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Abstract 
Målsättningen med undersökningen var att undersöka människors 
upplevelser kring diskriminering, negativa särbehandlingar/attityder och 
stigmatisering inom sjukvården. Men även hur diskrimineringen och 
konsekvenserna kan se ut. Hur stor är den upplevda diskrimineringen, 
beroende på etnicitet, kön och ålder? Diskriminering, negativa 
särbehandlingar och stigma, i alla dess former, skapar problem och lidande i 
vårt samhälle där de utsatta riskerar att hamna i bl.a. ett utanförskap och på 
så sätt hamna utanför samhällets ramar. Resultatet av artiklarna, tidigare 
forskning och den egna enkätundersökningen analyserades för att sedan 
tematiseras för att få en klar bild över problemets omfattning, där 
diskriminering pga. etnicitet, kön och ålder fick stå i fokus. Slutsatsen är den 
att det pågår diskriminering på olika nivåer i våra samhällen runt om i 
världen, där man pga. etnicitet, kön och ålder diskrimineras och 
stigmatiseras. Undersökningen visar även på tydliga tecken på allvarliga 
konsekvenser för dessa individer, där de får genomlida ekonomiska 
problem, social exklusion, psykiska problem så som depression och ångest 
men även att det kan resultera i kortare levnadslängd. Resultaten tyder även 
på negativa konsekvenser för samhället i form av produktionsbortfall, då 
individer hamnar utanför arbetsmarknaden eller blir sjukskrivna vilket leder 
till minskade skatteintäkter men även högre kostnader i form av lägre 
livskvalitet. 
 
 
Nyckelord: Diskriminering, stigmatisering, negativa attityder, negativ 
särbehandling, kön, etnicitet, ålder 

 
 
 

Inledning 

Forskningen i Sverige har tenderat att vanligtvis ha fokus på kön och 

handikappsdiskriminering, men på senare år har man även, på ett politiskt plan, 

inkluderat diskriminering pga. etnicitet, ålder och sexuell läggning i debatten. Den 

svenska lagstiftningen skyddar individen mot diskriminering av alla dess former, så 

som diskriminerande beteenden pga. funktionshinder, kön, sexuell läggning och 

etnicitet. Men dessvärre pågår det inte någon betydande kartläggning av 

diskrimineringens förekomst, omfattning, dess negativa effekter och konsekvenser på 
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varken mikro- eller makronivå. Sjukvården i Sverige är uppbyggd på principen och 

människosynen att alla människor, oavsett etnicitet, kön, ålder, religion, 

funktionshinder eller klasstillhörighet, är lika värda. Det bottnar sig i tanken att alla 

människor ska kunna uppsöka vård vid behov (Wamala & Merlo & Boström & 

Hogstedt, 2006). 

Forskning visar på att den ovilja många har för att söka sjukvård för sin 

problematik bottnar sig i känslor som skam och rädsla över att bli socialt exkluderade 

vid eventuell diagnos och således bli stigmatiserade. Man skulle kunna definiera 

stigma ur tre sociala problem; exkludering eller undvikande 

beteenden(diskriminering1), bristfällig kunskap(osanning och ignorans) och negativa 

attityder (förutfattade meningar). En kombination utav dessa tre kan uttrycka sig 

starkt i form av social exkludering (Thornicroft, 2008). En följd utav social 

exkludering kan vara i form av ekonomiska konsekvenser för den utsatta individen, då 

det kan påverka individens möjligheter att få jobb. Detta drabbar i allra högsta grad 

individen i första hand men man får inte bortse från den påverkan det har på samhället 

i form av förlorad arbetskraft och förlorade skatteintäkter (Sharac & Mccrone & 

Clement & Thornicroft, 2010).  

Ett visst beteende, då även den diskriminerande och fördomsfulla biten, är inte 

något man föds in i och utvecklar till en del av sin person, utan människors beteenden 

är socialt konstruerat. Det vill säga normer skapade ur t.ex. samhälle, uppfostran, 

kultur och utbildning. Människors beteenden har många gånger påverkats av ens 

ålder, klass, kultur, sexualitet, etnicitet, vart man bor och om vad ens direkta 

omgivning tycker och tänker. Därför är det professionella förhållningssättet av största 

vikt i hjälparens bemötande med klienter, och där krävs det grundläggande kunskaper 

om normsystemens verkningar i alla sociala interaktioner. Hur bemötandet influeras 

av egna värderingar, tankar och om de psykologiska processerna bakom själva 

handlandet (Meeuwisse & Sunesson & Swärd, 2006). 

