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Abstrakt  

Denna studie handlar om hur kvinnliga undersköterskor och vårdbiträde med 
invandrarbakgrund blir behandlade inom äldreomsorgen. Vi vill undersöka om det 
förekommer diskriminering på deras arbetsplatser samt på vilket sätt det isåfall uttrycks. 
Vidare vill vi studera deras relationer på arbetet om det har någon påverkan av deras etnicitet. 
För att få en ökad förståelse för hur utländska kvinnors vardag ser ut, valde vi inriktningen 
äldreomsorgen. Genom tidigare forskning kunde vi upptäcka att personer med utländsk 
bakgrund utsätts vardagligen av diskriminering på arbetsmarknaden i olika former. Vi valde 
därefter en kvalitativ studie med kvinnliga respondenter att arbeta med för att få personlig 
kontakt och en djupare förståelse kring diskriminering. Vår slutsats av studien är att 
diskriminering förekommer inom äldreomsorgen. De utländska kvinnorna blir kränkta och 
förtrycka för deras namn, utseende och framförallt språket.  
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Förord:  

Vi vill främst tacka vår handledare Mikael Löfström för stödet som han gett oss hela vägen. 
Samtidigt som vi vill tacka våra respondenter för ert engagemang och intresse vid era 
intervjuer.  
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1. Inledning  
Idag lever vi i ett mer mångkulturellt samhälle jämfört med förr. Vilket kan innebära 
svårigheter för människor med olika religioner eller kulturer. På den svenska 
arbetsmarknaden råder det diskriminering utifrån individens etnicitet. Enligt Edling som är 
analytiker för Svenska ESF-rådet, utsätts kvinnor med utländsk bakgrund pågrund av sitt 
namn eller sin religiösa tillhörighet (Edling 2017). Det gör de intressant att undersöka hur 
kvinnor med utländsk bakgrund blir behandlade. Vidare se om det förekommer 
diskriminering utifrån etnicitet som Edling påstår förekommer på arbetsmarknaden.  
Diskrimineringslagens syfte är att motstrida diskriminering oavsett kön, etnicitet och religion 
samt att alla ska ha lika rättigheter (Diskrimineringslagen 2018). Genom att lagen säger att 
alla ska ha lika rättigheter är det intresseväckande att se hur verkligheten ser ut. 
Diskriminering är ett brett ord och det finns många typer av diskriminering. En sort av 
diskriminering är när en person blir orättvis behandlad utifrån sin etnicitet 
(Diskrimineringsombudsmannen 2019a). Eftersom kvinnor med utländsk bakgrund 
kategoriseras som invandrare och diskrimineras på arbetsmarknaden. Dessa kvinnor är även 
de med de mest slitsamma och lägst avlönade jobben (Riksdagen 2014). Det har iakttagit att 
äldreomsorgen är ett yrke med låg status, utifrån denna observation har denna forskning riktat 
sig in på att analysera denna kategori med koppling till hur kvinnliga undersköterskor och 
vårdbiträde med utländsk bakgrund behandlas inom äldreomsorgen. Om denna studie skulle 
visa att det finns en koppling mellan etnicitet och diskriminering, kan det då bero på 
människors tänkande om hur vidare en person är svensk eller inte.  

1.1 Bakgrund  

Det finns en teori till varför ett rastänkande kring människor har tillkommit. Teorin utgår från 
slavhandeln och dess konsekvenser. Slavhandeln grundades redan på 700-talet inom de 
arabiska länderna. Där använde de sig utav slavar. Det fanns både slavar från Europa och 
Afrika. På den tiden var Europa både politiskt och militärt starkare jämförelsevis med Afrika. 
Detta medförde att det var lättare att få tag i mörkhyade slavar än ljushyade. Denna tillgång 
avspegla sig på det viset att de vita slavarna fick ta hand om lättare sysslor inom hushållet 
och de svarta fick tyngre sysslor för att de var lättare att byta ut. Vid senare årtusendet 
fortsatte slavhandeln. Över tolv miljoner afrikaner togs ifrån sina hemländer och 
transporterades till Nordamerika eller Sydamerika för att de skulle utföra slavhandel. 
Forskare menar att redan här byggdes det upp ett rastänk och rasism. Konsekvenserna för det 
senare slavhandeln blev att en hel del människor dog och många afrikanska länder hamnade 
efter i utvecklingen. Detta bidrog till kolonialismen (Hübinette 2017, s.28).  
Sedan 1970-talet har ”invandrarkvinnor” varit med i flertal debatter kring olika eländes- 
beskrivningar. Invandrarkvinnorna har framstått som offer för strukturen och kulturen, därav 
hotade av underordningen på arbetsmarknaden, sina föråldrade värderingar och traditioner, de 
kulturella men främst av sina män. Senare på 2000-talet har perspektivet på invandrarkvinnor 
istället växt fram till bilder på kvinnorna som brottsoffer och männen som förövare. 
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Etniciteten samspelar med kön och klass menar ett flertal feministiska forskare. Forskarna 
menar att maktens olika under-ordningsstrukturer samverkar. Definitionen intersektionalitet 
används även här för att beskriva samhällsklass, ras, etnicitet och genus till de sociala 
identiteternas relationer till dessa belägenhetskategorier. Intersektionalitet är ett hjälpmedel 
för att synliggöra hur de olika sociala uppdelningarna skapas och sammanbinder de 
underordnade (Hjerm & Peterson 2007, s.18).  
 

1.2 Tidigare forskning   

Det förekommer tidigare forskning om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden av 
forskaren De los Reyes. Resultat som forskningen visar är att den orättvisa behandlingen och 
diskriminering inte är ett kortvarigt problem, utan det är ett bestående problem. Vidare har De 
los Reyes sett att detta beteende även går vidare i generationer genom arv. Den etniska 
diskrimineringen har inte bara syftat till individer som invandrat till Sverige. Den har syftat 
på de individer som avviker från bilden för typisk svensk. Då har de inte haft någon betydelse 
om individerna vart födda eller har invaderat till Sverige. Med hjälp av tidigare forskning av 
De los Reyes ska denna studie undersöka hur individerna själva uppfattar situationen. 
Faktorer som har en inverkan i att personer diskrimineras kan vara till exempel för deras 
hudfärg, namn, brytning när de pratar svenska eller deras kläder. I en grupp där alla har 
likvärdiga utbildningar kan det uppstå diskriminering för någon persons etnicitet (De los 
Reyes 2008).  
 
Fortsättningsvis av denna tidigare forskning vill studien titta närmare på hur diskriminering 
uttrycker sig. Om det kan uttrycka sig på olika sätt. Det finns flera studier som påvisar att 
subtil diskriminering har en större negativ inverkan på organisationer jämförelsevis med en 
öppen diskriminering. En definition av subtil diskriminering är en negativt diskret inställning 
eller behandling som förekommer mot sociala minoriteter. Definitionen för en öppen 
diskriminering är en negativ inställning eller behandling som uttrycker sig tydligt vilket 
medför att det är lättare att upptäcka och urskilja. Författarna menar att diskriminering inte 
förekommer i två enskilda grupper utan den varierar i en obruten följd. Med hjälp av detta 
synsätt görs en jämförelse mellan formell och interpersonell diskriminering. Interpersonell 
diskriminering kan uttryckas på olika sätt som tex respektlöshet, allmän oförskämdhet eller 
fientlighet mot minoritetsgrupper i samhället. Detta är ett generellt beteende som kan 
förekomma både på jobbet och i sociala situationer. Formell diskriminering är relaterad till 
arbetsplatsen, det förekommer ofta regler, lagar och förordningar kring detta. För att 
förhindra att det ska uppkomma (Jones et al. 2017). Denna undersökning vill se ifall 
arbetsplatsernas förhåller sig till det lagar och regler som finns kring diskriminering. Om det 
skulle förekomma diskriminering på arbetsplatsen där intervjupersonerna arbetar kan det 
antas att arbetsplatsen inte förhåller sig till dessa lagar och regler.  
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I dag finns det lagar som som gör det olagligt att diskriminera någon på arbetsplatsen för 
bland annat etnicitet, kön eller funktionshinder. Det är heller inte okej att diskriminera 
sökande eller anställda för deras personlighetsdrag som inte är arbetsrelaterade som sexuell 
läggning eller könsidentitet. Därför är det vanligt att fördomar uttrycks på ett subtilt sätt.  
Jones, Arena, Nittrouer, Alonso och Lindsey är forskare som menar att diskrimineringen 
uttrycks på ett subtilt sätt på grund av man inte ska bryta mot sociala normer och 
förväntningar. Utan man uttrycker det på ett diskret sätt, samtidigt som det förekommer en 
omedvetenhet kring sitt beteende. Oavsett hur diskrimineringen uttrycks blir påföljden 
samma. Parallellt till detta kan det finnas en förklaring varför vissa saker har skett (Jones, 
Arena, Nittrouer, Alonso & Lindsey 2017). 
 
Med stöd av studien gjord av forskaren Rydgren, uttalade det svenska parlamentet sig redan 
år 1975 att den svenska invandringspolitiken ska styras av målen samarbete, jämlikhet och 
valfrihet. Det innebar att samma möjligheter och levnadsvillkor skulle vara samma för 
infödda svenskar och migranter. Senare utökade även diskrimineringslagen 1999 för att 
skydda arbetsplatserna emot diskriminering som etniska trakasserier. Denna forskning kring 
etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden presenterar argument för hur 
diskrimineringen sker. Det kan tillexempel handla om att infödda svenskar bara anställer 
svenskar och utifrån personer de känner. En annan diskriminering som sker är att invandrare 
blir uteslutna från beslut eftersom de ofta finns förutfattade meningar om dem. Sedan 1930 
har Sverige varit ett invandringsland. Men man kan dela upp i två delar, den första delen som 
immigrerade var från nordiska länder främst Finland. Den andra delen är en ökad 
flyktinginvandring från utsatta länder runt om i världen. Det var länder inom Europa men 
speciellt under 1980-talet ökade det även utanför Europa, länder som Irak och Iran. Denna 
studien har även tagit fram ojämlikheten mellan infödda svenskar och utländska, då 
skillnader utifrån utbildning, erfarenhet eller andra mänskliga kapital faktorer kan spela roll. 
Studien fick även ett resultatet som visade att invandrargrupper som kommit på senare tid 
under de närmsta åren har den lägsta lönen och den största arbetslösheten (Rydgren 2004). 
 
Forskning har bevisat att leva i ett främmande land så handlar individuella riskuppfattningar 
om vilken hierarkisk maktposition en person har utifrån sitt kön, ålder eller ursprung. Det har 
visat sig att kvinnor och män med en annan etnicitet än svensk uppfattar risker rejält mycket 
mer än infödda svenskar. Det som främst utländska kvinnor upplever är risker av 
diskriminering i form av rasism men också våld. Studier har visat att individens etnicitet och 
kön påverkar diskrimineringen och ojämlikheten i samhället (Linden & Olofsson 2019).  

Vidare finns det ett intresse för att undersöka i vilken utsträckning sociala förhållanden kan 
spela roll för relationer på sin arbetsplats. Tidigare forskning av Linden och Olofsson har 
upplyst att det ska vara känslor av trygghet och en person ska känna sig viktig för alla i 
samhället. Människor med utländsk bakgrund vill framförallt känna sig viktiga i samhället 
eftersom i många fall, finns en obehaglig bakgrund enligt artikeln “living in a foreign 
country”. En bakgrund där till exempel en familj flytt från krig eller varit med om andra 
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katastrofala händelser. Familjen har då blivit tvungna att komma till Sverige. Då vill familjen 
känna säkerhet och trygghet. Sverige är ett land som försöker och har arbetat med 
integrationspolitik under det senaste decenniet. Integrationspolitiken i Sverige har skapat 
betydelsefulla förändringar för invandrare såsom att kommuner har gett över stort ansvar till 
arbetsförmedlingen (Linden & Olofsson 2019). 

