde ligga på att synliggöra hur och när 

diskriminering görs, och hur och när underordningsmekanismer framträder. Personalen i 

Sörendotters (2008) studie hittade sätt att kringgå vårdtagarnas fördomar och uttalanden 

genom att förbise dem och inte bemöta dem. De menade att det inte var någon mening att 

öppna upp för en diskussion med vårdtagarna som uttalade sig negativt eller kränkande 

eftersom detta kunde påverka eller försvåra arbetet hemma hos dem. Därför hade de flesta en 

tanke om att det skulle bli bättre i slutänden. Bara man tog sig förbi tveksamheten hos 

vårdtagarna i början kunde man därefter skapa goda relationer och en god kontakt när man 

hade hunnit lära känna varandra bättre. Personalen talade även om att det inte alltid behövde 

handla om rasism eller diskriminering utan helt enkel om personkemi. Alla människor passar 

inte alltid varandra och så kan det även bli inom omsorgsarbetet. Dock framkom det även 

exempel på hur personalen hänvisade vårdtagare som hade starka åsikter om människor med 

annan bakgrund och uttalade sig rasistiskt att vända sig till chefen med deras missnöje. Trots 
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detta kontaktades aldrig chefen och detta förklarar Sörensdotter (2008) kunde ha ett samband 

med personalens underordnade position och deras regelbundna kontakt med vårdtagarna. 

 

Personalen lyfter även upp problematiken med att inte släppas in eller få utföra 

hjälpinsatserna pågrund av fördomarna och den gömda rasismen. Därför meddelas vårdtagare 

som har starka åsikter i förväg om vem som är på väg till dem så att det inte uppstår några 

missförstånd. I vissa fall försöker man till och med planera vem som var ”lämpad” att gå.  

Jönsson (2005) tar även upp denna problematik kring äldres motstånd och skeptiska bild 

gentemot vårpersonal med annan etnisk bakgrund i sin studie. Där framgår det precis som 

Sörensdotter (2008) även lyft fram i sin studie hur personalen bidrar till att fördomarna och 

rasismen lever kvar så länge dem ursäktar och tillmötesgår vårdtagarnas rasistiska uttalanden 

och beteende. För att nå en förändring och riva bort gamla normen om att det bara är vita 

svenska kvinnor som arbetar inom vården, måste personalen sluta bortförklara, ursäkta och 

förminska den faktiska rasismen (Jönsson, 2005 och Sörensdotter, 2008). 

 

2.5 Arbetskulturens innebörd 

Mlekov och Widell (2003) lyfter fram hur en organisation eller verksamhet påverkas av den 

kulturen som råder inom arbetsplatsen. Detta förklaras utifrån ett träd där rötterna på trädet 

ger en bild av organisationskulturens innebörd. Den finns där och är av betydelse men syns 

ändå inte. Utan rötter överlever inte trädet då näringen inte tas upp. Organisationskulturen 

utgörs av rådande ideologier, traditioner, värderingar, miljö samt personalen i organisationen. 

Därför kan det ibland upplevas som något svårt att förändra eller påverka eftersom man 

många gånger talar om normer och självklarheter som sitter i väggarna. När man inte riktigt 

kan ta på det blir arbetskulturen något suddigt som försvårar då man vill bryta visa normer 

som diskriminerar eller bidrar till utanförskap. 

 

I hemtjänstgruppen Sörensdotter (2008) studerat i sin avhandling visas hur vanligt det är med 

skämt som handlar om rasism och etnicitet inom hemtjänstgruppen. Dock dras det en skillnad 

i själva skämtandet i hur vidare det råder ett ömsesidigt eller nedvärderande skämtförhållande 

i gruppen. Detta utgör i sin tur ett utanförskap hos dem som inte tillhör gruppen som ”får” 

skämta eller bedriva skämt om visa saker medans det skapar en tillhörighet för dem som ingår 

i gruppen som man skämtar om. Författaren lyfter som exempel fram hur skämt och ironi 

stärker vi-känslan i en grupp men även att det i visa fall kan bli problematisk. ”Det är 

emellertid problematiskt med skämt om kvinnor när det är män som skämtar, precis som det 

är problematiskt när vita skämtar om svarta i deras närvaro.” (Sörensdotter, 2008:177) 

Exempel som dessa förklaringar förtydliggör organisationskulturens komplexitet då det är 

outtalat men ändå underförstått med vad som anses vara rätt och fel (Mlekov & Widell, 2003).  

Ett sätt att gå tillväga för att motverka dålig stämning och en förbättrad organisationsanda 

menar Mlekov och Widell (2003) kan vara att stämma av genom en genomföra en 

attitydmättning på verksamheten. Där kan man känna pulsen på sina medarbetares syn 

gällande sina medarbetare och verksamheten i sig.     

 



[14] 

 

2.6 Ledarskap och etnicitet 

Miller, Kerr och Reid (2010) lyfter fram hur det inte har hänt så mycket i USA gällande 

underrepresentationen av chefer med olika etnicitet inom den offentliga sektorn. I deras 

undersökning framkommer det att studier har förts mellan 1987-2001 för att se hur 

chefspositionerna fördelas mellan olika grupper som kön och ras/etnicitet. Artikeln lyfter fram 

att kvinnor med annan etnicitet missgynnas dubbelt så mycket som vita kvinnor.  Dock 

framgår det att resultaten från studien inte säger vad som orsakar denna underrepresentation 

av chefer med olika etnicitet än vita. I en annan vetenskaplig artikel skriven av Dreachslin, 

Jimpson och Sprainer (2001) redovisas en studie som belyser vilka faktorer som underlättar 

eller försvårar möjligheterna till en chefs karriär inom sjukvården utifrån rasistiska och 

etniska mångfaldsperspektiv. Slutsatserna samlades in från olika fokusgrupper bestående av 

chefer med olika bakgrund i USA. Det som bland annat framkom i diskussionerna var hur vita 

ser svarta som hot och att det kan vara en av orsakerna att de svarta är underrepresenterade i 

chefskarriären. En annan sak som framgår är hur negativa stereotypa föreställningar belastar 

bilden av svarta och att rasismen existerar men är dold. Det framgår även hur det har blivit 

mer vanligare att man inom den egna gruppen(svarta) tävlar med varandra och motarbetar 

varandra istället för som det framgår utifrån diskussionerna, att man borde främja deras egna 

prestationer genom egenmakt (Dreachslin, Jimpson och Sprainer, 2001). 

 

I en undersökning skriven av Davis, Galinsky och Schopler (1995) betonas hur viktigt det är 

som ledare att agera och inte låta sig skrämmas av att ta tag i diskussioner som rör etnicitet 

och mångfald på arbetsplatsen. Författarna lyfter fram ett tillvägagångsätt som kan underlätta 

för chefer att inte backa i frågor som rör fördomar, etnicitet och diskriminering på 

arbetsplatsen. Författarna förklarar att diskutera etnicitet och olikheter är ett känsligt ämne 

som många inte riktigt behärskar eller drar sig från att beblanda sig i. Men genom ett ramverk 

som författarna kallar RAP:a framework som innefattar de engelska orden Recognize, 

Anticipate and Problem solve som i svenskan står för orden; erkänna, delta och lösa 

problemet kan man arbeta. Genom att cheferna erkänner kritiska tankar eller synpunkter kring 

etnicitet och olikheter som dyker upp tar man första steget som chef att motverka 

motsättningar i en arbetsgrupp med mångfald. Nästa steg enligt detta ramverk är att vikten att 

delta som chef i alla situationer som uppstår som ska redas ut. Sist men inte minst lyfter de 

fram hur man som chef alltid ska adressera problemen och aldrig överlåta dem att lösas upp 

av sig själva. Alla dessa tillvägagångssätt ger chefer tips och verktyg på hur man i en 

verksamhet med personal av alla olika sammansättningar kan arbeta för att motverka 

motsättningar eller diskussioner som på ett eller annat sätt kan leda till diskriminering och 

andra tråkigheter.  

 

  

http://sw.oxfordjournals.org/search?author1=Maeda+J.+Galinsky&sortspec=date&submit=Submit
http://sw.oxfordjournals.org/search?author1=Janice+H.+Schopler&sortspec=date&submit=Submit
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3. Teori 
I detta kapitel kommer de teoretiska ramverken presenteras för att ge en förståelse för studiens 

frågeställning. Detta eftersom, studiens syfte är att undersöka huruvida den utländska 

bakgrunden har betydelse i rollen som chef inom äldreomsorgen. Antidiskriminering och 

intersektionalitet kommer att diskuteras mer ingående för att bidra till bättre förståelse av 

syftet med denna uppsats. Antidiskriminerande arbete hjälper oss att förstå innebörden av 

diskriminering, inkludering och exkludering medan intersektionalitet hjälper oss att förstå 

sambanden i hur olika maktordningar samverkar i ett samhälle. Det är av stor vikt att göra de 

teoretiska ramverken förenliga med varandra. Genom att kombinera dessa teorier får vi en 

bredare förståelse för uppsatsens frågeställning. Anti-diskriminering har sin utgångspunkt i att 

försöka se till så att människor med en annan hudfärg, kön, funktionsnedsättning, sexualitet 

och ålder inte utesluts eller utsätts för diskriminering. Samtidigt ger intersektionalitet en 

förståelse i olika maktordningar som råder i samhället, vilket kompletterar förståelse för anti-

diskriminering. 

 

3.1 Antidiskriminering 

Antidiskriminerande arbete är en teori som erbjuder möjligheten att praktiskt bemöta 

diskriminering i socialt arbete då teorin lyfter fram olika orsaker till diskriminering.   

Dominelli (2008) menar att antidiskriminering bygger på att det finns en rådande social 

struktur, som gör att denna ordning upprätthålls genom vissa föreställningar som skapar 

strukturell diskriminering. Dominelli (2008) förklarar hur dessa föreställningar utgår till 

strukturell diskrimineringen som på ett omedvetet eller dolt sätt vidhålls genom att människor 

i sin helhet som grupp/samhälle överlåter ”staten” att lösa problem som finns inom vissa 

grupper. Detta gör att mottagandet av problemet inte skapar skäl till att man tar tag i 

problemen då man inte anser att det drabbar den egna personen. Det är först när man själv 

drabbas av diskriminering som problematiken uppstår . Det är även då strukturell 

diskriminering får ett erkännande om att det faktiskt finns strukturella förhållanden som kan 

diskriminera människor utifrån olika föreställningar. Det ska dock tilläggas att 

antidiskriminering har sina rötter i teorin om social uteslutning, men för att bredda arbetet om 

rasism tillför antidiskriminering sin vikt i denna sociala uteslutning.  

 

Dominelli (2008) menar att diskriminering till mycket handlar om mäktiga personer inom 

samhället som vill och försöker behålla sina positioner. Författaren menar också att 

rubbningen av denna struktur kräver en omväxlande process av förändringar i det som 

författaren kallar för institutionaliserad diskriminering. Mer konkret skulle detta kunna 

innebära att någon måste ”offra sin plats”.  

 

Dominelli (2008) tar även upp diskriminering ur ett historiskt perspektiv som lett till det som 

vi idag kallar för diskriminering. Denna diskriminering har först och främst växt fram från att 

forntida stater som var mäktigare än andra stater, vilket har sin grund i tanken att de hade det 

bättre ställt än andra stater. Däremot var detta inte kopplat till ras eller biologi på något sätt. 

Dock ska det tilläggas att det under den tiden fanns klasskillnader. Dessa skillnader var så 
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pass påtagliga och så pass accepterade att det redan då gav en uppdelning av människor som 

ansågs vara bättre än andra. 

 

Idag talar vi om normalisering då vi försöker jämföra ”bättre” och ”sämre” människor. Detta 

är ett annat koncept som knyter starka band till diskrimineringsarbete och här hävdas det att 

personer med en annan bakgrund ställs inför prov och måste assimileras för att likställas med 

det ”normativa” i samhället, alltså det accepterade och det som många gånger fungerar som 

utgångspunkt (Dominelli 2008). 

 

3.2 Intersektionalitet 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) förklarar att intersektionalitet försöker definiera en 

bunt sammanträdande egenskaper som människor har och därefter försöka analysera dem för 

att se hur dessa egenskaper står i maktordningen. Detta för att sedan identifiera grunderna för 

denna maktdelning. Tydligt kan intersektionalitet förklaras utifrån hur de subjektiva 

egenskaperna hos vissa grupper samverkar, såsom kön, etnicitet, sexualitet och klass. Detta 

betyder att en person skulle kunna representera och tillhöra alla dessa kategoriseringar på en 

och samma gång. Dock behöver det inte innebära att den ena kategorin stöter bort den andra.  