Under de senaste 20 åren har Sverige genomgått en förändring, man har gått från 

ett homogent samhälle till ett mer mångkulturellt samhälle med människor från hela 

världen (Wamala & Merlo & Boström & Hogstedt, 2006). Det mer splittrade och 

segregerade samhälle som vi idag ser kan ha sin förklaring i diskriminering och 

utanförskap, där fördomar mot utländska kulturer som anses vara omoderna och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Diskriminering - att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på något 
sätt t.ex. pga etnicitet, kön eller ålder	  
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traditionstyngda i förhållande till den västerländska kulturen växt sig starka. I allra 

högsta grad utmanar detta den professionella inställningen mellan hjälparen och 

klienten och påverkar således samtalen, empatin och samförståendet dem emellan. 

Det mångkulturella samhället ställer allt högre krav på välfärdsystemet där kraven 

sätts på att ett ömsesidigt förtroende och samverkan utvecklas mellan hjälparen och 

klienten. Detta kan vara problematiskt och svårskapat då det finns språkmässiga 

svårigheter och en skild kulturell bakgrund. Konsekvensen av detta kan bli att 

klienten blir återhållsam och reserverad och väljer då bort kontakt med olika instanser 

av välfärdssystemet (Kamali, 2002).  

Sjukvården fallerar i avseendet att ha tillräckligt med utbildad personal i dem 

etiska principerna, med stigmatisering, diskriminering samt med bristfälliga 

behandlingsplaner med felaktiga metoder och medicinering. Man menar att dagens 

sjukvård skapar hinder för att kunna erbjuda adekvat och optimal behandling 

(Thornicraft, 2008). Det är viktigt att se betydelsen av den principiella etiken som 

krävs i ett arbete med människor. Där etiken syftar på förhållningssättet och 

bemötandet mellan hjälpare och klient, det är här de etiska frågorna blir aktuella 

(Pettersson, 2009). Arbetet med människor kan definieras utifrån vissa värdegrunder 

så som solidaritet, människovärde, humanitet och mänskliga rättigheter. En hjälpares 

viktigaste dygder kan t.ex. vara ödmjukhet, medkänsla, vishet och tolerans. Här är 

hjälparens grundinställning och attityd central för bemötandet, där språkbruk, tonfall 

och kroppsspråk är viktiga för klientens livskänsla. Viktigt i bemötandet är också att 

inge en känsla av vänlighet, respekt och förståelse, då det resulterar i uppmärksamhet, 

medkänsla och mänskligt värme. Men man får inte glömma att även tröst, 

uppmuntran och stöd är av vikt. Dessa faktorer i bemötandet bidrar tillsammans till att 

man kan bibehålla men även höja en klients känsla av integritet, självbestämmande 

och att man efterlever dennes rättigheter. Bemötandet och behandlingen av klienter 

kan man se ur olika etiska synsätt, t.ex. så kan man genom konsekvensetiken skapa 

goda förutsättningar genom att tänka på hur man bemöter klienter. Om man ser det ur 

en pliktetisk synvinkel så ska man uppfylla de normer och/eller regler som en hjälpare 

bör ha (Meeuwisse & Sunesson & Swärd, 2006). Det finns även andra etiska synsätt 

som går ut på att göra gott mot andra, godhetsmaximeringsprincipen eller 

skademinimeringsprincipen som eftersträvar att man orsakar så lite lidande som det är 

möjligt för klienten. Även rättviseprincipen är viktig, som går ut på att lika ska 

behandlas lika (Petterson, 2009). 
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En undersökning som gjordes i USA visade på betydande skillnader i sjukvården 

när det kom till bemötande och behandling av individer med en annan etnicitet i 

jämförelse med den vita USA-födda befolkningen. Samtidigt menar man att man vet 

allt för lite om de faktorer som ligger bakom diskrimineringen, antagligen rör det sig 

om flera faktorer som tillsammans ligger bakom diskrimineringen. Några av dessa 

faktorer tror man kan vara diskriminerande beteenden och fördomar inom sjukvården, 

vilket då skulle bidra till reducerad vårdkvalitet eller att patienterna pga. ett 

diskriminerande och fördomsfullt bemötande drar sig från att uppsöka vård vid behov. 