Vidare har det också tagit fasta på att det är inte lätt för personer med utländsk bakgrund att 
etablera sig i ett nytt land med en helt ny miljö. En kvinna utifrån studien “Living in a foreign 
country” berättade att hon känner sig väldigt osäker. Förslagsvis när hon åker buss är det 
ovanligt att någon sätter sig jämte henne. Hon känner sig diskriminerad och fick känslan av 
“jag är i Sverige och det är deras land” (Linden & Olofsson 2019).  
 
Krieger är en forskare som har studerat hur individen och befolkningens hälsa påverkas av 
diskriminering. Hur en medborgare upplever att behandlas och inte bli accepterad i första 
hand, utan alltid i andra klass. Då denna studie är till för att studera utländska kvinnors 
uppfattning om diskriminering är denna vetenskapliga artikel lämplig. Utifrån artikeln är 
diskriminering när människor utesluter andra från sin egna samhällsgrupp. Det är att skapa en 
åtskillnad som är negativ mot andra. Diskriminering kan också handla om att dominera och 
visa vilka grupper som är överordnade och vilka grupper som är underordnade. Det handlar 
främst om diskriminering utifrån rasism. Då studien har visat att diskriminering kan skada 
individens hälsa på många olika sätt. Människor känner orättvisa och svaghet och det är 
hälsoskadande. Människors hälsa påverkas genom att beteendet ändras och psykologiska och 
fysiska aspekter påverkas hos individen (Krieger 2014). Detta är intressant för denna studie 
för att se ifall diskriminering verkligen skadar individens hälsa. Avslutningsvis kan det med 
hjälp av tidigare forskning kunna komma fram till denna studiens syfte och problemställning. 
Då det finns ett ökat intresse att forska kring hur utländska kvinnor blir behandlade på sin 
arbetsplats och se om diskriminering förekommer. 
 
Sammanfattningsvis är orättvis behandling och diskriminering ett bestående problem. Etnisk 
diskriminering är en del av diskriminering som anses vara vanlig. Det har ingen betydelse om 
du har invandrat till Sverige eller om du är född där. Etnisk diskriminering handlar om till 
exempel hudfärg, namn, kläder eller hur man pratar. Beteendet som vi människor har, där vi 
har ett tankesätt som vidare uttrycker sig i diskriminering har visats sig gå genom arv. När det 
gäller diskriminering på en arbetsplats så förekommer det lagar och regler kring detta för att 
skydda uppkomsten av det. Däremot är det en bidragande faktor till uppkomsten av subtil 
diskriminering. Det uttrycks på ett subtilt sätt för att inte bryta mot lagar och social normer. 
Det är vanligt att beteedet som människan har när det uttrycker sig diskriminerande mot en 
annan människa, är något som en själv inte tänker på. Det förekommer omedvetet. Oavsett 
hur det uttrycks sig eller om den person som diskriminerar en annan person gör det 
omedvetet så blir påföljden densamma. Sverige har sedan 1930 varit ett land där det 
förekommer invandring. Detta har medfört att det svenska parlamentet har arbetet fram 
diskrimineringslagen för att skydda dessa personer. Målet var att infödda svenskar och 
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migranter har samma levnadsvillkor. Det har visat sig att personer som invandrat till ett 
främmande land för att bo där, upplever risker rejält mycket mer än de som är 
ursprungsbefolkningen i landet. Människor med utländskt bakgrund vill känna trygghet och 
känna sig viktiga i det nya landet. Då de ofta bär med sig en historia, där de kan ha flytt från 
krig eller har varit med om andra katastrofala händelser.  
 

1.3 Problemdiskussion  

En positiv ståndpunkt är att idag finns det lagar på arbetsplatsen som gör det olagligt att 
diskriminera. Vilket kan skapa bättre möjligheter för personer med en annan etnicitet. Dessa 
lagar har däremot en negativ bidragande faktor och det är att diskrimineringen istället utspelar 
sig på ett subtilt sätt, alltså att förekommer i smyg. Trots att det förekommer lagar för det här, 
har man förstått att förekomsten av diskriminering ändå kommer till. Det är viktigt att 
uppmärksamma och undersöka detta problem för att se bakomliggande faktorer. Därför ska 
det bli intressant hur vårdbiträde och undersköterskor uppfattar diskriminering på sina 
arbetsplatser. Förekommer diskriminering på ett öppet, subtilt sätt eller inte alls. 
 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och få en ökad förståelse för hur kvinnliga undersköterskor 
och vårdbiträde med utländsk bakgrund blir behandlade inom äldreomsorgen. Orsaken till 
detta ämne syftar främst till att icke inrikes födda kvinnor utsätts av diskriminering på sin 
arbetsplats. Syftet är att få verkliga upplevelser och se hur kvinnornas vardag ser ut. 
När samhället och arbetsmarknaden ska erbjuda samma möjligheter för alla, inte olika 
beroende på hudfärg eller namn. Ett större engagemang och kunskap kring ämnet ska till 
förhoppning ge en bättre förståelse för hur kvinnliga undersköterskor med en annan etnicitet 
blir behandlade inom äldreomsorgen.  

1.5 Problemställning 

 
1. Hur uppfattar kvinnliga undersköterskor och vårdbiträde att de blir behandlade utifrån 

sitt utländska ursprung inom äldreomsorgen? 
2. Hur påverkas deras kollegiala relationer samt relationer till brukare på arbetet utifrån 

deras etnicitet? 
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2.Teori 

2.1 Direkt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 

Den direkta diskrimineringen gäller i direkt mening vid åtgärder och uppträdanden mot en 
arbetstagare eller en arbetssökande utifrån sin etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, viss 
religion eller sin sexuella läggning. En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare eller 
arbetssökande genom att behandla sämre eller jämföra personen med någon annan bara för 
personen har en annan etnisk tillhörighet. En person ska inte behandlas annorlunda gentemot 
någon annan (Iseskog 2003, s.33).  
 

2.2 Indirekt diskriminering 

Den indirekta diskriminering utifrån Diskrimineringslagen handlar om att arbetsgivaren 
ändrar bestämmelser eller kriterier för att missgynna vissa etniska grupper. Det kan anses 
som neutralt men i själva verket missgynnar (Iseskog 2003, s.57). Indirekt diskriminering 
bygger på tre delar, som tidigare nämnt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. 
Jämförelsen handlar om att jämföra hur olika människor blir behandlade i samma situation. 
För att sedan avgöra om en person missgynnas utifrån kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, 
religion eller funktionshinder. Intresseavvägning är när krav eller regler på arbetsplats anses 
vara neutralt men i själva verket utesluter vissa grupper. Att utesluta grupper vid krav är bara 
acceptabelt när det är till för att skydda och inte diskriminera (Flemström & Slorach 2014, 
s.39). 

2.3 Trakasserier  

Diskrimineringslagen tillsatte en regel om trakasserier i anknytning till etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, religion eller sexuell läggning genom lagändringen 2003. Denna regel 
gick ut på att en arbetsgivare måste reda ut ärendet ifall en arbetstagare blivit utsatt för 
trakasserier på grund av sin etniska tillhörighet eller annan tidigare nämnd indelningsgrupp. 
Definitionen enligt lagtexten är trakasserier ett beteende någon har som kränker en annans 
person värdighet i koppling med etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuella läggning eller 
religion eller annan trosuppfattning. Trakasserier är alltså alla sorter av ogynnsamma 
beteenden gentemot någon annans värdighet (Iseskog 2003, ss.67-68). 

2.4 Krav som är diskriminering  

Språket är ett krav som kan vara diskriminerande. Därav att “perfekt svenska” är ofta inget 
nödvändigt krav. En arbetsgivare och kollegor borde tänka över när “perfekt svenska” krävs. 
Huvudsaken är att personen med svenska talsvårigheter klarar av jobbet (Flemström & 
Slorach 2014, s.68). 
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Ett utländskt namn är en faktor som en person kan diskrimineras för. Detta är diskriminering i 
arbetslivet som är förbjudet. En arbetsgivare får inte utesluta eller neka en arbetssökande med 
ett utländskt klingande namn. En utländsk person med ett ovanligt namn får heller inte 
särbehandlas i olika situationer utan ska behandlas lika med alla 
(Diskrimineringsombudsmannen 2019b).  
 

2.5 Etnicitet 

Begreppet ”etnicitet” förklarar förhållanden mellan olika grupper. De är medlemmarna som 
beskådar sig själva som kulturellt avskilda från andra grupper. Dessa grupper i samhället kan 
också vara hierarkiskt ordnade. Men man måste skilja mellan samhällsklass och etnicitet, för 
det är inte samma sak. Etnicitet handlar om klassificering av människor och grupprelationer. 
Etnicitet kan också identifieras som social identitet. Termen “etnisk grupp” kan man säga 
betyda “ett folk”. En tillhörighet om att ha samma hudfärg, ras, etniskt eller nationellt 
ursprung eller trosbekännelse i en grupp (Eriksen 1998, ss.15-17).  
Varje samhälle besitter med skillnader som skapar ojämlikhet. I Sverige har det skapats ”vi” 
och ”dom” där medborgarna nästan är indelade i ett A-lag och ett B-lag. I A-laget finns 
infödda svenskar medan i B-laget finns de med olika etniciteter. Vi medborgare ska vara lika 
inför lagen, men vi kan tydligt ändå se två kategorier som ”svenskar” och ”invandrare”. Där 
möjligheterna inte är detsamma för kategorierna. Invandraren kan vara svensk medborgare 
med ett svenskt pass men ändå inte kategoriseras som svensk pågrund av sitt namn eller sin 
etniska tillhörighet. Eftersom de har en annan etnisk tillhörighet, är dem inte som ” de vita” 
(Edling & Liljeros 2010, s.74). Men, andra som i verkligheten är invandrare som ”vita” 
forskare och läkare med en bakgrund från Australien, USA eller i Tyskland går inte under 
kategorin ”invandrare” som faktiskt är det (Edling och Liljeros 2010, s.75).  
 
Särbehandling med anledning av etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg eller annat 
liknande är förbjudet enligt lag. Det kan vara människor som är kurder, somalier, samer, 
chilenare, albaner etc. All diskriminering oavsett bakgrund eller etnicitet är förbjudet enligt 
diskrimineringslagen. Begreppet “ras” kopplas ihop med etnicitet och innefattar sociala 
realiteter som påverkar klass- och könsskillnader (Flemström & Slorach 2014, s.25). 
 
Rasism och rasifieringsprocesser lyfts ofta fram som att de formar minoritetsgruppens 
livsvillkor. Det som inte lyfts fram är majoritets gruppens liv och vardag som även den 
formas utifrån detta. I detta sammanhang är majoritet gruppen ‘’de vita människorna’’ och 
minoritetsgruppen ‘’de svarta människorna’’. Det finns tre identifieringar för påverkan av 
detta. Det första är att majoritetsgruppen placeras ut i positionen som vit, där det anses vara 
fördelar för gruppen. Exempel på positioner är det ekonomiska systemet och det politiska 
systemet. Även om individen inte identifierar sig som rasist eller som vit kan denna person 
ändå ta del av fördelar som innebär att vara ’’vit’’. Den andra identifiering uttrycks genom 
resonemang och system över hur betydelsefullt det är. Där dessa människor ger olika 
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perspektiv till meningsfullhet för att göra världen, andra och sig själva till det bättre. Genom 
detta kan dessa människor sättas i positioner som ’’vit’’(Frankenberg 1993, s.236). I detta 
sammanhang får det inte glömmas av att dessa individer kan utföra dessa uppgifter till följd 
av deras ställning i olika samhällssystem. Där det förekommer att personerna sitter på en 
status som anses vara överordnad som gör att det ser olika perspektiv på samhället som gör 
att det kan skapa meningsfulla resonemang. Den tredje identifieringen är hur man hanterar 
begreppet vithet inom kulturen. När resonemang kring till exempel musik och konst utgörs 
brukar inte det benämnas som ’’vit musik’’ eller ’’vit konst’’. Däremot kan det benämnas 
’’svart musik’’ och ’’svartkonst’’. Det medför att när samtal förs kring kultur så markeras det 
tydligt ett rasifiering, trots att det inte är meningen. Rasism och diskriminering utformas när 
normalisering av vithet görs. Där vita placeras ut i grupper där det ofta utgår från deras 
egenskaper (Frankenberg 1993, s.237). 

