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Abstract 

Benita Junuzi, Envera Aljic  

Hur arbetar äldreomsorgen inom Kommun NN förebyggande mot etnisk diskriminering 

och hur upplever anställda det förebyggande arbetet? 

En kvalitativ studie av anställda på Kommun NN.   Antal Sidor: 36 

Denna empiriska studie ämnade till att undersöka hur äldreomsorgen inom kommun NN 

(påhittat namn) arbetar förebyggande mot etnisk diskriminering samt upplevelser kring 

detta arbete. Studien hade en kvalitativ ansats med en psykologisk utgångspunkt där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes på både arbetstagare och enhetschefer för att 

sammanställa en helhetsbild av arbetet. Författarna genomförde ett målinriktat urval av 

organisation och därefter ett bekvämlighetsurval av respondenter. Detta resulterade i åtta 

deltagare (n=8) varav fyra av dessa var enhetschefer och fyra var undersköterskor, med 

en fördelning på tre män och fem kvinnor. En konstruerad intervjumall användes i 

genomförandet av intervjuerna och för resultatet användes en tematisk analysmetod. 

Studiens resultat visade att det förekommer brister i det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering på kommun NN. Information och kommunikation visade sig vara de 

huvudsakliga bristande faktorerna i det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering.  

 

This empirical study aimed to investigate how the care of the elderly in municipality NN 

(fictive name) works to prevent ethnic discrimination and the experiences with this work. 

The study was operationalized with a qualitative approach with a psychological point of 

view. Semi-structured interviews were conducted with both employees and unit 

managers to compile a holistic picture of the work. The authors conducted a targeted 

selection of organization and then a convenience sampling. This resulted in eight 

participants (n = 8) of whom four were unit managers and four were nurses, with a 

distribution of three men and five women. A constructed interview template was used 

when conducting the interviews, and for the result a thematic analysis method was used. 

The findings of the study showed that there is a lack of preventive efforts against ethnic 

discrimination in municipality NN. The inadequate factors in the preventive work against 

ethnic discrimination were shown to be information and communication.  

Keywords: Diversity management, Ethnic discrimination, ethnic discrimination and wellbeing, 

Ethnic discrimination in workplace, prevention of ethnic discrimination 
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Inledning och bakgrund 

 Sverige har med åren blivit ett mer mångkulturellt land med en fortsatt 

ökning av invandring som är större än någonsin i modern svensk historia (International 

Migration Outlook, 2016). Enligt statistiska centralbyrån (2016) var omkring 1,7 

miljoner utrikesfödda individer folkbokförda i Sverige år 2016. Dessa individer har 

berikat vårt land med olika kulturer, religioner, språk samt etniciteter vilka vidare har 

visat sig vara problematiska ute på arbetsmarknaden. Nytillkomna svenskar har haft 

svårigheter att göra karriär eller få anställning på svenska arbetsmarknaden vilket kan 

förklaras med språksvårigheter och bristande kännedom om svenskt samhälls- och 

arbetslivsförhållanden. Däremot är det svårare att förklara varför individer som länge 

vistats i Sverige samt andra generationens invandrare som har vuxit upp och utbildat sig i 

landet upplever samma svårigheter. Anledningen till problemet kan bero på flera 

förhållanden men etnisk diskriminering kan vara en bidragande faktor (Abrahamsson, 

Bjärvall & Furth, 1999). En förenklad skildring av diskrimineringslagens 

begreppsförklaring om diskriminering är att någon har behandlats orättvist eller kränkts. 

Den orättvisa behandlingen eller kränkningen skall ha ett tydligt samband med någon 

utav de sju diskrimineringsgrunderna. Etnisk tillhörighet är en av de sju 

diskrimineringsgrunderna och innebär ett förbjud mot att diskriminera individer med 

annat etniskt ursprung, nationalitet eller hudfärg (SFS: 2008:567). Minoritetsgrupper, 

som flyktingar och andra etnicitetsgrupper löper generellt större risk att utsättas för etnisk 

diskriminering genom sina förutsättningar och levnadsomständigheter (Roth, 2008).  

 Människor har i alla tider använt sig av kategorisering för att urskilja och beskriva 

specifika grupper i samhället. Kategoriseringarna har ofta inneburit diskriminerande 

förhållningssätt till de individer som anses som annorlunda gentemot majoriteten. Under 

1800-talet dominerade etnisk nationella ideologier vars krav på etnisk och kulturell 
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homogenitet resulterade till diskriminerande strategier mot inhemska och invandrade 

minoriteter (Roth, 2008). Strävan efter etnisk och kulturell homogenitet är något som 

individer blir påminda om än idag. De blir påminda om hur Sverige ska bevara den kultur 

som alltid funnits, om hur fel det är att kränkande ord och bilder har tagits bort i 

barnfilmer och argumenten för missnöjet är att dessa alltid har funnits. Precis som de 

kränkande orden och bilderna har många orättvisor som har varit förknippade med etnisk 

diskriminering haft sin grund i kränkningar i människans grundläggande rättigheter och 

har stått i motsättning till idén om människors lika värde och mänskliga rättigheter (Roth, 

2008). 

Det förekommer diskriminering på svenska arbetsmarknaden men det saknas 

underlag för hur stor omfattning diskrimineringen har. Inte minst hur stor omfattning den 

etniska diskrimineringen har på arbetsplatsen (Abrahamsson et al., 1999). Att helt 

motverka etnisk diskriminering är omöjligt då individer är och upplever händelser olika. 

Dock kan införandet av ett förebyggande arbete mot etnisk diskriminering vara ett steg i 

rätt riktning och resultera i skillnader. 

Intresset för att bosätta sig i Sverige ökar och så även invandringen. År 2015 hade 

antalet asylsökande i Sverige ökat med 50 % sedan föregående år (International 

Migration Outlook, 2016). Det kan konstateras att den etniska mångfalden blir större 

vilket är en anledning till varför det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden blir allt viktigare. Dels för att skapa acceptans och en bättre arbetsmiljö 

men också för att ta tillvara på den kompetens som mångfald enligt Falsafi (2004) bär 

med sig och göra den tillgänglig. 

I ett liberaldemokratiskt land som Sverige har kampen mot diskriminering sin 

utgångspunkt i att samtliga individer har samma grundläggande fri- och 



3 

 

 

rättighetsprinciper (Roth, 2008). Sedan år 2008 har Sverige haft en utfärdande 

diskrimineringslag vilket har som syfte att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter genom sju pelare: Etnisk tillhörighet, kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Lagen inkluderar ett aktivt arbete med 

åtgärder vilket innebär att arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete mot etnisk 

diskriminering (SFS: 2008:567). Detta har resulterat i ett krav på utformande av 

jämställdhetsplaner och policys på samtliga arbetsplatser med mål som ska arbetas och 

strävas mot. Under genomförandet av studien har det framkommit att etnisk 

diskriminering och etnisk mångfald går hand i hand och att arbete med mångfald reglerar 

graden av etnisk diskriminering.  

 

Syfte 

Studien ämnar undersöka och besvara hur äldreomsorgen inom Kommun NN 

arbetar förebyggande mot etnisk diskriminering samt hur det förebyggande arbetet 

upplevs av organisationens anställda. Målet är att kunna bidra med en verklighetsbild av 

det etniska diskrimineringsarbetet.  

 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt redovisas möjliga orsaker för förekomsten av etnisk diskriminering 

samt tidigare forskning som är relevant för studien. 
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Förekomsten av etnisk diskriminering 

För att kunna arbeta förebyggande mot etnisk diskriminering måste individen 

veta vad förekomsten av diskrimineringen grundar sig på. De vanligaste anledningarna är 

en stereotypisk syn och fördomar mot en individ eller grupp (Roth, 2008). 

Förekomsten av diskrimineringen kan vidare ha sin grund i något som Thylefors 

(1999) valt att benämna som ”syndabocken”. Individen har svårt att acceptera de sidor 

som värderas som svaga och förbjudna hos en själv och väljer därav att vara nära 

personer, syndabockar, där de upplever att de kan leva ut och få utlopp vilket kan bidra 

till känslor av kraftfullhet. Med andra ord vill omvärlden att de svaga ska fortsätta vara 

svaga och osjälvständiga då det kan uppfylla andra individers behov av kraftfullhet. 

