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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to give an insight in how home care givers with different eth-
nic background, other than European, experience their work as home care givers. It is a quali-
tative study based on interviews and observations of four different home care givers. Among 
the questions studied include; if ethnicity is a resource or not, how does it affect home care 
givers in doing their work? What importance does it have on the organisation as a home care 
entrepreneur? Has the home care entrepreneur a perspective of diversity? The results of the 
study have been analyzed with the help of symbolic interaction. The results have led us to 
conclude that the home care givers have a professional identity, which does not include an 
ethnic identity. Further more results indicate that ethnicity has a limited impact on the home 
care givers of non European origin that have not experienced discrimination. For the home 
care givers who earlier on in their carrier(s) have had experiences of discrimination, exist un-
certainties, especially during their first visit in the homes. How the home care entrepreneur 
give guidelines to solving problems and conflicts between client and home care givers are of 
great significance. 
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Inledning 

Behovet av hemtjänst har stadigt ökat i Sverige. Sedan 1960-talet har antalet personer som 
får hemhjälp mer än tredubblats, skriver Gerd Gustafsson (1999) i avhandlingen ”En om-
sorgstriad”. För att Sveriges kommuner skall kunna mäkta med det ökade behovet av hem-
tjänst måste det anställas tillräckligt med personal. Under samma period som hemtjänsten har 
byggts ut har också invandringen till Sverige ökat. Detta har medfört att vi har gått från ett 
homogent samhälle till att leva i ett mångkulturellt land med olika etniska grupper. På våra 
arbetsplatser har vi därmed en ökad etnisk mångfald. Hemtjänsten har idag, framför allt i stor-
städerna, många invandrare som anställda. Svenskar och invandrare med olika etniska tillhö-
righeter och traditioner, skall tillsammans ansvara för att ge vård och omsorg till våra äldre 
medborgare. 
 

Etnicitet är utgångspunkten i många diskussioner i samhället. Vi pratar dagligen i det nära 
samtalet om vår etnicitet. Det är vanligt att tala om sitt ursprung, även om det handlar om att 
komma från en annan stad i Sverige eller en annan landsdel. Men vilken betydelse har det att 
vara svensk med en etnisk tillhörighet som ligger i ett annat land, i en annan världsdel? Vår 
nyfikenhet startade i en undran om hur omsorgsgivare från annan etnisk bakgrund, bemöts av 
pensionärer och vilka strategier som de använder i samspelet med den äldre. Hur fungerar 
samarbete i praktiken med människor från skilda bakgrunder? Hur upplever ett vårdbiträde 
med sin etniska bakgrund, olika arbetssituationer i mötet med arbetskamrater och brukare med 
skilda behov? Det är detta som vi tycker är intressant, att undersöka hur mångfald och etnici-
tet fungerar i praktiken inom hemtjänsten. Vi intresserar oss för att undersöka individens upp-
levelse av arbetet i hemtjänsten. 

 
På olika nivåer allt ifrån integrationspolitik, lagar, styrdokument, ner till operativ nivå 

med chefer och personal i hemtjänsten - ”toppen till botten” - är diskursen att vi skall ha 
mångfald och integration i samhället, bl.a. i arbetsorganisationer. För att kunna uppnå dessa 
mål, tycker vi att det viktigt att också utgå från det omvända förhållandet - ”botten till toppen” 
- dvs. att högre maktstrukturer lyssnar till och förstår olika personals perspektiv om etnicitet 
och mångfald i dagliga arbetet, i t.ex. hemtjänsten. Att en omsorgsgivare med en annan etnisk 
bakgrund, än svensk, får berätta upplevelsen av sitt arbete, t.ex. dennes olika relationer i arbe-
tet, eller vad mångfald rent praktiskt har för betydelse för denne. Detta är troligtvis inte bara 
betydelsefullt för denne utan för alla inom en arbetsorganisation. Vi har själva arbetat i hem-
tjänsten och har erfarenhet av det viktiga och svåra arbetet som utförs där med bl.a. stress och 
personalneddragningar. Vi upplever att det då är särskilt viktigt med god kommunikation och 
förståelse mellan personal för att verksamheten skall fungera optimalt. En kvalitativ studie 
som vår är viktig då den belyser hur just omsorgsgivare med olika etnisk bakgrund upplever 
möjligheter och problem i hemtjänsten. Deras berättelse är viktig att lyssna på, för att förstå 
olika perspektiv på bl.a. omsorgsarbete. En ökad förståelse mellan personal med olika bak-
grund är en grund för harmoniska relationer mellan personal och mellan brukare och personal 
i en fungerande hemtjänst. 
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Studiens syfte och frågeställningar 

Syfte 
• Uppsatsens syfte är att ge en inblick i hur omsorgsgivare med en annan etnisk bak-

grund än den svenska, upplever sitt arbete i hemtjänsten.  
 

Frågeställning 

 
• På vilket sätt upplever omsorgsgivare med annan etnisk bakgrund än den svenska, att 

etnicitet påverkar relationer i omsorgsarbetet inom hemtjänsten? 
• På vilket sätt används etnisk bakgrund som en resurs i hemtjänstarbetet? 
• Upplever omsorgsgivaren med annan etnisk bakgrund än den svenska att denne arbe-

tar i en organisation med mångfaldsperspektiv? 
• Vilken betydelse har arbetsorganisationen för omsorgsgivare med annan etnisk bak-

grund än den svenska? 

Centrala begrepp 

Etnicitet 
Författaren Sörensdotter (2008) redogör för att etnicitet är lika historiskt konstruerat som 

klass och genus. Etnicitetsdiskursen bygger på sammankopplingar mellan hudfärg, bakgrund 
och beteende. Dessa faktorer värderas efter normativa ideal. Det innebär att människor till-
skrivs vissa positioner i samhället. T.ex. i arbetslivet kan det ha en avgörande betydelse för en 
individ, vilken etnicitet denne tillskrivs. Sörensdotter anger vidare att normen i västerländsk 
kultur är att vara vit. ”De andra” betecknas som människor från Mellanöstern, Afrika och 
Asien. Ur denna heteronormativitet kan man finna att vita svenskar ordnar sig som icke ras 
och behöver inte positionera sig gentemot ”de andra”, enligt Sörensdotter (Ibid., s.33). Denna 
kategorisering av människor kan man jämföra med identitetstyper som stereotypifierar indivi-
der skriver Olsson (1995, s.34). Dessa typifieringar syftar till att placera individer och grupper 
i ett socialt sammanhang. Det kan också uttryckas som att ”vi gör varandra”, anger Lill (2007, 
s.135) vilket innebär att vi skapar oss själva och andra genom våra föreställningar, normer och 
värderingar. Vi kategoriserar för att kunna förenkla och förstå mänskliga relationer. 

Omsorgsgivare 
Det är svårt att hitta en officiell definition på begreppet omsorgsgivare. I nationalencyklo-

pedin finns inte begreppet med. Vi menar i detta sammanhang att ordet står för personal som 
utför de arbetsuppgifter som förekommer i hemtjänsten, det kan vara både utbildad och out-
bildad personal. 
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Hemtjänst 
Nationalencyklopedins definition av hemtjänst, är enligt följande ”sörjer för att äldre och 

personer med funktionshinder får hjälp och vård i hemmet” (Nationalencyklopedin 2009-01-
09). Hjälpen är biståndsbedömd med socialtjänstlagen som grund. 

Mångfald 
Ordet mångfald är ofta nämnt i olika sammanhang i samhället, bland annat inom arbetsor-

ganisationer. Men vad innebär begreppet? Mlekov (2003, s. 8) anger att ordet mångfald bety-
der ”stort och varierat utbud” definitionen tar han från Svensk ordbok (1987). 

Mångfald är något som är svårt att uppnå menar Westin (2008) då diskriminering härskar 
(Ibid.) att ett mångkulturellt samhälle måste bygga på identitetsfrihet, vilket innebär att kol-
lektiva gruppidentiteter måste få utvecklas och förändras (Ibid., s.45).  

Arbetsorganisationer och arbetsplatser är ett forum där mångfald bör råda då vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle med grupper som har olika kulturell bakgrund, till exempel religions-
tillhörighet eller etnisk tillhörighet, menar Wingborg (1999, s. 94). Ur ett företagarperspektiv 
är mångfald gynnsamt då det ökar produktiviteten. Av den orsaken har delar av näringslivet 
börjat utveckla begreppet ”diversity management” i sina verksamhetsstrategier. Enligt boken 
Mångfald som vision och praktik (2001) kommer begreppet från amerikansk forskning och 
innebär att heterogena grupper arbetar effektivare och med större kreativitet än homogena 
grupper. 

Invandrare  
Invandrare definieras av nationalencyklopedin ” som en person som flyttat från ett land till 

ett annat för att bosätta sig där för en längre tid” (Nationalencyklopedin 2009-01-10). 

Brukare 
Enligt Svenska Akademins ordlista (1986) betyder ordet brukare ”person som använder 

något”. När vi använder begreppet i denna uppsats så menar vi person som använder sig av 
hemtjänsten. 
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Tidigare forskning 
Under denna rubrik ska vi titta på forskning som vi valt ut. Vi har lyckats finna relativt lite 

forskning om omsorgsgivarens etnicitet och vilken betydelse det får i hemtjänstarbetet. De vi 
funnit finns redovisade nedan, och även några valda studier om hur relationer skapas i om-
vårdnadsarbetet  

Litteratursökning 
Sökning efter litteratur och forskning har utförts vid flera tillfällen under perioden som 

uppsatsen skrivits. Vi har letat i databaser så som Libris, den svenska biblioteksdatabasen, 
artikelsökningar har även utförts via Stockholms universitetsbibliotek gjorts, bland annat på 
CSA. Även Google scholar har använts för att söka forskningsmaterial. 

Databasen DIVA har använts för att leta efter uppsatser som har anknytning till vår upp-
sats och för att hitta intressanta referenser. 

Sökord som använts är: hemtjänst, etnicitet, äldre, mångfald, mångkulturellt omsorgsgiva-
re, invandrare, omsorgspersonal, arbete, personal, äldreomsorg.  

Relationsskapande omvårdnad 
För att fördjupa våra kunskaper om vilka förutsättningar som är viktiga i nära arbete med 

människor i hemmet har vi även tagit del av två avhandlingar som har fokus på hur man byg-
ger relationer i hemtjänsten. 

 
Bengt Ingvads (2003) avhandling om omsorg och relationer i hemtjänsten är en kvalitativ 

studie, med observationer, fallstudier och djupintervjuer. Den beskriver och analyserar, från 
ett interaktionistiskt perspektiv, relationens framväxt mellan vårdgivare och vårdtagare. Ing-
vad lyfter fram flera viktiga komponenter som bidrar till en god relation, bland annat vårdgi-
varen och mottagarens relationsskapande förmåga. Han visar vidare att det handlar om ömse-
sidighet för att bygga upp en relation, att bådas bidrag är lika viktigt. Ingvad menar att klima-
tet i arbetsgruppen, och att känna att det finns tid till det arbete som ska göras, har betydelse 
för vårdpersonalens förmåga att bygga en relation. (Ibid., s.220 ff.) 

 
En delstudie gjord av Wanja Astvik (2003) Svåra möten i hemtjänsten, delar hon in syftet 

i tre huvudfrågor: identifikation av vad som gör vissa relationer svåra, vilka strategier använ-
der personalen och hur påverkas arbetet av det stöd man får i arbetet, till exempel handled-
ning, utbildning (Ibid., s.7ff). Det empiriska insamlandet sker i tre steg där deltagarna först 
skrev dagbok i en vecka, sedan deltagande observationer under en dag samt efter det intervju-
er. Syftet med detta förhållningssätt var att ta en utgångspunkt i verkligheten. Resultatet pekar 
på flera viktiga faktorer till att öka förståelsen för hur man kan stödja omsorgspersonalen att 
klara dessa möten. Astvik menar att svåra möten är inbyggda i arbetet. Vad som behövs för att 
nå en bra arbetsmiljö är en reflekterande ledning och ett möjliggörande av att ge tid, kunskap 
och psykologiskt stöd för goda möten i omsorgen (Ibid., s.43). Hon menar vidare att: ”Ly-
hördhet och dialog förväntas av organisationens frontpersonal i mötet med klienterna – mot-
svarande förväntningar bör kunnas ställa på den bakomliggande organisationen i relation till 
omsorgsgivarna” (Ibid., s.43). 
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Mångfald i vården 
I Jönsons (2005) Är detta rasism? diskuteras om hur verksamhetsföreträdare förhåller sig 

till brukares skepsis och motstånd mot personal med utländsk härkomst. Det är en kvalitativ 
studie med intervjuer med tolv verksamhetsföreträdare. För att ytterligare ge kontrast i studien 
har även tre vårdbiträden med utländsk härkomst intervjuats. Jönson ansats är att försöka kart-
lägga problemet och han har använt två angreppssätt, dels har han tittat på problemets natur, 
dess grund, de inblandade och hur lösningarna har sätt ut. Dels har Jönson tittat på hur på sär-
skilda spänningar och motsättningar som till exempel, verksamhetens skyldighet att tillgodose 
pensionärens önskemål samt om företrädare kan tänka sig att tolka önskemålen om byte av 
personal som ett brott mot någon typ av antirasistisk policy i kommunen. Verksamhetsföre-
trädarna menar att för det mesta var problemen av övergående natur, det vill säga att när man 
lärt känna varandra så försvann det relativa ringa problemet. Det som mest intresserar oss är 
vad informanterna med utländsk härkomst ansåg vara problematiskt, eftersom att det är syftet 
med vår studie. Vi valde därför att titta närmare på vad Jönsson skriver om deras uppfattning. 
Han kommer fram till att informanterna tar flera hänsyn när kränkningen sker, till exempel tar 
inte personen så illa vid sig om det är en äldre med någon form av demens som yttrar sig ne-
gativt. Men han menar också att medarbetares och ledningens stöd har betydelse för hur man 
ser på bemötandet. 

Informanterna menade vidare att problemet för den enskilda personalen kunde upplevas 
som jämförelsevis stort, speciellt om det rörde sig om personal med mörk hy och knapphändi-
ga kunskaper i svenska och om de kommer in som extrapersonal. Problemet löstes praktiskt 
från företrädarna men det fanns ingen uttalad policy. 