2.6 Intersektionalitet  

En individ som drabbas av en förnedring eller en orättvisa utifrån sitt kön, klass, etnicitet, 
sexuella läggning eller sin ålder kan kännas rejält i form av fattigdom, våld och framförallt 
ohälsa. Ett exempel som tas upp är att invandrarkvinnor som blir utsatta på sin arbetsplats, 
antingen beror på att kvinnan är invandrare eller sitt kön. Samtidigt som det kan handla om 
att personen befinner sig i en underordnad position (Edling & Liljeros 2010, ss.146-147).  
 
Intersektionalitet är ett begrepp som blivit allt mer vanligt för att analysera bland annat 
etniska relationer för människor. Begreppet rör sig om hur erfarenheter, möjligheter och 
identiteter hos människor spelar roll i det sociala landskapet i olika positioner. Denna teori 
handlar om sätt att tänka om orättvisor, ojämlikhet och inte om någon social skiktning 
(Edling & Liljeros 2010, s.149).  
 
Klasskillnader inom ett företag byggs upp utifrån hur företaget är organiserat. Det beror på 
hur inkomsterna och arbetsuppgifterna är fördelade. Skillnader mellan arbetare med olika 
etniska bakgrunder. Personer med underordning anställning har heller inte mycket att säga till 
om, utan sämre villkor överlag. För vissa arbetare kan underordningen faktiskt bero på sin 
etnicitet Eftersom tidigare forskning har visat att invandrare har det svårare i arbetslivet än 
infödda arbetare. Infödda arbetare har ofta bättre betalt, bättre jobb och bättre förutsättningar 
än icke infödda. De utländska blir utsatta för etnisk underordning såväl som ett klassförtryck. 
Det har visat sig att invandrare med högre utbildning från sitt hemland ändå får underordnade 
anställningar (Edling & Liljeros 2010, ss.156-157).  
 
Klassförtryck, rasism och sexism är tre element som är strukturerade i maktens område. 
Dessa element har visat sig komma i uttryck i Sverige. Det finns maktordningar och det är 
viktigt att förstå. För att kunna uppfatta hur människor diskrimineras i olika grupper. Den 
dominerade etniciteten framställs som kulturella och biologiska egenskaper. Människor med 
olika etniciteter hotas av det yttre av andra människor och andra kulturer. Olika etniciteter 
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och olika raser spelar roll hur man blir behandlad. Invandrarkvinnan och arbeterskan är 
konstruktionen som ger förståelse för maktrelationerna, rasism och klassförtryck. Ojämlikhet 
på arbetsplatsen utifrån intersektionalitetsbegreppet kan förklaras genom huruvida människor 
har makt eller inte (Molina 2016, ss.33–38).  
 
 

2.7 Sociala relationer på arbetet 

Sociala relationer är nödvändiga och betydelsefulla både för individen själv, organisationen 
och för samhället. En individ behöver kunna utföra arbete både individuellt och i sociala 
gemenskaper. Nätverk och relationer är viktiga för att kunna ge respons och kritik för att 
kunna utvecklas och skapa erfarenheter för karriären. Hälsan påverkas också av sociala 
relationer. Författaren Härenstam påpekar att goda sociala relationer är viktigare än en 
hälsosam livsstil. Sociala relationer ska även kunna hjälpa till med att hantera stress för 
individen. Relationerna i arbetslivet har utvecklats om man jämför med förr, eftersom idag 
finns det en annan informationsteknik. Nuförtiden kan människor arbeta tillsammans utan att 
vara på samma plats (Härenstam & Bejeret 2010, ss.7-8).  
 
Syftet med sociala relationer är att stötta, hålla samman och hjälpa varandra. Om inte 
relationer finns kommer heller inte intressen att mötas. Det är viktigt att det finns gemenskap. 
Det brukar vara människans behov att faktiskt vara en del av en grupp. Det kan handla om att 
umgås under kafferasterna eller ha någon att småprata med under dagen. Så inte utanförskap 
inträffar. Arbetsplatsen ska vara en säker och trygg plats. Men såklart kommer det alltid att 
förekomma positiva och negativa relationer med antingen kollegor, chefer eller en tredje part 
som kunder, brukare eller elever. Det viktiga är bara att de negativa sociala relationerna inte 
ska påverka arbetet eller individens hälsa utan istället ge lärdom (Härenstam & Bejeret 2010, 
ss.17-18).  
 
Studien ska med hjälp av teoretiska begrepp som diskriminering, trakasserier, etnicitet, 
intersektionalitet och sociala relationer få en tydligare bild om människans hypoteser kring 
diskriminering. Sammanfattningsvis utifrån den framtagna teorin får inte en person 
missgynnas eller kränkas utifrån sitt urspung av någon annan. Alla människor ska behandlas 
lika. Diskriminering och trakasserier förekommer av ogynnsamma beteenden gentemot någon 
annans värdighet. Det ska inte spela någon roll vilken tillhörighet en människa har. Etnicitet 
ska vara en oberoende faktor kring hur en person behandlas. All diskriminering oavsett 
bakgrund eller etnicitet är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Intersektionalitet existerar i 
form av att klasskillnader och genussystem skapas utifrån skillnaderna mellan arbetare med 
olika etniska bakgrunder. Gemenskap är en viktig del som också måste finnas på 
arbetsplatsen för att individer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Sociala 
relationer ska hjälpa människor att stötta varandra och att inte utanförskap inträffar.  
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3. Metod  

3.1 Metodval 

För att besvara forskningens frågeställning har studien använt sig utav kvalitativ metod. Med 
hjälp av denna metod kan studien utifrån teorin och tidigare forskning jämföras med 
resultatet som har kommit fram (Bryman 2018 s.98). Genom att undersöka människors egna 
reflektioner och uppfattningar ska detta till förhoppning kunna ge en uppfattning av den 
sociala verkligheten. En kvalitativ metod var då lämplig för denna forskningsrapport 
(Bryman 2018, s.477). För att skapa en djupare förståelse kring ämnet ska tidigare 
forskningsresultat ha som avsikt att kunna jämföras med studiens resultat (Bryman 2018, 
s.454). Eftersom denna studie kommer att använda sig utav kvalitativ metod kommer en mer 
djupgående information att komma fram jämförelsevist med vad en kvantitativ metod hade 
kunnat bidra med. På grund av att följdfrågor har kunnat ställas vid intervjuerna som annars 
inte hade gått vid exempel en enkätstudie (Justensen & Meyer 2011, ss.12-14). 

3.2 Urval  

Undersökningen kommer först att använda sig utav den access som studiens forskare har 
inom äldreomsorgen. Det betyder att forskarna själva har kontaktat några kvinnliga 
respondenter som har ansetts vara relevanta för studien. Forskarna har egna erfarenheter från 
äldreomsorgen vilket de har utgått ifrån när de använt sig utav accessen. Sedan har 
intervjupersoner ytterligare hjälpt till, nämligen att de i sin tur har ett kontaktnät. Denna 
teknik beskrivs genom snöbollsurval. Då en första liten grupp valts ut som bedömts är 
aktuella, sedan kan de föreslå andra deltagare för studien (Bryman 2018, s.504). Sex 
kvinnliga personer har intervjuats med en annan bakgrund än svensk för att få ett brett 
underlag till hur kvinnor reflekterar kring hur dem blir behandlade. Tolkningen för utländsk 
bakgrund för denna studien är att personen kan både vara född och inte född i Sverige. Kan 
anse sig som svensk men även också som inte svensk. Det studien har utgått ifrån är att 
personerna har någon form av koppling till utländsk bakgrund. Forskarna har varit försiktiga 
med tolkningen och utgått ifrån det intervjupersonerna själva anser sig vara. Samtliga 
personer har stått positiva till denna studie. Detta urval och tillvägagångssätt har ansetts vara 
mest gynnsamt för denna studie. Genom att snöbollsurvalet har fungerat, så vinner studiens 
forskare massa tid då de själva inte har behövt leta efter tillgängliga källor för intervjuer. Det 
hade annars kunnat bli ett motstånd (Bryman 2018, s.505). För detta är ett känsligt ämne då 
kvinnor kan ha upplevt diskriminering.  

3.3 Datainsamling  

Intervjuerna kommer att genomföras med form av semistrukturella intervjuer. Utformningen 
av intervju guidens huvudfrågor har utgåtts från problemformuleringen. Vidare utformades 
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ytterligare frågor som ansågs ha betydelse för studien med hjälp av teorin. Valet av struktur 
för intervjun baserades på målet att alla intervjupersoner ska få besvara samma frågor. Med 
detta även betydelsefullt för studien att som intervjuare kunna ställa följdfrågor så all viktig 
information kommer fram. Dessutom är det viktigt att intervjupersonerna har möjlighet till att 
kunna utveckla sina svar. För att göra detta möjligt skulle intervjun hållas öppen. Detta ger 
även intervjupersonen möjlighet till att öppna upp för ytterligare ämne som inte har varit med 
i intervjuguiden (Justensen & Meyer 2011, ss.46-47).  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Därmed behövdes en tillåtelse av 
intervjupersonerna för inspelning. Genom att en inspelning sker behövs det inte föras 
anteckningar under intervjun. Tack vare detta kan koncentration ligga mer själva intervjun 
och fokus på att ställa lämpliga följdfrågor istället. Vidare kan också fokus vara på att 
observera intervjupersonerna när de besvarar frågorna. För att se hur de uttrycker sig 
kroppsligt. Genom observationerna kan man senare koppla samman känslor till uttrycken. 
När intervjuerna var gjorda, var nästa steg att transkribera intervjun. Detta är ett tidskrävande 
steg men det är till stor hjälp senare i studien när materialet ska användas. Då kan citat och 
exakta ord användas precis som  personerna har svarat och det gör studien mer trovärdig 
(Bryman 2018, ss.578-579).  