Syndabockar används som avlastning för individer och grupper och syndabockarna blir 

de individer som alla skyller ifrån sig på. Det finns individer och grupper som löper 

större risk att bli utpekade som syndabockar vilka är de som sticker ut bland majoriteten 

och uppfattas som annorlunda (Thylefors, 1999). Detta kan vara nysvenskar då de kan 

uppfattas som annorlunda på grund av utseende, religion eller beteende. 

För att etnisk diskriminering ska förekomma ska det finnas en skillnad i 

uppfattningen av individens mänskliga rättigheter (Roth, 2008). Eriksen och Dalén 

(2004) skrev att individer tenderar att gruppera sig där grupperingarna grundar sig i en 

“vi” och “dem” känsla. Desto mer “de” uppfattas som hotande för “vi”, desto starkare 

blir den tillhörande känslan hos “vi”. Individens gemensamma erfarenheter, språk, 

religion och hudfärg spelar en betydande roll för skapandet av en stark “vi” känsla. Detta 

innebär att individer med samma etnicitet upplever samhörighet som skapar en “vi” 

känsla och individer som inte tillhör denna exkluderas. Eriksen och Dalén (2004) menar 

att alla gemenskaper kan ses som omvända kylskåp där “vi” gruppen försöker att bevara 

värme och för att göra detta måste individerna i gruppen skapa kyla utåt. Det är först när 
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kylan utåt blir mer påträngande än den inre värmen som det kan uppstår problem och kan 

resultera till etnisk diskriminering. Uppfattningen av "vi" och "dem" grundar sig på vem 

individen eller gruppen identifierar sig med. Att individer identifierar sig med andra och 

därefter tenderar att gruppera sig påminner om vad Lipman-Blumen (1976) beskrev som 

homosocialitet. Detta fenomen innebär att individer dras till, uppskattar eller njuter av 

sällskapet av individer som påminner om dem själva. Detta beskrev Van den Brink, 

Brouns och Waslander (2006) som en ”similar to me effect” och kan röra sig om att 

individen identifierar sig med personer som liknar en själv när det gäller kön, 

erfarenheter eller bakgrund. 

Tidigare forskning 

Fördelen med etnisk mångfald. Det finns forskning som stödjer förekomsten av 

etnisk mångfald inom organisationer då det har bevisats vara fördelaktigt. Cox och Blake 

(1991) menar att vikten av mångfald är stor och att organisationer som saknar eller 

misslyckas att behålla individer med olika bakgrund kommer sannolikt att påverkas 

negativt av detta. Det beror på att organisationer som lyckas skapa en arbetsmiljö där 

olikheter kan frodas kommer troligen att skapa konkurrenskraftiga fördelar. En av dessa 

fördelar är att en organisation som har lyckats implementera etnisk mångfald signalerar 

att organisationen värderar och bryr sig om sina anställdas välmående. Det skapar även 

en positiv bild utåt i form av att organisationen är fri från fördomar (McKay et al., 2007), 

vilket kan påverka organisationens rykte positivt. 

Etnisk mångfald gynnar problemlösning inom organisationen då heterogena 

grupper tenderar att fatta bättre beslut gentemot homogena (Joshi & Roh, 2009). 

Förklaringen till detta har sin grund i att heterogena grupper har bredare perspektiv 

genom olika erfarenheter, värderingar och synvinklar samt sätt att tolka och hantera 

problem. Detta kan bidra till en mer kritisk analys i samband med beslutsfattande och 
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därmed resultera till bättre beslut med bättre kvalitet (Cox & Blake, 1991). Dessa 

olikheter i form av erfarenheter och synvinklar har visats sig genererar till en ökad 

kreativitet på arbetsplatsen (Andrews & Ashworth, 2015; Ostrup & Villadsen, 2015).  

Etnisk mångfald i organisationer skapar en känsla av en inkluderande arbetsmiljö 

vilket kan minska risken för etnisk diskriminering på arbetsplatsen samt lägre nivåer av 

mobbning (Andrews & Ashworth, 2015). Precis som Cox och Blake (1991), skrev 

Andrews och Ashworth (2015) att etnisk mångfald kan bidra till högre produktivitet samt 

högre prestationsförmåga på arbetsplatsen. Individer som arbetar i en inkluderande 

arbetsmiljö där de känner sig som en del av arbetsgruppen kan uppleva lägre grad av 

etnisk diskriminering vilket kan bidra till bättre service och därmed lägre kostnad 

(Marius, 2015). En inkluderande arbetsmiljö kan innebära en minskad kostnad i form av 

färre konflikter och annan problematik som kan uppstå mellan anställda inom 

organisationen. Enchautegui-de-Jesus, Hughes, Johnston och Joo Oh (2006) skrev även 

att en blandning av individer med olika etnicitet på en arbetsplats kan bidra till högre 

arbetstillfredsställelse hos medarbetarna, vilket även styrktes av Chen, Liu och Portnoy 

(2012). Etnisk mångfald bidrar inte endast till högre arbetstillfredsställelse utan bidrar 

även till mer positiva attityder inom organisationen (Ely & Thomas, 2001). 

Ovanstående forskningsresultat visar att den etniska mångfalden har en positiv 

inverkan på arbetsmiljön. Däremot finns det ett flertal utmaningar som är förknippade 

med området som interna konflikter och spänd kommunikation. Dock har grunden till 

nämnda utmaningar varit att organisationer inte använder sig av befintliga strategier för 

att motverka dem (Nunez-Smith et al., 2009). Ett återkommande fel som organisationer 

gör är att tro att mångfald naturligt ska bilda mer fördelaktiga organisatoriska resultat. 

För att kunna dra nytta av den etniska mångfalden och skapa en mångkulturell 

organisation krävs ett aktivt arbete (Kochan et al., 2003). 
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Effekten på individen av etnisk diskriminering. Holgersson (2013) skrev att 

diskriminering ofta är en omedveten handling som har visats sig ha negativa effekter. 

Forskning har visat att etnisk diskriminering på en arbetsplats har negativa effekter på 

organisationen lika väl som på den anställda individen (Del Carmen Triana, Jayasinghe 

& Piper, 2015). Individer som upplever negativa handlingar på sitt arbete, som etnisk 

diskriminering, tenderar att associera sitt arbete med negativa tankar och känslor (Del 

Carmen Triana, Fernanda & Adrianne, 2010; Ely & Thomas, 2001). Detta kan leda till att 

arbetstagarna inte är lika hängivna till sin arbetsgivare och kan vara en nackdel samt en 

förlust. Anställda upplever inte att de har förtroendet att vända sig till arbetsgivaren i 

samband med problem men också att organisationen förlorar bra arbetskraft då det finns 

risk att anställda väljer att byta arbetsplats. 

Individer som upplever etnisk diskriminering tenderar inte enbart att associera sitt 

yrke med negativa tankar, attityder och känslor utan diskrimineringen påverkar även 

individens psykiska välmående i form av stress (Noh & Kasper, 2003; Roberts, Swanson 

& Murphy, 2004; Sellers, Caldwell, Schmeelk-Cone, Zimmerman, 2003). Det har vidare 

visats att individer som upplever etnisk diskriminering drabbas av ångest i högre grad på 

sitt arbete gentemot de individer som inte upplever det (Chae, Lincon & Jackson, 2011). 

Med andra ord påverkas individens arbetstillfredsställelse och kan förklaras med att 

individen som upplever kränkningar associerar sin arbetsplats med negativa tankar och 

känslor, upplever stress och i högre grad drabbas av ångest. Del Carmen Triana et al., 

(2015) genomförda forskning stödjer ovanstående påståenden där forskarna beskriver att 

etnisk diskriminering har en negativ korrelation med arbetsattityder, psykisk och fysisk 

hälsa. Dock menade forskarna att korrelationen mellan psykisk hälsa och etnisk 

diskriminering är större ju fler kvinnor som var med i undersökningen. Anledningen till 

detta kan vara att kvinnor tenderar att vara mer hängivna sina arbeten gentemot män 
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(Mathieu & Zajac, 1990). Etnisk diskriminering kan dessutom påverka organisationen 

negativt genom att det kan påverka en rekrytering och leda till att organisationen 

misslyckas med att rekrytera de mest kvalificerade arbetssökande eller att organisationen 

misslyckas med att förbättra organisationens prestationer (Del Carmen Triana., 2015). 