Begreppet mångfald har sin utgångspunkt i just detta som diskuterats ovan. Inom mångfald 

finner vi identitet som ett nyckelord. Identitet som i mångt och mycket kan definieras utifrån 

en kategorisering av den enskilde från gruppen eller gruppen från majoritetsgruppen. För att 

kunna definiera identitet måste det finnas en känsla av ”vi mot dem” (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre, 2007).  

 

De los Reyes (2006:69) utvecklar och förklarar att man genom kategorisering av människor 

med utländsk bakgrund och svenskar skapar ett ”vi och dem” tänk där dessa grupperingar 

jämförs och tilldelas olika egenskaper. I denna jämförelse framställs svenskar som den bättre 

och normgivande gruppen medan människor med utländsk härkomst står för de motsatta 

egenskaperna. De los Reyes (2006:69) lyfter även fram hur det i skillnadsskapandet mellan 

”invandrare” och ”svenskar” föreligger en maktordning. Först när man lyfter fram och 

synliggör de olika kategoriseringarna kan man därefter angripa maktordningen i sig. Därför 

talar man nu allt mer om begreppet intersektionalitet som bygger på att synliggöra olika 

maktstrukturer genom att tala om kategorisering. Vi måste våga diskutera varför vi 

kategoriserar och vad de olika kategoriseringarna innebär. För att komma dit måste vi först 

kategorisera så att vi därefter kan tala om de olika maktordningarna som kategoriseringen för 

med sig (de los Reyes, 2006:69). 

 

Mattsson (2010) lyfter även upp vikten av att motverka och nå förändringar då vi öppet talar 

om våra förutfattade meningar. På detta sätt kan vi förändra olika maktstrukturer som innebär 

en diskriminerande inverkan på andra. Författaren menar att matstukturer bidrar till 

diskriminering då makten i sig vidhålls genom bekostnaden av en annan grupp.  

 

Mattson (2010) talar även om att det förekommer olika maktstrukturer inom olika grupper, 

exempelvis, kan det inom gruppen ”invandrare” förekomma olika maktordningar, då vissa 
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personer har större makt än andra i samma grupp. Mattson menar (2010) att denna 

maktstruktur måste beaktas och synliggöras för att komma bort från diskriminering och 

uteslutning. 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer metodiken för studien att presenteras. Här presenteras beskrivningar av 

vetenskapliga perspektiv som har använts, val av ansats, intervjuform, urval, presentation av 

respondenterna som deltagit samt vilket tillvägagångssätt som använts.  

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

I föreliggande studie har det hermeneutiska perspektivet varit en utgångspunkt då syftet med 

studien har varit att ta del av chefers syn på huruvida de upplever att deras utländska 

bakgrund har betydelse i rollen som chef inom äldre omssorgen. Inom hermeneutiken ligger 

fokusen på att förstå och tolka olika människors situation utifrån deras egna uppfattningar om 

en viss situation (Bryman, 2011). Forskarens uppgift utifrån det hermeneutiska perspektivet är 

att försöka få fram resultatet av frågan som undersöks genom att inte ta det insamlade 

materialet ut ur dess sammanhang eller innebörd.  Vikten ligger i att ge ett helhetsperspektiv 

till ämnet man forskar i genom att man tar med andra människors tolkning och upplevelse av 

situationen eller frågan som undersöks (Bryman, 2011). Med tanke på studiens syfte att 

undersöka respondenternas personliga upplevelser och erfarenheter på den specifika 

problematiken som valts ut för studien är valet av det vetenskapliga perspektivet grundad i 

syftet. Perspektivet ses som en utmärk utgångspunkt då det innebär att forskaren får den stora 

möjligheten att ta del av människors egna erfarenheter och upplevelser för att på så vis få ett 

inifrånperspektiv på frågan som undersöks. Det ger i sin tur en djupare förståelse till skillnad 

från om man hade utfört en kvantitativ studie (Olsson & Sörensen, 2011). 

En annan punkt som är viktig att lyfta fram i valet av det hermeneutiska perspektivet är hur 

man som forskare är delaktig i undersökningen då man intervjuar och sedan är den som ska 

analysera arbetet. Det är därför viktigt att man redogör sin egen förförståelse för att påvisa 

vad det kan ha för inverkan i tolkningen av materialet (Bryman, 2011). 

 

4.2 Val av ansats  

Studien bygger på en abduktiv ansats, vilket innebär att både teori och empiri behandlats och 

redogjorts, för att undersöka den gällande frågan. Patel och Davidson (2011) förklarar att man 

i denna ansats kombinerar induktion och deduktion. Det innebär att man som forskare först 

konstruerar en hypotes till det som ska undersökas vilket innebär att man i konstruktionen av 

frågeställningen arbetar induktivt då man har en förförståelse om ämnet man konstruerar 

hypotesen utifrån. Med tanke på att studien ska undersöka vad chefens utländska bakgrund 

har för betydelse i rollen som chef inom äldreomsorgen har frågeställningen grundat sig i om 

att det borde finnas något problematiskt kring det. Studien har därmed en utgångspunkt i 

teorier och tidigare forskning som har lett fram tanken till utformningen av frågeställningen. 

Induktion förklarar att vi genom olika intryck och insamlade fakta skapar oss en slutsats om 

något. I studien har alltså förförståelsen kring ämnet varit bidragande till frågeställningens 

utformning. För att besvara frågeställningen har nästa steg i studiens ansats varit att intervjua 

personer som har erfarenhet och upplevelser i ämnet som undersöks. Genom den insamlade 

empirin försöker man i deduktiv ansats utgå från teori för att se hur förhållandena ser ut 

mellan teorin och materialet man har samlat in från verkligheten (Patel & Davidson, 2011). I 
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och med att studien har både en induktiv och en deduktiv ansats är ett abduktivt 

förhållningssätt en stor fördel, då det ger större flexibilitet i att enbart koncentrera sig på att 

arbeta med antigen en deduktiv eller en induktiv ansats. (Patel & Davidson, 2011). 

 

4.3 Den kvalitativa forskningsprocessen 

För att komma närmare syftet i studien har kvalitativ metod använts. Metoden erbjuder 

forskaren möjligheten att närma sig sin problemformulering genom att studera frågan inifrån 

istället för utifrån som man gör i kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). Med hjälp av 

kvalitativa intervjuer har respondenternas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar samlats 

in kring huruvida deras utländska bakgrund har betydelse i rollen som chef inom 

äldreomsorgen. Det är en av anledningarna till att kvantitativ metod valts bort i denna studie 

då syftet kräver möjligheten att ta del av en förståelse av problematiken kring hur den 

utländska bakgrunden har betydelse i rollen som chef (Patel & Davidson, 2011). I stället för 

att låta siffror och tabeller bli resultatet av frågeställningen som undersöks ger den kvalitativa 

metoden oss ett resultat klätt i ord med förklaringar som tar oss bort från den kvantitativa 

metodens resultat klädd i siffror och tabeller. Möjligheten att utföra personliga intervjuer och 

ställa följdfrågor hade inte funnits om studien istället hade utgått från enkätundersökningar 

där vi hade gått miste om att ta del av tankarna som hade uppstått utanför enkätens ramar. Inte 

heller hade möjligheten funnits att fånga och föra djupare intervjuer som hade kunnat leda oss 

fram till vissa detaljer som vi inte annars hade fått i kvantitativ metod. Detaljer som kan vara 

till hjälp eller leda oss till problematikens kärna enligt intervjupersoners upplevelser och 

erfarenheter av verkligheten. Vikten i kvalitativ metod och utförandet av personliga intervjuer 

ligger i att fånga individens tolkningar från verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011). Den 

kvalitativa forskningsprocessen betonar de subjektiva erfarenheterna som samlas in och som 

åtskiljer de vidare tolkningarna av de personliga erfarenheterna som framkommer i 

intervjuerna (referens) 

 

När man väljer att använda intervju som en metod är det viktigt att ha i åtanke hur forskaren 

använder sig själv som ett instrument i datainsamlingsprocessen vilket kan påverka resultatet. 

Det är en kritik av metoden då forskaren deltar genom att ställa frågorna och därmed kan det 

påverka intervjueffekten vilket i sin tur kan påverka resultatet (Denscombe, 2009). Författaren 

menar att faktorer som valet av plats och känsligheten på frågorna har en viss betydelse i hur 

intervjuerna kommer resultera. Eftersom syftet med studien är att undersöka huruvida den 

utländska bakgrunden har betydelse i rollen som chef kan intervjufrågorna kring detta ämne få 

med sig olika intervjueffekter. Som ett exempel kan intervjueffekten få viss innebörd i och 

med att intervjuaren själv har en utländsk bakgrund då det kan ge intervjupersonerna en viss 

trygghet om att prata kring ämnet. Det kan även ge intervjuaren större möjlighet att intervjua 

kring ämnet utan att behöva framstå som att man kategoriserar då man intervjuar kring ett 

känsligt ämne. Denscombe (2009) tar även upp att stämningen och hur frågorna ställs kan 

leda eller påverka intervjupersonen i en viss riktning och bidra till intervjuns resultat.     

 En annan kritik med metoden är hur det insamlade materialet analyseras av forskaren som 

deltagit under intervjun och som kan ha påverkats eller påverkat intervjun. Analysdelen 

kräver även att man som forskare håller sig så opartisk som möjligt då det återigen är 
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forskaren som tolkar, återkopplar, drar slutsatser och knyter an materialet till utgångspunkten 

man valt. Det är därför viktigt som forskare att ha dessa faktorer i åtanke (Denscombe, 2009). 

Detta är en av anledningarna till att man i kvalitativ metod inte kan generalisera resultatet som 

kommer fram på samma sätt som i kvantitativ metod. Generaliserbarheten ger ett resultat som 

har rätten att vara giltigt för hela populationen (Denscombe, 2009). I kvantitativ metod mäter 

man i en större skala och detta skapar ett resultat med en generaliserbarhet som saknas i 

kvalitativ metod där man utgår från ett antal intervjupersoners syn på frågan (Olsson & 

Sörensen, 2011). Dock får man en större förståelse för frågan som undersöks till skillnad från 

det kvantitativa resultatet som ger ett övergripande svar som visar statistik men inte orsakerna 

bakom siffrorna.  Kvantitativ metod används i termen att mäta något statistiskt vilket innebär 

att man jämför olika variabler mot varandra får att få en generaliserad bild av frågan man 

undersöker (Olsson & Sörensen, 2011)    

 

4.4 Kvalitativa intervjuer 

I en kvalitativ intervju skapas en form av relation då det sker en interaktion mellan forskaren 

och intervjupersonerna då det förs personliga intervjuer. Det är av vikt att forskaren har sin 

roll som intervjuare klar för sig och försöka komma bort från att vara deltagare i den 

bemärkelsen att man börjar diskutera, att i ifrågasätta eller själv börjar svara på frågorna 

(Gilje & Grimen, 2007). Författarna lyfter fram vikten av att förhålla sig saklig som forskare 

under undersökningens gång. 

 

I studien har respondenterna fått förhålla sig kring teman och där fått tala kring dessa teman 

under intervjuerna. Genom att använda semistrukturerade intervjuer ökar man chanserna till 

att de olika intervjuerna rör sig kring samma ämne och inte kommer in på andra områden som 

inte ska undersökas. I och med valet av en abduktiv ansats som utgångspunkt har de olika 

temana formats genom förankringen i tidigare forskning och teori i ämnet som undersöks. 

Ansatsen bygger på att forskningen ska röra sig mellan teori och empiri därav har de olika 

temana plockats ut inför insamlingen av empiri så att det i det senare skedet underlättar att 

knyta ihop de båda delarna teori och empiri.  