3.4 Dataanalys  
Intervjucitaten som gjordes utefter vad intervjupersonerna har sagt, har omformulerats i en 
korrekt svenska för att underlätta för läsaren. Båda författarna för denna uppsats deltog vid 
samtliga intervjuer och efter varje intervju diskuterades om vad som har sagts för att 
kontrollera att uppfattningen var samma för båda (Bryman 2018, ss. 578-580). Intervjuerna 
valdes att spelas in. Med hjälp av detta tillvägagångssättet kunde minnet förbättras från 
intervjun. Vidare kunde en fördjupad analys göras av vad som har sagts under intervjun 
(Bryman 2018, s.577). Intervjuerna granskades för att ringa in betydelsefulla utgångspunkter 
i svaren som respondenterna gett. Detta gjordes med hjälp av indexing eller kodning som det 
också kallas. Indexering valdes att börja med så fort intervjuerna var klara. Med hjälp av detta 
kunde studien få en djupare förståelse om vad för information som samlats in och vilka 
ämnen som kunde sållas bort från det insamlade materialet. Studiens forskare kunde ringa in 
svar som både liknande varandra men också var olika genom att plocka ut meningar och ord 
som var i betydelse. Med hjälp av detta kunde viktiga nyckelord finnas som senare har varit 
till användning för studien. Avslutningsvis användes kodningen i analysen, för att endast ha 
med relevant information där (Bryman 2018, ss.698-700). En tematisk analys var även 
relevant att utgå ifrån. Med hjälp av kodningen har studien kunnat dela in datainsamlingen i 
olika kategorier för att sedan använda sig av den tematiska analysen. De valda teman är : 
diskriminering inom arbetet, sociala relationer på arbetet, etnicitet och Intersektionalitet. 
Dessa teman var återkommande svar vid intervjuerna och vidare har de blivit teman till de 
empiriska delen i uppsatsen (Bryman 2018, ss.702-703). 
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3.5 Förförståelse 

Forskarna för denna studie har egna erfarenheter från äldreomsorgen där båda har arbetat. Att 
personer med utländsk bakgrund inte alltid blir behandlade väl är något som forskarna sett 
med egna ögon. Det bidrog till att forskarna ville undersöka hur de personer med utländsk 
bakgrund själva upplever att de blir behandlade. Studien har inriktat sig på endast kvinnor för 
att göra forskningen avgränsad. Valet till avgränsning att bara kvinnor ska involvera studien 
ligger i att forskarnas egna erfarenheter bygger på att majoriteten av det könet som arbetar 
inom äldreomsorgen är kvinnor.  

 3.6 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till etiska överväganden för att följa forskningens regler. 
Intervjupersonerna kommer att informeras om forskningens syfte och vilka villkor som gäller 
i deltagandet. Intervjupersonen ska frivilligt få avbryta sin medverkan närsomhelst ifall det 
inte känns bra. Följt utifrån informationskravet. Vidare till samtyckeskravet där ingen kan 
bestämma över någon annans medverkan, utan en person ska frivilligt vilja medverka i 
studien. Eftersom ämnet i denna studie kan uppfattas som känsligt är det extra viktigt att 
konfidentialitetskravet informeras innan intervjun påbörjas. Alla uppgifter som uppfattas som 
etiskt känsliga ska också förbli det. Tystnadsplikt och anonymitet ska finnas ifall 
respondenten så önskar det. Sista kravet är nyttjandekravet då materialet som samlas in till 
studien bara får användas för forskningens ändamål. Materialet får inte lånas ut eller till andra 
syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2002). 

3.7 Tillförlitlighet  

Validitet och reliabilitet är två kvalitetskriterier som ofta nämns. Däremot passar dessa 
kriterierna bättre in på en kvantitativ studie. Till följd av detta ansågs tillförlitlighet och 
äkthet som är det motsvariga orden för dessa begrepp, lämpade det sig bättre för denna 
kvalitativa studie. Tillförlitlighet innehåller fyra kriterier som är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att resultatet i 
studien ska representera en trovärdig tolkning av datamaterialet som har samlats in. Detta kan 
bevisas med hjälp av att vidareföra resultatet till intervjupersonerna för att få en bekräftelse 
av dem att vi har tolkat deras sociala verklighet rätt. Möjlighet har inte funnits till att 
vidareföra resultatet av denna studie till respondenterna av anledning att dem inte hade något 
intresse av att lägga tid för göra en uppföljning (Bryman 2018, s.467). Överförbarhet handlar 
om hur studien har hanterat beskrivningen kring den sociala miljön som undersöks. Denna 
studie har gett en detaljerad beskrivning av den sociala miljön för att sedan kunna tolka om 
resultatet kan generaliseras och användas till andra sociala miljöer. Pålitlighet menar att man 
ska använda sig utav ett granskande synsätt. Detta är för att garantera en fullständig och 
tillgänglig studie. Vidare kan man ta hjälp utav utomstående som kan ta en roll som 
granskare. Regelbunden kontakt har funnits med skribenternas handledare som har granskat 
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och bedömt kvaliteten av studien (Bryman 2018, ss.468-469). Möjlighet att styrka och 
konfirmera handlar om att hålla sig objektiv i sin forskning. Detta har funnits i åtanke genom 
hela processen och gjort medvetna val om att hålla egna tankar och åsikter utanför (Bryman 
2018, s.470). 

3.8 Äkthet 

Äkthet innehåller fem kriterier som beskrivs med hjälp av frågor. Första kriteriet frågar om 
undersökningen har gett en rättvis bild över respondenternas åsikter och uppfinningar. Detta 
kriteriet har vi arbetat med under studien genom att ge de personer som intervjuas en chans 
till att berätta om sin sociala miljö genom sina uppfattningar och historier. Sedan har 
användning utav respondenternas tolkningar använts utan att förvränga dem. Nästa kriteriet är 
ontologisk autenticitet som frågar om de personerna som medverkat i undersökningen har fått 
en bättre förståelse kring sin sociala miljö. Tredje kriteriet är pedagogisk autenticitet som 
frågar om de som deltagit har fått en bättre bild hur andra personer inom samma sociala miljö 
upplever det. Arbete kring äkthet har inte arbetats aktivt med personerna som medverkat i 
denna studie och därmed finns ingen uppfattning om de har fått en bättre uppfattning kring 
sin sociala miljö eller om det har fått en bättre uppfattning vad andra personer tycker i den 
sociala miljön. Däremot är studiens mål att få en bättre förståelse kring hur kvinnliga 
undersköterskor med utländsk ursprung blir behandlade inom äldreomsorgen och därmed kan 
sprida vidare informationen till de aktuella kvinnorna för att de ska få en större förståelse 
kring ämnet. En större förståelse för ämnet kan bidra till att kvinnorna kan förändra sin 
situation och det är även de fjärde kriteriet för äkthet som benämns katalytisk autenticitet. 
Sista kriteriet är taktisk autenticitet som undrar om undersökningen har gett deltagarna en 
bättre möjlighet till att vidta åtgärder som behövs. Som tidigare nämnts har arbete kring 
äkthet inte arbetats aktivt med och vet därför inte om deltagande har fått möjlighet till att 
vidta åtgärder. Men med förhoppning att denna studie ändå kan förbättra förståelsen kring 
ämnet och vidare kan ge dessa kvinnor uppmärksamhet så deras sociala situation kan 
förbättras (Bryman 2018, s.471). 

3.9 Metoddiskussion  

Studien använder sig utav en kvalitativ metod som gjort att informationen blivit mer 
djupgående. Detta på grund av att vid intervjun kunnat ställa följdfrågor samt att 
intervjupersonerna har haft möjlighet att tillägga information som de har anses varit relevant 
(Justensen & Meyer 2011, ss.12-14). Hade studien istället använt en kvantitativ metod hade 
informationen inte varit lika djupgående men då hade eventuellt funnits möjlighet att 
kontakta flera respondenter än vad som varit möjligt med denna metod. Eftersom det är mer 
tidskrävande att intervjua än att skicka ut enkäter. Men däremot hade det istället tagit tid att 
sammanfatta alla enkäter. Författarna anser att ämnet för denna studie är personligt och 
känsligt vilket då känns bättre att prata personligen med respondenterna. Då finns det 
möjlighet till att bygga upp ett varsamt förtroende mellan respondent och författarna.  
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Forskarna för studien har använt sig utav sin access när urval gjort för respondenterna. Vilket 
inneburit att de har använt sig utav sitt kontaktnät (Bryman 2018, s.504). Detta kan innebära 
en risk då forskarna har kunnat välja ut personer som förhåller sig till de svaren som 
forskarna varit ute efter. I denna studie hade inte forskarna vetskapen om hur respondenterna 
stod sig till ämnet. Det de visste om respondenterna var att de arbetade inom äldreomsorgen 
som vårdbiträde eller undersköterskor. Vilket medförde att inte den risken förekom i studien. 
Vidare använde sig forskarna sig utav snöbollsurval, vilket innebär att de intervjupersonerna 
som har intervjuats har rekommenderat andra som kan vara aktuella för studien att intervjua. 
Genom att använda det urvalet kan även det upplevas som en risk för forskningen. Då genom 
att intervjupersonen kan ha rekommenderat personer som har samma åsikt och tankar till 
ämnet som en själv. Det medför att studien kan bli snedvriden och inte förhåller sig till 
kvalitetskriterierna som gör studien trovärdig. Detta har forskarna haft i baktanke när de 
intervjuade personerna som blivit utvalda genom snöbollsurvalet. När dessa intervjuerna hade 
gjorts kunde forskarna konstatera att detta urval inte hade exakt samma förhållningssätt till 
ämne. Det bidrog till att forskarna valde att använda sig utav deras intervjusvar, till följd av 
att de ansåg att det inte hade någon negativ påverkan för studiens resultat. Det har hjälpt 
studien att vinna tid genom att använda snöbollsurvalet vilket gör det endast positivt att 
använda sig av den metoden i detta avseende.  
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4. Resultat  

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet tillsammans med en analys redovisas. Till en 
början kommer en kort beskrivning om varje respondent där det redogörs ålder, etnicitet och 
yrkesroll. Namnen är påhittade för att anonymisera respondenternas identitet. Efter 
beskrivningen av respondenterna kommer en redovisning av materialet från intervjuerna.  

Valentina, 25år. Född i Bosnien, men kom 
till Sverige när hon var 5 månader. 
Valentina är vårdbiträde och planerar inte 
att plugga till undersköterska.Valentina har 
andra planer för framtiden.  

Sara, 22år. Sara är född i Spanien och kom 
till Sverige 2016. Hennes yrkestitel är 
vårdbiträde men ska börja plugga till 
sjuksköterska. Sara har jobbat inom 
äldreomsorgen sedan hon kom till Sverige.  
 

Mona, 29år. Född i Syrien och kom till 
Sverige 2017. Mona är vårdbiträde och har 
jobbat inom äldreomsorgen sedan hon kom 
till Sverige.  
 

Laura, 36år. Alma är född i Kosovo och 
kom till Sverige 1992. Hon är utbildad 
undersköterska och har arbetat inom 
äldreomsorgen i 13år.  
 

Fatima, 26år. Född i Turkiet men kom till 
Sverige när hon var 4 månader gammal. 
Hennes yrkestitel är vårdbiträde och jobbat 
inom äldreomsorgen i flera år. Just nu 
studerar hon på högskolan. 
 
 
 

Gina, 31 år. Gina är född i Somalia och kom 
till Sverige för 4år sedan. Hon är vårdbiträde 
men studerar till undersköterska just nu.  
 

 

4.1 Respondenter som har upplevt diskriminering på arbetet 

Majoriteten av respondenterna delar upplevelsen att det förekommer diskriminering på deras 
arbetsplatser inom äldreomsorgen. Några respondenter har uttalat sig om att de själva har 
upplevt diskriminering. Fatima menar att definieringen av diskriminering kan se olika ut 
eftersom varje individ präglas av olika erfarenheter och värderingar. Det kan vara svårt att 
sätta fingret på om det är diskriminering eller inte. Vissa beeenden som individer utgör kan 
vara omedvetna och de har inte som avsikt att skada någon.  
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Mona som har vart i Sverige i två år berättar att hon har studerat de svenska språket sen hon 
kom hit. Att jobba inom äldreomsorgen har medfört att hon lärt sig språket snabbare. De 
svenska språket är svårt att lära sig, grammatiken är väldigt svår. Det medför att hon bryter 
när hon pratar och detta har gjort att hon känner sig diskriminerad av kollegor och brukare. 
För att de inte har någon förståelse för detta.  