 Det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. Mångfald bär med sig 

både för- och nackdelar in i organisationer. För att dra nytta av de fördelar som mångfald 

bär med sig måste organisationer göra vad som är möjligt för att minska den etniska 

diskrimineringen inom organisationen (Del Carmen Triana et al., 2010). För att 

möjliggöra detta krävs ett systematiskt arbete med mångfald som bör påbörjas högt upp i 

hierarkin (Gilbert, Stead & Ivancevich, 1999). För att nå ut till de anställda bör ledningen 

uttrycka ett märkbart åtagande för att frambringa etnisk mångfald och arbeta 

förebyggande med etnisk diskriminering. Ledningen bör även vara delaktig i 

planläggningen och utförandet av verksamhetsplaner som skall vara det underlag som ska 

påverka samt motiverar organisationen i det vardagliga arbetet. Ledaren ska samtidigt 

inneha kunskap om etnisk mångfald för att kunna påvisa om varför det är till nytta för 

organisationen och dess framgång (Chrobrot-Mason 2012). 

Att samtliga anställda ska behandlas lika har varit av största vikt och förmedlas 

ofta genom policys. Det är dock sällan dessa policys implementeras i organisationen 

vilket är ett problem och resulterar i att dessa inte är till nytta (Johns, 2005). Anställdas 

upplevelser av hur ledarskapet anammar policys samt implementerar arbetet mot etnisk 

diskriminering är av största vikt. Kompetensutveckling och tillgångar har en påverkan på 

den etniska diskrimineringen men ledarskapet är den avgörande aspekten i det 

förebyggande arbetet. Ett aktivt ledarskap som arbetar mot etnisk diskriminering kan till 

stor del kompensera för brister på tillgångar och kompetensutveckling (Larsen, Nye, 

Ormerod, Ziebro & Siebert (2013). Del Carmen Triana et al., (2010) har givit stöd för 
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påståendet om att ledarskap är en viktig faktor för det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering. Forskarna skrev att ledarskapet har en betydande roll eftersom 

upplevelsen av etnisk diskriminering kan minska om ledarskapet inom organisationen 

visar ett aktivt stöd för mångfald. Detta innebär att anställda som upplever att de blivit 

etniskt diskriminerade men samtidigt upplever att ledarskapet inom organisationen 

stödjer etnisk mångfald kommer att uppleva en mildare grad av etnisk diskriminering. 

Detta kan grunda sig i att individer som arbetar inom organisationer som stödjer etnisk 

mångfald är hängivna gentemot organisationen. 

Organisationer måste arbeta med att karaktärisera framgångsrika 

mångfaldsinitiativ för att på så sätt arbeta förebyggande mot etnisk diskriminering. Det 

kärnelement som organisationer kan anamma är att rekrytera minoritetsgrupper in i 

organisationen, det är dock viktigt att efter rekrytering främja dessa grupper. Det är 

dessutom viktigt att kommunicera och ta reda på vilka perspektiv de anställda har på 

etnisk mångfald. Det sista elementet och kanske det viktigaste är att informera 

arbetstagarna samt betona betydelsen av mångfald för organisationens anställda (Nunez-

Smith et al., 2009). Detta kan vara för att skapa förståelse om varför mångfald är bra och 

på så sätt öka chanserna för att minska den etniska diskrimineringen. 

Mångfaldsutbildning bidrar till en förändrad attityd mot individer som är olik en 

själv men ökar även förståelsen för multikulturell kompetens (Chrobot-Mason, 2012). På 

detta vis genererar utbildningen förebyggande gentemot etnisk diskriminering. Chrobot-

Mason’s (2012) studie visade att individer som genomförde en mångfaldsutbildning hade 

bättre förmåga att hantera mångfalds problematik och konflikter på arbetsplatsen. De 

kunde bättre stötta individer som upplevde kulturella och etniska svårigheter. 

Utbildningen bidrog även till att individerna kunde hantera mångfaldsproblematik och 

vidta åtgärder för att öka minoritetsrepresentationen samt kunde fatta beslut som var mer 
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rättvisa och mindre fördomsfulla. Kawakami, Dovidio och van Kamp (2005) beskrev 

även att utbildning som berör minskad stereotypiskt tankesätt kan vara bidragande för att 

minska diskriminering. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att minska etnisk 

diskriminering är att HR personal kan vara mer vaksamma mot mindre förakt och 

misshandel på arbetsplatserna (Deitch, Barsky, Butz & Brief, 2003). 

 

Metod 

Nedan redogör författarna för vilka val av metoder och datainsamling som har 

genomförts och hur dessa har ansetts vara väsentliga i studien. Vidare beskrivs även 

urval, val och konstruktion av instrument, administrering, analys, etiska 

ställningstaganden som gjorts under studiens gång samt forskningskvalitet.  

Metodval 

Författarnas valda metodiska utgångsläge var en kvalitativ ansats där 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Detta då det centrala i en kvalitativ metod är 

att framställa förklaringar av ett fenomen, upplevelser samt erfarenheter (Bryman, 2011). 

Då författarna ville nå de upplevelser och tankar som råder rörande det förebyggande 

arbetet mot etnisk diskriminering inom äldreomsorgen på kommun NN ansågs därför den 

kvalitativa ansatsen som mer lämplig. Detta då ändamålet gör det möjligt för 

datainsamlingen att nå en djupare inblick och tydlighet kring respondenternas tankar och 

uppfattningar vilket inte kan nås i samma utsträckning i en kvantitativ ansats (Bryman, 

2011). Författarna valde att utföra en pilotintervju med fyra utomstående respondenter 

för att kunna lokalisera brister i intervjuguiden (Bryman, 2011). För att göra studien mer 

fullständig tog författarna under datainsamlingsmetoden del av väsentlig intern 

dokumentation som rör jämställdhet, värderingar samt mångfald inom kommun NN. 
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Detta i syfte att undersöka vilka policys samt direktiv som existerar inom organisationen 

för de fält som etnisk diskriminering behandlar. Författarna syftar inte till att bekräfta en 

modell eller teori men kommer däremot att använda den teoretiska bakgrunden som stöd 

för att diskutera resultatet. Syftet var att spela in samtliga intervjuer för att författarna 

skulle kunna sammanfatta och försäkra sig om att inget respondenterna sagt skulle bli 

uteslutet vilket Kvale och Brinkmann (2014) betonar som viktigt.  Detta gjordes även i 

syfte för att kunna genomföra transkriberingar. Av åtta respondenter upplevde en 

deltagare obehag över att intervjun skulle spelas in, däremot fick författarna tillåtelse att 

anteckna det som sades. Detta upplevde författarna inte som ett problem då en agerad 

frågeställare och den andre förde anteckningar och kunde därför enbart koncentrera sig 

på respondentens utsagor. 

Urval 

Författarnas urvalsprocess för studien bestod av en målstyrd urvalsprocess. 

Bryman (2011) menar att metoden är strategiskt inriktad och valdes då det fanns en 

önskan hos författarna redan innan studiens början om vilken typ av organisation och 

personer som de vill komma i kontakt med. Författarna kontaktade organisationen och 

förmedlade sitt intresse om att komma i kontakt med både enhetschefer samt 

undersköterskor som har en anställning inom vård och omsorgsbranschen i kommun NN. 

Detta då författarna ansåg att kontakten med både enhetscheferna och arbetstagarna var 

mest lämpad för studien då detta ger en vidare bild av arbetet kring det valda ämnet. För 

att vidare komma i kontakt med respondenterna till studien tog författarna hjälp av en 

kontaktperson i organisationen. Missivmail (se bilaga 1) skickades ut till femton 

enhetschefer med information kring studiens syfte och process, fyra av dessa visade 

intressen till att medverka. Författarna tog därefter beslutet om att låta enhetscheferna 

bestämma vilka undersköterskor, bland de som hade visat intresse att medverka, som 
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skulle plockas ut och få medverka i studien. Detta resulterade i att de fyra enhetscheferna 

valde ut en undersköterska var och ett bekvämlighetsurval genomfördes. Enligt Bryman, 

(2011) syftar denna urvalsmetod till att de respondenter som valt att medverka i studien 

finns lätt åtkomliga för författarna. Författarna var medvetna om problematiken med 

bekvämlighetsurvalet då det ger möjligheten för cheferna att välja ut respondenter utifrån 

deras fördel. Trots detta togs beslutet då författarna ansåg att studiens tidsomfattning i 

relation till mängd data som behövdes inte skulle bli tillräcklig. 