 

En annan anledning till valet av semistrukturerad intervjuform är möjligheten att se huruvida 

svaren skiljer sig åt, förhåller sig till varandra eller bidrar med ny kunskap till 

problemformulering och för att kunna hitta dessa mönster är det viktigt att intervjupersonerna 

förhåller sig kring samma teman (Bryman, 2011 ). Hade studien haft ostrukturerad 

intervjuform som utgångspunkt kanske alla intervjupersonerna inte hade förhållit sig kring 

samma tema eller ämne vilket kanske hade gjort att materialet inte gick eller var för stort att 

bearbeta på grund av att empirin var för petig eller kommit för långt bort från 

frågeställningen. Vad gäller en strukturerad intervjuform valdes denna bort då det begränsar 

studien eftersom svaren blir mer lika dem som vi hade fått vid en kvantitativ då 

respondenterna endast ska förhålla sig till de precisa frågorna (Bryman, 2011). Det kan leda 

till att intervjupersonerna inte får tala fritt och upplever sig begränsade kring frågorna. En 

intervju ska bygga på en relation där intervjupersoner känner sig bekväma att samtala fritt 

kring sina upplevelser, erfarenheter och tolkningar kring ämnet som ska diskuteras. På grund 
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av detta kan kanske en strukturerad intervjuform upplevas mer som en utfrågning då man 

stänger ner intervjupersonens möjlighet att utveckla, förklara och resonera kring frågan och 

inte koncentrera sig på att enbart hålla sig till en sak (Bryman, 2011). 

 

4.5 Urval 

Urvalet som har gjorts i föreliggande studie har varit subjektivt vilket innebär att ett medvetet 

val har gjorts i efterfrågningarna av intervjupersonerna (Denscome, 2009 ). Då syftet med 

studien är att undersöka första linjens chefer med utländsk bakgrund som arbetar inom 

kommunal äldreomsorg har urvalsgruppen valts medvetet, detta för att kunna fånga in 

representativa respondenter som kan hjälpa oss uppfylla studiens syfte. För att komma i 

kontakt med respondenterna har olika förfrågningar gjorts till olika omsorgsförvaltningar som 

tycks ha kunskap om profilen som eftersöks till studien.  

 

Urvalet som söktes tydliggjordes genom att det förklarades att studien eftersökte respondenter 

som kunde besvara frågeställningen kring huruvida den utländska bakgrunden har betydelse i 

rollen som chef inom äldreomsorgen. De olika förfrågningarna gjordes framförallt till olika 

verksamhetschefer som har större kännedom om cheferna som har utländsk bakgrund och 

arbetade som första linjens chef inom äldreomsorgen.  

 

I denna studie har urvalsgruppen som medverkat i studien passat in på det som har eftersökts 

så därför har det inte inneburit att det kommit med respondenter som inte ingår i 

urvalsprofilen. En annan sak som är intressant att ta med är den variation av bakgrund som 

urvalsgruppen lyckas täcka i form av mångfalden av kön, ålder, arbetserfarenhet, studie 

bakgrund, etnicitet innanför Norden, Europa samt utanför Europa. I kvalitativ forskning är 

urvalets variation av intervjupersoner en central fråga då man har en önskan att få ta del av 

olika människors upplevelser och erfarenheter om ett vist fenomen (Andersson & Ahnlund, 

2009). Antalet intervjupersoner som har deltagit i studien är sex stycken. Av de medverkande 

i studien är tre män och tre kvinnor.  

 

I kvalitativ forskning är urvalet ett av de olika tillvägagångssätten som ska redovisas för att 

övertyga att man har rätt grupp av människor som har kunskap i området man vill hämta 

verkliga erfarenheter, upplevelser och tolkningar ifrån (Gilje & Grimen, 2007). Dock saknar 

den kvalitativa forskningen en generaliseringsbarhet då urvalet inte representerar alla 

representanter som passar in i urvalskategorin som undersöks. Generaliserbarheten ger ett 

resultat rätten att vara giltigt för hela populationen (Denscombe, 2009). I kvantitativ metod 

mäter man i en större skala och därmed större antal respondenter. Det skapar och ger ett 

resultat med en generaliserbarhet som saknas i kvalitativ metod där man utgår från ett fåtal 

intervjupersoner i urvalet. Som forskare kan man aldrig hundraprocentigt veta eller uttala sig 

om att man har tittat på urval som täcker eller talar för alla områden som finns att studera 

inom problemområdet. Men som sagt erbjuder kvantitativ forskning större möjligheter till 

detta än kvalitativ forskning.  
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Dock är det inget som säger att kvalitativ forskning är mindre värd då man inte stävar efter att 

ge ett resultat med en god validitet eller reliabilitet. Dessa begrepp ger svar om huruvida 

studien har mätt det som skulle undersökas eller huruvida studien är pålitlig (Bryman, 2011).   

Gilje och Grimen (2007) lyfter fram en annan princip som är viktig i utförandet av kvalitativ 

forskning och talar då om intersubjektivitet. Det innebär att forskningsresultatens giltighet 

inte ska vara beroende av vem som har utfört undersökningen. Patel och Davidson (2011) 

talar om att man i kvalitativ forskning istället ska använda begreppet autenticitet som förklarar 

äktheten av studien. De menar att begreppet validitet inte riktigt hör hemma i den kvalitativa 

forskningen då det i kvalitativ studie inte går att definiera vad som är absolut äkta.  Istället bör 

det fokuseras på att redogöra hur man har säkerställt studiens kvalitet. Författarna menar att 

man kan redogöra detta genom att man som forskare redogör vilka tillvägagångssätt som har 

gjorts för att säkerställa ens datainsamling. I föreliggande studie redovisas säkerställningen av 

studien genom att man kan läsa alla steg som har gjorts längs studiens gång.   

 

4.7 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna gjordes förfrågningar till verksamhetschefer 

inom kommunal äldreomsorg via telefon. I förfrågningarna till de olika verksamhetscheferna 

har urvalsprofilen till studien lyfts fram genom att de fått ta del av ett informationsblad om 

studien. I den har studiens syfte redovisats, bakgrund, de etiska principerna för ett eventuellt 

deltagande samt beskrivning av vilka intervjupersoner som eftersöktes till studien. 

Efter kontakten med verksamhetscheferna kom vi överens om att de skulle skicka vidare 

förfrågan till eventuella berörda chefer som stämde in på urvalsprofilen. Dock tog en del av 

sökandet slut redan vid samtalen med verksamhetscheferna då de inte hade någon chef som 

stämde in på urvalsprofilen. Andra verksamhetschefer ville återkomma med kontaktuppgifter 

då de inte hade reflekterat över deras anställdas bakgrund och behövde se över vilka de hade 

som stämde in på urvalsprofilen som söktes. Nämnvärt är att alla inte återkom med svar och 

därför kan det inte uttryckas om orsaker till bortfall. Reaktionerna var delade men framför allt 

var den generella bilden att många upplevde det som ett intressant ämne och var positivt 

inställda till att hjälpa till. 

 

Nästa steg var att kontakta de cheferna som verksamhetscheferna förmedlade 

kontaktuppgifter till. Alla respondenterna kontaktades via telefon och där har tid och plats för 

intervjutillfällena kommits överrens för dem som ville delta. I detta sammanhang var det en 

del som inte kunde eller inte återkom gällande ett deltagande i studien. Den främsta orsaken 

som kom till kännedom angående att man inte medverkade var tidsrelaterad. Alla som har 

deltagit i intervjun har fått ta del av ett informationsblad och deras rätt till ett samtycke i 

deltagandet. Alla intervjuerna som genomfördes har ägt rum på chefernas respektive 

arbetsplatser. Intervjuerna har spelats in av praktiska skäl och har varit ca en timme långa per 

intervju.  

 

Efter alla intervjuer har materialet lyssnats igenom och transkriberats för att kunna få en 

överskådlig bild av materialet. Det transkriberade materialet har bearbetats genom att en 

noggrann granskning gjorts. Olika stycken har markerats med olika färger. Detta i syfte om att 
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försöka hitta koder, teman och sammanhang som kan vara intressanta att lyfta fram. Olika 

meningsutdrag har lyfts ut med hjälp av citat. Dessa olika citatstycken har placerats in utifrån 

olika teman som de berör och det materialet har sparats i ett eget dokument. Materialet har 

bearbetats närmare i försök om att sammankoppla de olika citaten med varandra utifrån de 

olika temana. I bearbetningen strävar man efter att plocka isär materialet man samlat in för att 

möjligtvis försöka hitta dold fakta. Efter bearbetningen av materialet redovisades resultaten i 

ett eget kapitel där dem kunde skådas tydligare. Efteråt användes materialet från resultatdelen 

och integrerades med tidigare forskningen och teorin i ett eget analyskapitel. I analysdelen 

försöker man hitta mönster, strukturer, centrala begrepp och därefter titta från olika 

perspektiv, jämförelser för att sen kunna återkoppla eller knyta ihop säcken (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

4.7 Metod om intervjuguiden och genomförande 

Intervjuguiden var tidigare uppställd i följande struktur; Den första frågan var allmän 

information om personen, där de fick berätta om sin situation; deras namn, ålder, kön, 

sysselsättning och bakgrund. Här låg betoningen på deras etniska bakgrund som huvudsyfte 

för att se till att den intervjuade personen hamnar inom ramen för den “profil” personer som 

intervjuats. Andra delfrågor som besvarades här handlade om intervjupersonens utbildning, 

hur länge de arbetat som enhetschefer och hur de själva och andra ser på dem som 

enhetschefer. 

Den andra huvudfrågan som intervjupersonerna fick svara på var; vad har det betytt för dig i 

ditt arbete som enhetschef att ha utländsk bakgrund? Här fick intervjupersonerna svara på, om 

deras etniska bakgrund haft någon betydelse som chef utifrån deras egna tankar. Den här 

frågan besvarades genom att de fick svara på delfrågor rörande; vilken betydelse 

intervjupersonernas utländska bakgrund haft i relation till arbetsgruppen, vårdtagarna, 

arbetskollegor, chefen och i relation till rekryteringssituationer.  

 

Den tredje frågan i intervjuguiden som intervjupersonerna fick svara på var; Hur kändes det 

när du började arbeta som chef; dina tankar (känslor) och synpunkter? Här skulle 

intervjupersonerna få svara på frågor rörande deras egna tankar och upplevelser inför och 

under deras första tid som chefer i relation till deras utländska bakgrund. Underliggande 

frågor var följande; kan du berätta hur det var att börja arbeta som enhetschef och vad din 

utländska bakgrund haft för betydelse. Vidare fick intervjupersoner svara på; kan du beskriva 

hur det var att komma in i arbetsgruppen/verksamheten och om din utländska bakgrund hade 

någon betydelse?  

 

Den fjärde frågan i intervjuguiden var; kan du berätta om hur din roll som enhetschef 

mottagits? Intervjuaren hade i åtanke att intervjupersonerna här skulle svara på hur de togs 

emot, hur de upplevde mottagandet, vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra?  

Den femte frågan i intervjuguiden var; kan du beskriva din arbetssituation idag som 

enhetschef. Här ställdes underliggande frågor som; anser du att mottagandet, upplevelserna 

eller rollen som enhetschef är annorlunda i jämförelse till dina andra kollegor? skulle du vilja 
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att behandlingen, mottagningen såg ut på ett annat sätt? hur har dina upplevelser, erfarenheter 

och mottagandet av rollen som enhetschef med en utländsk bakgrund format dig som person? 

Under intervjuerna blev det tydligt att den fjärde och femte frågan hamnade i skymundan av 

föregående frågor då de redan hade svarat på dessa och därför hamnade frågan gällande 

mottagandet och bemötandet i skymten. Dessa frågor återkom mer eller mindre genomgående 

i alla teman från intervjuguiden. Därför fick inte dessa frågor egna teman att utgå från utan 

hamnade med bland de ”nya” teman som skapades och uppkom efter analysering av 

intervjuerna. Mer om de nya temana hittas lite längre ner i denna text.  

 

Den sjätte och avslutande frågan gällde vad intervjupersonerna tyckte var det viktigaste att ha 

i åtanke om man vill arbeta som enhetschef med utländsk bakgrund. Intervjupersonerna fick 

svara på vad de tycker kan vara orsakerna till att människor med en utländsk bakgrund är så 

pass underrepresenterade, som forskningen visar, i yrket som enhetschef? 

 

4.8 Metodanalys 

I detta kapitel har intervjuerna sammanställts och presenterats i olika teman. Dessa teman har 

framkommit under bearbetning av intervjuerna. Intervjupersonerna har fått svara på frågor 

utifrån en intervjuguide som har satts ihop i förväg med en medvetenhet om att dessa teman 

kan komma att förändras och omstrukturerats under bearbetningen av materialet. 