Den problematik som framförallt lyfts fram som den tyngst vägande orsaken till svårighe-
ter, är språkproblematiken. Företrädarna som Jönsson intervjuar menar att språket kanske of-
tare används som ett argument av andra i arbetsgruppen, det vill säga att övriga i personal-
gruppen gjorde sig till tolkar för pensionären, och att det kanske handlade om en egen dold 
agenda från personalen. En av informanterna med utländsk härkomst berättar om en erfaren-
het som hon hade, där hon utan att sagt något blivit avvisad av en pensionär med motivering-
en att hon ville ha någon som pratade svenska. Vårdbiträdet tolkade det som att pensionären 
inte vågade uttrycka att hon inte ville ha hjälp från en negress utan skyllde på språket. 

 
Även Renita Sörensdotters (2008) informanter talar om att konflikter med pensionärer, på 

grund av etnicitet är ganska ovanligt. Hon skriver i sin avhandling om en hemtjänst i förvand-
ling. Från en homogen grupp vårdbiträden av svenska kvinnor till en mångfasetterad grupp 
där samhällets mångfald finns representerad, både kön, klass och etnicitet. Hon gör en kvalita-
tiv studie (deltagande observationer, djupintervjuer) av två hemtjänstgrupper, en ifrån Dalarna 
och den andra från Stockholms innerstad. I Staden ser hon en framväxt av den nya hemtjäns-
ten, samtidigt som det på landsbygden fortsatt är en relativt enhetlig grupp. Utifrån dessa 
grupper tar hon ett diskursanalytiskt grepp och undersöker hur personalen förhåller sig till 
kön, etnicitet och klass. Sörensdotter kommer fram till att denna nya struktur av personal-
gruppen förändrar gruppernas kultur och genus- kodning av yrket. I studien finns det ett antal 
invandrare som kommer till tals. Problemen med etnicitet är relativt små för den grupp som är 
fast anställd men antas vara större hos extrapersonal. En informant berättar att han upplever 
att han får anstränga sig för att bli omtyckt, att han måste göra ett riktigt bra jobb för att duga. 
Ytterligare en informant pratar om att det främst handlar om personer och personkemi. Efter-
som att hemtjänstarbetet är ett arbete i någons hem så krävs det en förmåga att förstå varandra 
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bortom orden som gör att vad man kommer från kanske inte spelar så stor roll. En av Sören-
dotters informanter har jobbat i hemtjänsten sedan början på 90-talet och han upplever att 
problemen för honom då var mycket större än vad de är idag. 

 
Kanske har tiderna förändrats då en annan informant talar om att det är en viss tveksamhet 

i början när omsorgsgivare och brukare möts i en omsorgssituation, som oftast övervinns efter 
ett tag och då går det bra. Enligt denne informant är pensionärerna sällan öppet rasistiska, men 
de har fördomar och kan vara okunniga på grund av att de har lite erfarenhet av invandrare. 

Etnicitet i vård och omsorg 

 
Linda Lill (2004) gjorde en fallstudie byggd på återkommande gruppsamtal med Case - 

metoden där hon undersöker när etnicitet får betydelse i omsorgsarbetet. Syftet med studien är 
att öka kunskapen om ”invandrarproblematiken”. Några intressanta iakttagelser hon gör är att 
omsorgspersonal med invandrarbakgrund upplever det negativt att var tolk och att använda 
språkkunskapen som en extra resurs.  

Ytterligare framkommer att omsorgspersonalen ser det som problematiskt att få för myck-
et stöd av chefen, en god handling ifrån chefen kan i andras ögon bli ett utpekande som svag 
menar Lill. För några, menar Lill, att yrkesidentiteten och rollen som invandrare krockar med 
varandra och blir för svår att bära. Att vara invandrare ses som en roll man har utöver sin yr-
kesroll som omsorgsarbetare (Ibid., s.38). 

I sin avhandling, som lades fram 2007, vidareutvecklar och fördjupar Lill diskussionen 
om etnicitet. Förutom ovan nämnda studie gör hon även intervjuer och observationer i hem-
tjänstverksamhet. Förutom tidigare resultat lyfter Lill fram bland annat att språkproblematiken 
inte alls är entydig, d.v.s. att äldre har svårt att förstå invandrare med brytning, utan påpekar 
att även äldre invandrare kan ha problem att förstå svensk personal. Språket ska, menar Lill, 
ses som en tillgång och gör det möjligt att höja kvaliteten för grupper som annars skulle ha 
svårt att göra sig hörda. 

 
I "Working conditions in home care: Negotiating race and class boundaries in gendered 

work" (1997) är vi i ett kanadensiskt perspektiv. Här har artikelförfattarna Neysmith och 
Aronson tittat på hur kvinnor möts av rasism i en icke kommersiellt driven hemtjänstförmed-
ling. Slående vid läsningen är att det här råder en helt annan ton än i den nordiska litteraturen, 
de är noga med att påpeka att det är offret, hemtjänstbiträdet, som definierar kränkningen. 
Författarna har gjort intervjuer och haft fokusgrupper med vårdgivare från främst Filippinerna 
och Karibien. Omsorgsinformanterna möter dagligen rasistiska uttalanden från omsorgsmot-
tagare och deras anhöriga. De använder strategier som att ignorera, att skylla på missförstånd 
men även på omsorgstagarens ålder, i undantagsfall går man i konflikt. Deras respondenter 
säger att undvika konfrontation med omsorgstagarna gör att problemen oftast försvinner med 
tiden.  
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Teoretiska perspektiv 

Symbolisk interaktionism 
Den teoretiska ansatsen i denna uppsats består av ett teoretiskt perspektiv; symbolisk inte-

raktionism. Den presenteras här nedan för att senare under rubriken analys, tillämpas på upp-
satsens resultat.  

 

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism inom socialpsykologin är ett perspektiv och analysverktyg som 

kan hjälpa till att förstå skeenden i den sociala verkligheten, snarare än att förklara eller att 
förutsäga den (Trost & Levin, 2004). Perspektivet fokuserar på att människors ”jag” (självet) i 
det sociala livet konstrueras i samspel med andra människor. Detta är till exempel centralt i 
socialt omsorgsarbete mellan vårdgivare och vårdtagare som i en unik situation ska relatera 
till varandra. (Nilsson, 1996). Tankarna bakom symbolisk interaktionism går tillbaka till slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. De mest framträdande teoretikerna är bland andra Ge-
org Herbert Mead, Charles Horton Cooley och Herbert Blumer (Trost & Levin, 2004). Vi 
kommer här nedan lyfta fram centrala interaktionistiska begrepp som är centrala för uppsat-
sens analysdel. 

 

Socialt handlande och rolltagande 
John P. Hewitt (1981), beskriver att människors handlingar bygger på olika stimulus, im-

pulser och varseblivning som innebär att individen sorterar information som är viktig i situa-
tionen. Således anger perspektivet att människors handlingar styrs efter hur de tolkar sin verk-
lighet och att ”sociala handlingar bygger på social interaktion och tolkning” (Ibid.).  

För att det sociala kriteriet ska uppfyllas krävs det en ömsesidighet i förståelsen om för-
hållningssätt och attityder av verkligheten, för att kunna skapa gemensamma sociala objekt. 
Med andra ord, människorna i en social interaktion måste kunna tyda varandras avsikter, atti-
tyder och sociala handlingar för att kunna agera lämpligt i den egna rollen. Behovet av tolk-
ning grundar sig på att människor söker en ”mening” och avsikt med sociala handlingar. Vi 
ställer frågor som ”vad gör jag här?” ”vad gör hon/han här?” ”Hur ska jag svara eller göra 
då?”. Frågorna är adekvata i omsorgssituationer där omsorgspersonal ständigt ska kunna tolka 
situationen korrekt, och vårdtagarens attityder till denne. Att känna till avsikten och kunna 
definiera situationen i sociala handlingar skapar rum för att dels placera sig själv i en bestämd 
roll men också att kunna identifiera och tolka den andres behov menar (Hewitt, 1981). Om-
sorgssituationer i till exempel hemtjänsten, är det centralt för ett vårdbiträde att denne kan ta 
den andres roll, det vill säga brukarens roll, vilket innebär att medvetet se på sig själv genom 
andras ögon. Det är till exempel stora ålderskillnader mellan personal och vårdtagare i hem-
tjänsten. Det är väsentligt i en sådan omsorgssituation att vårdpersonal har med ett empatiskt 
förhållningssätt förmågan att kunna föreställa sig den äldres hela livssituation. Rolltagande 
förutsätter således en aktiv vilja för att skaffa sig information om en annan människa för att 
kunna ta dennes roll. När rolltagandet sker rutinartat skapas samtidigt vanehandlingar som är 
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kända och förutsägbara för människor som känner igen situationer och sociala handlingar. 
Ömsesidiga inter-subjektiva sociala roller uppstår genom att människor ständigt tar andras 
perspektiv på varandras vanehandlingar (Berg, Boglind, Leisnner, Månsson, & Värnlund 
1975). I vårdsituationer innebär det i ovan nämnda, att vårdtagaren och vårdgivaren har tagit 
varandras roller genom att de har lärt känna varandra och situationen, vilket skapar ett för 
givet tagande för varje vårdmöte. Förväntande invanda beteenden i sociala roller utgör något 
positivt, men om det avbryts av någon anledning så kan också beteenden förändras hos andra 
med ”kaos” som följd i den sociala interaktionen. Orsaken är att vanemässiga rutiner bygger 
upp normer kring det sociala samspelet som fodrar förutsägbarhet (Trost & Levin, 2004). 

Definition av situation 
Som tidigare nämnts är rolltagandet viktigt för att kunna förstå en annan människa. Detta 

sker oftast i ett socialt sammanhang. Därför är det viktigt att ha kännedom om kontexten. Att 
definiera situationen innebär att få grepp om, vid vilken tid och i vilken fysisk miljö sociala 
handlingar utspelas och med vilka aktörer (Hewitt, 1981). Kommunikation är viktig för att 
kunna definiera situationer, roller och relationer. Människor ändrar uppfattning och beteenden 
i sociala interaktioner. Vilket i sin tur påverkar omgivningens reaktion och beteenden. Det i 
sin tur kräver att situationer måste omdefinieras. Hur människor definierar situationer beror 
också på vilket perspektiv och betydelse de lägger vid en företeelse eller social handling 
(Trost & Levin, 2004). I sociala interaktioner, som till exempel i hemtjänsten, är det centralt 
för vårdens kvalitet att vårdtagare och vårdgivare har en gemensam definition av vårdsituatio-
nen. Vårdtagare och vårdgivare som känner varandra och omsorgshandlingen har lättare att 
uppnå en gemensam definition av situationen. Den blir inte lika självklar i en situation med ny 
omsorgspersonal. Detta är nackdelen med invanda sociala handlingar och färdiga roller, då 
fördefinierade situationer skapar typifieringar och förväntade handlingar och beteenden hos 
till exempel brukare i äldreomsorgen. När de inte får sin vanliga hemhjälpspersonal måste en 
ny situation definieras med följd av oro hos den äldre och osäkerhet hos den nya personalen 

 

Förhandling och makt 
I ovan har det beskrivits hur människor definierar situationer lika respektive olika t.ex. i 

socialt arbete. Det sker dels i ett ömsesidigt rolltagande men också i ett förhandlande mellan 
individer om vems definition i situationen som gäller. Förhandling bygger på, att vi som soci-
aliserade individer ser på verkligheten på ungefär likartat sätt, vilket innebär att vi i de flesta 
fall kan i samspel interagera med varandra (Ibid.). Sådana förhandlingar sker dagligen mellan 
människor på olika nivåer i samhället, på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Rela-
terat till offentligt socialt arbete är förhandlingar en vanlig situation skriver (Gustafsson, 
1999) som anger att omsorgssituationer ska utgå från brukarens behov, men att det i realiteten 
sker en förhandling mellan omsorgsgivare och brukare hur en hjälpinsats skall utformas ut-
ifrån ett formellt biståndsbeslut. 

I situationer med förhandlingar ingår också makt som en faktor skriver (Hewitt, 1981) för 
hur väl människor lyckas att påverka andra och främja sina särintressen. Det avgörande är 
vilka maktresurser som individen har, till exempel tillgång till information, kunskap eller han-
terandet av olika symboler, till exempel förmågan att uttrycka sig med hjälp av språket. I 
hemtjänstens omsorgsarbete mellan omsorgsgivare och brukare sker således förhandlingar 
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utifrån olika maktpositioner. En formell maktfaktor skriver (Gustafsson 1999) är det formella 
juridiska myndighetsbeslutet, som omsorgsgivaren kan använda mot brukaren i förhandlingen 
om hur hjälpen ska utformas. Ett maktutövande skulle då vara att vårdbiträdet vägrar utföra 
något som brukaren begär, utifrån biståndsbeslutet. Brukaren har också en maktposition där-
för att hjälpen sker i dennes hem, i sitt revir. Denne kan till exempel bestämma hur det ska 
städas medan biståndsbeslutet talar om att det skall städas. Hur makten utövas och fördelas 
beror på situationen och omsorgsbehovet. Ett ökat omsorgsbehov minskar i regel makten för 
brukaren, och tvärtom. Det som reducerar känslan av makt både för brukare och omsorgsgiva-
re är ömsesidiga vänskapliga förbindelser (Gustafsson, 1999). 

Symboler 
Människor kommunicerar med varandra med olika symboler som till exempel minspel, 

kroppsspråk och olika gester, men också med objekt som kläder och olika föremål. Den mest 
uppenbara symbolen är språket som gör det möjligt för oss att abstrahera och reflektera verk-
ligheten. För att det skall vara en signifikant symbol krävs att den är meningsfull och att ett 
ord eller yttrande ska ha samma avsiktliga betydelse för sändaren såväl som mottagaren. Ett 
ord eller ett utryck kan således ha olika betydelser i olika definierade situationer (Trost & Le-
vin, 2004). 