 
‘’ Kollegorna väljer att inte prata med mig för att dem antagligen tycker att det är svårt att 

förstå mig’’  

Flemström & Slorach påtalar att språket är en vanlig orsak till diskriminering på en 
arbetsplats och att det ofta förekommer krav som att prata flytande Svenska. De menar även 
att dessa krav inte alltid är nödvändiga på alla arbetsplatser då det ofta är viktigare att kunna 
utföra arbetsuppgifterna (Flemström & Slorach 2014, s.68). Det kan konstateras att i detta fall 
förekommer det diskriminering för språkkunskaper. Trots att arbetsgivaren har anställt Mona 
och då gjort klart att hennes språkkunskaper är tillräckligt goda för arbetsplatsen. Borde inte 
kollegorna utesluta henne utan istället involvera henne. Det medför även att hon kan träna 
och utveckla de svenska språket ännu mer. Mona fortsätter berätta att hon bär slöja och hon 
har märkt av att detta inte uppskattas hos brukarna. På hennes arbetsplats går de alltid två och 
två hem till brukarna och det är vanligt att brukarna väljer att prata med kollegan istället för 
att prata med Mona när de ser att jag har slöja.  

‘’Jag har hört att dem någon gång har kallat mig fula ord, men eftersom jag inte förstår 
svenskan bra så har jag inte uppfattat vad dem har sagt i stunden, utan fått förklarat av min 

kollega efteråt vad som har sagts ‘’ 

Hon fortsätter att berätta att det har förekommit vid flera tillfällen att brukarna inte vill att 
hon ska komma in till dem. Detta bedöms vara direkt diskriminering på grund av att någon 
gör skillnad eller uttrycker sig kränkande i direkt mening mot en individ enligt Iseskog. 
Vidare påpekar han att en person inte ska behandlas olika jämförelsevist med någon annan 
(Iseskog 2003, s.33). Vilket tyder på att det har förekommit i denna situation. Det 
förekommer en policy på Monas arbetsplats som säger att de alltid ska gå in två hos brukarna 
och det medförde att brukarna fick välja att antingen få hjälp av båda eller inte få någon hjälp 
alls. Då väljer brukarna att ta emot hjälpen men de uttrycker då att de inte är nöjda över detta.  

Gina som är ursprungligen från Somalia berättar att hon upplevt att hon blivit diskriminerad 
på sin arbetsplats. Hon berättar att det har förekommit att brukarna uttrycker sig såsom.  

‘’Lär dig svenska!’’ eller ‘’ Vad gör du i Sverige’’ 

Detta är vanliga kommentarer som Gina får höra. Återigen blir en person diskriminerad för 
sina språkkunskaper. Men fortfarande är huvudsaken att personen klarar av arbetet och inte 
att talsvårigheter ska vara problemet. De är även det Flemström och Slorash tyder, att det 
viktigaste är att personen klarar av att utföra arbetsuppgifterna och att prata perfekt svenska 
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är ett onödigt krav (Flemström & Slorach 2014, s.68). Gina fortsätter att beskriva en händelse 
som hon fått uppleva hemma hos en brukare. Där hon och sin svenska kollega var för att 
utföra ett besök. Det utspelades i brukarens kök. Brukaren ville att Gina skulle hämta 
brukarens telefon i vardagsrummet. Hon kunde inte hitta telefonen så det tog en stund innan 
hon kom tillbaka. Då hör hon att brukaren säger till den svenska kollegan.  

‘’ Vad gör hon? Har hon tagit saker från mig nu?’’  

Gina förklarar att hon kände sig diskriminerad, hon menar att brukaren sa så för att hon har 
ett utländskt ursprung. Att brukaren aldrig skulle säga så om det var den svenska kollega som 
hade gått iväg för att leta. Etnicitet är ett sätt att förklara förhållande mellan olika gruppers 
tillhörighet enligt forskaren Eriksen . Tillhörigheten kan baseras på samma hudfärg, ras, 
etnicitet. Utifrån detta har det skapats vi och dom i det svenska samhället (Eriksen 1998, 
s.15). Du kan tolka denna situation enligt Flemström och Slorach som en indirekt 
diskriminering. Eftersom det bygger på att en person blir behandlad missgynnande. Vidare 
kan de tolkas att personen i fråga inte blir behandlad likadant som en annan person blir i 
samma situation och därmed uppkommer indirekt diskriminering (Flemström & Slorach 
2014, s.39). Huruvida Gina blir behandlad kan en förståelse finnas då hon har en uppfattning 
och tolkning kring hur hon blir behandlad. Däremot är det svårt att veta om varför personen 
uttryckte sig diskriminerade. I denna situation antydde personen indirekt att Gina hade tagit 
saker från hen. Likaväl som personen egentligen inte menade något illa utan bara är 
misstänksam som person, likaväl så kunde personen menat illa och ha uttryckt sig så på grund 
av olika orsaker. Eftersom intervju med denna person inte är gjord är utgångspunkten Ginas 
uppfattning. Hon tolkade som att personen ifråga uttryckte sig så endast för att hon har 
utländskt ursprung. Vilket då tolkas om indirekt diskriminering enligt teorin. 

Valentina berättar att även hon har upplevt diskriminering, det är sällan det förekommer men 
hon minns en särskild händelse. Hon berättar om en brukare som inte hade beviljade insatser 
för matlagning. När Valentina var hemma hos brukaren för att utföra besöket ville brukaren 
att hon skulle laga mat åt hen. Hon säger åt brukaren att hon inte får laga mat åt hen på grund 
av att matlagning inte finns beviljat i från biståndshandläggaren. Senare ringer denna 
brukaren till en annan personal för att klaga på Valentina. Men i själva verket kom hen fram 
till Valentina som hade jourtelefonen som brukarna kunde ringa till. Brukaren var ilsken över 
att personalen som var hos hen inte gjorde som hen ville.  

‘’Brukaren ringer till mig. Hen tror att jag är en annan personal. Hen säger att den jävla 
svartskalle flickan som var hemma hos mig inte ville göra mat. Hon är den enda som inte gör 

det, alla andra gör det.’’  

Valentina fortsätter och säga att det händer ofta att brukarna drar kortet att hon är utländsk 
när de inte får som de vill. Annars uppskattar de henne mycket då hon talar svenska språket 
bra och utför sitt arbete bra. Med stöd av Iseskogs forskning kopplas detta till indirekt 
diskriminering då de utländska kvinnorna jämförs med de svenska kvinnorna och blir därefter 
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behandlade olika i samma situation. Iseskog menar att diskriminering är när uppträdanden 
mot en enskild individ utförs missgynnande och på ett kränkande sätt (Iseskog 2003, s.57). 
Detta visas tydligt ha skett på arbetsplatsen då svenska och utländska kvinnor blir behandlade 
olika och de utländska kvinnorna missgynnas. På det sättet att brukarna uttrycker sig på ett 
kränkande sätt genom kalla de för fula ord och misstänker mindre stöld i hemmet till följd av 
deras etnicitet.  

4.2 Respondenter som inte har upplevt diskriminering på arbetet 

De respondenterna som inte själva har upplevt att de har blivit diskriminerad på sin 
arbetsplats har ändå en uppfattning om att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen. 
De har sett att deras kollegor har varit utsatta för diskriminering. Laura påpekar att hon själv 
inte varit utsatt för diskriminering på sin arbetsplats och detta är hon glad över.  
Hon berättar däremot att hennes kollegor kan skoja med Laura utifrån sitt ursprung men detta 
tar hon inte seriöst. 
 

 “Nej, jag har inte blivit diskriminerad på min arbetsplats. Ibland har dem skojat om 
utländska människor men jag har inte blivit ledsen över det. Dem vet var gränsen går.”. 

 
Laura är född i Kosovo och är utländsk själv, hon har arbetat i flera år inom vården men har 
aldrig blivit diskriminerad. Detta är intressant då hon ofta får höra från brukare kommentarer 
om andra utländska. Hon har hört flera gånger att vissa brukare kallar de utländska för 
svartskallar och det inte utfört jobbet bra, det flesta orsaker kring detta tror Laura är att det 
handlar mestadels om att den äldre generationen inte är bekväm och van vid utländska. Hon 
berättar vidare om att deras digitala system som de använder när de besöker brukarna kan 
man se vilken personal som är planerad att komma på nästa besök.  
 

‘’När brukaren frågan om vem som ska komma på nästa besök och det står ett utländskt 
namn, blir dem upprörda och uttrycker sig negativt kring detta.’’ 

 
Laura menar att när brukarna hör det utländska namnet blir stressade och irriterade. Ibland 
vräker de ut sig negativa och fula ord om dessa personerna. Laura tror att det handlar mycket 
om vad de har för namn. Detta kan tolkas som indirekt diskriminering utifrån Flemström & 
Slorach forskning. De menar att en jämförelse kring hur olika personer blir behandlade i 
samma situation genom att se om någon missgynnas på grund av tex etnicitet (Flemström & 
Slorach 2014, s.39). Tolkningen av upplysningen från Laura är att det förekommer att olika 
människor behandlas olika inför samma situation. Diskrimineringsombudsmannen antyder att 
diskriminera någon annan för ett utländskt klingande namn är förbjudet och att detta är en 
vanlig orsak till att människor diskrimineras. Alla ska behandlas likadant oavsett vilket namn 
personen har (Diskrimineringsombudsmannen 2019b).  I detta läge har brukarna redan 
bestämt sig vad det ska tycka och tänka om personen när de hör deras namn, innan de ens har 
träffat personen. Är det ett utländskt eller ett ovanligt namn blir de irriterade och stressade. 
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Är det ett svensk eller mer vanligt namn uttrycker de sig eventuellt inte likadant. Här kan det 
konstateras att en särbehandling sker.  
 
Laura nämnde även i intervjun att hon är en öppen person och kommer överens med alla och 
detta har att göra med att hon blir behandlad på ett bra sätt och att hon inte blivit utsatt för 
diskriminering. Hon har även hört att personer har blivit kritiserade för språket och klädseln. 
Fatima uttalar sig i intervjun att svenska kollegor ofta kritiserar andra människor genom att 
svenska språket inte är helt korrekt. 
 

‘’Har fått till mig att kollegor kränger människors värde genom att kritisera sättet dem 
uttalar svenska språket’’ 

 
Enligt Fatima spelar det svenska språket en stor roll hos sina kollegor. Hon menar att det har 
stor betydelse som individ att kunna kommunicera med sina brukare och kollegor så de 
förstår. Men hon påtalar även att det svenska språket är svårt och det är väldigt svårt att lära 
sig. När personer med utländsk bakgrund kommer ut i arbetslivet ser de det som ett sätt att 
öva på de svenska språket. Då hjälper det inte att kritisera dessa personer för språket. Enligt 
diskrimineringslagen ska arbetsplatsen aktivt främja och förebygga åtgärder så inte 
diskriminering uppkommer på en arbetsplats. Samt ska de arbeta för lika möjligheter och 
rättigheter för alla individer och inte utesluta någon baserat på etnisk tillhörighet eller kön 
(Iseskog 2003, ss.67-68). Vilket då innebär att en individ med språksvårigheter inte ska 
uteslutas eller diskrimineras. Arbetsplatsens borde i ett sånt här läge hjälpa och stötta 
individen med språksvårigheter så en förbättring av svenska språket kan möjliggöras. 
Utesluter arbetsplatsen dessa åtgärder kan det istället bli en bidragande effekt till 
diskriminering. Vilket då gör att arbetsplatsen går emot lagen samt att individen möjligtvis 
känner att hen inte vill utveckla det svenska språket. Med anledning av att personen känner 
sig utesluten från de svenska samhället.  
 