Intervjuguiden har använts för att få en överskådlig bild och struktur på intervjuer. Dock 

framkom det utifrån det bearbetade materialet ett mönster som innebar att vissa frågor 

diskuterades flitigare och djupare än andra, vilket resulterade nya former av teman skapades.  

 

Som tidigare nämnts i metod om intervjuguiden och genomförande (se avsnitt 4.7) har dessa 

nya former av teman skapats efter att forskaren sammanställt materialet och sett vad som 

uppkommit regelbundet och relevant för frågeställningen som ställts i denna studie. Forskaren 

har uppfattat att de nya formerna av teman har skiljt sig en aning från intervjuguidens teman.  

Detta har framkommit utifrån det bearbetade materialet och intervjupersonernas svar och hur 

mycket vikt intervjupersonerna lagt på de ställda frågorna under intervjuerna. Det ska 

tilläggas att det är dessa teman som kommer att behandlas framöver, i redovisningen av 

intervjumaterialet samt i analyskapitlet. Med detta sagt, har de nya formerna av teman 

resulterat i fem, inte helt nya, teman, utan omformulerade från de gamla i intervjuguiden.  

 

Det första temat går in på; Presentation av respondenterna och lite bakgrundsinformation om 

dem. Tema två är; vad har din utländska bakgrund för betydelse i ditt arbete som chef? Tema 

tre är; Vad har din utländska bakgrund för betydelse i relation till vårdtagarna? Tema fyra är; 

vad har din utländska bakgrund för betydelse i relation till organisationen/verksamheten? Sist, 

men inte minst, tema fem är; praktiska tips för framtida chefer med utländsk bakgrund. 

 

4.9 Förståelse 

 

Författaren i föreliggande studie har studerat programmet socialt arbete - ledning och 

organisering i Högskolan i Halmstad i tre år. Under dessa år har olika kurser kring ämnena 
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arbetsrätt, diskriminering, marginalisering, äldreomsorg, mångfald, exludering, inkludering 

med mera lästs vilket har gjort att plattformen av kunskap har varit bred i studiens ingång. 

Även att forskaren själv har en utländsk bakgrund har satt sina spår i hur man ser på saker och 

ting. Det ska även tilläggas att erfarenhet från att ha vikarierat som förstalinjens chef inom 

äldreomsorgen även ska tas in i beräkningen gällande vilken förförståelse forskaren har. Dock 

ska det förtydligas att en förförståelse inte måste vara något negativt, tvärtom kan den hjälpa 

till att utveckla studien framåt då man redan har kunskap om vissa kunskaper som kan 

underlätta studiens gång. Dock ska man akta sig från att tolka och värdera i så stor 

utsträckning som möjligt.      

 

4.10 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer olika diskussioner kring vad metoden har haft för betydelse i studiens 

resultat att behandlas.  

Eftersom studien har haft i syfte att ta del av huruvida chefer med utländsk bakgrund upplever 

att deras utländska bakgrund har betydelse i rollen som chef inom äldreomsorgen har den 

kvalitativa metoden varit passande. Med tanke på den komplexitet som har framgått i 

resultatet av undersökningen känns det bra att möjligheten funnits till att ta del av djupa 

intervjuer där intervjupersonerna fått föra fria samtal kring teman men vilket har gjort att de 

inte begränsats i den utsträckning som kvalitativ metod hade inneburit. Även valet av att 

intervjuerna har förts på deras arbetsplats som de själva valt ut för intervjuplats har 

underlättat. Intervjupersonerna har därmed även fått möjlighet till att känna sig avslappnande 

till att prata kring ett ämne som kan ha en viss känslighet. Dock har författarens gemensamma 

bakgrundssituation underlättat vilket antagligen hade varit lite problematisk om man hade haft 

en helt svensk bakgrund. Intervjupersonerna påpekade att de inte kände sig obekväma då de 

visste att intervjupersonen hade med sig någon form av förförståelse och förankring till 

problematiken. Det andra som kan vara värt att diskutera är hur urvalet har varit passande för 

undersökningen men att det inte för den sakens skull behöver innebära att man kunde ha hittat 

andra som kanske hade gett andra resultat. Även att det var svårt att hitta intervjupersoner 

som ville ställa upp är värt att nämna. Eftersom intervjupersonerna alla har kontaktats först 

via deras verksamhetschefer för att sen få vidare uppgifter till intervjupersonerna kan det vara 

något att ha i åtanke. Kanske har det påverkat chefernas möjlighet till att känna att de är helt 

anonyma. Kanske hade de kunnat ge annat resultat om de kontaktades utan att deras chefer 

blev informerade men då hade det inneburit andra nackdelar som att man bara hade utgått från 

deras namn vid sökningen av respondenter vilket är betydligt värre och opassande. Nu var det 

upp till cheferna att matcha den urvalsprofil som eftersöktes vilket gjorde att författaren slapp 

kategorisera. En annan intressant reflektion gällande metoden är hur det kanske hade passat 

att göra observationer för att kanske själv få se det som beskrivs och tas upp i resultatet. 

Kanske hade det inte gett samma slutresultat som respondenterna gav.  Man kanske även hade 

kunnat studera skillnader mellan små och stora kommuner för att se om det hade funnits olika 

skillnader gällande personalgrupperna, vårdtagarna och andra intressanta skillnader. Men 

överlag har metoden och tillvägagångsättet varit passande och smidigt för besvarandet av 

studiens frågeställning.    
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5. Etiska överväganden 
I följande stycke redovisas hur de olika etiska övervägandena som krävs enligt 

etikprövningslagen har efterföljts för att göra en så etisk forskning som möjlig. Codex (2013) 

tar upp vikten av att skydda sina respondenter som forskare genom att visa respekt för 

människans frihet och integritet i deltagandet av studie. Lagen betonar vikten av att sätta 

människans välmående i första hand och att detta inte får åsidosättas eller komma i andra 

hand i syfte att få sin studie genomförd. De etiska prövningarna har i syfte att motverka att 

människor hamnar i skada eller i försummelse på forskningens bekostnad (Codex, 2013).    

 

I föreliggande studie har respondenterna blivit förfrågade om ett eventuellt medverkande 

genom att de har fått ta del av en informationsblankett som har skickats ut till dem. I 

informationsblanketten har studiens syfte presenterats samt vilket ämne som respondenterna 

kommer intervjuas om inför deras medverkande.  Det har även förtydligats och lyfts fram att 

studien bygger på en frivillighet från deras sida där de när som helst under studiens gång kan 

avstå att medverka utan att behöva förklara eller uppge vidare skäl till beslutet. 

Intervjupersonerna har även i förväg fått förfrågan om att deras intervjuer kan spelas in av 

praktiska skäl men självfallet har det skett först efter att de har samtyckt. De har även 

informerats om ett konfidentiellt medverkande där deras uppgifter har använts på ett varsamt 

sätt och av största försiktighet. Inga utomstående har fått tillträde att lyssna på de inspelade 

intervjuerna samt ta del av materialet förrän olika justeringar har gjorts där 

intervjupersonernas identitetsuppgifter har tagits bort.  

    

I redovisningen av materialet från intervjuerna har deras namn, hemmahörandeort och 

arbetsplats tagits bort och ändrats. De intervjuade har istället blivit tilldelade fiktiva namn för 

att ge läsningen av materialet ett flyt samtidigt som det värnar om deltagarnas integritet.    

I studien har sex stycken respondenter intervjuats. För att inte röja respondenternas integritet 

och uppgifter kommer det i studien inte avslöjas vilken kommun cheferna som deltagit i 

studien arbetar inom. Inte heller kommer det i studien redovisas ingående varje specifik 

respondents uppgifter angående deras tidigare utbildning, tidigare erfarenheter, vilket 

specifikt land de härstammar ifrån, ålder, hur länge de har arbetat i som chef och så vidare. 

Istället kommer dessa uppgifter att redovisas generellt för att det inte ska vara möjligt att 

upptäcka intervjupersonerna genom att man känner igen dem utifrån den beskrivna 

bakgrundsinformationen.  

 

Valet av att utföra denna typ av presentation har sin grund i att det har varit svårt att komma i 

kontakt med chefer med utländsk bakgrund då de inte varit många men även då det har 

upplevts i sökningen av respondenter att det var svårt att veta vilka som stämde in på den 

profilen. Med tanke på den begränsade tillgången av chefer med utländsk bakgrund inom 

äldreomsorgen som har varit utgångsprofilen i studien kommer det därför inte att redovisas 

ingående uppgifter om varje specifik respondent. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att redovisas.  Dock ska det tydliggöras att 

intervjuerna har genererat i en stor mängd data som trots bearbetning kan anses mastigt eller 

utmanade att ta sig igenom då man läser resultatredovisningen. Med detta sagt kommer 

redovisningen göras utifrån teman för att underlätta men även för att ge läsaren en inblick i 

vad som har framkommit under intervjuerna med hjälp av olika inslag av direkta citat från 

intervjuerna. De olika teman i resultatdelen har som tidigare nämnts framkommit från 

bearbetningen av intervjumaterialet (se avsnitten 4.7 och 4.8). Med detta sagt kommer de 

olika teman att innehålla redovisning från intervjuerna för att i stora drag ge läsaren det som 

var utmärkande från intervjuerna. 

 

6.1 Presentation av intervjurespondenterna 

Antalet intervjupersoner som har deltagit i studien är sex stycken. Av de medverkande i 

studien är tre män och tre kvinnor. Åldern på de intervjuade är från 25 år och upp till 50 år. 

Ingen av dem är födda i Sverige och alla har levt i Sverige i minst 20 år. Alla intervjupersoner 

har en högskoleutbildning. Dock skiljer sig deras utbildningar åt. De olika 

utbildningsbakgrunderna som cheferna besitter är; socionomutbildning, 

sjuksköterskeutbildning samt ekonomiutbildning. Majoriteten har även gått olika 

ledarskapsutbildningar, några av dem genom internutbildningar och andra utanför. 

Respondenterna har arbetat som första linjens chefer inom kommunal äldreomsorgen olika 

länge. Tre av dem har arbetat som chef i 1-2 år innan deras nuvarande verksamheter. Dock 

förklarar dessa respondenter att de arbetat på olika vikariat och inom olika 

ledarskapsfunktioner vilket har gjort att de formellt inte har arbetat som chef som titel. Dessa 

tre respondenter saknar eller har saknat en fast anställning som chef vilket skiljer sig från de 

andra tre respondenterna. De andra tre har erfarenheter som sträcker sig mellan tre till tio år 

som förstalinjens chef inom äldreomsorgen. En annan sak som är intressant att ta med är den 

variation av bakgrund som urvalsgruppen lyckas täcka i form av mångfalden av kön, ålder, 

arbetserfarenhet, studie bakgrund, etnicitet innanför Norden, Europa samt utanför Europa. 

 

I resultatredovisningen kommer de tilldelas fiktiva namn och de namn som kommer användas 

är Agda, Alice, Anita, Ahmed, Amir och Adam.  

 

6.2 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i ditt arbete som chef? 

I detta tema diskuterades frågan kring vad intervjupersonernas utländska bakgrund hade för 

betydelse för dem i rollen som chef.  Utifrån intervjuerna framgick det hur alla mer eller 

mindre kände en stolthet över sitt ursprung. Dock tydliggjordes det att man bara för den 

sakens skull inte behövde skylta eller ständigt prata kring sin bakgrund för att visa att man är 

stolt över sitt ursprung. De menade även att det inte heller behövde innebära att man tvunget 

måste dölja eller se det som något avvikande. En av intervjupersonerna utryckte det genom att 

säga så här:  

Jag känner att det handlar om en anpassning men jag glömmer aldrig mina 

rötter. Jag har försökt i alla mina år i Sverige att gallra och ta till mig det bästa 
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från både den svenska kulturen och den kulturen som jag kommer ifrån. Ta till 

mig bara det bästa och som passar mig och fungerar för mig. (Ahmed) 

 

En annan intervjuperson uttrycker hur hon använder den utländska bakgrunden till sin fördel 

och inte gömmer sig från den genom att tala om kulturellt bagage. Intervju personen förklarar 

att man som person med en utländsk bakgrund aldrig helt blir ”svensk” då man oftast har 

mycket med sig i bagaget från det tidigare hemlandet. Istället understryker hon att det inte 

behöver vara det ena eller det andra bakgrunden som är fördelaktigt utan betonar istället 

vikten av att ha en kombination av olika kulturer;    

Att bli helt svensk tror jag inte att jag blir, för jag har ganska mycket i bagaget 

från mitt hemland, kontakterna och kulturen från hemlandet av naturliga skäl. 