Typifiering 
När människor definierar olika situationer finns ett behov av att kunna avgöra en annans 

människas identitet. Det gör vi genom att typifiera olika handlingsmönster, klädval, olika fy-
siska attribut och uttryckssätt. Syftet med typifieringar är att vi ska kunna förenkla och kunna 
orientera oss i en välkänd och rutinmässig verklighet (Nilsson, 1996). Typifiering är en slags 
fastställd förväntning om hur vissa typiska människor uppträder i vissa typiska situationer. 
När det äger rum blir det lättare att definiera situationen och förhålla sig till den. Det är utifrån 
yttre kännetecken som vi till exempel typifierar olika yrkesroller och handlingar och ifrån 
dessa typifieringar väcks vår kunskap om vad hemtjänstpersonal jobbar med, på vilket sätt de 
talar och hur de uppträder. Beroende på vilken typifiering vi gör av andra påverkar det vår 
egen interaktion (Hewitt, 1981). I omsorgssituationer är typifieringar mycket vanligt och sty-
rande för omsorgsrelationen, särskilt när brukare och omsorgsgivare möts för första gången. 
Då sker typifiering efter yttre kännetecken som utseende, handlingar och ord. För en brukare 
kan initialt dennes upplevelse av en trygg omsorg vara beroende av hur den typifierar en ny 
omsorgsgivare. 
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Metod och genomförande 

Metod  
Syftet med vår studie är att se hur man som omsorgsgivare med annan etnisk bakgrund än 

den svenska upplever sitt arbete inom hemtjänsten. Detta syfte gör att den kvalitativa metoden 
är den mest relevanta, då vårt intresse ligger i att undersöka våra respondenters egna upplevel-
ser och beskrivningar av etnicitet. Vi använder oss av två vanliga tillvägagångssätt inom den-
na forskningsmetod, observationer och intervjuer (Larsson, 2005).  

Observationer 
Repstad (2007) skriver att observationer kan användas som metod i syfte att ta reda på 

vilka möten som uppstår och hur de observerade handlar i sådana situationer. Att observera 
kan te sig som en enkel metod att komma sina respondenter nära, det behövs inga tekniska 
redskap (Denscombe, 2000). Vi har för att komma våra respondenter nära, tillbringat två da-
gar i deras verklighet hos omsorgstagare. Syftet med observationer var att se vad som händer, 
istället för att i en intervjusituation få det berättat (Ibid.). Samtalen som ägde rum mellan ob-
servationerna, var en viktig del i att skapa ett förtroende (Repstad, 2007) som även var an-
vändbart i intervjuerna. Vi har att ägna oss åt deltagande observationer (Denscombe, 2000, 
s.165) vilket innebar att vi var synliga i respondenternas arbete och de som deltog var väl 
medvetna om att de blev observerade (Aspers, 2007). Efter avslutade observation har fältan-
teckningar (Ibid., s.116) gjorts, samma dag eller senast dagen efter. 

Intervjuer 
Vi valde att även göra intervjuer, då vi ansåg att våra forskningsfrågor inte enbart kunde 

besvaras med hjälp av observationer. Utgångspunkten för intervjuerna har varit en tematiserad 
intervjuguide (Kvale, 1997 s. 91), se bilaga, denna gav oss en struktur för att göra genomföra 
intervjuerna. Tematiseringen gjordes utifrån forskningsfrågorna, med avsikten att bryta ner 
dem till konkreta intervjufrågor, för att göra dem begripliga för respondenterna. Innan inter-
vjuerna så genomfördes två provintervjuer, detta gjordes för att pröva hur frågorna fungerade 
(Ibid., s.94). Frågorna fungerade bra så inga förändringar gjordes. Det har även funnits möj-
lighet för respondenterna att reflektera över observationerna och hur det var att bli observerad. 
Intervjuerna spelades in på ljudband och gjordes i anslutning till eller i lokaler på arbetsplat-
sen. 

 Nackdelar och fördelar med valet av metod 
Om man vill få en inblick i hur det är att vara i en specifik miljö, och få grundläggande in-

sikter om arbetet, då är observationer ett bra redskap (Denscombe, 2000). Ytterligare en för-
del är att det sker i respondenternas naturliga miljö.  

Nackdelar med metoden kan vara flera, det som i litteraturen nämns mest är risken med att 
”go nativ” eller ”going nativ” (se t.ex. Aspers, 2007, Denscombe, 2000, Repstad, 2007). Be-
greppet står för en risk att komma den man observerar för nära, att man som forskare förlorat 
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sin förmåga att både vara oberoende och att se saken utifrån (Denscombe, 2000). Detta blev 
för oss oproblematiskt då tiden i fält var kort. 

Då forskaren genomgår flera faser under fältarbetet kan en allt för kort observationstid 
även vara problematisk (Repstad, 2007). Detta var en risk som vi var medvetna om och därför 
valde vi att tillbringa hela dagar med våra respondenter, istället för att göra enstaka observa-
tioner. Avsikten var att vi skulle få en sammanhängande tid och med det en helhets känsla för 
personen och det arbete som utfördes. 

En utgångspunkt som vanligtvis anses vara en fördel i forskningsintervjun är förförståel-
sen och möjligheten att använda denna kunskap. Kvale (1997) menar att inte bara ren kunskap 
om till exempel yrket har betydelse utan även kunskap om miljön och strukturer (Ibid., s.92). 
Vi har genom observationer av respondenterna skapat en sådan förförståelse.  

Urval 

Urvalskriterier 
För att kunna svara på forskningsfrågorna krävdes att våra respondenter var av utländsk 

härkomst. Det var viktigt, ansåg vi, att man kom från ett utomeuropeiskt land. Vi ville att 
skillnaden mellan att ha en svensk etnisk bakgrund och våra respondenter skulle vara så tydlig 
som möjlig. Det vill säga, vi sökte fyra omsorgsgivare med ett annat utseende, ett annat mo-
dersmål och en annan bakgrund än den etniskt svenska. 

Då en av uppsatsförfattarna varit i en hemtjänstverksamhet under en av praktikperioderna 
under utbildningen så kontaktades denna arbetsplats. Det visade sig finnas ett intresse för att 
delta i studien. Efter noga övervägande om betydelsen, att en av oss var känd i verksamheten 
så beslutade vi att fullfölja sökandet av respondenter då vi menade att fördelarna övervägde i 
det hänseendet att vi kände organisationen. Det fanns också intervjupersoner som passade till 
de kriterier vi satt upp och att vi hade en relativ god bild av organisationen, som gav oss en 
ökad förförståelse om strukturen och miljön. Vi besökte arbetsplatsen och samtalade med de 
respondenter som fanns närvarande och som levde upp till urvalskriterierna. Ett introduk-
tionsbrev (se bilaga), delades ut när det stod klart vilka som ville delta. Brevet innehöll en 
kort beskrivning av syftet med undersökningen, hur den skulle genomföras och författarnas 
telefonnummer. 

Genomförande 
Vi tillbringade två dagar med varje respondent, under en period av cirka två veckor. Vi 

följde respondenternas arbete under hela dagen. Dagarna började klockan åtta med morgon-
möte och slutade cirka kvart i fem på eftermiddagen. Vi var med under alla besök som gjor-
des, med några få undantag där pensionären inte ville att vi skulle vara med. Detta gav oss en 
inblick i allt som skedde under arbetspasset, dels arbetsdagens rytm och dels gav det oss stora 
möjligheter att resonera med omsorgsgivarna. Under observationerna kan det vara svårt att 
veta vad som är värt att komma ihåg, vad som är ointressant, vad är fakta och vad är verklig-
het (Angrosino, 2007). Avsikten med våra observationer var flera, vi ville ta del av deras var-
dag och se om våra respondenter var utsatta för diskriminering hos de äldre eller i arbetsgrup-
pen. Vi ville också följa dem för att få en känsla för rytmen i arbetet och hur samspelet funge-
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rade hos brukarna, vi var nyfikna på hur respondenternas relationer såg ut med brukarna och 
arbetskamraterna.  

Under dagens lopp förde vi anteckningar av viktiga data för att komma ihåg allt som hän-
de och för att använda som stöd för fältanteckningarna (Denscombe, 2000 s. 179). Vid dagens 
slut eller senast dagen efter gjordes anteckningar om vad som hänt och vilka möten som ob-
serverats (ibid.). 

Intervjuerna genomfördes under eftermiddagen den andra observationsdagen av den av 
oss som observerat respondenten. Denna indelning valdes då observatören och respondenten 
byggt upp en kontakt under observationerna och att det därför skulle finnas kvalitativa förde-
lar att samma observatör genomförde intervjun med respektive respondent. Intervjuerna gjor-
des i hemtjänstlokalen eller i anslutning till den. Intervjuerna skedde inte alltid under helt op-
timala förhållanden, vid ett tillfälle avbröts intervjun och byte av rum inträffade, vid ett annat 
tillfälle fanns inget rum i hemtjänstlokalen så intervjun fick genomföras i en bil.  Men osäker-
het i miljön uppvägdes av att vi kände varandra väl och en förståelse för problemet att hitta 
lämplig lokal. 

Bearbetning av empirin 
 
Observationerna har, som tidigare nämnts, skrivits ner samma dag eller senast dagen efter. 

Vi har gjort så noga anteckningar som vi har förmått att prestera av de interaktioner som vi 
deltagit i. Senare har en sammanställning gjorts för att skapa en helhetsbild för läsaren av vad 
en dag i hemtjänsten innebär för varje respondent och hur den kan skilja sig åt. Utvalda delar 
har sedan presenteras i resultatet utifrån studiens forskningssyfte. 

 
Efter att intervjuerna spelats in, transkriberades materialet. Varje uppsatsförfattare hade 

ansvar för att transkribera dennes intervjuer, då denne bäst kände situationen och kunde avgö-
ra vad som sagts och i vilken stämning det sagts av respondenterna. Detta var viktigt i vårt 
material då det fanns språksvårigheter, eller snarare så att var och en lärt oss våra responden-
ters dialekt. Detta gjorde att det fanns en risk, om vi transkriberat varandras intervjuer, att 
material skulle gå förlorad på grund av att det fanns problem att förstå vad som sagts. Det 
innebar att vi var för sig hade ansvar att skriva ut två intervjuer samt att föra fältanteckningar 
av observationer från två respondenter. Transkriberingarna är gjorda ordagrant i så hög ut-
sträckning som möjligt, inget har utelämnats i överföringen från band till text, även stämning-
en har i vissa fall tagits med. 

När transkriberingarna var klara läste vi flera gånger igenom arbetet för att få en helhets-
bild av empirin. Materialet har sedan ordnats med teman som återfinns i intervjuguiden. För 
att sortera intervjuerna har vi använt den metod som Kvale (1997) nämner som ad hoc (s.184). 
Ibland har vi meningskoncentrerat, ibland har vi tagit hela stycken, avsikten har hela tiden att 
skapa struktur och mening i materialet utifrån forskningsfrågorna. Det har också varit viktigt 
för oss att behålla intervjupersonens ursprungsberättelse. Vi har vid ett flertal tillfällen gått 
tillbaks till utskrifterna för att kontrollera att inget viktigt har feltolkats eller sorterats bort. 
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Validitet och Reliabilitet 

Validitet 
I Kvale (1997) görs en relativ komplex beskrivning av validitet, det handlar om att genom 

hela arbetet säkerställa att forskaren mäter det som avsågs att mäta. Validitetsbegreppet kan 
användas under hela arbetsprocessens olika stadier för att säkerställa giltigheten i det som 
undersökts (Ibid.). Som till exempel i metodvalet, att hitta rätt metod för att mäta det som 
forskaren vill mäta. Det kan också beskrivas med noggrannhet i mätningen och att det som 
kommer fram i empirin överensstämmer med verkligheten (Denscombe, 2000). Genom att 
använda flera metoder för insamlandet av empiri så ökar validiteten (Ibid., s.105). 

Vår avsikt var att se hur omsorgsgivare med annan etnisk bakgrund än den svenska, upp-
lever sitt arbete i hemtjänsten, vi ville se deras livsvärld och höra deras beskrivningar. För att 
kunna göra detta har vi använt två kvalitativa metoder, observationer och intervjuer. Detta har 
stärkt validitet, då vi på flera sätt fått tillträde till våra respondenters livsvärldar (Larsson, 
2005).  

Kvale (1997) skriver att validitet handlar om hantverksskicklighet (s.218), och nämner ett 
antal begrepp som hjälpmedel för att kontrollera validiteten. Det är naturligtvis svårt för oss 
som studenter att uppnå en hög validitet men dessa begrepp har under arbetets gång varit bra 
verktyg. Vi har under arbetet med analysen, granskat att den är rimlig, inte övertolkad och att 
resultatet gjort våra respondenter rättvisa. Genom att vi är två har vi hela tiden kunnat ifråga-
sätta varandras analys. Detta har varit ett bra redskap för att försäkra oss om att analysen hål-
ler. Att ifrågasätta (Ibid., s.219) den analys som gjorts är viktig i arbetet. Genom att jämföra 
med tidigare forskning ökar analysen bärkraft och vår analys lyfts in i ett sammanhang. Att 
teoretisera (Ibid., s.220) är en del av valideringen och vi har valt ett perspektiv som är relevant 
för studien och därmed gjort det lätt för oss att teoretisera materialet. 

Reliabilitet 
Den klassiska definitionen på reliabilitet är möjligheten att uppnå samma resultat vid olika 

tillfällen. Det vill säga att kunna upprepa undersökningen vid ett annat tillfälle och få samma 
svar och kunna dra samma slutsatser (Denscombe 2000). Reliabiliteten står även för frånvaron 
av slumpmässiga fel (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson, Wängnerud, 2007). I en intervju är det 
viktigt för att uppnå hög reliabilitet att under intervjutillfället inte ställa ledande frågor (Kva-
le1997). 

Genom arbetssättet som använts när vi transkriberat intervjuerna, så har så lite material 
som möjligt blivit feltolkat eller gått förlorat. 

Vår ambition har varit att under intervjuerna så lite som möjligt påverka våra responden-
ters svar och att så långt som möjligt inte lägga svar i munnen på dem. Trots den ambitionen 
har vi som ovana intervjuare brustit i detta genom att vid enstaka tillfällen ställt frågor som 
har varit ledande, dessa svar finns inte med i resultatet.  

Vår avsikt var att undersöka en liten grupp omsorgsgivare med en annan etnisk bakgrund 
än den svenska, och beskriva deras livsvärld. Vi menar därför att om undersökningen kan 
göras om av en annan forskare och om denne skulle komma fram till samma svar har mindre 
betydelse. 
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Generaliserbarhet 
Vi menar att det i vår undersökning inte finns något intresse för att generalisera. Vårt syfte 

med studien är att undersöka etnicitetens betydelse utifrån deras upplevelse. Vi ville se den 
enskildes upplevelse och då fyller inte generaliseringen något syfte. Vi anser att det är viktigt 
att lyfta fram varje persons upplevelse, därför är respondenternas presenterade en och en i 
resultatdelen. I analysen har vi sätt likheter men även valt att ta bort personerna då det inte är 
relevant att analysera dem en och en. Vi avser inte att generalisera vårt material men att jäm-
föra vårt resultat med tidigare forskningsresultat är naturligt. 