Val och konstruktion av instrument 

Den valda datainsamlingsmetod som författarna använde var den kvalitativa 

intervjumetoden, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer tillåter författaren att ställa följdfrågor utöver de redan strukturerade frågorna 

(Bryman, 2011). Valet av semistrukturerade intervjuer har sin grund i författarnas strävan 

efter att skapa sig en övergripande bild av upplevelsen kring det förebyggande arbetet 

mot etnisk diskriminering. Författarna upplevde att inter möjligheten att ställa följdfrågor 

vid behov var till fördel för detta. 

Det huvudsakliga temat i intervjuguiden har sin grund i den teoretiska 

bakgrunden och de policys som författarna fått ta del av efter kontakt med kommun NN. 

Med hjälp av den interna dokumentationen som bestod av jämställdhetsplanen, 

värderingsgrunderna samt mångfaldsarbetet som författarna fått ta del av konstruerades 

en generell föreställning om hur organisationen skildrar de arbetssätt rörande det 

förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. På så vis kunde författarna utforma ett 

tematiskt fokus till intervjuguiden. Undersökningen inkluderade både enhetschefer och 

arbetstagare vilket presenteras via en tabell (se bilaga 2). Detta resulterade i ett 

utformande av två intervjuguider där en var lämpad för enhetschefer och en var anpassad 

efter arbetstagare (se bilaga 3). Samma områden berördes i båda intervjuguider dock 
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existerade skillnader i formuleringen av frågorna. I intervjuerna med enhetscheferna ville 

författarna undersöka hur det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering 

genomfördes. I intervjuerna med arbetstagarna var intresset att undersöka upplevelsen 

kring det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. Författarna strukturerade 

intervjuguiden delvis utifrån områden som utifrån den teoretiska bakgrunden hade 

betydelse för undersökningen. Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor för att 

författarna skulle kunna skapa sig en bild av vem respondenten var men även för att 

kunna sätta in respondenternas svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). Därefter rör 

intervjuguiden områden som allmänt om det förebyggande arbetet, information, 

acceptans och gemenskap, värderingar och avslutande frågor. Under avslutande frågor 

fick respondenten möjlighet att ställa frågor till författarna eller dela med sig av något 

som kunde anses som värdefullt rörande ämnet som inte berörts tidigare under intervjuns 

gång.  

Administrering 

Författarna valde att utföra samtliga intervjuer i kommun NN:s egna lokaler. 

Detta för att förenkla för respondenterna men även för att det skapar en trygghet för 

respondenterna att befinna sig på egen mark (Maltén, 1998). Samtliga intervjuer pågick 

mellan 40–60 minuter och båda författarna medverkade i intervjuerna. En agerade 

observatör och förde anteckningar och den andre fokuserade på ett aktivt lyssnande och 

ställde följdfrågor. Denna uppdelning gjordes då författarna ville uppnå en bra 

intervjuteknik vilket beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som ett svårt arbete och 

kräver erfarenhet för en individ att utföra. Författarna ansåg att det skulle underlätta 

under intervjuerna om båda var med. Vidare valde författarna uppdelningen för att inte 

skapa en upplevelse av påhopp för respondenten. Därför höll sig en av författarna sig i 

bakgrunden. Valet av uppdelning gjordes dessutom för att förenkla arbetet för den 
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författare som agerade frågeställare så denne kunde koncentrera sig på att ställa 

följdfrågor som var av betydelse. Kort efter att intervjuerna var gjorda transkriberade 

författarna intervjuerna för att det då fanns nära i minnet.  

Analysmetod 

Författarnas valda analysmetod har varit den tematiska. Genomförandet av den 

tematiska analysen innebär att författarna söker att konstruera teman utifrån den 

information som de fått ta del av under genomförandet av intervjuerna (Bryman, 2011). 

Intervjumaterialet transkriberades och därefter lästes det igenom ett flertal gånger och i 

samband med detta upptäcktes teman. För att behålla objektiviteten och minska risken att 

påverka varandra valde författarna att läsa intervjumaterialet var för sig. Grunden i en 

tematisk analys innefattar sökande efter frekventa upprepningar och mönster som i sin tur 

skapar olika teman i texten (Bryman, 2011). För att upptäcka förekomsten av mönster 

och upprepningar använde författarna sifferkodning. Efter att båda författarna genomfört 

analysen och konstruerade egna teman diskuterades de upptäckta temana gemensamt. 

Teman som var återkommande i båda analyserna blev utgångspunkten för studiens 

resultat. Genomgripande teman som upptäcktes av båda författarna i intervjumaterialet 

för enhetschefer efter diskussion bestod av kommunikation, information, 

dokumentpolicys och rekrytering. Teman som upptäcktes i intervjumaterialet för 

arbetstagarna var brister i det förebyggande arbetet, förekomsten av etnisk 

diskriminering, ansvarstagande och olikheter.  

Etiska ställningstagande 

Forskningsetiska överväganden vidtogs i samband med genomförandet av 

intervjuerna. Utgångspunkten för de etiska principerna berör frågor rörande frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de individer som är inblandade i 
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forskningen (Bryman, 2011). Författarna inledde intervjuerna med information om 

studiens syfte och upplägg samt tydliggjorde att deltagandet i studien var frivilligt. 

Respondenterna fick information om att de hade friheten att inte besvara någon fråga om 

de inte ville samt kunde avsluta pågående intervju om detta var önskvärt. Vidare beskrev 

författarna att intervjuerna kommer att spelas in och att materialet endast kommer att 

användas av författarna i forskningssyfte. För att värna om respondenternas anonymitet 

valde författarna att inte redogöra respondenternas eller arbetsplatsens namn i studien.  

Forskningskvalitet 

 Utöver reliabilitet och validitet, som betyder hur vi mäter samt vad vi mäter i 

forskningsprocessen, menar Bryman (2011) att det bör finnas alternativa begrepp och 

bedömningsformer inom kvalitativ forskningsprocess. Vidare beskrivs trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering som fyra bedömningsformer för att öka 

tillförlitligheten i forskningen. Trovärdighet i forskning förklarar hur troliga eller 

sannolika resultaten är (Bryman, 2011). Författarna försäkrade sig om trovärdigheten i 

forskningen genom att föra intervjuer med både arbetstagare och enhetschefer för att 

skapa sig en trovärdig bild av det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. Detta 

ansåg författarna som användbart då respondenternas utsagor skilde sig avsevärt. 

Författarna valde dessutom att inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna i förväg 

för att försäkra sig om att de inte skulle ha möjligheten till att förbereda sig innan 

intervjun för att ytterligare försäkra sig om trovärdigheten (Persson, 2006). Överförbarhet 

som syftat till att undersöka om resultatet kan appliceras i andra kontexter är något som 

författarna inte lyckats utföra. Detta då författarna ämnade undersöka hur det 

förebyggande arbetet utspelar sig just inom äldreomsorgen på kommun NN och inte i 

syfte att generalisera resultatet till andra kontexter. Författarna har med detta som resultat 

valt att godta en låg nivå av överförbarhet till en ytterligare kontext än den granskade. 



16 

 

 

Pålitlighet innebär att författarna ska säkerställa och skapa en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011).  Författarna har 

försäkrats sig om pålitlighet genom att tänka igenom samtliga steg i processen samt 

försäkrats sig om att de är relevanta för studien och genomförbara. Sista kriteriet som rör 

konfirmering, även så kallat objektivitet, syftar till att forskarna inte ska påverkas av 

personliga värderingar eller genom teoretisk inriktning påverka utförandet av en 

undersökning. Under forskningsprocessens gång har författarna strävat efter att bevara en 

neutral syn. Att vara hundra procent objektiv i en process är något som kan vara en 

svårighet då det är lätt att påverkas av en rad olika faktorer (Bryman, 2011).  

 Författarna försäkrade sig om ytterligare kvalité i forskningen genom en 

pilotintervju. I samband med pilotintervjuerna kunde författarna lokalisera de frågor som 

behövde korrigeras och omformuleras för att göra frågorna tydliga för respondenterna 

samt justera frågornas inbördes ordning för att få fram den slutgiltiga intervjuguiden 

(Bryman, 2011). 