Helt hundra procent tror jag inte att jag blir. Jag tror det blir en kombination av 

allt. (Alice) 

 

Alice lyfter fram samma sak som Ahmed om att man inte ska förneka sitt ursprung. Dock kan 

vi i Anitas utlåtande se ett annat svarsmönster kring huruvida hon upplever att hennes 

utländska bakgrund har betydelse som chef när hon uttrycker sig så här:  

Min utländska bakgrund har aldrig haft betydelse.  Jag har blivit accepterad för 

den person jag är och det kanske handlar mer om det. Jag är Anita och min 

etnicitet har inget med det att göra. Hur jag är som chef talar inte om vad det har 

med min bakgrund att göra. Min kompetens som chef talar för sig själv och det är 

det som är det viktigaste i rollen som chef. (Anita)  

 

Anita betonar i sitt utlåtande att uppdraget som chef och den utländska bakgrunden är två 

skilda saker som bör hållas isär då den utländska bakgrunden inte säger något om personen 

och chefsrollen. Detta utlåtande visar på frågans komplexitet. Alla betonade att den utländska 

bakgrunden inte hade någon direkt betydelse i rollen som chef men vissa av dem tydliggjorde 

även att man skulle se det som något berikande. Detta kan vi läsa i Ahmeds utlåtande:  

Det behöver inte vara något hinder utan snarare en berikande faktor eller en 

framtidsfaktor beroende på vad du sysslar med, arbetar med och är engagerad i. 

(Ahmed) 

 

Amir och Adam lyfter fram hur andra faktorer som kommunens storlek, vilken nationalitet 

man har, vilken kön samt vilket yrke man arbetar inom kan påverka och det är därför viktigt 

att väga in dessa faktorer i frågan, vad den utländska bakgrunden kan ha för betydelse i rollen 

som chef. Intervjupersonerna uttalade sig så här om detta: 

Vad gäller etnisk bakgrund har jag inte lagt märke till något, och märkt att man 

mottags på ett annorlunda sätt, utan jag tycker att jag mottagits på ett positivt sätt 

på grund av mitt kön, då yrket är kvinnodominerad. Många som kommenterat och 

berättat; vad trevligt med manlig chef. (Amir) 

 

Amir förklarar att hans utländska bakgrund inte haft någon särskild fokus, istället lyfter han 

fram hur hans könstillhörighet har haft större betydelse men fortsätter och förklarar: 
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Det beror på, vilken kommun, vilket yrke och mycket som spelar roll. Men 

generellt: så ska du vara dig själv, vara den du är och stolt över där du kommer 

från. Vi kan ju inte ändra på det precis. Påverkas inte av din etnicitet eller känner 

att det påverkar negativt, utan tvärtom, ta de kunskaperna med dig som något som 

berikar och något som höjer din kompetens snarare. Det kan vara något bra för 

just det jobbet. (Amir) 

 

Adam förklarar att hans nordiska bakgrund är en annan anledning till att hans utländska 

bakgrund inte får någon större fokus: 

Min nationalitet ligger där, men utifrån att det är så lite problematisk kring den 

påverkar den inte. (Adam) 

  

Inte fokusera så mycket på att man har en utländsk bakgrund, viktigt att kunna 

skämta ibland.(Adam) 

 

Även ”Alice” och ”Agda” lyfter fram hur deras utländska bakgrund har haft betydelse då 

deras tidigare erfarenheter har färgat dem som personer: 

Jag har mycket erfarenheter med mig från mitt hemland. Det hjälpte mig jätte 

mycket. Jag var chef i mitt hemland och chef här. (Alice) 

 

Tack vare min utländska bakgrund har jag annan förståelse på saker och ting här 

i livet och det har gjort att jag har mer kött på benen som person. (Agda)  

 

Denna bild delades av flera av intervjupersonerna som menade att deras tidigare erfarenheter 

och rötter har mer eller mindre format dem som personer. Men en sak som understryks är att 

den utländska bakgrunden inte är det som talar om vem de är som personer eller chefer. 

 

6.3 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i relation till vårdtagarna? 

I denna del redovisas svaren från intervjuerna kring temat vad den utländska bakgrunden haft 

för betydelse i relation till vårdtagarna.  Detta diskuterades både utifrån hur de upplevde att 

deras utländska bakgrund hade betydelse men även i relation till vad deras medarbetares 

utländska bakgrund hade för betydelse till vårdtagarna. Intervjupersonernas uttalanden visar 

flera synpunkter som tyder på att det har funnits reaktioner kring den utländska bakgrunden i 

arbetet. Generellt delar de flesta intervjupersonerna att det är upp till chefen att avgöra om 

olika uttalanden och diskussioner ska tas på ett negativt eller positivt sätt samt om det måste 

ha sin förklaring i den utländska bakgrunden.  

 

I Intervjun med Agda framkommer det exempel på en situation som hon menar hade sin 

förklaring i att hon har en utländsk bakgrund;  

En vårdtagare ringde och meddelade att hon inte vill ha den tilldelade 

kontaktmannen och när jag ställer frågan hur detta kan komma sig med tanke på 

att de aldrig har träffats utan bara fått ett namn på personen, får jag inget svar. 

Jag frågar återigen men jag får ingen förklaring. Jag hänvisar vårdtagaren till 

samordnaren och ber henne ta det med samordnaren, då det är hon som tilldelar 
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kontaktpersoner. Senare får jag veta från min samordnare att vårdtagaren inte 

ville ha en kontaktperson med invandrarbakgrund och detta ville hon inte säga till 

mig som chef då jag också var invandrare. Jag skickade ändå dit kontaktpersonen 

som var uttänkt från början. Efter det fick jag ett telefonsamtal där vårdtagaren 

berättade att hon var jättenöjd. (Agda)  

 

Agda berättar vidare att hon har varit med om liknande situationer och förklarar att det sker i 

olika grader eller utsträckningar. Agda berättar även om ett annat exempel från en annan 

situation som har varit betydligt tydligare kopplad till hennes utländska bakgrund; 

Det extremaste fallet som jag har varit med om är när en vårdtagare inte ville ha 

kontakt med invandrare och jag som vikarierande chef då, inte heller blev 

insläppt. Jag skulle göra ett hembesök men efter diskussioner med en kollega kom 

vi överens att min kollega fick göra hembesöket med tanke på kundens psykiska 

problem, så var det inte lönt att förvärra situationen. (Agda) 
 

Ahmed håller med Agda till en viss del, men väljer istället att tona ner förklaringen till att det 

enbart grundar sig på den utländska bakgrunden, utan väljer istället att förklara att mycket 

ligger i att relationer måste få ta sin tid att skapas; 

Det finns anhöriga som drar sig när en utlänning kommer fram till dem men dem 

behöver också liksom lite tid på sig att skaffa sig en åsikt om personen och lära 

känna personen och handlingarna hos personen och inte var denna person 

kommer ifrån. Det är därför jag inte haft det som något bekymmer då jag har haft 

diskussioner och de har fått säga sin åsikt sen när de ser hur jag jobbar, hur jag 

handlar och gör saker och ting det skapas förtroende hos dem och det är 

ingenting som kan jäktas igenom utan det tar tid och det måste få ta tid som alla 

relationer. (Ahmed) 

 

Vidare förklarar Ahmed att det är viktigt att inte låta sig skrämmas av oliktänkande i mötet 

med vårdtagare som har åsikter kring den utländska bakgrunden; 

Det är klart man träffar människor med vissa åsikter, vi är alla människor och 

har åsikter och det får vi ha… det är för mig skrämmande om vi inte hade haft 

åsikter om saker och ting men åsikterna är till för att läggas på bordet och 

diskuteras. Det är viktigt att bemötta dem, många människor är rädda för det. 

(Ahmed) 

 

Amir förklarar dock att det som han stöter på inte har någon större betydelse förutom att han 

får upprepade frågor kring vilket land han kommer ifrån; 

Har inte märkt någonting där, men man får ständigt den här frågan, om var man 

kommer ifrån. Men jag anser inte att det har påverkat arbetet. (Amir) 

 

Alice lyfter dock fram den utländska bakgrundens betydelse som något berikande och 

uppskattande till skillnad från Amir som bara blir frågad utan någon vidare innebörd. Amir 

blir frågad bara för sakens skull. Alice berättar då att hennes vårdtagare uppskattat hennes 
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utländska bakgrund, då många av hennes vårdtagare har haft samma utländska bakgrund som 

hon själv; 

Jag kan inte med ord beskriva den glädje och tacksamhet mina vårdtagare har 

visat gällande min bakgrund, särskilt de som kommer från samma land som mig. 

(Alice) 

 

Ett annat utlåtande som betonades var huruvida man själv som person kunde avgöra på vilket 

sätt man tar till sig eventuella kommentarer som var opassande. Adam förklarar detta genom 

att exemplifiera hur lätt ett begrepp kan misstolkas beroende på hur man väljer att ta till sig 

begreppet;  

Det är detsamma som detta med att vara mörkhyad eller vilka benämningar vi 

väljer att använda för att definiera färg på hud. Känsligheten på det blir och 

handlar om hur man inviterar eller vilken känslighet man ha på det själv. Det kan 

låta lite tufft men det är så att man bestämmer själv i vilken grad man låter sig 

kränkas. (Adam) 

 

I Adams utlåtande framkommer hur en del av ansvaret ligger på dig själv gällande hur man tar 

till sig olika uttryck. Detta förklarade även Alice när hon uttryckte så här; 

Efter många år i Sverige har jag som person utvecklat hur jag väljer att tolka 

olika signaler. (Alice) 

 

Tolkningen som Alice förklarar är något som genomsyrar majoriteten av intervjupersonernas 

svar utifrån frågan gällande om deras utländska bakgrund har haft någon betydelse i relation 

till vårdtagarna. Dock framkommer det att Anitas svar skiljer sig från de övriga 

intervjupersonerna, där hon inte alls delar samma bild av problematiken kring vårdtagarna; 

Aldrig haft bekymmer i och med att jag har haft ett yrke där jag har haft nära 

relationer med människor där det är viktigt med rak kommunikation. Jag är den 

lyssnande personen som kan upplevas inte säga mycket ibland utan mer lyssnande 

även när jag inte säger någonting vet de att jag finns till och det ger en trygghet 

hos vårdtagarna. (Anita) 

 

Delvis delar Adam Anitas bild, men Adam lyfter fram språket som största bidragande faktorn 

till en bra relation till vårdtagarna och även som orsak till att det uppstår motsättningar;  

Kompetensen men framförallt språket är hindret och väldigt mycket nyckeln. Jag 

säger inte att det inte finns rasism men säger att mycket ligger i språket och 

kompetens. Vad vill man som person och vad vill man med sitt ledarskap. (Adam) 

 

6.4 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i relation till 

organisationen/verksamheten? 