Etiska ställningstaganden 
Vi har tagit hänsyn till de etiska krav som humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-

rådet (1983) ställt upp. Vi har i kontakt med våra respondenter klargjort att medverkan är fri-
villigt och att de har möjlighet att när som helst dra sig ur projektet. När kontakten upptogs 
fick de både muntlig och skriftlig information, där vi redogör för största möjliga sekretess, det 
vill säga att vi har byt ut deras namn samt att vi gjort hemtjänstorganisationen anonym. Vi har 
vidare förbundit oss att förstöra det insamlade materialet efter uppsatsens färdigställande.  

 

Presentation av respondenterna 
Intervjuperson 1: 
Matondo kommer ursprungligen från ett afrikanskt land och har bott cirka tjugo år i Sve-

rige. Han har lång erfarenhet av arbete inom sjukvården och är utbildad undersköterska. Han 
har varit anställd på enheten i cirka fem år. Arbetar i samma team som Rita 

Intervjuperson 2: 
Rita är född i ett afrikanskt land, men är till stor del uppväxt i Sydeuropa. Hon har kortare 

vårdutbildningar, och har även oavslutade studier vid universitet i ekonomi. Hon har arbetat i 
två år på enheten och varit fast anställd sedan lite mindre än ett år.  

Intervjuperson 3: 
Anita kommer ursprungligen från Sydamerika. Hon har arbetat cirka ett år inom hemtjäns-

ten, som timanställd. Har ingen formell utbildning inom vården. Anita arbetade som akademi-
ker inom byggnadskonstruktion i hemlandet 

Intervjuperson 4: 
Suzan kommer från Mellanöstern. Hon har en svensk undersköterskeutbildning och har 

arbetat tio år som vårdbiträde i nuvarande hemtjänst. Tidigare arbetade Suzan två år i Stock-
holm inom sexårsverksamheten. I hemlandet arbetade hon tio år inom daghemsvården. Arbe-
tar i samma team som Anita. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som vi samlat in under 

sammanlagt åtta dagar av observationer och fyra intervjuer. För att kunna hantera det stora 
material, cirka hundra sidor, har vi när det gäller observationerna gjort sammanställningar 
över det sammanlagda materialet och sedan valt att presentera en observation per respondent. 
När det gäller intervjuerna har vi använt intervjuguiden som grund och sammanställt svaren. 
Citaten är indragna och när meningar är avbrutna förekommer // . 

Resultat av observationer 
Vi har valt ur ett material som bestod av cirka tjugo sidor daganteckningar från de två da-

gar som vi observerade våra respondenter. I presentationen gör vi först en kort sammanfatt-
ning av hela observationen vilket ger läsaren en bild av hur arbetsdagen ser ut. 

Observation med Matondo 
Sammanställning av två dagar med Matondo 

Totalt så gör jag femton besök hos brukare med Matondo, han gör allt från städning till 
personlig omvårdnad, handling och tvätt under dessa dagar. Han har två ärenden som åter-
kommer dagligen dels M-B som beskrivs i texten under, dels ett par där mannen är engels-
man. Hos M-B är Matondo tre gånger om dagen och hos det engelska paret är han två gånger. 
Hos båda dessa har han ett huvudansvar och ska se till att allt fungerar hos dem. 

Matondo går till en dam som är halvsidesförlamad, där behöver de vara två personer. När 
observationerna gjordes så skiljde sig besöken åt, och här nedan är anteckningar från två ob-
servationer. 

 
Första besöket: 

Idag så är det duschdag hos M-B och J är med och hjälper till. M tar kommandot och J väntar in 
hans tecken på vad som ska göras och hur det ska göras. M-B har ett sår på armen och M tar hand 
om det och berättar att det går bra att duscha trots att det har blött lite, när M och J hjälper upp M-
B ur sängen. M kollar med henne hela tiden att hon inte har ont och att hon inte tycker det är obe-
hagligt i liften. Detta är också den enda kommunikation som sker. Arbetet flyter på och det blir 
inga missförstånd .  

Andra besöket:  

Hon är vaken när vi kommer, M ropar hej och går in i köket och jag går och hälsar på M-B. Snart 
anländer E som ska gå dubbelt med M idag. Jag väljer att ställa mig utanför rummet för jag tror att 
de är mer avslappnade utan mig i rummet. M och E skojar med M-B på ett sätt som jag inte känner 
igen från gårdagen. De små tjafsar om M-B ska gå upp över huvudtaget och M-B vill inte, men på 
ett skämtsamt sätt. E och M arbetar samspelt och lyssnar in varandra. Under hela omvårdnaden så 
småpratar de med M-B och varandra. Samtalet flyter även fast M-B har begränsade möjligheter att 
tala, på grund av sin förlamning.  Bland annat pratas det om vilken dag det är, och att det är en 
speciell dag eftersom både M och E är där. Samtalet glider in på Gud, efter ett ”herre gud” från M-
B, och om han är närvarande i rummet. Vilken gud som är i rummet är man lite mer oense om men 
enas om att det är flera där. Det är ett fint samspel mellan dem alla tre och de har roligt tillsam-
mans. Man spelar lite på olika roller och M tar rollen av att vara den som är elak. M-B är med i le-
ken och lierar sig med E.  
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Observation med Rita 

Sammanställning av dagarna med Rita 
Jag gör elva hembesök med Rita de två dagar jag följer henne. Rita har mycket service-

uppgifter såsom inköp, disk, undanplockningar, tvätt och städningar men hon har även pen-
sionärer som behöver hjälp, personlig omvårdnad. Hon har två pensionärer som hon går till 
dagligen, en som hon träffar upp till tre gånger om dagen som får hjälp med hushållsarbete 
och promenader. Den andre presenteras i observationen nedan. Denna dam är Rita hos varje 
morgon och deras relation har pågått så länge som Rita har jobbat i hemtjänstgruppen. Damen 
har värk och det är svårt för henne med minsta rörelse. 

T berättar för R att hon haft en jobbig helg med mycket värk, R förmanar henne att hon måste ta 
värktabletter när hon har så ont, T svarar: ”Ja, ja” . R försöker uppmuntra henne att ta mer smärt-
stillande, och pensionären säger att hon inte vill ta för mycket. Under omsorgen av den personliga 
hygienen pågår denna diskussion om vad pensionären har för smärtstillande och hur den verkar 
och vad hon kan göra om hon skulle behöva mer smärtstillande under helgen.// Efter hygien är det 
dags att ta på sig kläder, en smärtsam upplevelse för denna kvinna, men det är en ömsint respekt 
där R väntar in tills tanten är redo och då går det relativt smidigt. Efter påklädningen så tar R hand 
om disken som utförs med stor noggrannhet och R frågar var saker ska stå. Hon putsar länge och 
väl på den rostfria bänken för att den ska blänka. På vägen därifrån frågar jag R om hon är extra 
noga hos T, och det menar R att hon är. R berättar att när någon annan är där så klagar oftast T och 
menar att ingen är så duktig som hon. R berättar att hon var lika noggrann hos en annan pensionär 
i början ”men det var alltid lika stökigt i alla fall, så det var ingen idé”.  

 

Observation med Anita  
Tillsammans med Anita blir det tolv observationer hos sex olika brukare, fem kvinnor och 

en man. Omsorgsuppgifterna hos dem är huvudsakligen: duschning, matlagning, inköp av 
mat, beställa och köpa matlådor, tillsyn och promenad. Hos vissa äldre gör Anita hembesök 
två gånger per dag, hos andra en gång per dag. Sammanställningen nedan är hos en brukare 
som Anita sedan en längre tid går till varje dag.  

 

Med en matlåda i handen ringer Anita på dörren. En liten kort kvinna, en bit över 80 år med lite 
krokig hållning och silvergrått hår hälsar oss välkomna. Hon bor i en ljus trerumslägenhet med 
rymligt kök. Vardagsrummet är möblerat med äldre Gustavianska rokokomöbler och originalmål-
ningar. Under tiden pensionären pratar med mig värmer Anita upp maten, under tystnad, vid spi-
sen. Anita och den gamla damen samtalar en stund senare vid köksbordet. L. berättar hur nöjd hon 
är med hemtjänsten och särskilt med Anita som ler lite blygt. L. berättar för mig hur nöjd hon är 
med hemtjänsten och särskilt med vårdbiträdet. ”Anita. är en fantastisk människa”. Sedan fortsät-
ter småpratet mellan dem om diverse saker om vardagen, mycket om läkarbesök, frisören, ringt 
dottern osv. De talar vänskapligt med varandra. När Anita klagar på att arbetet är stressigt så läg-
ger L. ner gaffeln och säger med eftertryck ”Det är ledningens ansvar”. När L. klagar på att helg-
personal inte vet vad som skall göra, kommer Anita. snabbt med svaret att L. skall be den persona-
len att titta i rutinpärmen och att L. kan begära att få fast helgpersonal. Under deras samspel har de 
kopplat bort mig totalt. Jag noterar det genom att deras kroppsspråk och ögonkontakt är helt foku-
serade mot varandra. En slags intensitet och gillande att prata med varandra men med lite olika fo-
kus. Anita är vänskaplig och social, samtidigt som hon tillgodoser och bevakar L:s individuella 
behov av omsorg. Hon uppmanar vänligt men bestämt L. att ta sina tabletter genom att säga ”ta din 
medicin”. L. accepterar och deras samtal fortsätter. När telefonen ringer svarar Anita med en själv-
klarhet och lämnar över luren, trots att L. kunde ha svarat själv i mobiltelefonen som ligger på 
bordet. L. tar emot luren och tackar. Anita är styrande, samtidigt som L. markerar sitt självbe-
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stämmande och sin integritet när hon vill ha saker och ting utförda på sitt sätt. Vårdbiträdet följer 
brukarens anvisningar. L. frågar om den dagliga promenaden i början av besöket. Anita menar att 
det småregnar och därför inte så lämpligt med promenad. Under måltiden så återkommer frågan 
om promenad. Det märks att L. och vårdbiträdet. inte är riktigt överens men att L. böjer sig och 
accepterar argumentet om en eventuell kommande störtskur. 

Observation med Suzan 
Elva observationer genomförs hos fem brukare varav en av dem är man. Suzan utför olika 

omsorgsuppgifter, bland annat: hjälp med förflyttning, intimhygien, duschning, inköp av mat, 
tillsyn och promenad. En del av brukarna behöver hjälp flera gånger per dag. Sammanställ-
ningen nedan är en observation hos en brukare som Suzan har gett omsorg till, sedan en korta-
re tid tillbaka. 

Halv nio är Suzan på väg till pensionär som är informerad att jag är med. Vårdbiträdet ringer först 
på dörrklockan innan hon öppnar med egen nyckel. Den gamla kvinnan möter oss i hallen sittan-
des i rullstol. Hon hälsar vänligt. Lägenheten är på två rum och kök. Från vardagsrummet lyssnar 
jag på deras konversation och det samarbete som äger rum i badrummet, när Suzan hjälper bruka-
ren med duschning. De pratar om allt möjligt bland annat om det kalla vädret och eftermiddagens 
promenad. Kvinnan bestämmer själv att hon struntar i promenaden. Under tiden som duschningen 
äger rum samarbetar de genom att H. ger korta anvisningar till Suzan och när hon inte förstår, för-
klarar H. H. dirigerar tydligt och bestämt när det behövs och vårdbiträdet följer. Under flera minu-
ter utförs duschningen under tystnad. När duschningen är klar går de in i ett sovrum för påkläd-
ning.. Efter ett tag ropar vårdbiträdet och ber mig hjälpa till med brukarens hörselhjälpmedel Su-
zan säger ”kanske du kan hjälpa oss”. Kvinnan tittar på henne och säger: ”Ja, ja visst det kan han” 
och fortsätter titta på Suzan som är nära och hela tiden pratar med H när jag hjälper till. En liten 
stund senare i hallen fortsätter interaktionen mellan dem. Kvinnan undrar lite oroligt i rösten och 
tittar frågande på Suzan, vem som kommer från hemtjänsten på eftermiddagen. Vårdbiträdet sitter 
nära på en stol i samma ögonhöjd som H. och förklarar med stödjande röst att det är en bra tjej från 
hemtjänsten. Kvinnan ser nöjd ut med svaret. De samtalar också om en kvalitetsenkät . H. vill veta 
vad den handlar om. Suzan förklarar och kvinnans respons: 

H -  Allt är bra med hemtjänsten”  

Suzan -  Alla är inte som du, du måste säga till vad du tycker”. 

Jag passar på att fråga H om hon tycker alla är så duktiga som Suzan, svenskar likväl som invand-
rare. Brukaren svarar att alla duktiga men ibland kan det vara lite svårt för invandrarna att förstå 
henne. Och då får man försöka lite tillsammans och förklara med andra ord för vårdbiträdet, menar 
kvinnan. Samtalet fortsätter i hallen. När Suzan visar att hon ska gå, vill pensionären bjuda henne 
på frukt. Suzan avböjer vänligt. Pensionären blir förnärmad och sträcker ut en frukt mot henne och 
säger med kort och snärtig röst ”jo” Suzan tar emot frukten. Kvinnan ler igen och fortsätter små-
prata. Suzan lämnar bostaden och berättar att personalen inte får ta emot saker, speciellt inte värde-
fulla sådana. Att inte att ta emot småsaker kan å andra sidan såra brukaren, menar Suzan   

 

Resultat av intervjuerna 

Det viktigaste i hemtjänstarbetet 
Matondo berättar att det är svårt att peka på en enskild sak som är viktig eftersom ”… man 

går till olika och alla är olika och har olika behov”. Men i samtalet växer ord som respekt och 
kommunikation fram. ”Det viktigaste är att respektera dem, det de vill. Jag brukar ofta säga 
så, som när de tjatar, de vill inte ha det så, de vill ha det så”. I varje möte försöker han vara så 
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tydlig som möjligt och kommunicera enkelt för att göra sig förstådd. Han vill alltid sätta re-
spekten för individen i första rummet. Om en person till exempel inte vill använda blöjor ska 
hon slippa. Det är den äldres hem och hon har alltid sista ordet. Matondo försöker få henne att 
förstå syftet med insatsen, men till sist är det alltid pensionären som sätter ramarna för hur 
hjälpen ska utformas. 