 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering inom äldreomsorgen i kommun NN samt att undersöka hur arbetstagare 

upplever det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. Eftersom undersökningen 

ämnade undersöka hur det förebyggande arbetet sker samt hur arbetstagarna upplever 

detta arbete kommer författarna att redovisa ett resultat som berör enhetscheferna och ett 

som berör arbetstagarna. Resultatet kommer att redogöras utefter teman som framkommit 

i analysarbetet. Upptäckta teman för enhetscheferna blev kommunikation, information, 

dokumentpolicys samt rekrytering. Det är viktigt att belysa att olika avdelningar har 
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intervjuats och dessa arbetar förebyggande mot etnisk diskriminering i olika omfattning 

och använder olika strategier. Ovanstående teman har dock varit gemensamma för 

samtliga intervjuer. Teman för arbetstagarna resulterade i brister i det förebyggande 

arbetet, förekomsten av etnisk diskriminering, ansvarstagande samt olikheter. I 

kommande resultat upprepas frekvent begreppet kund som definieras i uppsatsen som en 

vårdtagare eller brukare inom äldreomsorgen på kommun NN.  

Enhetscheferna 

Kommunikation. Kommunikation var ett av det verktyg som visade sig vara 

mest avgörande i arbetet kring etnisk diskriminering enligt enhetscheferna. Kommunens 

grundregel är att alla behandlar varandra med respekt på arbetsplatserna. Enhetscheferna 

menade att alla var värdiga ett respektfullt bemötande och att vikten av allas lika värde 

diskuteras med medarbetarna: 

“Vi pratar om allas lika rättigheter och allas lika värde. Att alla har rätt till 

ett värdigt bemötande, det pratar man ju med varje enskild medarbetare. Vi 

pratar också om det på våra verksamhetsdagar i vår verksamhet. Både 

utifrån medarbetarperspektiv och utifrån kundperspektivet. Vi pratar ju 

väldigt mycket om det här med att vi är en personalgrupp som ska spegla 

det övriga samhället utifrån både kön och etnicitet” (Respondent 1). 

I samband med arbetsplatsträffar diskuterades hur medarbetare ska bemöta 

varandra samt att olikheter var en fördel. Enhetschefen betonade i dessa sammanhang 

vikten av att kunna bemöta olikheter. Samtliga medarbetare ska kunna förstå att alla inte 

är stöpta i samma form. Etnisk diskriminering diskuterades med chefsgrupper i samband 

med möten för att tala om att kommun NN är en organisation som har nolltolerans mot 

all form av diskriminering. Eftersom arbetsmiljön inom hemtjänsten skiljer sig gentemot 
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andra arbetsplatser på så sätt att personalen vistas i de äldres hem har problemet 

diskuterats utifrån kundperspektiv. Detta då kunderna är de individer som har varit mest 

fientliga mot de nysvenska undersköterskorna. Enligt enhetscheferna var det viktigt att 

kunna bemöta etnisk diskriminering och kunna motivera varför arbetstagaren var 

anställd. Att bemöta etnisk diskriminering är viktigt för att påpeka att fientligt beteende 

inte är acceptabelt men också för att skapa en diskussion och försöka ändra den negativa 

attityd mot nysvenskar som existerar bland kunderna. 

Information. Information var viktigt för att skapa ett lyckat förebyggande arbete 

mot etnisk diskriminering men är inget som har prioriterats i det dagliga arbetet utan 

enbart vid specifika tillfällen. Information hade en betydande roll för att arbetstagarna 

ska veta vilket beteende som är acceptabelt på arbetsplatsen. Kommunen har anordnat 

regelbundna Arbetsmiljödagar där enhetschefer och skyddsombud är inbjudna. Etnisk 

diskriminering har varit ett inkluderande ämne i samband med Arbetsmiljödagarna men 

dock inte vid samtliga tillfällen. Nyrekryterade enhetschef eller skyddsombud får 

genomföra en grundläggande arbetsmiljöutbildning där information om 

diskrimineringsfrågor tilldelas. Kommunen har dessutom en medarbetarenkät där 

diskriminering är inkluderat. Dock berör denna del diskriminering i sin helhet och inte 

enbart etnisk diskriminering. Enkäten informerar enhetscheferna om förekomsten av 

diskriminering vilket underlättar undersökningen av ärendet. “Vi har ju haft en 

medarbetarenkät ute nu och där så tror jag att en av frågorna på den handlade om 

förekomsten av diskriminering på arbetsplatsen” (respondent 2). 

Det var även vanligt att elever som läser omsorgsinriktade program vikarierar 

eller genomför praktik på kommunen. Efter vikariatet eller den arbetsplatsförlagda 

utbildningen får eleverna fylla i enkäter som bland annat berör etnisk diskriminering 
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vilket bidrar till att enhetscheferna får information rörande diskriminering och 

förbättringsområden på arbetsplatser. 

Dokumentpolicys. Kommun NN hade ett flertal dokument och policys som är 

utformade för att ge tydliga riktlinjer och information som kan vara av värde för det 

förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering. Det dokument som kom på tal var 

dokument rörande allmänna och arbetsplatsernas egna värdegrunder samt 

jämställdhetsplanen. Enligt en av enhetscheferna genererar dessa dokument 

förebyggande mot etnisk diskriminering på så sätt att de berör olikheter och acceptans på 

arbetsplatsen. “Kommunen har flera policys som berör allt ifrån hur man bemöter 

kunderna till att tala om vad diskriminering är” (respondent 3). 

Vidare hade kommunen även en jämställdhetsplan som berör etnisk 

diskriminering och ska genomsyra hela organisationen. Utöver dessa dokument beskrev 

även enhetscheferna att de tar del av arbetsmiljöverkets föreskrifter samt 

arbetsmiljölagen där det står skrivet att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för sina 

anställdas arbetsmiljö vilket inkluderar det psykiska välmåendet. Enhetscheferna var 

medvetna om att existerande dokumentpolicys inte alltid når ut till personalgruppen och 

att det inte är något som aktivt arbetas med 

Rekrytering. Vid diskussionerna rörande hur enhetscheferna arbetar 

förebyggande mot etnisk diskriminering kom rekrytering och dess process på tal ett 

flertal gånger. Kommun NN formulerade sina annonser utifrån en positiv syn på 

mångfald och ställde sig positivt till sökande med olika bakgrund. Detta var något de 

själva såg som förebyggande arbete mot etnisk diskriminering då de menar på att detta 

ökar intresset och får personer som har annan bakgrund än svensk att söka deras tjänster. 

Detta speglades även i arbetsgrupperna inom omvårdnad och äldreomsorgen där det finns 
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en stor variation av olika kulturer. Vid rekrytering beskrev enhetscheferna att 

arbetstagarna får ett introduktionsmaterial som berör diskriminering, och på så vis även 

den etniska aspekten, vilket betonar vikten av allas lika värde. Efter en genomförd 

introduktion signerar arbetstagarna ett dokument som beskriver att individen har fått ta 

del av kommun NN:s information gällande nolltolerans mot diskriminering. “I vårt 

introduktionsmaterial står det att alla ska bli lika behandlade. Det skriver man ju också på 

sen, ett värdegrundsdokument där man intygar på att ''detta ska jag jobba efter'' 

(respondent 4). 

 Detta dokument sågs vidare som ett underlag för enhetschefen att kunna påvisa 

att medarbetaren har fått ta del av informationen i situationer som kräver det.  

Arbetstagare 

Brister i det förebyggande arbetet. Arbetstagarna upplevde inte att det förekom 

ett direkt förebyggande arbete mot etnisk diskriminering. De upplevde inte att de fick 

tillräckligt med information om ämnet och dess påverkan samt önskade att få mer 

konkreta exempel på hur de ska agera om de upplevde etnisk diskriminering. “Jag tror 

inte att det finns någonting klart och tydligt förebyggande arbete egentligen, det är 

snarare något outtalat att ”detta är rätt” och ”detta är fel”. Sen har man försökt att få med 

alla på det tåget” (respondent 7). 

Diskussioner rörande ämnet ägde rum men ofta efter att det har förekommit ett 

fall med etnisk diskriminering. Arbetstagarna hade dessutom svårigheter att bidra med 

konkreta exempel på hur de ansåg att det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering 

genomfördes. Majoriteten av respondenterna hade inte kommit i kontakt med 

värdegrunderna, introduktionsmaterial eller andra typer av dokumentpolicys som skulle 

beröra förebyggande arbete mot etnisk diskriminering. Arbetstagarna som upplevde att 
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de hade kommit i kontakt med dokumenten hade svårigheter att avgöra huruvida dessa 

berörde ett förebyggande arbete mot etnisk diskriminering. 