I denna del diskuterade intervjupersonerna vad deras utländska bakgrund hade haft för någon 

betydelse i relation till verksamheten/organisationen som de arbetar på. Resultaten som 

framkom under detta tema gav ett uttryck om att chefernas utländska bakgrund inte hade 

någon vidare betydelse vilket även kan läsas i citatet från Anita: 
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Tror inte att det spelar roll vad jag har för bakgrund för mina arbetare. (Anita) 

 

Medan Ahmed utryckte att det hade en viss betydelse vilket kan avläsas utifrån hans 

utlåtande: 

 

Min utländska bakgrund har haft betydelse i organisationen då mina kollegor 

visat stort intresse, nyfikenhet för mig men inte på något negativt sätt. De vill veta 

vad du är för någon person. Vad har du varit med om och de säger berätta. Helt 

fantastisk känsla. Man öppnar kommunikationskanaler för att nå en människa på 

ett helt annat sätt tillskillnad från de människor som inte vågar fråga. (Ahmed) 

 

Vi får i detta utlåtande ta del av glädjen Ahmed känner i sin roll som chef i organisationen 

samt hur han ser sin utländska bakgrund som något berikande och upplyftande i 

organisationen. Dock förtydliggör han hur han tror det hänger samman med hans tidigare 

erfarenheter och att det kan ha varit en bidragande faktor till att man inte fokuserar på hans 

ursprung;   

 

Mitt tidigare yrke inom området är en bidragande faktor till att man inte har 

fokuserat på mitt ursprung. Grunden är hur man är som person, allt annat byggs 

vidare på det, yrkesval hjälper bara till att utveckla vissa drag. (Ahmed) (flera 

som nämner detta) 

 

Vidare berättar Alice, att det är en tillgång att ha en utländsk bakgrund;  

 

Det har hänt många gånger att jag anses vara en tillgång... kollegor vänder sig 

till mig med frågor som de anser att jag behärskar mer och tvärtom… vi 

kompletterar varandra. (Alice)  

 

Amir är inne på samma bana som Anita, där den utländska bakgrunden inte haft så stor 

betydelse, utan vikten har legat på personlighet och vilket självförtroende han har haft. Amir 

fortsätter och berättar att han inte har behandlats annorlunda på grund av sin utländska 

bakgrund;  

 

Inte den utländska bakgrunden, för att jag visste att det som spelade roll, var 

vilken person man är och vilket självförtroende man har. Det märker man ganska 

snabbt när man väl kommer igång med arbetet så glöms ålder, kön, och etnicitet, 

också vidares på personalens sida, och de fokuserar på dig som individ och som 

chef. (Amir) 
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I Adams utlåtande när vi pratar kring relationen till verksamheten, lyfter han fram exempel på 

hur lätt missförstånd kan ske eller blossa upp och bli större än vad det egentligen är, särskilt 

om man inte reflekterar över vissa situationer; 

 

Genom att du kommer med något som du tycker är viktigt och råkar använda ett 

ord fel kanske så hänger man sig fast på orden kan det upplevas att det man hade 

att säga tas bort och att man störs och sen om man är på den paranoiska sidan 

kan man få igång tankar som varför den personen gjorde så, inte för att jag 

hamnar där ofta men tror att vi var och en av oss är i dem svängarna ibland. 

(Adam)  

 

Adam förklarar att det därför är viktigt att man inte ser så allvarligt kring den utländska 

bakgrunden och att man istället kan avdramatisera många föreställningar genom att 

själv lyfta fram den; 

I mötet med en grupp för första gången brukar de flesta avdramatisera genom att 

berätta något personligt så man placerar sig på en annan plan samma är det med 

nationalitet, det är den där nyfikenheten vi människor ha på varandra och 

behovet att veta. Min kulturella bakgrund säger något, berättar något och måste 

inte vara problematiskt. Den säger något och därför brukar jag avdramatisera 

med att berätta vilken nationalitet jag har. (Adam)  

 

Vidare berättar Adam om signaler som en verksamhet skickar ut till allmänheten; 

En arbetsplats med jämn fördelning av kön och etnicitet är viktigt. Det ger ut 

viktiga signaler. Det är viktigt att verksamheten speglar samhället vi lever i. 

(Adam)   

 

Agda håller med och berättar hur hon själv bemött personal som uppskattat hennes utländska 

bakgrund;  

Har känt att personal med utländsk bakgrund har visat någon form av stolthet då 

de har uttryckt sig att de är glada att jag som chef har en utländsk bakgrund som 

dem eftersom personer med utländsk bakgrund oftast förknippas med en bild av 

att de är lågutbildade. (Agda) 

 

Adams tankar delas av alla intervjupersonerna i denna fråga då alla känner att det är viktigt 

med olika människor från olika ursprung, kön, religion, hudfärg och klasser. Dock tydliggör 

de alla att det ska vara kompetensen som ska styra i första hand vid anställning.    

Jag anställer enbart efter kompetensen som efterfrågas och inte efter personens 

utseende. (Anita)  

 

Man ska inte göra skillnad på människor och ska därför inte göra det vid 

anställningar heller. Är personen den vi söker och har de egenskaperna vi 

eftersöker så självklart ska den personen få jobbet och allt annat utöver det är 

bara en bonus. (Alice) 
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6.5 Att tänka på som framtida chef med utländsk bakgrund 

I denna del fick intervjupersonerna chansen att ge några råd för framtida ledare med utländsk 

bakgrund. När intervjufrågorna diskuterade kunde man se hur alla chefer betonade vikten av 

att vara sig själv och ha självförtroende att våga göra det du vill. Det var enligt 

intervjupersonerna nyckeln till en god och duktig ledare.  

 

Det lyftes även fram vilka egenskaper som kan dra en tillbaka. Ahmed pratar om skillnaden i 

förhållningsätten vid bemötandet av andra människor och det kan påverka hur du tar dig fram 

i livet. Här förklarar Ahmed vad kulturer kan ha för betydelse; 

Jag är uppväxt i mitt hemland och har kulturen med mig. Där har jag lärt mig 

man inte tittar äldre i ögonen av respekt medan det innebär här i det nya landet 

att man är ointresserad om man inte tittar i den som pratar med dig i ögonen. 

Detta är något jag har lärt mig genom åren och fått lära mig släppa den respekt 

jag har växt upp med där man ska titta ner och vara undergiven de äldre, men de 

andra generationerna lär sig i skola de andra förhållningssätten och där är 

skillnaden. Sådana saker påverkar enligt mig. Lättare att ta för sig fram och ta för 

sig när man släpper visa normer eller förhållningssätt som kan vara till hinder. 

Det ligger i benmärgen, när man kommer från en annan kultur har man ett annat 

bagage med sig som alltid är där utan att man behöver tänka på det... det gör sig 

gällande… det kanske vara de sakerna som lägger skeppar i hjulet och gör att 

förre inte vågar söka sig till chefsjobb. (Ahmed)  

 

Anita är inne p samma bana som Ahmed och berättar att hur man agerar påverkar ens arbete 

som chef, vare sig man har svensk eller har utländskt ursprung; 

Vara sig själv är det viktigaste och det bästa man kan göra om man vill arbeta 

som chef oavsett om du har utländskt bakgrund eller svenskt. Du kan lura många 

men du kan inte lura dig själv. (Anita)    

     

Amir pratar dock om att denna utländska bakgrund kan vara en resurs som bör tas tillvara; 

Det är bra att gå ifrån tanken att se sin bakgrund som något negativt, utan 

tvärtom, se det som positivt och erfarenhet i sig, och extra merit, en rikedom från 

ett annat land, och såklart om man kan språket från det andra landet man 

kommer ifrån. Det är bara en resurs. Tänka positivt och köra på, så lyckas man. 

(Amir) 

 

Agda lyfter fram en annan egenskap som hon anser är viktig att ha i åtanke som chef med 

utländsk bakgrund; 

Viktigaste är att inte sopa något under mattan och låsas att det inte finns något 

problem om det sker något som du inte accepterar. Du är chefen och det är upp 

till dig att lösa det. Dina medarbetare ser och lär sig efter dina handlingar. 

(Agda)  
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer diskussioner och analys föras om huruvida syftet i studien är uppfyllt. 

Frågeställningen gällande vad chefens utländska bakgrund har för betydelse i arbetet som 

förstalinjens chef inom äldreomsorgen kommer att studeras närmare i förhållande till empiri, 

teori samt tidigare forskning. Även studiens resultat kommer att integreras och kopplas till 

empiri, teori och tidigare forskning  

För att underlätta läsningen har samma teman som resultatkapitlet använts i detta kapitel. 

Dock ska det även framföras att det efter en granskning av resultatkapitlet har uppkomit delar 

som mer eller mindre direkt kunde kopplas och knytas an till teorin och den tidigare 

forskningen.  

 

7.1 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i ditt arbete som chef? 

Utifrån intervjuerna framkom det hur vissa chefer upplever att den utländska bakgrunden har 

betydelse i olika sammanhang medan vissa inte upplever att den har det. Bland annat Amir 

och Adam lyfter fram hur andra faktorer som kommunens storlek, vilken nationalitet man har, 

kön samt vilket yrke man arbetar inom kan påverka och det är därför viktigt att väga in dessa 

faktorer i frågan, vad den utländska bakgrunden kan ha för betydelse i rollen som chef.  

 

Amir utvecklar genom att förklara hur han ansåg att den utländska bakgrunden inte hade så 

stor betydelse i jämförelse med att han var man. Intervjupersonen förklarade att han mottogs 

på ett positivt sätt tack vare hans kön, detta menar han är förklaringen till hans upplevelse av 

att den utländska bakgrunden inte hade så stor betydelse i hans roll som chef. Han förklarade 

även att det är mer fördelaktigt att vara man i ett kvinnodominerat yrke. Amirs upplevelse ger 

uttryck för något annat i jämförelse till de som deltog i Sörensdotter (2008). 

Omsorgspersonalen som deltog i studien menade att deras utländska bakgrund var mer 

påtagligt då de även var män. Även om det var omsorgspersonal som deltog i Sörensdotters 

(2008) kan det ändå relateras till att gälla chefer då de arbetar i samma kontext vilket är 

äldreomsorgen.  Dock kan det kanske påverka eller göra skillnad att det i föreliggande studie 

gäller chefer men i tidigare forskning gäller personal inom äldreomsorgen.    

 

Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) lyfter fram hur vi med hjälp av teorin intersektionalitet 

kan förstå orsakerna till det intervjupersonen beskriver gällande upplevelsen om att det är mer 

fördelaktigt att vara man i jämförelse till den utländska bakgrunden samt i att vara kvinna i ett 

kvinnodominerat yrke.  Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) menar att det förekommer 

olika maktordningar och att dessa även samverkar med varandra i maktrelationer utifrån 

subjektiva egenskaper hos vissa grupper såsom kön, etnicitet, sexualitet och klass. Detta 

betyder att en person skulle kunna representera och tillhöra alla dessa kategoriseringar på en 

och samma gång. Dock behöver det inte innebära att den ena kategorin stöter bort de andra 

(Eriksson-Zetterquist och Styhre, 2007). Detta ser vi tydligt utifrån Amirs kommentar där han 

förklarar att hans könstillhörighet var en bidragande faktor till att hans utländska bakgrund 

inte fick någon vidare fokus.  
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Även Adam lyfter fram andra faktorer som kan avgöra huruvida den utländska bakgrunden 

kan ha någon betydelse. Han förklarar att hans nordiska bakgrund är en annan anledning till 

att hans utländska bakgrund inte haft någon vidare betydelse och förklarar att det inte finns 

något problematisk kring det då det nästan är samma sak som att vara ”svensk” då länderna i 

norden inte står så långt från varandra gällande kultur, religion, språk och utseende.  I en 

studie Jönsson (2005) gjort framkommer det att diskrimineringen och exkluderingen är 

betydligt mer påtaglig för personer med rötter utanför Europa medan den knappt existerar för 

personer med utländskt bakgrund som har rötter inom norden. Mattson (2010) talar även om 

att det förekommer olika maktstrukturer inom olika grupper, exempelvis, kan det inom 

gruppen ”invandrare” förekomma olika maktordningar, då vissa personer har större makt än 

andra i samma grupp. Intersektionalitet hjälper oss att förstå Adams utlåtande om att hans 

utländska bakgrund inte har fått så stor betydelse då han har rötter från norden tillskillnad från 

det som bland annat Jönsson (2005) och Sörensdotter (2008) lyfter fram. Båda författarna 

lyfter upp i deras studier om hur personal som arbetar inom äldreomsorgen råkar ut för 

kategorisering. De menar att personal med olika etnicitet hamnar under kategoriseringar och 

delas upp utifrån föreställningar som råder i samhället. Dessa föreställningar följer även med 

in i arbetet inom äldreomsorgen och påverkar exempelvis människor med en utländsk 

bakgrund då de åtskiljs och jämförs utifrån ”den normativa arbetsgruppen”.  

Även om Jönssons (2005) och Sörensdotters (2008)  studier rör omsorgspersonal kan det i 

föreliggande studie relateras till att gälla chefer med utländsk bakgrund då de arbetar i samma 

kontext som vårdpersonalen som författarna talar om i deras studier. Jönsson (2005) och 

Sörensdotter menar att personal som inte uppfyller kriterierna för den ”antagna” eller 

”normativa” gruppen i samhället och som inom vården utgörs av vita kvinnor från 

medelklassen skapar, ett ”vi och ”dem” inom arbetsgruppen. Dominelli (2008) lyfter även 

fram hur människor jämförs utifrån de olika föreställningar som råder i samhället gällande 

hudfärg, ursprung och integration. Författaren menar att begrepp som ”normalisering” är ett 

annat koncept som knyter starka band till diskriminerings då människor sorteras utifrån 

”accepterade grupper” och ”avvikande grupper”. För att komma bort från dessa 

kategoriseringar och diskrimineringar menar författaren att personer med en annan bakgrund 

ställs inför prov och måste assimileras för att likställas med det ”normativa” i samhället alltså, 

det accepterade och det som många gånger fungerar som en utgångspunkt. 