 
Rita resonerar på ett liknande sätt men med andra ord. Hon säger: 

 ” … när jag går till dem så gör jag precis som de vill ha det och vi försöker komma överens. Det 
tror jag är det viktigaste // så tycker jag det är viktigt att dom mår bra och har det bra”.  

 
Rita säger att den äldre inte kan gå hem när dagen är slut. Hon svarar att vid besöket i den 

äldres hem är det extra viktigt att visa hänsyn och göra som den enskilde vill. Att lyssna in 
och möta deras behov ser hon som sin viktigaste uppgift.  

 
Anita upplever att den personliga kontakten och respekten är viktigast för henne i hem-

tjänstarbetet. Det är svårt i början att prata då ett avstånd finns. Anita påstår att det är viktigt 
att lyckas kommunicera med den äldre personen. Hon tycker att det är viktigt att skapa en god 
kemi mellan dem. Trivs man med varandra kan ett samspel finnas.  

 
 Suzan säger kort att allt är viktigt, till exempel mediciner, men också respekt för pensio-

nären när man går hem till dennes lägenhet. ”Jag måste tänka på att det är hennes revir”.  

Svårigheter med hemtjänstarbetet 
Att hjälpa utan att det upplevs som att personalen tar över den äldres liv, det vill säga att 

hjälpa utan att kränka integriteten för den äldre, är enligt Matondo en av de svåraste uppgif-
terna inom hemtjänsten.  

Det är när man försöker att förklara att det här är någonting för din skull och det är jättebra om du 
går med på det här, och de lyssnar inte eller de vill inte, absolut inte, det är blankt nej. Och för vis-
sa, det här med hygien att de inte vill ha blöjor och så. ”Nej jag vill inte ha blöja!” Sen kissar de på 
sig, det är frustrerande både för brukare och för den som ska hjälpa.  

 
Den personliga integriteten är viktig att respektera för att inte hamna i onödiga konflikter. 

Matondo berättar att han ibland blir feltolkad och att han upplever att den äldre tror att han 
kommer och bestämmer även om det aldrig är hans avsikt. 

 
Rita säger att svårast för henne är när kraven från pensionären blir för höga, att den äldre 

ställer krav på att saker som det inte finns underlag för, ska göras. 

Ibland kräver de väldigt mycket extra så där … de flesta är snälla, vi gör precis det vi ska göra fast 
ibland … det finns de som vill ha lite mer… de säger: ”gör det här och det här” sånt där som är sa-
ker som man inte behöver göra, förstår du … då är det svårt att säga nej.  

 
Hon har svårt att säga nej, men hon tycker att det också kan vara svårt att hantera elaka 

pensionärer eller om någon är oförskämd.  

Ibland finns det sådana där svåra människor … hur man ska bete sig med dem eller om man ska 
svara eller… sådana är det ibland att… // du vet några är snälla men några är lite så där … eller 
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fräcka hur säger man inte så snälla, inte bara mot oss invandrare utan mot alla, i sådana situationer 
är det svårt… 

Rita utrycker även en viss svårighet att som mörkhyad invandrare komma till en pensionär 
första gången, speciellt var det så i början av sin tid inom hemtjänsten: 

Ibland man är rädd … man är mörk och så kommer man in och … dom flesta … dom är vana nu 
tror jag… man blir rädd att dom blir rädda och reagerar och att det blir lite konstiga … man är för-
siktig och säger till ”hej, jag är från hemtjänsten” eller man ringer innan ”jag heter Rita och kom-
mer vid” vissa tider så då vet dom att det är jag… 

 
Anita säger att det är svårt när en människa till exempel är sjuk men inte ser sina egna om-

sorgsbehov när hon försöker hjälpa personen. Då upplever Anita det mycket frustrerande att 
inte lyckas med sin arbetsuppgift.   

Det känns svårt om jag inte kan lyckas göra min uppgift … till exempel en man som skrivs ut från 
sjukhus. Han bor ensam och behöver hjälp med allt möjligt, men vägrar att ta emot. Han är klar i 
huvudet, men är deppig pga. att en bror har avlidit. Jag/vi försöker uppmuntra honom att gå till ett 
dagcenter men han vägrar. Han pratar bara om sina sjukdomar och om att gå till sjukhuset. Jag har 
ringt honom och försökt uppmuntra honom att gå till dagcentret.  

 
Anita uttrycker också följande – att det är svårt i olika situationer med gamlingar som man 

inte har varit hos tidigare och inte känner. Hon försöker kommunicera och använda lite psyko-
logi, det är viktigt menar hon att försöka uppfatta vilken person man träffar. Att inte bara nöja 
sig med att servera mat hos den äldre.  

Vid ett tillfälle sa jag till en kvinna, som jag inte visste var blind, vilket vackert väder det är idag. 
Det var inte bra. Kvinnan uppfattade mig negativt och oprofessionell som inte visste att hon var 
blind. Hon ville inte prata med mig.  Hon var också deprimerad pga. av sin problematik. Jag fick 
inte någon kontakt med henne. Med kunskap om hennes blindhet och hennes mentala tillstånd, sa 
jag nästa dag ”vad fint du har skött hemmet, du har fantastisk ordning”. Det blev en annan reaktion 
från kvinnan som svarar ”ja, jag försöker”. Då märkte jag att jag lyckats med henne.  

 
Suzan uttrycker att det är svårt när hon inte klarar vissa saker till exempel att inte förstå 

vad pensionärer säger, men det händer henne sällan. Suzan känner en svårighet i att göra 
misstag eller slarva med arbetsuppgifter hemma hos den äldre, för att hon vill att brukaren ska 
vara nöjd med henne. Suzan utrycker att det svårt att ta kritik,  

Den etniska bakgrundens betydelse för hemtjänstarbetet 
När Matondo berättar om betydelsen av att ha med sig en annan kultur, så berättar han om 

hur han som person jobbar med de äldre. ”Jag försöker skoja med dem för att underlätta mitt 
och gamlingarnas liv och jag visar inte om jag är sur eller arg”. Matondo säger även ”sån har 
jag alltid varit” att det en egenskap som han alltid har haft, att se positivt på det mesta. Han 
tycker att det är svårt att dra några paralleller till sin bakgrund och menar att det inte finns 
någon åldringsvård i sitt hemland utan att det är något han lärt sig här.  

 
Rita säger att arbetet i hemtjänsten är den naturliga vägen att gå om man inte har någon 

utbildning, och då är vårdyrket en inkörsport i det svenska samhället eftersom att det är ett 
jobb som inte har så höga krav på skrivkunskaper eller att kunna uttrycka sig på korrekt 
svenska. ”Ja, jag vet inte, kanske om man inte har någon utbildning så är det lättare att hamna 
i hemtjänsten … okej man behöver utbildning här också fast det är mycket lättare … //”.  Hon 
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pratar också om språkets betydelse för att komma in i det svenska samhället eller som hon 
utrycker det ”… språket är makt, det är ett stort hinder …" Vidare svarar hon även att man har 
en vana från sin kultur, speciellt som kvinna, av omsorg. Det är kvinnor som utför det mesta 
av omsorgsjobbet i hemmet menar Rita. 

 
Anita svarar att det är naturligt för henne att ta hand om gamla. Det är något som hon är 

uppväxt med, sen hon var liten i sitt hemland. Där är vanligt att man tar hand om sina äldre i 
hemmet. Som invandrare har vi en syn hur man tar hand om våra gamlingar. ”I mitt land skö-
ter vi våra föräldrar om vi har tid och möjlighet att göra det...//”. Vi har i mitt land uppfatt-
ningen att man ska ta hand om gamlingar”. 

 
Suzan svar är lite annorlunda jämfört med ovanstående respondenter, då hon säger att 

hennes etnicitet får betydelse i relation till annan personal. Hon får ofta frågor om sin bak-
grund och sin kultur, och upplever det som en kränkning att hela tiden bli typifierad som in-
vandrare. ”Ärligt talat i början blev jag mycket irriterad nästan varje dag. Kanske det var mitt 
fel att jag misstolkade dem eftersom jag kommer från ett helt annat land och har helt annan 
kultur”. Men nu har Suzan lärt sig att bemöta frågorna och i olika situationer. 

Fördelar respektive nackdelar med att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska i hem-
tjänstarbetet 

Matondo hjälper ett par där mannen är engelskspråkig och där kan han se en tydlig fördel 
med att de har ett gemensamt språk och att det finns en gemenskap i att komma ifrån ett annat 
land. Det ger pensionären ökad livskvalitet tycker Matondo, som för övrigt tycker det är svårt 
att peka ut några direkta fördelar. Det kan ibland vara ett sätt att börja en konversation, kanske 
har någon varit på en resa till hans ursprungsland. 

… och sen till exempel med en pensionär som inte förstår svenska, men Ian han förstår svenska, 
men det är lättare när man pratar engelska. Det är en trygghet, det är lättare kommunikation. Jag 
vill alltid kommunicera så enkelt som möjligt, så att vi förstår varandra och det är ofta många 
gånger tryggt. … men för Ian ser jag att det är en trygghet att vi pratar engelska. Jag kommer från 
ett annat land som han. 

 
När det gäller nackdelar så menar Matondo att den största nackdelen ligger i att vara man, 

inte att komma från ett annat land. Han berättar att han ibland råkar ut för kvinnor som inte 
vill bli duschade av honom för att han är man. Det får han ha överseende med säger Matondo 
då många kvinnor kanske är vana att klara sig själv och kan se det som en kränkning att bli 
duschade av honom. ”Nackdel kan det bli att vissa, jag har inte varit med om att någon har 
kallat mig neger eller svart eller något rasistiskt moment, men det händer ofta (i hemtjänsten) 
att man säger: jag vill ha en kvinna!” Han påpekar dock att detta är ett hemtjänstproblem, som 
han aldrig råkade ut för i sjukvården. 

 
Rita upplever ingen fördel av att vara invandrare i hemtjänsten. Pensionärer som hon går 

till har önskat att få ha henne och det beror på enligt henne, att de uppskattar att hon är bra på 
att städa eller att de har en bra relation.  

// för att man kommer överrens, kanske jag gör vad dom vill ha, kanske jag bäddar ordentligt eller 
diskar fint eller gör fint där jag går… men inte för att jag kommer från ett land i Afrika, jag tror 
inte det. Det är mig som person de vill ha, vi kommer överrens ja allt… De är så när de gillar nå-
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gon då ringer de och säger till: ”den här personen vill jag ha”… mm jag tror att det mest är en per-
son de vill ha 

 
Från en tidigare arbetsplats har hon erfarenhet av att ha varit tolk. Hon tyckte att det var 

okej, men säger att hon egentligen inte vill ha den arbetsuppgiften när man kommer från 
samma kultur, hon tror inte det är bra. 

 ”Vi från mitt land vi brukar ha vad säger man … förening eller går på samma fester och det är inte 
roligt  // när man kommer från samma land då tror jag inte att det är så … det blir för nära det är så 
att dom flesta känner varandra” 

 
Rita har mött enskilda pensionärer som behandlat henne illa för att hon har ett annat ur-

sprung. Hon har hanterat det genom att säga till samordnaren att flytta hemtjänstärendet till 
någon annan. För henne har det räckt med att hon har haft en känsla av att det finns en fientlig 
stämning, för att vägra gå till pensionären. Men hon säger att på det hela taget finns det en 
stor tolerans bland pensionärerna. 

 ”… fast ett par tyckte jag det var inte … så där jag … inte så glada eller … de var lite konstiga 
som jag kommer ihåg … och jag har sagt till att jag går aldrig där mer … om det inte känns bra då 
tycker jag inte att man ska behöva går där” 

 
I början av sitt arbete i hemtjänsten så var hon väldigt orolig för reaktionerna från pensio-

närerna eftersom hon är mörk, men Rita är förvånad över hur lite fientlighet hon mött. 
 
Anita säger att vissa äldre föredrar att få hjälp av invandrare. En brukare till exempel me-

nar att invandrare är vana från sina länder att ta hand sina gamla. Anita hävdar att hon inte 
mött något motstånd för att hon är invandrare. Hon uttrycker, att självklart finns det ett mot-
stånd och distans första dagen när de äldre inte känner henne, ”Det var jobbigt för mig när jag 
var ny, då jag gick till många pensionärer hela tiden.” 

 
Suzan svarar kort med att nackdelar det är när hon inte förstår vissa ord. ”Usch nej det är 

inte bra när jag inte förstår vad dom säger”. Hon tar också upp nackdelen med att uppleva 
indirekt diskriminering när brukare talar diskriminerande om andra invandrargrupper. Hon 
identifierar sig med dem, därför är det kränkande också mot henne, tycker Suzan. Hon menar 
att i början är brukarna försiktiga med sina åsikter. ”Nej inte i början, då är dom försiktiga 
men sen efter ett tag när dom har lärt känna mig kommer en del frågor. ”Någon fördel vet jag 
inte faktiskt. Jag kan inte svara på den frågan”. 

Konflikter i arbetsorganisationen 
Matondo menar att det i den grupp han jobbar i finns inte några bråk som beror att han är 

invandrare. ”Vi är olika men jag har aldrig upplevt att du är en dumskalle för att du kommer 
från ett annat land, du ska inte bestämma! Så att det blir en konflikt ur det perspektivet”. Han 
säger vidare att det i och för sig är svårt att uttala sig om bråk beror på att han är invandrare, 
men han väljer att tolka det som personkemi. Matondo vill att de ska vara raka mot varandra 
och att det ska finnas möjlighet att kritisera varandra utan att det leder till personangrepp. På 
en direkt fråga om varför han ser det som en fråga om personkemi svarar han: 
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Ja, jag vet inte… man jag är inte sån som skyller på min hudfärg, att man är rasist, jag upplever det 
inte så. // ja, jag vet inte men det är inte så jag tänker i första hand. 

 
Matondo säger att han upplever en trygghet i att det finns en ledning att vända sig till i 

händelse av problem, även om han inte har hamnat i en sådan situation.  
 