Förekomst av etnisk diskriminering. Vid samtliga intervjuer uttrycktes 

förekomsten av etnisk diskriminering på arbetsplatsen. Diskrimineringen var dock mer 

vanligt förekommande ute hos kunderna än bland arbetstagarna. Det var vanligt 

förekommande att kunder nekar vård från nysvenskar och använder kränkande ord 

gällande deras kompetens samt bakgrund. “Jag tar det som skämt, det måste man försöka 

göra. Jag försöker att inte ta åt mig även om jag får direkta diskriminerande påhopp 

“(respondent 5). 

Arbetstagarna beskrev hur de påverkas negativt av att kollegor blir 

diskriminerade av kunderna och hur detta skapar ilska och frustration. Respondenter 

beskrev även förekomsten av etnisk diskriminering bland medarbetarna på arbetsplatsen 

och hur det viskades och talades illa om personer med annan bakgrund än svensk i 

korridorerna. Ett antal respondenter beskrev dessutom att grupperingar bildas på 

arbetsplatsen utifrån arbetstagarna bakgrund. 

Ansvarstagande. Samtliga arbetstagare uttryckte att det förebyggande arbetet 

mot etnisk diskriminering genomfördes av dem själva. Alla har ett ansvar för sitt egna liv 

och egna handlande vilket innebär att samtliga har ett ansvar för att bemöta etnisk 

diskriminering men även ett ansvar för att inte utöva de. Respondenterna upplevde deras 

eget ansvar som det viktigaste och att de skapade varandras arbetsmiljö. Därav såg de till 

att samtliga nyanställda skulle känna sig välkomna och att medarbetarna skulle känna sig 

inkluderad på arbetsplatsen. “Jag tycker vi är duktiga på att få med alla och är måna om 

att alla ska trivas men jag måste säga att det jobbet kommer från oss, inte från chefen” 

(respondent 8).  
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Arbetstagarna ansåg att arbetsmiljön påverkas av deras egen syn på nysvenskar 

och därav upplevde de att det var viktigt att behålla tankesättet ‘’alla är lika’’. I samband 

med etniskt diskriminerande påhopp upplevde respondenterna att de hade ett ansvar för 

att inte problem ska uppstå i organisationen. Därför försöker de drabbade istället vifta 

bort kränkningarna istället för att bemöta dem eller vända sig till chefen. 

Olikheter. Frekvent under intervjuernas gång upprepades begreppet olikheter av 

arbetstagarna, men inte alltid i positiv betydelse. Majoriteten av respondenterna menade 

att kommun NN och dess stora variation på anställda med olika etniska bakgrunder var 

positiv då alla har olika erfarenheter och att dessa olikheter sågs som styrkor på 

arbetsplatsen. Dock menade en del av respondenterna vidare att den stora andelen 

olikheter var grunden till att konflikter och missförstånd skapas. “Ser man till vår grupp 

så tror jag att vi är ganska många med utländsk bakgrund. Det är en styrka att ha 

olikheter, det är det. Samtidigt tycker jag att det en grund till missförstånd” (respondent 

6). 

Sammanfattning av resultat 

Enhetscheferna inom äldreomsorgen på Kommun NN arbetade till viss del 

förebyggande mot etnisk diskriminering men författarna har utifrån respondenternas 

uttalanden funnit brister i arbetet och skillnader har upptäckts mellan enhetschefernas och 

arbetstagarnas utsagor. Kommun NN arbetade främst förebyggande genom sin 

dokumentpolicys, rekryteringsprocesser, kommunikation samt informationssätt. Enligt 

enhetscheferna var etnisk diskriminering ett svåråtkomligt problem, därför fanns det 

också brister och förbättringspunkter som behövs arbetas igenom i det dagliga arbetet. 

Upplevelsen av det förebyggande arbetet var inte helt överensstämmande med de 

uttalandena som cheferna hade gjort. Respondenterna upplevde att det saknades 

information och ett aktivt arbete kring problemet. Bristen på detta hade resulterat i att 
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stort ansvar hade lagts på individerna själva att lösa. Olikheterna som av ett antal 

respondenter sågs som styrkor och verktyg på arbetsplatsen, ansågs av andra vara 

grunden till tvister och oenigheter. Dessa ansåg också att en större insats bör göras 

gällande konflikthantering rörande ämnet. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur enhetscheferna arbetar förebyggande mot 

etnisk diskriminering inom äldreomsorgen på kommun NN samt hur arbetstagare 

upplever detta arbetet. Efter genomförda intervjuer samt analys har det framkommit att 

det existerar tydliga skillnader och brister i både upplevelser samt förebyggande arbete. 

Dessa skillnader samt brister kommer att diskuteras och kopplas till den teoretiska 

bakgrunden. Skillnaden i svaren mellan enhetscheferna samt arbetstagarna kan ha sin 

grund i det som Persson (2006) beskriver som ”self-serving bias” vilket innebär att 

individer anpassar sina svar efter vad som förväntas av dem samt vilken situation de 

befinner sig i. I kommun NN:s situation är detta något som enhetscheferna påvisar 

genom att de skildrar en beskrivning av det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering som inte är överensstämmande med resterande respondenternas svar.   

Utifrån intervjuerna kunde författarna i tidigt skede uppfatta att förekomsten av 

etnisk diskriminering råder inom äldreomsorgen på kommun NN. Både etnisk 

diskriminering ute hos kunderna men även bland anställda. Carmen et al., (2010) menar 

att individer eller grupper på en arbetsplats som upplever negativa händelser som 

exempelvis etnisk diskriminering, har benägenhet att förknippa sitt arbete och arbetsplats 

med negativa tankar och känslor. Detta är något som ett antal respondenter har styrkt. De 

påverkades negativt av att kollegor blir diskriminerade av kunderna vilket har bidragit till 
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en negativ påverkan på motivationen för arbetet men även på deras välmående genom att 

de uppstår frustration och ilska. Att upplevelser av etnisk diskriminering påverkar 

individers välmående negativt styrktes även av Deitch et al., (2003). Dock visade 

studiens resultat att den etniska diskrimineringen inte enbart påverkat de drabbades 

välmående utan även individer i deras omgivning. 

Kommunikation ansågs som en viktig del i det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering vilket dessutom uppmärksammades i teorin. Anledningen till varför 

kommunikation anses viktigt kan bero på att kommunikation bidrar till delandet av idéer, 

tankar, åsikter samt erfarenheter. Etnisk diskriminering grundar sig på stereotypiska och 

fördomsfulla synsätt gentemot en specifik grupp individer (Roth, 2008). Kommunikation 

kan leda till ökad kunskap och på så sätt förändra stereotypiska tankesätt vilket kan 

minska den etniska diskrimineringen. Kommunikation kan dessutom vara viktig del för 

att ta reda på vilka perspektiv de anställda har på etnisk mångfald vilket ansågs som 

viktigt (Nunez-Smith et al., 2009). På så sätt kan förbättringsaspekter upptäckas och 

arbetas med för att minska etnisk diskrimineringen på arbetsplatserna och anamma en 

mångfaldskultur. 

Information har varit av största vikt för det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering i kommun NN, både det som rör information som ska nå ut till 

arbetstagarna men även information som tillkommer i form av utbildning. Forskning 

visar att mångfaldsutbildning har en positiv effekt på förebyggandet av etnisk 

diskrimineringen. Det bidrar till en förändrad attityd gentemot individer som är olika en 

själv samt skapar förståelse för multikulturell kompetens (Chrobot-Mason’s, 2012). 

Problematiken som finns i kommun NN är att utbildningen endast genomförs av 

skyddsombud och enhetschefer vilket leder till att det blir ytterst viktigt för dessa 

individer att föra kunskapen vidare. Detta har vidare visat sig vara ett problem då 
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arbetstagarna upplever att de inte får tillräckligt med information. Då arbetstagarna inte 

får ta del av informationen som utbildningen bidrar med fungerar det inte förebyggande 

mot den etniska diskrimineringen vilket innebär att utbildningen inte bidrar till någon 

nytta. Nunez-Smith et al., (2009) skrev att ett av de viktigaste kärnelementen för att 

arbeta förebyggande mot etnisk diskriminering är att betona betydelsen av mångfald för 

organisationens anställda. Detta för att de ska få information om dess värde. Eftersom 

arbetstagarna upplever att de inte får tillräckligt med information är detta ett 

förbättringsområde. Genom att bidra med mer information kan de anställda börja 

associera mångfald med något positivt och på så sätt kan informationen agera 

förebyggande mot den etniska diskrimineringen som existerar på arbetsplatserna. 