4.3 Etnicitet påverkar hur människor blir behandlade 

Vid förfrågan om respondenternas etnicitet har någon påverkan att de kan behandlas 
annorlunda har respondenterna upplevt det olika. Fatima berättar att hennes turkiska ursprung 
verkar många svenskar tycka är kul och intressant att prata om eftersom Turkiet anses som ett 
odemokratiskt land. Svenskar frågar mycket frågor och Fatima upplevde till en början att hon 
var tvungen att svara på dessa frågor, då hon kände att det berörde hennes bakgrund. Men de 
frågor som ofta ställs är frågor huruvida något är rätt eller fel i hennes hemland.  
  
‘’ De tar sig rätten att fråga om min politiska ställning i Turkiet. De är som jag skulle fråga 
någon om vilket parti de röstar på i Sverige. Detta är väldigt personliga frågor för många, 

likaså för mig’’ 
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Hon ville även påtala att konstruktiva samtal är det bästa hon vet. Men när personer ställer 
personliga frågor så går de över gränsen. Troligtvis hoppar de svenska kollegorna på Fatima 
just för att hon är utländsk. Hade Fatima istället varit svensk så hade inte politiska 
diskussioner varit aktuellt. Särbehandling med anledning av etniskt ursprung är förbjudet 
enligt lag hänvisar Flemström & Slorach (Flemström & Slorach 2014, s.25). Det ska därmed 
inte spela någon roll ifall Fatima är turk eller inte, det ska vara samma frågor och 
diskussioner med alla. Då personer i Sverige oftast håller sin politiska ställning privat, så är 
det märkligt att det anses vara okej att resonera kring politik som rör andra länder. Dessutom 
anses Turkiet vara ett odemokratiskt land vilket kan bidra till att det kan det vara extra 
känsligt att prata om. En person som kommer från ett land som Turkiet kan ha flytt därifrån 
pågrund av att det är odemokratiskt. Då kan det bli ett känsligt ämne att prata om eftersom 
man inte håller med om den politiska ställningen som förekommer i landet. Särskilt om man 
har flytt från landet av den anledningen.  

Fatima berättar om en situation där hon upplevt att personer med annan etnicitet än svensk 
behandlas på ett annorlunda sätt. Det var en patiens som hade problem av olika anledningar. I 
Fatimas personalgrupp förekom det en diskussion om detta ärende med utgångspunkt av 
spekulationer och antaganden.  

‘’Jag upplevde att det var uttryck på en kränkande nivå, och präglades av att tjejen hade en 
annan bakgrund. Här märkte jag också tydligt att även i vården skiljt människor beroende på 

problematik men också bakgrund.’’  

Fatima fortsätter berätta att efter denna situation hade en kollega gått fram till henne och ställt 
frågor om hur hennes kultur och tradition tänker och har det. Hon upplevde att frågorna var 
personliga.  

‘’Enligt henne verkar alla människor som är av samma hudfärg och kan tala samma språk ha 
samma bekymmer, ideologier och dilemmor.’’ 

Fatima ansåg att denna kollegan hade subjektiva uppfattningar och tog sig rätten att ställa 
frågor som Fatima upplevde var absurda. Hon påtalar även att fick uppfattningen om att 
kollegan inte såg henne som en individ utan att en stereotyp som likande tjejen som var deras 
patient. Utifrån detta perspektiv framställs det tydligt att etnicitet påverkar hur en människa 
behandlas. Med stöd av Edling & Liljeros ska alla medborgare vara lika inför lagen (Edling 
och Liljeros 2010, s.75). Fastän att lagen är så, förekommer det tydligt två kategorier som är 
‘’svenskar’’ och ‘’invandrare’’. Där möjligheterna inte är detsamma för de två kategorierna. 
Här spelar det ingen roll att fatima har svenskt pass och är svensk medborgare, hon 
kategoriseras till invandrare ändå och behandlas annorlunda jämförelsevis till en svensk. 
Eftersom personerna har en annan etnisk tillhörighet än svensk, är de inte som ” de vita”.  

Sara som egentligen har ett annat namn menar att hon tror att hennes namn har en påverkan 
på hur hon behandlas utefter sin etnicitet. Hon har sett att många utländska kollegor blir illa 
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behandlade av brukare för deras etniska ursprung. Hon menar att det sällan förekommer att 
hon själv blir illa behandlad och hon tror att det har med hennes europeiska namn.  

 

 

4.4 Intersektionalitet som förklarar ojämlikhet hos respondenterna 

 
Personer blev drabbade av orättvisa på Fatimas arbetsplats baserat på vilken position man 
hade på hennes avdelning.  

‘’Redan första veckorna på arbetet, när jag var ny fick jag en känsla att intrycket på 
arbetsuppgifterna och vissa kollegorna inte var så bra. De intrycket gjorde att jag börja 

fundera om jag verkligen ville ge denna arbetsplats en chans att fortsätta arbeta för’ ’  

På Fatimas avdelning var det sjuksköterska som bar ansvaret över fördelningen av 
arbetsuppgifterna. Fördelningen kunde variera utifrån vilka som arbetade, oftast blev vikarier 
behandlade sämre på avdelningen, detta var inte bara Fatima som uttalade sig om utan även 
all personal. Molina menar att ojämlikheten på arbetsplatsen kan förklaras genom att 
skillnader baserat på huruvida människor har makt (Molina 2016, s.36). I detta fall skapades 
ojämlikhet och orättvisa för vikarier som bestod med underordning. Fatima fortsätter och 
berättar att hon trots detta valde att fortsätta att arbeta på arbetsplatsen för att få ta del av 
erfarenheterna men också för att hon hade ett stort intresse för målgruppen på avdelningen. 
Fatima berättar att hon studerar på högskolan just nu och att hon känner oro till att hennes 
etnicitet ska vara ett hinder för henne senare i arbetslivet efter att hon har tagit examen. Då 
hon är rädd för att uteslutas från arbetsmarknaden även fast hon utbildar sig.  
 

‘’ personer som är rasifierade och stigmatiserade med någonting riskerar att medvetet 
marginaliseras på den svenska arbetsmarknaden’’  

 
Hon talar även om att hennes egna uppfattning är att rasifierade människor har sämre 
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och svårare att nå chefsbefattningar. Även om du når en 
befattning som anses vara hög så förekommer det i forskning att den inte alltid motsvarar den 
kompetens och erfarenheter som individen har, Det vill säga att man är på en lägre nivå än 
vad man förtjänar. Edling & Liljeros påpekar också att tidigare forskning har visat att 
invandrare har det svårare i arbetslivet än infödda arbetare. I form av att infödda svenska 
arbetare har bättre jobb, bättre betalt och bättre förutsättningar än icke infödda svenskar 
(Edling & Liljeros 2010, s.156). En annan respondent som tyckte att klasskillnader förekom 
på arbetsplatsen och att inkomsterna skiljer sig åt beroende etnicitet var Laura. 
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“Det räcker inte att jag bara upplever klasskillnader, det förekommer skillnader, så ser 
samhället i stort ut. Enligt SCB så förekommer det att personer som är födda utanför Sverige, 

tjänar betydligt mycket mindre än de som är födda i Sverige gör”.  

Detta är ett problem eftersom det finns statistik på att inkomster varierar beroende var man är 
född. Det är då självklart att Laura uppfattar klasskillnader när det är ett ämne som diskuteras 
regelbundet. Sara tycker inte att man märker av stor skillnad när det gäller lönen inom 
äldreomsorgen då det är relativt dålig lön där samt att kommunen följer olika avtal, så det blir 
svårt att ge sämre lön till någon. Hon tyckte däremot att hon märkte av skillnad när hon 
började att jobba inom äldreomsorgen hur uppdelningen av schemat var uppdelat. Svenskarna 
fick vara på det fina områdena medan de som har utländskt ursprung fick vara på de områden 
som anses vara sämre och utsatta. Hon kände då att uppdelningen utgick efter ens etnicitet. 
Men nu har det ändrats och Sara tror att det beror på att chefen har fått klagomål på detta. 
Sara påpekar även att det försvinner fler och fler svenskar från äldreomsorgen och det 
kommer in fler utländska.  

 
‘’Vi utländska kommer hit och gör smutsigt arbete, vi borde har högre inkomst. Våra löner är 

sämst i Sverige.’’ 
 

Sara tydliggör att de dåliga lönerna inte handlar om etnicitet utan handlar om att 
äldreomsorgen överlag har dåliga löner för det jobb de utför. Det är många svenskar som 
byter jobb från äldreomsorgen och då blir de utländska kvar där. Det har tydligt visat att 
orättvisa och förnedring förekommer bland utländska kvinnor. Intersektionalitet enligt Edling 
& Liljeros är när en person drabbas av förnedring och orättvisa utifrån klass, etnicitet, ålder, 
kön eller sin sexuella läggning (Edling & Liljeros 2010, s.146). Kvinnliga undersköterskor 
blir utsatta av ojämlikhet framförallt i äldreomsorgen. Då vårdbiträde och undersköterskor 
redan besitter i ett lågt rankat yrke. Det förbättras inte genom att kvinnorna som arbetar inom 
äldreomsorgen inte är svenskar. Begreppet intersektionalitet gör det lättare att förstå hur 
invandrarkvinnor blir utsatta på sin arbetsplats i form av orättvisa eller förnedring med hjälp 
av Edling och Liljeros (Edling & Liljeros 2010, s.146). Begreppet uppmärksammar 
perspektiv om hur skapningen för överordning och underordning framkommer samt hur de 
samspelar med etnicitet. Tidigare forskning påvisar att invandrare har svårare i arbetslivet än 
vad den infödda har. Vilket bidrar till att de personer med utländskt ursprung hamnar i 
underordning (Edling & Liljeros 2010, s.157).  Som Sara påpekar lämnar många svenskar 
deras arbete inom hemtjänsten och fler utländska söker sig dit pågrund av att det är där 
jobben finns. 
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4.5 Kollegiala relationer på arbetet 

Majoriteten av respondenterna som besvarar frågeställningen om hur dem skulle beskriva sin 
relation till sina kollegor, svarar att den är bra. Fatima förklarar att hon upplever sin relation 
till sina kollegor som god. Hon och hennes kollegor hjälps åt och stöttar varandra. Hon 
påtalar att detta är ett bevis på att hon aldrig har varit i en konflikt med någon på arbetet och 
tydliggör även att det är inget hon strävar efter heller. Fatima förklarar även att det det 
förekommer grupperingar på hennes arbetsplats och att relationerna kan påverkas av detta.  

“De jag tänker är bla situationer där grupperingar tydligt förekom på grund av ras, alltså att 
det förekom grupperingar med ”svenskar” och ”icke- svenskar”. För vissa var det inte alltid 

intressant alla gånger att samtala eller föra en dialog om något både innanför och utanför 
arbetet” 

Arbetsmiljön skapas baserat på intresset utifrån härkomst enligt Fatima. Relationerna 
påverkas sedan både på och utanför arbetspasset. Det förekommer även grupperingar då 
svenskar umgås med svenskar och icke svenskar umgås med varandra. Det viktiga med de 
sociala relationerna mellan kollegorna är att de stöttar, hjälper varandra och håller samman 
även fast grupperingar kan förekomma. Sociala relationer menar Härenstam och Bejere är 
viktigt, att dessa relationer fungerar och att en gemenskap ändå finns på arbetsplatsen. En del 
av människans behov är att känna att man är en del av en grupp. Det handlar om att umgås på 
rasterna eller bara småprata under dagen. Detta bidrar även till känslan om att arbetsplatsen är 
säker och trygg. Härenstam och Bejeret menar även att det alltid kommer finnas negativa 
relationer, då man inte alltid kommer överens med alla. Men dessa relationer ska inte påverka 
arbetet eller individens hälsa (Härenstam & Bejeret 2010, s.17). Fatima nämner inte att 
grupperingarna utifrån etnicitet påverkar arbetet på hennes arbetsplats. Men tyder att 
relationerna påverkas av detta. Genom att vissa svenskar inte tyckte det var lika intressant att 
prata med personer som inte var svenskar, uttrycker det ett utanförskap. Det kan bidra i 
längden till att personer med annan etnicitet än svensk inte känner sig vara en del av gruppen 
och det gör att man inte uppfyller människors behov. Senare kan det bidra till att det går ut 
över personens arbete och hälsa.  
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Sara som har ursprung från Spanien anser att relationer på arbetet skapas utifrån människors 
etnicitet. 