Rita jobbar i samma grupp och även hon menar att det finns väldigt lite konflikter i grup-

pen. Hon säger att personalen inte träffas så ofta, därför finns det inte tid för konflikter. Rita 
säger vidare att om det behövs hjälp så finns det alltid någon att fråga och att personalen i 
gruppen hjälps åt att lösa problem som uppstår.  

//sen tror jag att det beror på samordnaren också … det spelar stor roll … du vet, hon är väldigt bra 
också, det är det som gör att alla är tillsammans också 

 
Anita säger att människor är olika av naturliga skäl bland annat kulturell bakgrund och 

personlighet. En del är temperamentsfulla, andra är impulsiva och uttalar sig ogenomtänkt. 
Vissa är mer tystlåtna. Och då anser hon att det gäller att skapa en balans och förståelse för 
människors olika sätt att fungera, för att undvika konflikter. Ansvaret för att konflikter und-
viks eller löses ligger på chefen men också på dem som är i en schism, tycker Anita som be-
rättar vidare om en stressig dag som slutade med ett gräl och dispyt med en kollega. Anita 
ringer senare hem till arbetskamraten för att prata. En annan anställd blandar sig i och förvär-
rar tvisten vilket medförde att arbetskamraten blev mindre mottaglig att prata om problemet. 
Anita kontaktar henne vid ett senare tillfälle och konflikten löser sig när de kan prata utan 
inblandning av andra.  Anita anser att man måste ge konflikter tid och hitta rätt tillfälle för att 
kunna samtala. ”Du kan inte prata när du arg. Då kan du explodera även om du egentligen inte 
är aggressiv människa”. Viktigt är också att ta eget ansvar för att försöka lösa en konflikt 
själv menar hon, på intervjuarens fråga om det är ett vanligt sätt att lösa konflikter i hemtjäns-
ten: 

Ja, för mig är självklart, varför ska jag kontakta någon annan. Inte chefen och inte samordnaren. 
Det var mitt problem med henne 

 
Anita tycker direktkontakt är bästa sättet för annars finns det risk för att grupperingar ska-

pas som förvärrar konflikten. Det som i hennes gräl med kollegan förvärrade och förlängde 
konflikten. 

 
Suzan berättar att konflikter det händer på arbetsplatsen för människor är olika och miss-

tolkningar sker. Det finns olika tolerans hos personalen. Konflikter har uppstått pga. att en del 
uppfattar sitt schema tyngre än andras. Andra gånger handlar det om uppfattningen att viss 
personal favoriseras. För 3-4 år sedan uppstod det små konfliktgrupper och det pratades 
mycket. Vid en konflikt med en arbetskamrat menar hon att det bästa är att prata med den 
personen innan hon kontaktar chefen. 

 

Jag försöker göra någonting själv först. Jag vill helst inte prata … med chefen. Särskilt om det är 
lite mer privat mellan mig och … annan personal 

 
Samtidigt säger hon att det beror på vilken konflikt det handlar om, med personal eller 

med brukare. Påverkar konflikten hennes arbete för mycket, till exempel kränkningar från en 
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brukare, går Suzan till chefen. Vid ett tillfälle gick hon till en pensionär som kallade en annan 
personal för neger. Hon berättar att det är ett vanligt ord som pensionärerna använder och som 
hon uppfattar att det övriga samhället inte annars brukar använda så ofta. Att man istället sä-
ger mörka eller svarta människor.  
 

Jag sa i alla fall till den här kvinnan inte använda ordet neger … Kvinnan svarade med oförstående 
och sa att hon inte vill att den … personalen kommer fler gånger ”Vad är det för fel på henne” frå-
gar Suzan ”Hon kunde inte förstå vad jag säger” blir svaret från den äldre. 

 
Hon var helt emot svarta människor berättar Suzan som försökte förklara att det är inte bra 

vad den gamla kvinnan säger och att alla människor har lika värde. Då svarar pensionären 
med ”Nej absolut inte dom svarta har inte lika värde som vi” Vid ett annat tillfälle var det en 
kille som utsattes för diskriminering och var lite ledsen över brukarens dåliga beteende, berät-
tar Suzan.  Senare fick chefen information om situationen och pratade med brukaren om 
diskrimineringen av mannen. Kvinnan ville inte ha personal som är mörka. Chefen svarade 
med att hemtjänsten är mångkulturell och de skickar alla anställda på hemtjänstuppdrag och 
om kvinnan inte var nöjd med det så är det okej att byta utförare, berättar Suzan.  ”Bravo, jag 
var så glad när jag hörde detta”. 

Mångfaldsperspektiv och hantering av problem som uppstår i arbetet 
Matondo säger att det i hans grupp inte finns några problem med att man är tre invandrare 

från Afrika och han ser inga problem med att man skulle vara fler.  
Upplevelsen av ensamarbetet är positiv för Matondo, som säger att hans trygghet vilar i 

den kunskap han har om arbetet och den samlade erfarenheten. ”Det beror på vilken kunskap 
man har och om man kan jobbet då klarar man sig, det beror på den arbetserfarenhet man har 
och kunskap och tryggheten”.  Matondo ser det som att han jobbar självständigt och trivs med 
det. 

 
Rita är nöjd med sin arbetsplats och känner en stor tillit till arbetsledningen ”men dom är 

ganska lugna, dom tar det lugnt dom tar hand om allt…”.  Rita pratar om att hon har mycket 
hjälp av samordnaren. Om det händer något under dagen så pratar hon med samordnaren som 
en säkerhetsåtgärd. Ofta ringer pensionären till samordnaren och då vill Rita att denne ska var 
informerad om hennes version. 

 //Ibland gör de småtjafs till stora, dom säger kanske att ”hon har inte handlat det här till mig” eller 
hon har handlat fel, det händer ofta. Om man säger till vad som har hänt brukar hon (samordnaren) 
hitta en lösning faktiskt. Man får förklara varför man kom sent där eller vad som hände eller vad 
man gjort … eller så ringer man ”vi har tjafsat så att du vet det” vad man har sagt eller …     

 
Det finns en avsikt med att hålla samordnaren välunderrättad, nämligen i fall en liten kon-

flikt växer och blir stor. Enligt Rita är chefen inblandad men då handlar det om större, mer 
generella problem. Till exempel kan det röra sig om att rutiner inte följs. Hon känner respekt 
för chefen och är även förvissad om att hon lyssnar och inte har någon förutfattad mening om 
vad som har hänt. 
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Anita uppfattar att chef och samordnare är nöjda med henne och att hon ses som en till-
gång på grund av att hon är en människa det går att kommunicera med och att hon inte blir så 
lätt arg. De uppskattar också hennes arbetsplaner. Anita vet inte om hennes ursprung från 
Sydamerika är något som hemtjänstorganisationen har någon positiv eller negativ uppfattning 
om. Hon vet bara att hon är uppskattad. ”Chefen bemöter mig bra när vi pratar. Hon bryr sig 
om hur det går för mig och mina pensionärer.” När det gäller sammansättningen av invandrare 
och svenskar så tycker hon att det måste finnas en mångfald. Hon undrar lite eftertänksamt 
om det är för många invandrare i hennes arbetsgrupp. ”Jag vet inte hur många det finns i varje 
grupp. I vår grupp finns 6-7 invandrare och en ny kille”. 
 

Suzan säger att mångfald är något som är mycket positivt eftersom alla lär sig av var-
andras olika specifika kunskaper i vårdarbetet. Det blir också en roligare arbetsplats med olika 
åldrar, stil och kultur, tycker Suzan. På arbetsplatsen talar man inte om mångfald.  ”Vi är in-
vandrare och svenskar men jag vet inte vad de tänker om mångfald”. Vid ett tillfälle hörde 
hon av annan personal att de uppskattade de nya unga tjejerna som har en annan stil och som 
med sin positiva glädje pratar om lite andra saker. Suzan anser att yngre personal har mer re-
spekt. ”Jag upplever att de yngre har mer respekt och förstår invandrare bättre än den äldre 
personalen”.  Suzan resonerar kring varför det är så få män i hemtjänsten och menar att det 
skulle vara fler om mångfalden fungerade bättre. Samtidigt menar hon att det beror mycket på 
männen själva att de inte vill arbeta i hemtjänsten. Möjligen beroende på att det är vårdarbete 
som kanske passar kvinnor bättre. Orsaken till att så få män anställs kan därför inte enbart 
läggas på arbetsledningen. Suzan berättar att i hennes arbetsgrupp finns 5-6 män, men att det 
tidigare arbetade fler i gruppen. Sammansättningen av invandrare och svenskar tycker Suzan 
är lagom men om den etniska mångfalden skall öka på svenska arbetsplatser så vilar det ett 
eget ansvar på invandrarna. 

Vi invandrare måste visa att vi kan lika bra som svenskarna, alla kan. Och om vi har olika brister 
måste vi förbättra oss genom att öka kunskapen. Vi invandrare måste sträva och kämpa för att för-
höja oss. Vi måste också anpassa oss. 

 
När det gäller ansvar att den etniska mångfalden ska fungera på arbetsplatser, säger Suzan 

att både samhället och Chefer på olika nivåer, har en skyldighet att anställa invandrare som 
har kompetensen. De skall få chans till ett arbete, som de är värda. Suzan anser också att che-
fer som verkar för mångfald ska se och bekräfta invandrarna på arbetsplatsen för vilka indivi-
der de är  

Jag vill gärna att arbetsledningen berättar om brister som finns men också visar att de uppskattar 
oss. Att chefen markerar att det inte finns någon skillnad mellan invandrare och svenskar. Att det 
spelar ingen roll vem som kommer och arbeta här. 
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Analys 
Under denna rubrik gör vi en sammanfattande analys där vi ser likheter och skillnader hos 

våra respondenter. Genom att analysera materialet med symbolisk interaktionistiskt perspek-
tiv, så vill vi få en djupare förståelse för respondenterna och deras sammanhang. Vår avsikt är 
även att sätta in vårt resultat i ytterligare sammanhang genom att jämföra med den forskning 
som vi presenterade tidigare i uppsatsen. 

Upplevelser av hemtjänstarbetet 

Analys av observationer 
Under våra observationer har vi kunnat se det dagliga hemtjänstarbetet och de möten som 

sker mellan omsorgsgivarna och vårdtagare i deras hem. Vår föresats var bland annat att se 
om det fanns någon diskriminering i arbetet, men vi såg ingen nedsättande behandling, vare 
sig i personalgruppen eller ute hos de äldre. Med observationerna har vi fått en bredare och 
djupare kunskap om hemtjänstyrket.  

Det finns ett förhållande mellan definition av situation och vilken möjlighet man har att 
välja roll. I en av observationerna där samma möte sker två gånger så kan vi se hur olika en 
rutinsituation kan vara. Vid det andra mötet fanns det möjlighet att i förhållande till situatio-
nen ta andra roller, att vara glad, en skämtsammare ton och det är möjligt att vara på ett annat 
sätt. Vi ser ett samspel med mycket kommunikation, humor och glada tillrop. I det första mö-
tet är det tvärt om, ett omsorgsarbete med sparsam kommunikation Mycket av arbetet som 
sker i hemtjänsten kan anses vara ett rolltagande i rutinsituationer (Hewitt, 1981) många mö-
ten i det dagliga sker med samma förutsättning som dagen innan. Men i detta ligger alltid en 
möjlighet till förändring, inget är så förutsägbart att det inte kan bli föremål för tolkningar och 
omtolkningar. 

Vi menar, utifrån våra observationer, att när respondenterna dagligen förhåller sig till situ-
ationer som omsorgsgivare är det viktigaste redskap de har; sig själva, och sin förmåga att 
läsa av situationen. Att lirka med den äldre med alla de olika möjligheter rollen som omsorgs-
givare innehåller. Det kan innebära att omsorgsgivaren blir personlig, men menar vi det är 
viktigt att komma ihåg att detta är en del av yrkesrollen. De förhåller sig på ett förväntat sätt 
och dessa förväntningar blir kända vid rolltagande. 

 Våra respondenter använder symboliska handlingar för att stärka relationen till brukaren 
som till exempel noggrannhet vid diskning och följsamhet i hur en uppgift ska utföras. Denna 
relationskapande förmåga är ett viktigt redskap i arbetet. Detta ser även Ingvad (2004) när han 
studerar hemtjänstarbetet.  

Ett syfte med goda relationer är att den ökar både brukarens och omsorgsgivarens för-
handlingsförmåga när de interagerar med varandra. Detta kan vi se när våra respondenter för-
handlar med brukarna, det kan röra sig om att få möjlighet att utföra arbetsuppgifter men även 
att förhandla bort till exempel en promenad. 

I observationerna ser vi också hur våra respondenter bjuder på sig själva genom positiv 
energi och glada miner. Detta tolkar vi som en del i professionaliteten i rollen som omsorgs-
givare. Denna roll skriver Sörensdotter (2008) kan vara ansträngande då vårdbiträdet måste 
lägga undan sin egen sinnestämning i det emotionella arbetet som denne utför. Omsorgsgiva-
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ren måste använda sig själv som verktyg och lägga privata känslor åt sidan (Ibid.). Vi menar 
vidare att detta är yrkets kärna att på ett professionellt sätt använda sig av ett personligt för-
hållningsätt, som vi ser i våra observationer. Med rätt förhållningssätt till situationen kan om-
sorgsgivaren ge omsorg till brukaren med hjälp av förhandling och ansvarsfullt bestämmande 
om till exempel brukarens behov av att ta sin medicin. 

 
I observationerna såg vi ett antal gånger förhandlingar äga rum till exempel vid en obser-

vation diskuterades om brukarens dagliga promenad. I förhandlingen bestämdes det till slut att 
den dagliga promenaden ställdes in. Situationen innehöll element av maktkamp inlindad i 
vänskaplig kommunikation.  

Vi har i observationerna sett hur respondenterna skapar relationer av ömsesidighet, de an-
passar sig och försöker möta den äldres önskan. I intervjuerna talar man på samma sätt, re-
spondenterna säger att respekt, och integritet är viktigt. Att respondenternas handlande och 
prat stämmer överens, stärker rimligheten i resultatet.  