 

Hensvik, Nordström Skans & Åslund (2009) tar upp i sin rapport hur chefer med utländsk 

bakgrund är starkt underrepresenterade på arbetsmarknaden. I en vetenskaplig artikel Miller, 

Kerr och Reid (2010) skrivit lyfter författarna fram hur negativa stereotypa föreställningarna 

belastar bilden av svarta och att rasismen existerar men är dold och att detta kan vara en utav 

förklaringarna till varför chefer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i yrket. 

Dominelli (2008) lyfter även fram att strukturell diskriminering oftast är dold och svår att 

upptäcka och därmed även svår att göra något åt. Om man istället hade pratat om olika 

situationer som uppstår i samband med att människor diskrimineras kanske vi hade sett vissa 

tydliga mönster som kan kopplas till att strukturell diskriminering faktiskt existerar och där 

även kunnat göra något åt orsakerna. I teorin anti- diskriminering lyfts detta upp som en 

lösning för att motverka diskriminering. Miller, Kerr och Reid (2010) lyfter även fram hur 

chefer som deltagit i studien lyfter fram att chefer med utländsk bakgrund borde främja den 
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egna gruppens prestationer genom egenmak för att öka bilden för den egna gruppen. De 

kopplingar som kan göras utifrån den tidigare forskningen och resultaten från intervjun är hur 

båda är överens om att lösningen ligger i egenmakten. Från samtliga intervjuer framkommer 

det att de själva anser att den utländska bakgrunden inte behöver vara någon negativ egenskap 

och berättar istället hur det för med sig positiva egenskaper. 

 

I samtliga intervjuer betonade cheferna att man inte skulle låta sig dras ner av den utländska 

bakgrunden och det var upp till individen att välja hur man väljer att använda eller se på sin 

utländska bakgrund. Bland annat lyfter Adam fram att mycket av åtskillnaden och fördomarna 

ligger på individen då man kan välja hur man vill se på saker och ting. Frågan om kompetens 

var som sagt något som alla cheferna betonade och menade skulle väga högst. Flera av 

intervjupersonerna betonar i sina utlåtanden från resultatdelen, att uppdraget som chef och den 

utländska bakgrunden är två skilda saker som bör hållas isär då den utländska bakgrunden inte 

säger något om personen och chefsrollen. Bland annat uttrycker Anita att den utländska 

bakgrunden och chefsuppdraget är två skilda saker. Denna bild delas av flera av 

intervjupersonerna som menar att deras tidigare erfarenheter och rötter har mer eller mindre 

format dem som personer. Men de tydliggjorde att den utländska bakgrunden inte talar om 

vem de är som personer eller chefer. Därför ansåg de inte att den utländska bakgrunden var 

något hinder för dem i arbetet som chef. Cheferna betonade att det i första hand var deras 

ledarskap eller uppdrag som chef som fokus låg på och inte vad de hade för bakgrund.   

Detta kan kopplas till studien gjord av Lill (2007) som visar att omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen många gånger är med och vidhåller de olika föreställningarna som skapas 

gällande grupper med annan etnicitet. Författaren menar att etniciteten får mening då 

individer med utländsk bakgrund medvetet eller omedvetet placerar sig in i de föreställningar 

som görs i samhället gällande etnicitet och genom att man själva tar till sig de ”föreställningar 

som råder och tilldelas. Författaren förtydligar genom att förklara att kategoriseringen av 

etnicitet är strukturell men att vi själva gör varandra till etniska subjekt. Detta stämmer 

överens med hur cheferna lyfter fram att de är individen som ska komma i första hand och 

inte den utländska bakgrunden. Det kan vi läsa ibland annat Anitas, Ahmeds och Alice 

utlåtande i resultatdelen.  

 

7.2 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i relation till vårdtagarna? 

Tankar kring hur man kan hantera sådana situationer varierade utifrån från vad som framkom 

i intervjuerna med cheferna angående, vad den utländska bakgrunden haft för betydelse i 

relation till vårdtagarna. Bland annat framkommer det i intervjuerna hur man inte ska förklara 

alla händelser som sker med att det måste ha sin grund i den utländska bakgrunden.  

 

I intervjun med Adam lyfter han fram hur språket är en av betydelserna till att eliminera 

motsättningar. I tidigare forskning lyfts språkets betydelse och där framgår det att språket är 

avgörande i arbetet inom äldreomsorgen. I Sörensdotter (2008) framgår det hur viktigt det är 

att inte bara kunna prata svenska utan faktiskt kunna uttrycka sig eller använda svenska 

språket ”rätt” i olika sammanhang. Deltagarna i hennes studie menar att nyckeln till att skapa 

en relation med vårdtagarna är att göra sig förstådd men även förstå vårdtagaren för att kunna 
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verkställa hjälpinsatserna och behoven. Detta är något som kan liknas det som framkom från 

intervjuerna med cheferna. Trots att Sörensdotter (2008) i sin studie lyfter fram vårdpersonal 

kan det i föreliggande studie dras paralleller då cheferna och vårdpersonalen som beskrivs i 

tidigare forskning arbetar inom samma kontext, äldreomsorgen.   

 

I intervjuerna med cheferna framgick det även att språket kunde vara den största bidragande 

faktorn till en bra relation till vårdtagarna men även som orsak till att det uppstår 

motsättningar. Motsättningarna cheferna talar om är något som även omsorgspersonalen i 

Sörensdotters (2008) studie påpekat. Vårdpersonalen lyfte fram hur orsaker som att de i 

svenskundervisningen inte får lära sig språkets konst och jargong att uttrycka sig ”svenskt”. 

Detta menar vårdpersonalen kunde bidra till att man inte skapar lika goda relationer med 

vårdtagarna då språkbarriärer som dessa kan sätta stopp. Adam lyfter fram språket som största 

bidragande faktorn till en bra relation till vårdtagarna men att det även kan vara orsakerna till 

att det uppstår motsättningar. Även Osman (2006:59) lyfter fram språkbarriärer och ”saknad” 

kompetens som något som oftast används som förklaringar och ursäkter för att komma undan 

åtskillnaden i arbetslivet mellan svenskar och människor med en utländsk bakgrund. Osman 

(2006:59) menar att vi genom att lyfta fram olika förklaringar till kulturella skillnader och 

yrkeskompetenser skapar avgörande byggstenar i framskapandet av en rangordning för ett 

”vi” och ”dem”.  Det som skiljer sig och är främmande från den normativa kulturen som 

existerar nedvärderas på grund av de kulturella skillnaderna. Dominelli (2008) talar om 

normalisering då vi försöker jämföra ”bättre” och ”sämre” människor. Detta är ett annat 

koncept som knyter starka band till diskriminerings arbete och här hävdas det att personer 

med en annan bakgrund ställs inför prov och måste assimileras för att likställas med det 

”normativa” i samhället alltså det accepterade och det som många gånger fungerar som 

utgångspunkt. De los Reyes (2006:69) utvecklar och förklarar att man genom kategorisering 

av människor med utländsk bakgrund och svenskar skapar ett ”vi och dem” tänk där dessa 

grupperingar jämförs och tilldelas olika egenskaper. I denna jämförelse framställs svenskar 

som den bättre och normgivande gruppen medan människor med utländsk härkomst står för 

de motsatta egenskaperna. De los Reyes (2006:69) lyfter även fram hur det i 

skillnadsskapandet mellan ”invandrare” och ”svenskar” föreligger en maktordning.  

Dominelli (2008) talar om konsekvenserna av diskriminering och menar att diskriminering till 

mycket handlar om mäktiga personer inom samhället som vill och försöker behålla sina 

positioner. Författaren menar också att rubbningen av denna struktur kräver en omväxlande 

process av förändringar i det som författaren kallar för institutionaliserad diskriminering. Mer 

konkret skulle detta kunna innebära att någon måste ”offra sin plats”.  

 

Från intervjuerna lyfts det även fram att man ska tona ner förklaringen som att motsättningar 

mellan vårdpersonal och vårdtagare enbart skulle grunda sig på den utländska bakgrunden då 

det kan finnas andra förklaringar. Bland annat lyfter Ahmed fram olika förklaringar som att 

relationer tar sin tid och att olika missförstånd sker i mötet med människor. Adam är inne på 

samma spår och menar att man väljer i vilken mån man låter sig bli kränkt.  Lill (2007) lyfter 

fram att diskriminering, utsatthet och rasism förekommer i äldreomsorgen. Även Jönsson 

(2005) och Sörensdotter (2008) lyfter båda upp hur personalen inom äldreomsorgen bidrar till 

att fördomar och rasism får leva kvar så länge omsorgspersonalen ursäktar och tillmötesgår 
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vårdtagarnas rasistiska uttalanden och beteende. För att nå en förändring och riva bort gamla 

normen om att det bara är vita svenska kvinnor som arbetar inom vården, måste personalen 

sluta bortförklara, ursäkta och förminska den faktiska rasismen (Jönsson, 2005 och 

Sörensdotter ,2008). Lill (2007)  håller med och anser att vikten ligger i synliggörandet av hur 

och när diskriminering görs, och hur och när underordningsmekanismer framträder inom 

omsorgsarbetet. Även Osman (2006:59) lyfter fram hur orsaker som att det skylls på andra 

faktorer bidrar till att ”normativa” tankegångar vidhålls. Exempelvis talar han hur olika 

föreställningar klär ut sig i uttryck som bristande språk, kompetens och andra förklaringar. 

Ansvaret flyttas då istället till den ”andra”,som är annorlunda, att anpassa sig vilket bidrar till 

att man gömmer sig från förklaringar som strukturell diskriminering och ojämna förhållanden. 

Ansvaret ligger istället helt på ”den andre” som anses vara avvikande att anpassa sig till och 

med bli som de andra, assimileras menar Osman (2006:59). 

De los Reyes (2006:69) lyfter även fram hur det i skillnadsskapandet mellan ”invandrare” och 

”svenskar” föreligger en maktordning. Det kan komma i utryck i form av kategorisering, 

kommentarer eller fördomar som inte alltid är synliga.  

 

Sörensdotters (2008) personal lyfter även upp problematiken med att inte släppas in eller få 

utföra hjälpinsatserna på grund av fördomarna och den gömda rasismen. I intervjuerna ansåg 

alla förutom Agda att deras utländska bakgrund inte hade någon betydelse i relation till 

vårdtagarna.  Istället kan man utläsa hur de alla distanserar sig från att det skulle uppstå 

negativa situationer utifrån den utländska bakgrunden. Dock så lyfter Agda fram hur hon 

tydligt har upplev att hennes utländska bakgrund har haft betydelse. I utlåtandet från intervjun 

med Agda kan vi få en bild som liknar det som omvårdnadspersonalen tar upp i Sörensdotters 

(2008) studie. Agda berättar om att man kan råka ut för diskriminering på grund av den 

utländska bakgrunden och att den inte alltid behöver göra sig synligt. Till skillnad från hennes 

upplevelser kan vi se hur de andra cheferna lyfter fram vikten av att det kan finnas andra 

förklaringar som exempelvis, mobbing, missförstånd eller att alla relationer tar sin tid. 