“Vissa hänger bara med de som kommer från samma land, eftersom svenska inte är deras 
modersmål och då kan de istället prata sitt egna språk. Jag känner inte många som pratar 

spanska så jag pratar med allihopa“ 

Eftersom Sara inte har kollegor som pratar spanska så gäller inte detta henne, utan hon umgås 
och pratar med alla. Hon har en bra kontakt med sina kollegor, men det förekommer 
fortfarande grupperingar utifrån varifrån personerna kommer ifrån. Det viktiga är att 
individer kan utföra arbetet individuellt och i grupp fastän alla inte umgås med alla.  

Människor tillhör olika grupper, en tillhörighet genom att ha samma etnicitet, hudfärg, ras 
eller ursprung i en grupp. Deras grupper kan vara hierarkiskt uppdelade i samhället enligt 
teorin som tagits fram i denna studie. Dessa grupper kan skapa ”vi och dem”, det har tidigare 
studier visat (Edling och Liljeros 2010, s.75). Kategorier som visat att svenskar och icke 
svenskar inte har samma möjligheter utan skapar ojämlikhet. Denna studie kring utländska 
kvinnor kan påvisa detta genom att grupperingar skapas utifrån varifrån en person kommer. 
Personer som talar samma språk bildar ofta en grupp tillsammans då grupperingar med 
svenskar utformar en grupp och andra etniciteter bildar sina egna grupper. Detta resulterar till 
att det  blir ”vi och dem”. Detta behöver inte betyda att diskriminering förekommer då 
personerna själva väljer vilken grupp de tillhör. Diskriminering kring etnicitet inträffar när 
kränkningar och orättvisa sker. Det kan handla om att personer inte ska behandlas annorlunda 
bara för att det har ett utländskt namn eller för att de har annan etnicitet än svensk. Denna 
studie har visat att personens namn och språk skapar hinder för att kommunicera och hur man 
blir behandlad. Personer med ett svenskt eller europeiskt namn skapar bättre möjligheter och 
chanser inom arbetslivet. Detta har våra respondenter konstaterat samtidigt som det finns 
realia kring ämnet från vetenskaplig forskning.  

4.6 Relation till brukarna  

Vid intervjun ställdes frågan till samtliga respondenter hur deras relation till brukarna ser ut. 
Svaren för denna frågeställning av respondenterna var varierande. Fatima berättar att på 
hennes arbetsplats träffar hon brukarna en snabb stund och sen byter brukare. Detta gör att 
hon inte kan bygga en relation till de. Hon påtalar att hon känner att hon trots den korta 
kontakten får känslan att hon kunna nå ut till de och att de var mottagliga och trygga med 
henne.  

 
‘’vilket visade sig i samtalen i hur öppna dessa var med mig, att de delar med sig av sin oro 

och glädje’’ 
 
Detta tycker hon att det kan kännetecknas med att de verkar trivas med henne och känna 
trygghet. Fatima vill även uttrycka sig om att varje möte med en ny brukaren är en lärande 
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process. En annan respondent Sara, säger att hon känner att hon har en bra relation till 
brukarna. Däremot har hon mött på brukare som inte gillar personal med utländskt bakgrund. 
Sara har varit med om när brukare har uttryckt sig negativt om hennes etnicitet.  
 
‘’ jag minns en gång när vi var hos en brukare som inte gillar personalen som hade utländskt 
ursprung, han skrek efter oss att vi inte fick komma in. När vi sedan gick skrek han att vi var 

grisar och att vi aldrig får röra honom.’’  
 

Sara fortsätter och berätta om en annan händelse där hon och en annan utländsk skulle till en 
brukaren. Denna brukaren gillar inte personer som är muslimer och eftersom Sara är kristen 
så tyckte brukaren att hon inte tillhörde denna kategori. Hon berättar att brukaren visade 
tydligt att hen inte gillade den andra personalen som var med. Den utsatta personalen 
berättade för Sara att brukaren är likadan mot alla som har en muslimsk bakgrund.  
 
Laura berättar att hon tycker att hennes relation till sina kollegor är bra. Hon säger även att 
relationen till brukarna är bra, framförallt när dem hör att hon pratar bra svenska och när hon 
visar att hon förstår vad dem säger. Detta håller även Valentina med om. Hon berättade att 
även hon har en bra relation till brukarna. Hon tror att det har med att göra att hon talar bra 
Svenska och har ett europeisk utseende vilket bidrar till  att det är sällan brukarna vet om att 
hon är utländsk.  
 
Relationer är betydelsefulla och nödvändiga för arbetare för att kunna få och ge respons och 
kritik för utveckling i arbetslivet. Det är viktigt att hålla samman och hjälpa varandra. 
Härenstam & Bejeret nämner också att det finns positiva och negativa relationer med sina 
kollegor (Härenstam & Bejeret 2010, s.18). En förståelse utifrån studiens resultat är att det 
förekommer både negativa och positiva relationer på arbetet både med kollegor och brukare. 
Det respondenterna pekar på är att relationerna påverkas av deras ursprung och deras 
språkkunskaper. Några av respondenterna menar att deras relationer med brukare är bra för 
att de talar bra svenska eller att de ser europeiska ut. Medan de andra respondenterna menar 
att deras relation med brukarna inte är bra för att det förekommer brister i deras kunskaperna 
för det svenska språket. Mona är en av de respondenter som uttrycker sig om att hon tror 
orsaken till att kollegorna utesluter henne är på grund av att hon inte talar god svenska. 
Diskriminering ur denna synpunkt kan vara svårt att påvisa eftersom kränkningen inte är 
synlig och kanske inte medveten. Det behöver inte vara diskriminerande utan det kan vara så 
att kollegorna tycker det är svårt att kommunicera. Enligt Härenstam & Bejeret bedöms 
diskriminering när en person kränks på grund av sin etnicitet och språkkunskap (Härenstam 
& Bejeret 2010, s.17). Vilket då kan betyda att Mona utsätts för diskriminering när de utsätter 
henne för bristande språkkunskaper. Vidare menar Härenstam & Bejeret att en fin 
arbetsrelation avspeglas när kollegor kan ge varandra beröm och kritik för att alla ska kunna 
växa inom arbetet (Härenstam & Bejeret 2010, s.18). När detta inte fungerar får det en 
negativ effekt. Dels för att relationerna inte är positiva på arbetsplatsen med tanke på att det 
förekommer diskriminering.  

28 



 

 

5. Diskussion  
 
Denna studie fokuserar på etnisk diskriminering och undersöker om detta är något som 
förekommer inom äldreomsorgen och om deras sociala relationer på arbetet har någon 
påverkan. Med hjälp av respondenterna har vi fått till oss information som vidare ska hjälpa 
till att resonera kring detta tillsammans med tidigare forskning. Det vi har fått fram med hjälp 
av vår studie är framförallt att alla respondenter inte blivit utsatta för diskriminering på 
arbetet. Däremot de som själva inte blivit utsatta har hört att det förekommer diskriminering 
på arbetsplatsen. Men i juridisk mening kan vi inte konstatera att det förekommer 
diskriminering då vissa respondenter har hört att diskriminering förekommer och inte upplevt 
det själva. Studien visar att det förekommer både indirekt och direkt diskriminering på 
samtliga arbetsplatser där våra respondenter arbetar. De faktorer som har samspelat med 
diskrimineringen för de kvinnliga vårdbiträdena och undersköterskorna är språket, klädsel, 
utseende, etnicitet och namn. Detta har även tidigare forskning kommit fram till, att just dessa 
faktorer handlar om etnisk diskriminering. Vidare säger forskningen att det inte har någon 
betydelse om personen i fråga är född eller har invandrat till landet, oavsett kan 
diskriminering inträffa (De los Reyes 2008). Frågan är då varför det förekommer skillnader 
mellan utländska och utländska.  
 
En uppfattning av studien är att de personer som har bott i Sverige längst har blivit minst 
utsatt för etnisk diskriminering. De personer som är födda i Sverige men har utländsk 
ursprung har inte upplevt diskriminering på samma sätt. De har i enstaka fall blivit det men 
då har det förekommit exempelvis när brukarna inte fått som de har velat och blivit irriterad 
på personalen och då uttryckt sig negativt om deras etnicitet. Frågan är då om detta tolkas 
som diskriminering. Oavsett verkar detta vara ett bestående problem för utländska kvinnor 
och inte ett kortvarigt problem, precis som forskningens resultat även konstaterat. De 
personer som har bott i Sverige en kortare tid har blivit mer utsatt för etnisk diskriminering. 
Det vi har förstått genom vår studie är att största delen till diskriminering är att det 
förekommer en förtvivlan när personer med utländsk bakgrund har svårt för det svenska 
språket och kommunikationen inte fungerar. Uppfattningen utifrån studiens resultat är att 
brukarna som redan har nedsatt förmåga att kommunicera genom att de eventuellt har 
försämrad hörsel, blir det ännu svårare om inte personalen talar tydlig svenska. De blir då 
förtvivlade och uttrycker sig då diskriminerade. Detta är en uppfattning utifrån 
respondenternas intervjuer, eftersom brukarna inte har blivit intervjuade kan detta inte 
konstateras att det stämmer. Det respondenterna även påpekar är att brukarna hittar även 
andra faktorer som de kritiserar det utländska för, när de är irriterade över någon situation, 
exempelvist klädseln eller deras namn. Tidigare forskning påtalar att diskriminering sker när 
individer avviker från bilden för typiskt svensk (De los Reyes 2008). Sammanfattningsvis har 
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denna studie kommit fram till att en stor del har kommunikationssvårigheter bidragande 
faktorer till etnisk diskriminering.  
 
Vidare har studien visat att flera av respondenterna har upplevt att deras etnicitet har haft en 
påverkan till att de har kunnat behandlas olika jämförelsevist med en svensk. Att man inte har 
samma privatliv som en svensk. Då svenskar tar sig rätten till att ställa personliga frågor till 
en person med utländskt ursprung om tex politisk ställning. Detta är en fråga som en svensk 
inte skulle ställt till en annan svensk. Då det anses vara en personlig fråga. Vidare fanns det 
upplevelser kring att personer med etnisk bakgrund kunde kopplas samman där svensken tror 
att två olika personer med utländsk bakgrund ska ha samma tänk kring kultur och tradition. 
Det handlar inte bara om ens ursprung om hur man tänker kring kultur och traditioner, det 
handlar om en personliga åsikter. Vilket medför att man inte kan anta att  personer med 
samma etnicitet ska ha samma åsikter kring kultur och tradition. Tidigare studier visar att 
individer med en annan bakgrund än svensk påverkas av ojämlikheten i samhället. Vidare 
visar forskningen att familjer som har flytt från sitt hemland på grund av krig eller andra 
katastrofala händelser söker sig till Sverige för att finna säkerhet och trygghet (Linden & 
Olofsson 2019). Det kan vara rimligt att konstatera att personer som utsätts för diskriminering 
utifrån deras ursprung blir effekten motsatsen, känna otrygghet, osäkerhet och känna sig 
ovälkommen till landet. Det gör att invandrarna kanske inte känner att Sverige är deras 
hemland. När personer väljer att fly från sitt ursprungsland är det oftast inte ett val som de har 
velat att göra utan blir tvungna till det på grund av omständigheterna i landet. Det kan även 
bli så att de aldrig någonsin kommer kunna komma tillbaka. Då är det viktigt att de får känna 
trygghet och säkerhet samt att de kan känna sig som hemma i Sverige. Då behövs en 
arbetsplats utan diskriminering. Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till att 
personer behandlas olika på grund av sin etnicitet. Att det förekommer ojämlikhet kring 
personer med utländskt ursprung. Dels att svensken drar alla över samma kam. Där det antas 
att alla utländska har samma åsikter kring olika ämnen samt att svensken tar sig rätten till att 
ställa personliga frågor. Genom ojämlikheten för personer med utländskt ursprung bidrar det 
till att de inte känner trygghet och säkerhet här i landet. Detta kan leda vidare till ohälsa.  
 