Det viktigaste i hemtjänstarbetet  
Här börjar intervjumaterialet och resterande analys är gjord på intervjuerna 
 
Det viktigaste i hemtjänstarbetet är enligt våra respondenter respekt och att kommunicera 

med den som har hemtjänst. Dels så handlar respekten om att hitta en gemensam definition av 
situation, en bestämd situation med mening för båda som interagerar med varandra. Men även 
en förmåga och vilja till ett rolltagande som måste ske för att uppnå målet som omsorgsgiva-
re, att kunna ge omsorg till brukaren. Vilket innebär att med rolltagandet försöker omsorgsgi-
varen förstå hur brukaren agerar, tänker och känner i situationen. Vi ser detta i svaren som 
våra respondenter lämnar, till exempel att en uttrycker att den äldres självbestämmande alltid 
kommer i första rummet. Man ser också i vårt intervjumaterial hur stort ansvar omsorgsgivar-
na tar för relationen, de anpassar sig och försöker förstå hur den äldre vill att hjälpen ska se ut. 
Vi anser att de försöker tyda vad som förväntas av dem och tar på sig ett stort ansvar för att ha 
en god relation till brukarna. Det är viktigt att bygga goda relationer, det ser vi i resultatet när 
våra respondenter pratar om att ”ha en god kemi” och att de försöker komma överens. 

 När rolltagandet sker, finns det även ett rollskapande som ger omsorgsgivaren en struktur 
för hur denne bör bete sig i rollen. Detta menar vi är svaret på att alla pekar på respekt som en 
viktig faktor i arbetet. Det finns en skapad roll som omsorgsgivare och i denna roll ingår att 
visa respekt för brukarens olika revir och integritet i hemmet. Att vårdbiträdet med sin om-
sorgsgivarroll försöker med empati förstå brukarens behov och livssituation. För det krävs att 
respondent och brukare kommunicerar med varandra. Ett viktigt instrument i tolkandet av 
situationen och formuleringen av önskade mål är kommunikation, som är en del av de symbo-
ler som används för att definiera situation. 

Svårigheter med hemtjänstarbetet 
I tematiseringen om vad som är svårast i hemtjänstarbetet så ser vi att det hos nästan samt-

liga finns en frustration att inte få ge omsorg. Vi menar att en del av detta kan tolkas som en 
brist på definition av situation, omsorgsgivaren har en bild av vad han eller hon ska göra som 
inte stämmer med mottagarens definition av vilken hjälp den ska ta emot i situationen och 
båda upplever en frustration. Som exempel i materialet när respondenterna talar om att det är 
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svårt när missförstånd uppstår, att man inte får ge den omsorg man anser att de behöver. Vissa 
missförstånd handlar om vilka befogenheter de har, andra om vad som ska göras och hur man 
sätter gränser för vad man gör. 

Varje enskilt möte omges av en unik möjlighet att mötas. Alltid så färgas detta möte av ti-
digare erfarenheter, så kallade typifieringar. Ibland så tar denna på förhand bestämda defini-
tion över och vi klarar inte av att se mötet för vad det är. Vi menar att detta är vad som händer 
ibland när inte ”personkemin” fungerar. Omsorgsgivaren eller den äldre eller båda två har 
misslyckats att forma en gemensam utgångspunkt för hur situationen ska se ut (Trost & Levin, 
2004).  

En annan svårighet med arbetet är när omsorgsgivaren ständigt går till nya brukare. Vi 
menar att här finns två möjligheter till tolkningar. Det kan för det första tolkas som att konti-
nuerliga möten behövs för att relationer skall växa och mogna, detta tar tid och kräver uppre-
pade och invanda möten. När vårdbiträdet har en god relation med brukaren möjliggör det att 
de i den sociala handlingen lättare kan förhandla med varandra.  

Men det kan också tolkas utifrån den respondent som i resultatet är tydlig och talar om 
rädslan för att bli utsatt för reaktioner på grund av sin hudfärg, speciellt var hon det i början 
av sin tid i hemtjänsten. Vi menar att det är uttryck för en rädsla för att typifieras, att bli sedd 
som invandrare inte som omsorgsgivare och vilka påverkan det skulle ha på relationen och på 
möjligheten att få utföra arbetsuppgiften. Detta känner vi igen från tidigare forskning där 
bland annat Jönsson (2004) påpekar att det kan var extra svårt att komma som ny med en an-
nan etnisk bakgrund till en brukare  

En ytterligare sak som går att utläsa i vårdbiträdenas svar är deras upplevelse av att ibland 
inte förstå språket. Det kommunikationsmedel som de behöver för att kunna samtala med 
brukaren i dels det praktiska vårdarbetet men också för att bygga en meningsfull vårdrelation. 
Att kunna språket som brukaren talar är grunden för ett rolltagande. Det är också en symbol-
bärare det vill säga att ett ord står för någonting, mer än bara ordet i sig. 

 Ett annat sätt att kommunicera är till exempel via sociala handlingar, där vi ser i vårt re-
sultat att det är svårt för respondenterna att inte kunna utföra en handling fullt ut. Exempelvis 
att inte utföra en städning som den äldre har tänkt sig eller att inte kunna möta de förväntning-
ar den äldre har. Eftersom att relationen är det viktigaste redskap de har, utan en god relation 
blir omsorgsgivarens möjligheter att utföra sitt uppdrag näst intill omöjliga, så är det svårt för 
våra respondenter när den inte fungerar. När relationen inte fungerar tar vårdbiträdena ett stort 
ansvar, som vi kan se i resultatet. Detta att det blir fel ibland och att de av olika anledningar 
inte får en chans att hjälpa brukaren anger de därför som en ytterligare svårighet i arbetet. Vi 
tolkar detta hos en del respondenter som att det är deras kulturella internaliserade norm att 
hjälpa och ta hand om äldre som får dem att känna sig otillfredsställda som individer och yr-
kesmänniskor. Det är deras generaliserade andre som påverkar dem. 

 Etnicitetens påverkan i omsorgsarbetet 
I svaren som våra respondenter ger, finns olika syn på hur omsorgspersonalens etnicitet 

har betydelse för hemtjänstarbetet. Flera anser att etnicitet har betydelse för vilken arbets-
marknad de har tillträde till. En majoritet av respondenterna uttrycker också att det var av 
ekonomiska skäl som de sökte sig till hemtjänsten med föreställningen att det var lätt att få 
arbete med låga krav på utbildning och språkkunskaper. Detta är således en verklighet som 
hålls upp av alla som deltar i konstruktionen av vad en invandrare kan göra och vilka sam-
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manhang de har tillträde till. Vi finner delvis stöd för det hos Augustsson i (Mlekov & Widell, 
2003) som menar att fördomar och stereotyper förekommer i arbetslivet, genom olika uteslut-
ningsmekanismer som sorterar in människor i etnisk arbetsindelning. Det betyder med andra 
ord att invandrare endast anställs till vissa arbeten, ”till exempel anställs invandrare oftare 
som städare, dvs. yrkessegregering” (Ibid., s.51). Detta innebär att även våra respondenter bär 
med sig en självuppfyllande roll av sig som invandrare, en typifiering av sig som invandrare. 
Vilket blir uppenbart när man söker sig till arbetsmarknader där det är relativt enkelt att få 
arbete, oberoende av utbildning, även då några av respondenterna har akademisk bakgrund. 
Med detta menar vi inte att det har något inflytande på hur man utför arbetet, som omsorgsgi-
vare har de en yrkesroll som vårt resultat visar, och då har etniciteten nästan ingen betydelse. 

När det handlar om de respondenter som är utbildade i omsorgsyrket skiljer sig de något 
från de andra. De har ett yrke och i och med detta en förvärvad kunskap och roll i denna kon-
text. Detta innebär att omsorgsgivaren har lärt sig en roll som han eller hon använder i sitt 
dagliga interagerande i situationer, och även anpassat ”jaget” för att kunna möta situationer 
som uppstår. Men även utökat med en kontextbunden generaliserade andre, så har man tilläg-
nat sig ett svenskt perspektiv på arbetet. Det innebär att etnicitet och kulturell vårdkunskap 
inte har lika stor betydelse för dem som har en svensk vårdutbildning och vårderfarenhet, till 
skillnad från respondenter som inte har denna kompetens. De måste istället vila i sin etniska 
och kulturella informella omsorgskunskap. Deras kompetens i omsorg, etik och empatisk 
förmåga kan man med ett interaktioniskt synsätt, tolka att det är deras etniska signifikanta 
andra som påverkar dem i omsorgsarbetet.  

Generellt på denna fråga har våra respondenter svårt att dra några paralleller med sin et-
niska bakgrund och vi menar att yrket, rollen som omsorgsgivare, är för dem något de försö-
ker och har lärt sig här i denna kontext. Det blir som en konsekvens av detta svårt för indivi-
den att se några direkta samband mellan denna förvärvade kunskap och tidigare erfarenheter i 
en helt annan kontext. 

Etnicitet som en resurs i hemtjänstarbetet 
Svaren under tematiseringen om fördelar respektive nackdelar att ha en annan etnisk bak-

grund spretar något.  
En av respondenterna uppger sig kunna se positivt i att vara invandrare och att ha erfaren-

heter av att, dels komma till ett nytt land men även att tala ett annat språk. Denna positiva bild 
förmedlas om en relation som han har med en brukare som själv är invandrare. Detta menar 
respondenten ger den äldre en trygghet, att man har liknande erfarenheter. Åter ser vi om-
sorgsgivarens vilja till, och beroende av att ha en god relation till brukaren för att uppleva en 
tillfredställelse i yrket. Samma respondent säger vidare att kön har större negativ påverkan i 
omsorgsarbetet än etnicitet.  

Den respondent som har negativa upplevelser som tolk kan i detta sammanhang tolkas 
som en negativ sammanblandning av roller. Det är svårt att vara landsman och omsorgsgivare 
då rollerna inte är överensstämmande med varandra. Vi menar att detta är samma förhåll-
ningsätt som Lill (2007) pekar på i sin studie, att man skiljer på sin roll som invandrare och 
yrkesrollen som omsorgsgivare. 

Hälften av omsorgsgivarna uppger att de blivit utsatt för direkt och indirekt diskrimine-
ring. En av respondenterna talar öppet om hennes upplevelse av att ha behandlats illa på 
grund av sitt ursprung. Detta hanterade hon genom att inte gå dit igen. När hon upplever en 
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intuitiv känsla av att detta förekommer ber hon om att slippa ärendet. Vi tolkar detta som att 
typifieringen hon utsätts för omöjliggör en ömsesidighet i omsorgssituationen. Relationen är 
det centrala i arbetet och hon har ingen möjlighet att bygga en relation om brukaren inte ser 
henne som en person utan väljer att typifiera henne utifrån etnicitet. 

Arbetsorganisationens betydelse 

Konflikter i arbetsorganisationen 
När det handlar om konflikter så blir det synligt att man arbetar i olika arbetslag, som är 

organiserade olika. Det ena laget menar att arbetsledningen har en stor roll i om konflikter 
uppstår och hur de löses. I det andra arbetslagen, enligt våra respondenter, så löser de proble-
men själva även om de anser att ledningen har ett ansvar. Vi menar att en av förklaringarna 
kan vara att dessa verkligheter på samma arbetsplats kan ses som ytterligare en definition av 
situation. Vi kan välja att se dessa två sätt att förhålla sig till grupperna som sätt att förhålla 
sig till verkligheten, det vill säga i den ena gruppen kan de lämna konflikterna till deras 
närmsta chef men i den andra gruppen får man ta hand om dem själv. Denna realitet skapar 
naturligtvis olika beteenden i grupperna. 

Som berättat i ovan finns två olika tillvägagångssätt att lösa konflikter i grupperna, I den-
na ena gruppen framkommer det av respondenterna att de vill självständigt lösa uppkomna 
konflikter genom att interagera i rak dialog med arbetskamraten. Samtidigt uttrycker de att 
förtroende finns för arbetsledningen, att den kan lösa konflikten. Vår uppfattning är att vårdbi-
trädena utrycker vilja, självförtroende och tillit till sin egen och motpartens förmåga att i rak 
kommunikation tillsammans definiera situationen. Då krävs det av dem att de kan ta den and-
res roll för att se sig själv genom den andres ögon. Att vara beredd sätta sig in hur den andre 
har uppfattat situationen kräver en medvetenhet hos respondenterna med sin omgivning. 
Mead i Hewitt (1981) menar att detta rolltagande innebär, för att förstå den specifike andre 
måste man begrunda och förstå sitt egna handlande utifrån att den andres position. Att med 
"dennes glasögon titta på sig själv" och sina egna handlingar. I reflektionen av sig och sitt 
handlande kan man också tänka sig att respondenterna styrs efter den generaliserade andre, 
dvs att i bakgrunden finns arbetsorganisationens regler och normer om "rätt" socialt uppträ-
dande och interaktion i hemtjänsten. 

Mångfaldsperspektivet och hantering av problem som uppstår i arbetet 
Här blir det svårt att se några generella svar utan varje person blir tydlig i olika strategier 

för att förhålla sig till de problem som uppstår i arbetet.  
En av våra omsorgsgivare säger att han klarar problemen som uppstår själv. Vi menar att 

denna person är trygg i sin yrkesroll och det finns en egen utarbetad strategi för hur han ska 
förhålla sig i kända och okända situationer. 

En respondent använder närmsta chefen dagligen för att lösa eller undvika eventuella kon-
flikter. Det finns en vilja till att undvika konflikter, som försvårar relationen med brukaren, 
och därför lämnar omsorgsgivaren över problemen till mellanchefen. Ett annat antagande 
skulle vara att omsorgsgivaren inte känner sig jämbördig med den äldre och därför inte kan 
hantera uppkomna konflikter själv.  
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Flera respondenter uttrycker att de är positiva till mångfald. De har en bred syn på mång-
fald och menar att organisationen skulle ha fördel av att ha olika kön, ålder och kultur. Samti-
digt tyder deras svar på att ingen samtalar, varken personal eller arbetsledning, om mångfald 
trots att deras arbetsplats är mångkulturell. Alla respondenterna uppfattar att de uppskattas för 
den person de är och inte vilken etnicitet de tillhör. Två av dem talar om betydelsen och vär-
det av att chefen bekräftar dem som invandrare. Att de är lika mycket värda som svenskarna. 
Detta uppfattar vi som allmängiltigt att människor vill bli synliggjorda och uppskattade men i 
ljuset av att det finns en normativitet på svenska arbetsplatser att vara svensk så tolkar vi att 
det finns ett symbolvärde när chefen, enligt interaktionistiskt synsätt den signifikante andre, 
står upp och bekräftar omsorgsgivare med etnisk bakgrund, annan än svensk att de utför ett 
lika bra arbete som svenskarna. Handlingen är symboliskt signifikant då alla inblandade vet 
vad arbetsledningens budskap står för, att jämställdhet premieras i hemtjänsten. Hemtjänstor-
ganisationen är mångkulturell men samtidigt tyst och passiv kring mångfaldsfrågor och kan 
på ett sätt tolkas som att etnisk bakgrund och kompetens inte är avgörande i det ensamarbete 
som respondenten utför hos omsorgstagare. Samtidigt, som tidigare beskrivits, har etnisk 
mångfald i personalgrupperna bidragit till diskriminering ute hos brukaren. Detta tolkar vi 
som en arbetsplats med etnisk mångfald utan mångfaldsperspektiv. 
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Diskussion 

Våra viktigaste slutsatser 
Syftet med vår uppsats har varit att ge en inblick i hur omsorgsgivare, med annan etnisk 

bakgrund än den svenska, upplever sitt arbete i hemtjänsten. Resultatet kan sammanfattas med 
att etniciteten har en relativ liten betydelse för omsorgsgivarens upplevelse av arbetet. Detta 
bekräftas i tidigare forskning både hos Jönsson(2005) och Sörensdotter (2008). 