Kommun NN har intern dokumentpolicys som behandlar värderingar samt hur 

organisationen ser på jämställdhet. Dock har problematiken i detta fall berört det faktum 

att kommunens policydokument inte har implementerats i organisationen trots att tid och 

resurser har spenderats för att konstruera dem. Larsen et al., (2013) betonade vikten av att 

en organisation anammar samt implementerar policys i det dagliga arbetet för den 

anställdes välbefinnande. Genom att påvisa ett aktivt arbete mot etnisk diskriminering 

visar organisationen att de värnar om mångfalden på arbetsplatsen. Att påvisa för 

anställda att organisationen värderar mångfald har även visat sig vara en faktor som 

påverkar arbetstagarnas välmående (Chrobot-Mason, 2012). Genom att organisationen 

visar att de värnar om mångfalden kan detta dessutom bidra till att anställda upplever att 

de vill och vågar vända sig till cheferna i samband med upplevelser av etnisk 

diskriminering. I dagsläget väljer arbetstagarna att inte göra utan tenderar att hantera 

problemen på egen hand. Detta kan vidare vara en anledning till varför den etniska 

diskrimineringen på arbetsplatsen har förblivit dold för enhetscheferna vilket försvårar 

det förebyggande arbetet. Arbetstagarnas upplevelser av bristen på det förebyggande 
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arbetet mot etnisk diskriminering av cheferna kan vara anledningen till deras stora 

ansvarstagande vilket visas i studiens resultat. Arbetstagarna beskrev arbetet kring etnisk 

diskriminering som något de vid ett flertal gånger behövde ta på sig själva när det bör 

vara ett problem som cheferna i första hand ska vara ansvariga för. Enligt Gilbert et al., 

(1999) bör det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering påbörjas uppifrån 

ledningen för att sedan anammas nedåt i hierarkin och inte, som i kommun NN fall, 

initieras av arbetstagarna själva. Arbetstagarna i kommun NN upplevde dessutom att det 

är deras ansvar att hantera etniskt diskriminerande påhopp för att inte orsaka problem på 

arbetsplatsen. Axelsson och Thylefors (2006) menar att en individ som under längre 

period arbetar inom sämre arbetsförhållanden kommer förr eller senare att reagera på 

dessa. Det kan skapa känslor av otillräcklighet och minskad arbetstillfredsställelse vilket 

i sin tur kan leda till ett val att byta arbetsplats. 

Rekrytering har varit ett av kommunens förebyggande arbetssätt mot etnisk 

diskriminering då kommunen ser positivt till sökande med annan bakgrund än svensk 

vilket betonats i jobbannonser. Det kan dock diskuteras huruvida detta kan ses som ett 

förebyggande arbete mot etnisk diskriminering då syftet är att sträva efter och rekrytera 

mångfald. Detta trots att det saknas ett aktivt arbete för att bevara mångfalden och skapa 

en inkluderande arbetsmiljö efter rekrytering. Forskningen visar att rekrytering är ett 

viktigt moment för att arbeta förebyggande mot etnisk diskriminering och skapa 

mångfaldskultur på arbetsplatsen. Att rekrytera minoritetsgrupper är viktigt men att 

därefter stödja dessa är av största vikt (Nunez-Smith et al., 2009). I Kommun NN ligger 

problematiken i att organisationen inte arbetat tillräckligt för att stödja de minoriteter 

som rekryterats, arbetet bromsas upp efter rekryteringsprocessens slut och personen blivit 

anställd. Detta innebär att det rekryteras individer med olika bakgrund, värderingar samt 
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kultur och det skapar förväntningarna på att det ska bli en framgångsrik mångfaldskultur 

utan att ett ansträngande arbete bedrivs.  

En mångfaldskultur består av olikheter och enligt enhetscheferna var olikheterna 

till kommunens och arbetsplatsens fördel då dessa ansågs som bidragande till kunskaper 

och färdigheter. Detta påstående styrktes av ett antal arbetstagare då de upplevde 

olikheter på arbetsplatsen som en förmån. Däremot upplevde en annan del av 

arbetstagarna olikheterna som orsaken till de stora klyftorna som är grunden till 

konflikter på arbetsplatsen. Detta beskrev Kochan et al., (2003) som ett förekommande 

problem bland organisationer. De menar att många företag gör antagandet att en 

mångfaldskultur med dess fördelar naturligt ska skapas genom rekrytering av personer 

med olika bakgrunder in i organisationen, vilket är fel. Det krävs ett aktivt arbete med 

mångfald. Detta problem uppfattade författarna var rådande inom kommunen, specifikt 

inom en enhet. Ett stort antal individer med annan bakgrund än svensk har rekryterats 

och detta har resulterat i en stor variation av olikheter vilket har genererat negativt och i 

detta fall skapat mer problem än nytta i form av konflikter. Detta är vidare något som 

Enchautegui-de-Jesus et al., (2006) menade var en av de största utmaningarna när det 

kommer till mångfald i organisationer. Att finna en balans av olika etniciteter och 

bakgrunder. 

 

Begränsningar 

Författarna var medvetna om komplexiteten i det förebyggande arbetet mot etnisk 

diskriminering. Efter genomförd studie har författarna insett att det finns många 

tillvägagångssätt för att tackla etnisk diskriminering och att ett tillvägagångssätt 

nödvändigtvis inte måste vara bättre än ett annat. Det är dessutom nödvändigt att påpeka 
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att arbetet mot etnisk diskriminering har varit en del i arbetet med den allmänna 

diskrimineringen på arbetsplatserna vilket har bidragit till svårigheter att urskilja vad som 

faktiskt genomförts för att specifikt förebygga den etniska diskrimineringen. Upplevelser 

av det förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering har bidragit till 

tolkningssvårigheter då upplevelser är ett diffusa och kan skiljas beroende på respondent. 

Individer som har blivit utsatta för etnisk diskriminering kan ha reflekterat över det 

förebyggande arbetet mer gentemot individer som inte upplevt det. Ytterligare en 

begränsning är att etnisk diskriminering är ett känsligt ämne och skillnaderna i svaren 

mellan enhetscheferna och arbetstagarna fick författarna att ifrågasätta studiens 

reliabilitet. 

Studien bestod av intervjuer med enhetschefer samt arbetstagare för att kunna 

skapa en verklig bild av hur de ser ut i kommun NN. Däremot var författarna medvetna 

om de få antalet respondenter för studien och därför kunde inte författarna generalisera 

resultatet för hela kommun NN (Bryman, 2011). Författarna har efter undersökningarna 

insett att avdelningar arbetar förebyggande med etnisk diskriminering i olika omfattning 

och använder olika strategier. Begränsningarna för intervjuerna grundar sig på 

tidsspannet som var avsett för studien men även på det bristande intresset som fanns för 

att ställa upp i undersökningen från kommun NN. Författarna var medvetna om att 

studien inte skulle vara generaliserbar inom andra organisationer. Fokus har varit att 

enbart undersöka det förebyggande arbetet samt upplevelserna kring det förebyggande 

arbetet inom äldreomsorgen på kommun NN.  
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Slutsats och framtida forskning 

Studiens slutsats blir att det förekommer etnisk diskriminering inom kommun NN 

och att det finns ett svagt förebyggande arbete som tydligt behöver förbättras. 

Arbetet rörande etnisk diskriminering är ett arbete och ett ansvar som aktivt bör 

genomföras från båda parters håll. Genom respondenternas utsagor tolkade författarna att 

de bristerna som råder i det förebyggande arbetet bottnar sig i kommunikationen och 

informationen. Då enhetscheferna inte informerats alla gånger om problemen kan de inte 

arbeta aktivt mot dem. Arbetstagarna känner inte tillit till enhetscheferna och vågar 

därför inte träda fram för att informera om de problem som förekommer, detta resulterar 

till att problemen kvarstår. 