Baserat på studiens resultat är det rimligt att förstå att diskriminering skadar personen som 
blir exkluderad från en grupp för sin etnicitet. Alla människor har känslor och det är 
förståeligt att välmåendet försämras både fysiskt och psykiskt av sådana handlingar. Detta 
kan även tidigare forskning påtala, att en person som inte accepteras i en arbetsgrupp bidrar 
till en försämrad hälsa hos den utsatta. Eftersom personen i fråga inte kan påverka sitt 
ursprung (Krieger 2014). Studien kan inte påvisa att respondenternas välmående har 
försämrats pågrund av exkludering från en grupp. Men istället har studien visat att 
grupperingar bidragit till ett “vi och dem” tänk. När grupperingar förekommer försämras 
goda relationer på arbetsplatsen och samarbetet kan påverkas negativt. Eftersom att när det 
finns grupperingar, vill inte personer samarbeta med alla, utan bara arbeta med sin egna 
grupp. Då förstärks tänket ‘’vi och dem’’ ytterligare. Det farliga är när diskriminering och 
kränkningar sker mellan grupperna. Diskriminering ur denna synpunkt kan vara svårt att 

30 



 

påvisa eftersom kränkningen inte är synlig och kanske inte medveten. Det som glöms bort är 
att kvinnor som invandrat till Sverige, ofta bär med sig stora bagage med lärorik historia.  
  
Som bakgrunden nämner har det förekommit rastänkande redan långt tillbaka i tiden. Det 
startade redan på 700-talet med att de vita personerna fick de lätta arbetsuppgifterna medan 
de svarta personerna behandlas som slavar med tyngre arbetsuppgifter (Hübinette 2017, s.28). 
Vi ser att ett liknande tankesätt fortfarande förekommer i modern tid. Det är skrämmande att 
det fortfarande håller sig kvar efter så lång tid. De moderna Sverige borde ha kommit helt 
ifrån detta tänkande för länge sedan. Däremot ser vi att en stor förbättring har skett eftersom 
Sverige tillsatt lagar och regler kring att människor inte får diskrimineras utifrån etnicitet.  
 
Studien kan konstatera att det har förekommit ojämlikhet och orättvisa för de kvinnliga 
vårdbiträdena och undersköterskorna på deras arbetsplatser. I den form att invandrare faktiskt 
har det svårare i arbetslivet än vad infödda svenskar har. Genom att tidigare forskning påvisat 
att invandrare har låga löner, sämre arbetsvillkor och att underordningen sannerligen kan bero 
på varifrån personen kommer (Rydgren 2004). Så bevisar vår studie att forskningen stämmer 
överens med verkligheten. Utländska kvinnor inom äldreomsorgen har upplevt 
intersektionalitet genom klasskillnader och orättvisa genom att de har sämre villkor och inte 
mycket att säga till om tack vare sin underordning. Det har visat sig att svenskar haft bättre 
arbetsvillkor än utländska och att etniciteten påverkat hur människor behandlas. Genom att 
svenskar ofta arbetar på de fina ställena medan icke svenskar får arbeta på utsatta områden 
inom hemtjänsten. Det är svårt att visa ett resultat på hur lönerna skiljer sig mellan svenskar 
och invandrare då äldreomsorgen redan har stämpeln “ett arbete med dålig lön”. Den dåliga 
lönen har inget med att vara utländsk att göra men det är många svenskar som byter jobb och 
slutar inom äldreomsorgen. Vilket bidrar till att de utländska stannar kvar på arbetsplatsen. 
Det gör att äldreomsorgen är ett aktuellt arbete för personer med utländskt ursprung i takt 
med att det finns en stor efterfrågan på att anställa mer folk. Eftersom det ibland är svårt att få 
jobb som utländsk, särskilt om det saknas svensk utbildning, då söker de sig till 
äldreomsorgen. Fortsättningsvis kommer det i slutändan kunna rankas som ett jobb för det 
utländska kvinnorna.  
 
Men det har tydligt visat ojämlikhet kring arbetsuppgifter då utländska kvinnor upplevt detta 
själva. I en av våra respondenternas berättelser så var det rätt allvarligt då personen till och 
med fick tänka efter om hon ens ville fortsätta att arbeta på arbetsplatsen, till följd av 
ojämlikhet. Hon uppfattade att en person med en låg position hierarkiskt spelade stor roll 
eftersom då behandlades personen sämre och arbetsuppgifterna var inte rättvist fördelade. Det 
är oroväckande hur respondenten fortfarande är bekymrad och orolig för hennes framtid då 
hon själv känner att hennes etnicitet kommer att försvåra i arbetslivet genom orättvisa. För att 
kunna motverka ojämnlikhet i landet och speciellt på arbetsplatser behövs diskriminering 
arbetas bort, genom att utveckla medborgarnas visioner om att Sverige faktiskt blivit ett mer 
mångkulturellt samhälle. Alla negativa tankar och åsikter som finns borde avlägsnas genom 
ett mer jämställt samhälle. För att få ett mer jämställt samhälle måste arbetsplatserna anställa 
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efter kompetens och inte arbetstagarnas etnicitet. De förutfattade meningarna om invandrarna 
som skapats måste avvecklas. Annars kommer framtidens strategier att påverkas då 
karriärvägar hos ungdomar med en annan etnicitet kommer att drabbas. Istället borde de 
arbetsplatser synliggöra arbeten med att motverka diskriminering, för att få lika möjligheter 
och rättigheter för alla. Alltså en positiv utveckling och inte en negativ. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera med hjälp av studien att det förekommer ojämlikhet och orättvisa på 
kvinnornas arbetsplatser. Då det har framkommit att kvinnorna har fått arbeta på utsatta 
områden till följd av deras etnicitet. Där skapas det en hierarkiskt skillnad mellan svensk och 
icke svensk. 
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6. Slutsats  
 
Syftet med denna studie var att undersöka och få en ökad förståelse för hur kvinnliga 
undersköterskor och vårdbiträden blir behandlade inom äldre äldreomsorgen i och med deras 
utländska bakgrund. Men också hur kvinnorna påverkas av sociala relationer på arbetet. Vi 
kan konstatera med hjälp av studiens resultat, teorin och tidigare forskning att diskriminering 
tydligt förekommer på kvinnornas arbetsplatser utifrån deras utländska ursprung specifikt 
inom äldreomsorgen, som vi studerat. Det förekommer direkt och indirekt diskriminering på 
samtliga arbetsplatser som studerats inom äldreomsorgen. I den form att de kvinnliga 
vårdbiträdena och undersköterskorna blir diskriminerad för deras språk, klädsel, utseende, 
namn eller framförallt etniciteten. Undersökningen visar att att en stor bidragande faktor till 
etnisk diskriminering är kommunikationssvårigheter. Där dessa svårigheter i sin tur bidrar till 
frustration bland invånarna och därmed uppstår diskrimineringen. Vidare har vi fått 
uppfattningen om att klädsel, utseende eller namnet är faktorer som används vid 
diskriminering när frustrationen över kommunikations svårigheterna vidtagit och man vill 
fortsätta kritisera och ta ut sin frustration på personen och andra personer med samma 
bakgrund. Det är lätt att dra alla över samma kam och anta att alla beter sig likadant och har 
samma åsikter.  
 
Studien kan likaså konstatera att några respondenter inte har upplevt diskriminering, detta 
visar sig bero på att de pratar flytande svenska och har ett namn som inte anses vara 
annorlunda i Sverige. Trots detta har de ändå kunnat ta del av diskriminering, på det viset att 
de förekommit runt omkring de. Istället för att hjälpa kvinnorna att utvecklas på 
arbetsmarknaden och etableras i samhället blir de istället diskriminerade på sitt arbete. De har 
till exempel blivit diskriminerad på grund av sin klädsel såsom att de bär slöja. Samt att 
brukarna kallar personalen för fula ord och ger kränkande kommenterar utifrån ursprung. Det 
har tydligt visat att utländska kvinnor uppfattar att orättvisa och förnedring i form av 
diskriminering förekommer inom äldreomsorgen baserat på deras etniska ursprung.  
 
På arbetsplatsen är det viktigt att de sociala relationerna fungerar för att framförallt stötta 
varandra och vad studien kan konstatera är att majoriteten av respondenterna anser att de 
sociala relationer på arbetet fungerar bra. Personerna som inte håller med om detta, förklarar 
att orsaken är när kommunikationen inte fungerar. När det förekommer brister inom svenska 
språket. Grupperingar i äldreomsorgen har ändå visats förekomma, då det finns grupper med 
svenskar och icke svenskar. En annan orsak till att grupperingar bildas är baserat på 
människors etnicitet som skapas utifrån vilket språk en person talar eller vilken folkgrupp 
man tillhör. Med hjälp av detta kan vi faktiskt se att sociala relationer påverkas av 
människors ursprung. Det behöver inte alltid betyda att diskriminering sker utifrån 
grupperingarna, utan diskriminering inträffar när kränkningar och orättvisa blir verklighet. 
Problemet är att diskriminering ur detta perspektiv kan vara svårt att bevisa eftersom 
kränkningar inte är alltid är synliga eller medvetna. I människors privatliv väljer man själv 
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vem och vilka man vill umgås med eller vad som är lämpligast för sig själv. Men i arbetslivet 
ska sociala relationer fungera och vara goda då det skapas en bättre arbetsmiljö och en positiv 
utveckling för varje individ. Av den orsak att stöttning och hjälpsamhet behövs för att arbeta 
framåt. Slutligen kan studien visa att de sociala relationerna har varit fungerande på 
arbetsplatserna även fast olika etniciteter funnits. Ett problemet som framkommit har istället 
varit att grupperingar bildats utifrån etnicitet och ett “vi och dem” tänk bildats. Även om det 
förekommer grupperingar utifrån etnicitet på arbetsplatsen, har inte det sociala relationerna 
påverkas negativt. 
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8. Bilagor 
 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Etnicitet 
4. Bakgrund, när kom du till Sverige / född i sverige? 
5. Utbildning 
6. Yrkestitel  

 

7. Hur skulle du beskriva din relation till dina kollegor?  
8. Hur skulle du beskriva din relation till brukarna?  
9. Önskar du att relationen hade sett annorlunda ut till någon utav de? Isåfall hur? 

 

10. Har du någonsin blivit diskriminerad på din arbetsplats? Hur? 
11. Hur påverkar din etnicitet att du kan behandlas annorlunda? 
12. Upplever du några hinder för att du inte är “svensk”?  
13. Spelar det någon roll att arbeta som svensk eller icke svensk? Varför? 
14. Upplever du att din inkomst och/eller arbetsuppgifter påverkas av din etnicitet? 
15. Anser du att det förekommer grupperingar på ditt arbete utifrån ursprung?  
16. Har du sett någon kollega bli diskriminerad?  
17. Har du någon egen uppfattning om hur utländska kvinnliga undersköterskor blir 

behandlade?  
18. Något som du vill tillägga!  
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