Den viktigaste faktorn för att känna tillfredställelse i arbetet är vikten av goda relationer 
till brukarna, som enligt vår uppsats är den enskilt viktigaste resursen i arbetet, förmågan att 
bygga en relation. Även Ingvad (2003) ser att det viktigaste verktyget i hemtjänsten är förmå-
gan till relationsskapande. 

Resultatet visar att upplevelsen av etnicitetens betydelse i arbetet är begränsad. För de 
som har upplevt diskriminering finns en oro för att utsättas igen. Enligt resultatet så är oron 
som störst vid första besöket med nya brukare.  

Organisationens inställning till etnisk mångfald har betydelse för omsorgsgivaren som 
stöd i konflikter med brukare. 

Vi anser att resultatet om etniciteten som resurs, pekar på problemet, att lägga ihop rollen 
som omsorgsgivare och sin etniska bakgrund. Vårt resultat visar på att respondenterna har en 
yrkesidentitet och i denna identitet ingår inte etniciteten. Våra respondenter gör skillnad på 
sina erfarenheter som invandrare och som omsorgsgivare. Detta överensstämmer med de re-
sultat som Lill (2007) får fram i sin studie om etnicitetens betydelse.  

Vi menar att resultatet pekar på vikten av att som invandrare få möjlighet att komma in i 
arbetslivet. Att komma ut i yrkeslivet skulle innebära en ökad integration då yrkesrollen ute-
lämnar invandrarrollen. Förutsättningarna som behövs är en arbetsledning som är lyhörd, vil-
ket är centralt i omsorgsarbete (se Astvik och Ingvad). Vi diskuterar också kring frågan om 
kompetens och vi menar att samhället, arbetsgivare och invandrare vinner stora fördelar med 
att det satsas på olika typer av utbildningar på olika nivåer. För individen med etnisk bak-
grund, annan än svensk stärker utbildning yrkesrollen och förhoppningsvis reduceras omgiv-
ningens typifiering av invandrare. Arbetsgivare har lättare att rekrytera utbildad personal. Och 
samhället i stort vinner fördelar ekonomiskt och socialt, på att alla samhällsmedborgare 
respekteras och värderas jämställt i dagens mångkulturella Sverige.  

Upplevelse av hemtjänstarbetet 
Resultatet av observationerna visar att våra respondenter skapar relationer, anpassade till 

varje enskild brukare, med fokus på att möta brukarens uppfattade behov och önskemål. Vi 
ser att relationer är det viktigaste i arbetet och det svåraste i hemtjänstarbetet. 

Vi ser att man i omsorgsarbetet använder flera verktyg för att bygga relationen. Närhet 
och distans är viktiga redskap. Kommunikation, inte bara språket utan även handling, är vik-
tigt och ett sätt att skapa en god relation. Rolltagandet spelar en viktig roll, enligt vår analys, 
för att kunna utföra arbetet. Definition av situation är centralt i ett rutiniserat arbete för att 
kunna möta de krav som ställs i ögonblicket. 

Resultatet pekar på att de som har en vårdutbildning och lång erfarenhet är tryggare i sin 
roll hos brukarna än de som är outbildade och har kortare erfarenhet. 
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Resultatet visar att för enskilda respondenter att ursprung har betydelse för hur man förhåller 
sig till brukarna som omsorgsgivare. 
 
Etnicitetens påverkan i omsorgsarbetet 

Vårt material pekar på att etnicitetens största påverkan på respondenterna, är att det var en 
arbetsmarknad de ansåg sig ha tillträde till. Våra respondenter pekar på att flera faktorer på-
verkar dem att söka sig till omsorgsarbetet. Vi menar att strukturella faktorer kan ha betydelse 
för tillträde till arbetsmarknaden. 

En respondent ger uttryck för att hon blir utsatt för personalens utfrågningar om hennes 
bakgrund, hon upplever det som att bli ifrågasatt. Vi menar att hon blir typifierad som invand-
rare och att hon försöker att hävda sig som person.  

Några av våra respondenter menar att deras omsorgstradition har betydelse för att de arbe-
tar med omsorg,  

En av våra respondenter har en avvikande åsikt, och menar att detta är ett yrke som lärts i 
detta sammanhang. Respondenten påpekar att det i hemlandet inte finns någon äldreomsorg 
därför kan inga paralleller dras. 
 
Etniciteten som resurs 

Resultatet besvarar uppsatsens frågeställning då respondenterna överlag anger att de inte 
uppfattar några fördelar med sin etniska bakgrund i omsorgsarbetet. En omsorgsgivare upple-
ver att delade språkkunskaper och erfarenhet av invandrarskapet är en fördel för brukaren. 
Däremot framgår det i studien tendenser till diskriminering i arbetet, då några av responden-
terna anger att de har varit utsatta, på grund av sitt etniska ursprung, för rasistiska uttalanden 
av brukare. 
Arbetsorganisationens betydelse 

Vid en återkoppling till studiens frågeställning framkommer att omsorgsgivare arbetar i en 
arbetsorganisation med etnisk mångfald. Det förekommer dock inte en någon generell diskus-
sion om mångfald bland arbetsledning och arbetskamrater.  

Det som framkommer i intervjusvaren är att majoriteten av omsorgsgivarna har en bra re-
lation till chefen och är uppskattade för den person de är, inte för vilken etnisk bakgrund de 
representerar. Detta tyder på att det viktigaste för arbetsledningen är att hemtjänstarbete först 
och främst utförs, sekundärt är hur eller vem det utförs av så länge det utförs enligt hemtjäns-
tens regler.  

En respondent menar att arbetsledningen har ansvar för hur mångfalden fungerar på ar-
betsplatsen, genom att anställa fler invandrare och uppmärksamma deras arbetsinsatser. Detta 
tyder på ett behov av en jämställd arbetsplats. Etnisk mångfald på arbetsplatsen uppfattas som 
positivt bland samtliga respondenter  

Med en koppling till frågeställningen om arbetsorganisationen betydelse, beskrivs att i en 
grupp löses konflikter med hjälp av chefen och i andra gruppen finns viljan att lösa konflikter 
självständigt. Här tycks ett tydligt och aktivt ledarskap inverka på hur konflikter löses. Hälften 
av intervjusvaren av respondenterna, vittnar om ett självförtroende till egna förmågan att 
självständigt lösa konflikter. En indirekt orsak till denna vilja och förmåga är att de som vård-
biträden i det relationsskapande arbetet hos brukarna är vana att kommunicera och lösa mot-
sättningar. När arbetsledningen stöttar och tar parti för invandrarna gentemot diskriminerande 
brukare, som beskrivs i resultatet, så kan det tolkas som en symbolhandling för en jämställd 
arbetsorganisation med ett mångfaldsperspektiv.  
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Metoddiskussion 
Att göra observationer har enligt oss varit ett roligt och bra sätt att komma våra respon-

denter nära. Vi anser att utan dessa observationer hade det varit svårt att förstå hur stor bety-
delse relationer har i arbetet.  

Att observera har även varit svårt då det kan vara problematiskt att stå vid sidan om och 
iaktta, att försöka bli osynlig fast alla vet att du är där. Ibland har vi som observatörer hamnat 
i centrum och det har naturligtviss varit irriterande när man bara vill bli en del av tapeten. 

När vi sedan har gjort intervjuerna har observationerna haft stor betydelse för den av-
slappnade stämning som har funnits mellan respondenten och intervjuaren. 

Genom att använda två metoder har vi fått möjlighet att både prata om och se hur hem-
tjänstarbetet är för omsorgsgivare med annan etnisk bakgrund än den svenska. Detta menar vi 
har varit berikande för studien och har bidragit med en bredare inblick i arbetet. 

Vi har haft ett relativt stort bortfall på några frågor. Mångfaldsfrågan är en fråga som har 
varit både svår att få svar på och att fråga om. Detta beror på att begreppet är svårfångat och 
att det är något som några av respondenterna inte har reflekterat över tidigare och därmed 
hade svårt att svara på. Eftersom att etnicitetens betydelse på relationen i hemtjänstarbetet är 
relativt liten så har frågan inte besvarats i den utsträckning som vi hoppats. Vårt resultat visar 
att det är den relationskapande förmågan som har betydelse i omsorgsarbetet och den anser 
våra respondenter är personbunden. 

Egna tankar om vad som hände i verkligheten och förslag på vidare forskning  
När vi började med denna uppsats trodde vi att problemen skulle vara flera men även att re-
spondenterna skulle ha svårt att skilja på sin etniska erfarenhet och yrket som omsorgsgivare. 
Vi hade också en föreställning om att man använde sin tidigare förvärvade kunskap även i 
detta yrke. Således fanns hos uppsatsförfattarna en förförståelse som inte grundade sig på 
kunskaper utan antaganden om hur våra respondenters verklighet såg ut. Men under under-
sökningens gång så försvann vår förutfattade mening och vi kunde se deras verklighet, så som 
den såg ut. Vi anser att det skulle vara intressant att göra samma studie men med möjlighet att 
vara längre tid med respondenterna och att gör flera intervjuer. Att vid ett senare tillfälle gå 
vidare och göra en kvantitativ studie är också av intresse, för att se hur stort problemet be-
skrivs av personer som är helt anonyma.  
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Bilaga 1 
Hej! 

 

 

Vi är två socionomstuderande från socialhögskolan som går sista terminen och ska skriva en 
c-uppsats som ska presenteras i januari 2009. Vi har valt att skriva om hemtjänsten, då vi me-
nar att man där utför ett viktigt, svårt och intressant arbete. Vi vill med studien ta reda på hur 
man som invandrare upplever det att jobba i hemtjänsten, vilka svårigheter och möjligheter 
man möter. Eftersom detta är ett område som är relativt lite undersökt, vill vi genom vår stu-
die öka kunskapen om hur det är att arbeta som invandrare i hemtjänsten.  

 

För att kunna få en inblick i hur arbetet fungerar kommer vi att följa med i arbetet i två dagar. 
Under dessa dagar så kommer vi att vara med dig hela arbetsdagen. Den andra dagen avslutas 
med en intervju som tar cirka en timme, och spelas in. Efter intervjun kommer samtalet skri-
vas av och när uppsatsen är färdig kommer allt material att förstöras. Vi kommer sammanta-
get följa fyra personer på detta vis. 

 

Det är viktigt att framhålla att ditt deltagande, så långt som möjligt, kommer att vara anonymt. 
Hemtjänstenheten kommer att göras anonym så att ingen kommer att veta var och med vem 
intervjuerna är gjorda. I uppsatsen kommer alla deltagare att göras anonyma och bara korta 
utdrag kommer att presenteras i uppsatsen och utan att ditt namn nämns.  

 

Har du några funderingar om intervjun eller ditt deltagande tveka inte att ringa någon av oss.  

 

Med vänlig hälsning 

Brittis Mörk 

Tel. xx- xxxxxxx 

Hans Gustafsson 

Tel xx-xxxxxx 
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Bilaga 2 
Halvstrukturerade intervjuer. Vid varje frågeställning ber man respondenten berätta och ut-
veckla svaret. Valet av korta frågor beror på att intervjun ska närma sig samtalet och att frå-
geguiden ska fungera som en checklista för intervjuaren, för att tillförsäkra sig om att man 
pratat om det som är viktigt för att uppnå syftet med studien. Kom ihåg att vi vill använda ett 
narrativt angreppssätt vi vill att de med egna ord ska berätta om det vi vill veta och det kanske 
tar lite tid att nå dit. 

Tema 1 Bakgrunds information: 
• Ålder  
• Kön  
• Utbildning 
• Födelseort 
• Tidigare arbetslivserfarenhet 
• Hur länge har du jobbat här?  
• Varför hemtjänsten 

Tema 2 Hur är det att bli observerad? 
• Vad hände när vi var med 
• Vad blev annorlunda 
• Hur kändes det 

Tema 3 Beskrivningar av arbetet utifrån etnicitet 
• Vilken betydelse har din bakgrund i arbetet i hemtjänst 
• Har du med dig något förhållningssätt, från din invandrarbakgrund, som du använder 
• Vilka arbetsuppgifter är viktigast  
• Vilka arbetsuppgifter är svårast  
• Hur upplever du ensamarbetet 
• Fördelar/nackdelar med att var invandrare i arbetet hos brukare 
• Hur reagerar brukare  
• Hur reagerar du på deras reaktioner 

 

Tema 4 Mångfald i organisationen 
• Finns det konflikter på din arbetsplats 
• Beror konflikterna på kulturkrockar, vad händer, hur blir du bemött, var vänder du dig,  
• Med vem diskuterar du de problem som uppstår i arbetet 
• Hur ser du på organisationen sammansättning 
• Är ditt ursprung en tillgång 
• Vad innebär det att vara invandrare här på denna arbetsplats 
• Tar man vara på din kompetens,(när och i så fall hur och vad tycker du om det) 
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Tema 5 Situationer som dök upp under observationen 
• Vad 
• När 
• Hur 

 

 

 

Sist men inte minst: vill vi ge dig en möjlighet att lägga till något som du tycker är viktigt 
som vi inte pratat om. 

 

 