 

Ett annat exempel är hur det i intervjuerna framkommer att man som individ är ansvarig för 

huruvida man blir kränkt eller inte då valet ligger på individen att välja i vilken mån man ska 

låta sig kränkas. Detta är något som stämmer överens med personalen som deltagit i studierna 

från den tidigare forskningen. Det vi kan se är hur forskare från tidigare studier lyfter fram 

kopplingar till diskriminering, fördomar och motsättningar betydligt tydligare än vad 

vårdpersonal med utländsk bakgrund uttryckt i de tidigare studierna och även vad cheferna 

som deltog i föreliggande studie uttryckte.  Istället kan vi utläsa hur forskarna betonar vikten 

av att synliggöra, bemötta och inte släta över olika fördomar och rasistiska uttalanden genom 

att se det för något annat än vad det är vilket kan ses som skillnad från chefernas och 

vårdpersonalens förklaringar. De framför istället en tydligare bild av att man inte ska förhasta 

sig i enkla slutsatser som rasism och diskriminering. Detta kan man koppla till det   

Mlekov & Widell (2003) lyfter fram om hur en organisation eller verksamhet påverkas av den 

kulturen som råder på en arbetsplats. Eftersom arbetskulturen sitter i ”väggarna” och riktigt 

går att ta på kan orsaker som diskriminering, fördomar, marginalisering, och andra orättvisor 

leva kvar. Arbetskulturen blir något suddigt som försvårar då man inte riktigt vet hur man ska 

gå till väga för att bryta visa normer. Även Sörensdotter (2008) lyfter fram detta och 
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exemplifierar i sin studie hur vanligt det är med skämt som handlar om rasism och etnicitet 

inom hemtjänstgruppen. Även det som Sörensdotter (2008) lyfter fram om hur vårdpersonalen 

kringgår och upprätthåller vårdtagarnas fördomar, kommentarer och diskriminering genom att 

inte bemöta dem kan förklaras till hur svårt det blir att mottverka diskriminering i 

arbetsgrupper där det förekommer en ”kultur” av acceptans. Mattson (2010) och Dominelli 

(2008) lyfter båda upp att orsaker som dessa försvårar arbetet i att motarbeta diskriminering 

och maktordningar. De menar att det anti- diskrimineringsarbete och intersektionalitet kräver 

att man synliggör och erkänner dolda strukturer som påverkar till diskriminering.   

 

7.3 Vad har din utländska bakgrund haft för betydelse i relation till 

organisationen/verksamheten? 

I tidigare forskning från bland annat Mlekov & Widell (2003) och Ds (2000:69) lyfter 

författarna fram att mångfald på arbetsplatsen är något positivt som skapar ett mervärde. 

Detta, tillskillnad från arbetsplatser med en mer homogen arbetsgrupp där kreativiteten kan 

stagnera då personalgruppen har för lika egenskaper. Mlekov & Widell (2003) menar att 

mångfald berikar en organisation eller verksamhet då olikheter och oliktänkande öppnar upp 

för bredare synvinklar. Olikheter och oliktänkande hos personalen öppnar upp och ger 

organisationen ett mervärde då man samlar in bredare infallsvinklar i olika frågor (Ds, 

2000:69). Även cheferna i föreliggande studie lyfter fram hur viktigt det är med mångfald. 

Detta då det idag lever människor med olika ursprung, kön, religion, hudfärg och klasser i 

vårt samhälle. Cheferna som har deltagit i studien lyfter alla upp att det är av vikt att denna 

mångfald avspeglas i organisationen.  Dock tydliggör de alla att det ska vara kompetensen 

som ska styra i första hand vid anställning och att man därför inte ska stirra sig blid på 

mångfalden bara för att uppnå mångfald. Vi kan i bland annat utifrån Alice och Anitas 

utlåtande i resultatdelen se hur de utrycker att de anställer efter kompetens. De menar att 

kompetensen ska styra och inte den utländska bakgrunden.    

 

Detta kan förstås vidare utifrån antidiskrimineringsteorin där Dominelli (2008) menar att 

antidiskriminering bygger på att det finns en rådande social struktur, som gör att 

diskriminering upprätthålls genom olika föreställningar. Dessa föreställningar utgår från att 

människor i sin helhet som grupp/samhälle överlåter ”staten” att lösa problem som finns inom 

vissa grupper. Genom antidiskrimineringsteorin blir det tydligare att förstå varför en 

strukturell diskriminering inte alltid går att se och varför det existerar. Exempelvis hjälper 

teorin oss att se och förstå hur chefernas tankar om att det ska vara kompetensen som ska 

komma i första hand vid anställningstillfällen och inte den utländska bakgrunden, kan vara en 

del i av den strukturella diskrimineringen. Om man skulle tolka deras uttalanden skulle det 

kunna uppfattas som att de menar att det är en självklarhet att kompetensen ska vara det som 

kommer i första hand och inget annat vilket inte är något problematisk med det. Dock kan det 

ses som problematiskt om man utgår från att alla chefer hade tänkt som dem men att det trots 

det ändå förekommer diskriminering. När det förekommer någon form av tillit eller 

”överlåtelse” till att alla chefer borde utgå från kompetens i första hand vid en 

anställningssituation och inte göra skillnad på människor utifrån vilken bakgrund de har. Det 

bidrar enligt Dominelli (2008) till att den strukturella diskrimineringen på ett omedvetet eller 
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dolt sätt vidhålls genom tankegångar som dessa. Det är först när man själv drabbas av 

diskriminering som problematiken uppstår och ett erkännande om att det faktiskt finns 

strukturella förhållanden som kan diskriminera människor görs.  

 

En annan sak som kan bli problematiskt och som väcker tankar när man talar om kompetens 

och att det enbart ska vara kompetens som ska vara utgångspunkten vid anställning, är vem 

det är som definierar ”kompetens”.  Detta kan kopplas till det Osman (2006:59) lyfter fram. 

Författaren menar att uttalanden som språkbarriärer och ”saknad” kompetens oftast används 

som förklaringar och ursäkter för att komma undan åtskillnaden i arbetslivet mellan svenskar 

och människor med en utländsk bakgrund. Även Mulinari (2006:59) och Sörensdotters (2008) 

lyfter fram denna problematik i de studier de har gjort. Författarna menar att personal med 

utländsk bakgrund upplever hur de ständigt och i olika sammanhang jämförs med ”den äkta 

råvaran” som utifrån dem utgörs av gruppen ”svenskar” som har den äkta ”svenskheten” som 

de saknar i jämförelse till deras utländska bakgrund som drar till sig ett avvikande hur de än 

gör. Dominelli (2008) lyfter även fram hur det i anti-diskriminering alltid finns en grupp som 

blir offer för den diskriminering som existerar i samhället.  

 

Agda lyfter fram exempel från hur deras utländska bakgrund har gjort sig gällande i 

organisationen då personal med utländsk bakgrund visat någon form av stolthet då det har 

uttryckt att de är glada att ha en chef med en utländsk bakgrund eftersom de upplever att 

människor med utländsk bakgrund oftast förknippas till negativa egenskaper. De los Reyes 

(2006:69) utvecklar och förklarar att man genom kategorisering av människor med utländsk 

bakgrund och svenskar skapar ett ”vi och dem” tänk där dessa grupperingar jämförs och 

tilldelas olika egenskaper. I denna jämförelse framställs svenskar som den bättre och 

normgivande gruppen medan människor med utländsk härkomst står för de motsatta 

egenskaperna. De los Reyes (2006:69) lyfter även fram hur det i skillnadsskapandet mellan 

”invandrare” och ”svenskar” föreligger en maktordning. Dock betonar Adam att det inte alltid 

måste vara något negativt att tala om vilken bakgrund en människa har. Han lyfter fram hur 

han själv väljer att tala om vilken utländsk bakgrund han har och menar att detta kan hjälpa 

till att avdramatisera fokus och nyfikenheten kring den. Adam menar att han inte förstår 

varför man ska gömma sig från den utländska bakgrunden och varför vi är så rädda att prata 

kring den utländska bakgrunden utan att det måste innebära något negativt.   
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8. Slutsats och slutord 
 

Resultaten från studien visar att den utländska bakgrunden som chef har betydelse i vissa fall. 

Detta tar sig i uttryck i olika situationer som uppstår i relation till vårdtagarna, organisationen 

och i rollen som chef. Respondenterna lyfter fram faktorer som att kommunens storlek kan ha 

betydelse. Vilken nationalitet man har kan ha betydelse, exempelvis lyfts det i studien fram 

hur ett nordiskt ursprung inte upplevs som betydande eller problematiskt. En annan 

intervjuperson lyfter fram hur hans underrepresenterade kön i ett kvinnodominerat yrke bidrar 

till att den utländska bakgrunden inte får någon större betydelse. Alla intervjupersonernas 

upplevelser kan på ett eller annat sätt kopplas till intersektionalitet och diskriminering vilket 

kan tas med som bakomliggande faktorer . Faktorer som de som lyft fram i ovanstående text 

kan påverka och det är därför viktigt att väga in dessa faktorer i frågan; vad den utländska 

bakgrunden kan ha för betydelse i rollen som chef.  

 

Den utländska bakgrunden behöver inte innebära något negativt, istället framförs och lyfts 

fram hur den för med sig positiva egenskaper. I studien framkommer det av alla chefer 

förutom en person, att de aldrig hade upplevt diskriminering utifrån den utländska bakgrunden 

och att det därför inte hade så stor betydelse. Det har dock visat sig tydligt för en av 

respondenterna som menar att det förekommer. Hennes upplevelse skiljer sig från de övriga 

respondenterna som alla mer eller mindre anser att den utländska bakgrunden inte har någon 

negativ betydelse. Istället lyfts det fram att man ska vara försiktig med att adressera alla 

negativa upplevelser och situationer till sin utländska bakgrund.  Cheferna lyfter fram att det 

kan finnas en mängd förklaringar som exempelvis missförstånd eller att alla relationer tar sin 

tid som några av orsakerna till att det kan uppstå motsättningar. Dock kan vi utläsa hur 

cheferna på ett eller annat sätt distanserar sig från att den utländska bakgrunden skulle ha 

någon betydelse i rollen som chef. Cheferna tydliggör även detta då de lyfter fram 

kompetensen som det viktigaste att besitta som chef och inte fokusera på den utländska 

bakgrunden. Cheferna betonar den utländska bakgrunden och chefsuppdraget som två skilda 

egenskaper. En intressant upptäckt är dock att resultaten från respondenterna inte helt 

överensstämde med den tidigare forskning som presenterats vilket kan ha sin förklaring i att 

det inte fanns någon direkt forskning till kring chefer inom äldreomsorgen. Det som kom fram 

kan och bör därför forskas vidare i med tanke på den förändring vi väntas möta inom 

äldreomsorgen med en befolkning som blir allt äldre samt den mångfald vi ser i samhället 

som också ska verka inom äldreomsorgen på ett eller annat sätt. 

 

Avslutningsvis ska det även lyftas fram en sammanfattning på det som cheferna ansåg var 

viktigt att ha med sig som framtida ledare inom socialt arbete men även till personer med en 

utländsk bakgrund; Våga vara dig själv och var stolt över vem du är! 

 

Med dessa slutord hoppas jag att det väcktes tankar kring ämnet och att det för er som för mig 

varit ett intressant ämne att ta del av.        
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Bilaga 

Intervjuguide 

Allmänna frågor:  

 Vad har du för ursprungsland? 

 Hur länge har du bott i Sverige?  

 Vilken ålder har du?   

 Hur länge har du arbetat som chef?  

 Vad har du för utbildning?  

 Vad har du för tidigare erfarenhet? 

 Hur upplever du dig själv som chef? 

 Hur tror du andra uppfattar dig som chef? 

 Vad har fått dig att arbeta inom chefsyrket? 

Vad har det betytt för dig i ditt arbete som chef att ha en utländsk bakgrund?  

 I relation till arbetsgruppen? 

 I relation till de vårdtagarna – anhöriga? 

 I relation till dina arbetskollegor  

 I relation till din chef?   

 I relation till rekryteringssituationer? 

Hur kändes det när du började arbeta som chef, dina tankar (känslor) och synpunkter? 

 Kan du berätta hur det var att börja arbeta som chef och vad din utländska bakgrund 

hade för betydelse?  

 Kan du beskriva hur det var att komma in arbetsgruppen/ verksamheten och om din 

utländska bakgrund hade någon betydelse? 

Kan du berätta om hur din roll som chef mottagits? 

 Hur du togs emot och hur upplevde du mottagandet?  

 Vad har fungerat bra? 

 Vad har fungerat mindre bra? 

Kan du beskriva din arbetssituation idag som chef? 

 Anser du att mottagandet, upplevelserna eller rollen som chef är annorlunda i 

jämförelse till dina andra kollegor? 

 Skulle du vilja att behandlingen, mottagningen, såg ut på ett annat sätt? 

Beskriv i så fall hur? 

 Hur har dina upplevelser, erfarenheter och mottagandet av rollen som chef med en 

utländsk bakgrund format dig som person?  
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Vad anser du är de viktigaste att ha i åtanke om man vill arbeta som chef med annan 

etnicitet? 

 Vad tror du kan vara orsakerna till att människor med utländsk bakgrund är 

underrepresenterade i yrket som chef?   
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