En vidare slutsats är att arbetstagarna inte var tillräckligt informerade om de 

negativa resultat som etnisk diskriminering bidrar med, vilket dem även uttryckte under 

intervjuerna. De menade att de tror att en stor del av den etniska diskrimineringen som 

råder kan reduceras om de fick mer utbildning. Chefernas försvar till den bristande 

vetskapen gällande ämnet är att de försöker uppmärksamma diskriminering i stort men 

har gjort detta främst när problemen redan uppstått och förlitat sig på att de anställda 

redan har haft kännedom om etnisk diskriminering sen tidigare, vilket påvisades vara 

felaktigt. 

Författarna upplevde att den tidigare forskningen rörande det förebyggande 

arbetet mot etnisk diskriminering var otillräcklig. Detta kan ha sin grund i att 

diskriminering och framför allt etnisk diskriminering är ett svåråtkomligt problem för 

organisationer att arbeta med och det saknas tillräckligt med forskning med konkreta 

tillvägagångssätt för att tackla problematiken. Författarna upplevde även att det fanns 

otillräckligt med forskning som var riktad mot arbetstagarnas upplevelser av det 
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förebyggande arbetet mot etnisk diskriminering, detta möjligtvis då ämnet är diffust och 

upplevelser skiljer sig beroende på person. Därmed upplever författarna att mer forskning 

bör göras inom ämnet då bland annat Sverige har tagit emot ett stort antal flyktingar som 

inom en snar framtid ska ut eller redan är ute på den svenska arbetsmarknaden. Därför 

kommer det bli av största vikt för organisationer att vara medvetna om hur olikheter och 

mångfald kan generera negativt om det inte arbetas aktivt med, men även vilka fördelar 

en kan dra nytta av. Författarna är medvetna om att den genomförda studien inte har 

tillfört ny kunskap men kan vara användbar för att medvetandegöra möjliga situationer 

rörande förekomsten av etnisk diskriminering inom organisationer.  
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Tillkännagivande 

Författarna vill rikta ett stort tack till kommun NN och de respondenter som tagit sig tid och delat 

med sig av sina upplevelser, utan er hade inte studien varit genomförbar. Tack till vår handledare 

Per Eisele som har hjälpt oss med synpunkter och vägledning under uppsatsens gång. Ett stort 

tack skänks även till vänner och familj. 
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   Bilagor 

Bilaga 1.  

Missivbrev 1  

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på personalprogrammet på Jönköping 

University. Vi vänder oss till er då vi nu skall påbörja vårt examensarbete och vill 

undersöka hur man arbetar förebyggande mot etnisk diskriminering. Vi har en önskan om 

att undersöka detta mer specifikt inom omsorgsyrket. För att tydliggöra syftet vill vi 

tillägga att vi inte har någon kännedom om att detta skulle vara något förekommande 

problem hos er, syftet är att undersöka hur ni arbetar förebyggande med etnisk 

diskriminering samt hur era anställda upplever detta arbete. Detta enbart för att vi ska 

kunna skapa oss en övergripande bild.  

 

Information om intervjuerna: 

Medverkan i studien är givetvis frivillig, men vi skulle bli väldigt glada om ni hade velat 

ställa upp. Dem som ställer upp på intervjuerna och de material som vi får ta del av 

kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter transkriberingar, du och dina 

arbetstagare kommer löpande under processen vara anonyma. Arbetsplatsen kommer 

även den vara anonym och benämnas som kommun NN. Intervjuerna beräknas pågå 

mellan 40–60 minuter och önskas att hållas i mitten av mars om detta skulle passa er? Vi 

hoppas du och dina anställda vill ställa upp på vår undersökning då du är en viktig 

tillgång i vårt kommande arbete. Deltagarna i studien kommer givetvis få ta del 

uppsatsen och dess resultat.  

 

Vid ytterligare frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

Envera Aljic, xxxx@xxx.xx 

Benita Junuzi, xxxx@xxx.xx 

 

Med vänliga hälsningar,  

Benita & Envera 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2.  

Tabell 1.  

Nedan redogör författarna uppdelningen av deltagare som presenteras via nummer, 

yrkesgrupp samt kön.  

Deltagare 

(1-8) 

Yrkesgrupp 

(A= Enhetschef, B=Undersköterska) 

Kön 

(X= Kvinna, Y= Man) 

1 A X 

2 A X 

3 A Y 

4 A X 

5 B Y 

6 B X 

7 B X 

8 B Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3.  

Intervjuguide  

Innan intervjun påbörjas: 

Förklara valet av arbetsplats 

Studiens syfte  

Gå igenom etiska principer  

→ Intervjun är frivillig 

→ Friheten att inte behöva besvara frågor 

→ Friheten till att avsluta intervjun om önskvärt 

→ Intervjuerna kommer endast användas i forskningssyfte 

→ All data kommer vara konfidentiell och samtliga respondenter kommer vara anonyma.  

Intervjuns upplägg 

Hur lång tid intervjun kommer att ta.  

Tillfrågan om det är okej med inspelning.  

Om önskan finns kan studien skickas till samtliga respondenter.  

Tillfråga om det finns funderingar eller oklarheter.  

 

Enhetscheferna 

-Berätta om din yrkesroll?  

-Hur länge har du arbetat inom Jönköpings kommun?  

- Hur upplever du att ledningen inom organisationen ser på det förebyggande arbetet mot 

etnisk diskriminering?    

 

Allmänt om det förebyggande arbete   

Hur skulle ni beskriva de förebyggande arbete ni genomför med etnisk diskriminering?  

Har det funnits fall med etnisk diskriminering bland dina anställda?  

Om ja: Hur gick ni tillväga med det fallet?   

Om nej: vad tror du är anledningen till att ni har sluppit detta problem?  

Information  



 

 

 

Det finns oändligt mycket forskning som stödjer etnisk mångfald då det har visat sig 

bidra med många fördelar i en organisation. Hur arbetar ni för att medvetandegöra 

betydelsen av etnisk mångfald?  

Hur arbetar ni för att medvetandegöra betydelsen av etnisk diskriminering?    

 

Acceptans och gemenskap  

Hur arbetar ni för att skapa en inkluderande arbetsmiljö för samtliga anställda? 

 

Värderingar  

Vad har ni för värdegrunder på arbetsplatsen?  

På vilket sätt kan värdegrunderna generera förebyggande mot etnisk diskriminering på 

arbetsplatsen?  

Hur stort inflytande har värdegrunderna på arbetsplatsen?  

 

Avslutande frågor 

- Vilka utmaningar anser du att de finns med arbetet rörande etnisk diskriminering?  

- Hur upplever du att arbetet med etnisk diskriminering skulle kunna förbättras på 

arbetsplatsen?   

- Har du några funderingar rörande denna studien?  

  

Undersköterskor 

-Berätta om din yrkesroll?  

-Hur länge har du arbetat inom Jönköpings kommun?   

- Vem anser du att ansvaret ligger på vad det gäller etnisk diskriminering?  

 

Allmänt om det förebyggande arbete  

Hur upplever du att det förebyggande arbetet med etnisk diskriminering genomförs?  

Har det funnits fall där någon medarbetare har upplevt etnisk diskriminering bland på din 

arbetsplats?  

Om ja: Hur hanterades fallet? Funkade det?  

Om nej: vad tror du är anledningen till att ni har sluppit detta problem?  



 

 

 

  

Information  

Det finns oändligt mycket forskning som stödjer etnisk mångfald då det har visat sig 

bidra med många fördelar i en organisation. Hur upplever du att din arbetsplats arbetar 

för att medvetandegöra betydelsen av etnisk mångfald?  

Hur upplever du att din arbetsplats arbetar för att medvetandegöra betydelsen av etnisk 

diskriminering?   

 

Acceptans och gemenskap  

Hur upplever du att din arbetsplats arbetar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö för 

samtliga anställda?   

 

Värderingar  

Vad har ni för värdegrunder på arbetsplatsen?  

På vilket sätt upplever du att värdegrunderna kan generera förebyggande mot etnisk 

diskriminering på arbetsplatsen?  

Hur stort inflytande upplever du att värdegrunderna har på arbetsplatsen?  

 

Avslutande frågor 

- Hur upplever ni att nuvarande arbetet med etnisk diskriminering kan förbättras?  

-Har du frågor eller något du ytterligare vill tillägga?   

 

 