Forskning visar på att det finns ett samband mellan diskriminering och motviljan att 

vid behov söka sig till sjukvården, eller att man fått sådant obehag vid ett tidigare 

sjukvårdsbesök att man inte gör några återbesök (Lauderdale & Wen & Jacobs & 

Kandula, 2007). I en annan studie undersökte man spädbarnsdödligheten hos 

amerikaner. Där fann man att spädbarnsdödligheten hos afro-amerikaner är 2.7 gånger 

högre än hos den vithyade amerikanska populationen. Detta förklarar man genom att 

afro-amerikaner systematiskt diskrimineras inom sjukvården, och att konsekvensen av 

den rasistiska behandlingen leder till kronisk stress som i sin tur kan bidra till 

komplikationer så som t.ex. graviditetskomplikationer med spädbarnsdöd som följd 

(Abrums, 2004). En del människor diskrimineras utifrån sin sexuella läggning, sitt 

biologiska kön, etnicitet, ålder, tro, utifrån psykiska attribut, sin socioekonomiska 

status eller på grund av sitt psykiska mående. Redan i ung ålder lär vi oss att dela in 

människor i olika kategorier beroende på egenskaper som man tillskriver dem, 

egenskaper som oftast får sällskap av fördomar. T.ex. delar man in människor i 

kategorier som man, kvinna, svensk och invandrare osv. Men vi nöjer oss inte här, 

utan vi tar ytterligare steg i vår kategorisering i form av att vi t.ex. kategoriserar och 

rangordnar invandrare i olika grupper beroende på vilken kultur de har eller från 

vilken världsdel de kommer ifrån. Utifrån våra kategoriseringar ser bemötandet olika 

ut beroende på vilken kategori vi valt att sätta in dem på, och allt för ofta anser vi oss 

själva höra till en kategori människor som står över alla andra. Ett sådant tänkande 

och stereotypa inställning bidrar till sociala problem, stigmatisering, diskriminering, 

splittring och ett segregerat samhälle, då vi helt enkelt inte vill godta varandra som 

jämlika (Meeuwisse & Swärd, 2002). Detta leder många gånger till ett utanförskap 

där personer som behöver hjälp inte vågar söka hjälp utan hamnar utanför samhällets 

ramar vilket i sin tur kan leda till annan social problematik och även att 
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diskriminering är en stressfaktor som påverkar folks hälsa och deras liv negativt 

(Hansson & Näslund & Rasmussen, 2010). 	  

	  

Problemformulering	  

Jag vill beröra den systematiska negativa diskrimineringen som pågår i vårt samhälle. 

Hur ett visst tänkande och synsätt gentemot vissa individer och grupper av människor 

lärs in från födseln från omgivning och skolväsende, och fortsätter sedan i omsorgen. 

Hur hjälparens fördomar tar en central roll i bemötandet av en klient och då står i 

vägen för att på riktigt se individen och på så sätt ge en adekvat vård. 

	  

Syfte och Frågeställning	  

Målet och syftet med den här undersökningen är att komma underfund med och 

undersöka om det finns upplevelser av stigma, negativa attityder och negativ 

diskriminering inom sjukvården och beröra de sociala problem som medföljer som en 

direkt konsekvens av detta. Frågställningen är; Hur stor är den upplevda negativa 

diskrimineringen, beroende på etnicitet, kön och ålder? 

 
 
Metod 
Artikelsök och litteratur 

Jag valde diskriminering som en huvudinriktning då jag känner att samhället är fullt 

av orättvisor, fördomar och diskrimineringar men även att jag tidigare skrivit en B-

uppsats om just diskriminering, så intresset för att fördjupa sig i den frågan var väldigt 

stark. Sedan att jag valde diskriminering inom vården var dels för att jag både varit 

med om det själv privat, likväl hört andra som varit med om det. Viktigt att poängtera 

är att jag endast valt att beröra negativ diskriminering och således inte positiv 

diskriminering. 

Jag började först med att försöka hitta mer forskning inom området 

diskriminering och då mer precist diskriminering i samband med sjukvård än det jag 

redan haft sen tidigare.  

Ganska tidigt märkte jag att jag inte kunde göra en databassökning bara på 

”diskriminering” då det gav alltför många träffar, utan jag var tvungen att använda 

mig utav fler sökord tillsammans. Då gjordes en tankekarta för att på så vis få fram 

fler ord som kan tänkas vara relevanta och som jag sedan skulle kunna söka på i olika 
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kombinationer och öka antalet relevanta träffar för mitt arbete. Databaser som jag 

använde mig utan var BTJ Academic search elite, Psycinfo och Proquest social 

science. Den mest framgångsrika databasen för mitt arbete var Proquest. 

Jag visste att för att få några relevanta och bra träffar så var jag tvungen att söka 

på engelska ord, då jag sen tidigare vet att det finns ett större antal engelska artiklar 

om man jämför med svenska, även om det är svenska så skrivs många på engelska. 

Sökord som användes var discrimination, etnicity, gender, age, immigrants och 

healthcare i olika kombinationer. Detta gav bra resultat och vid en första titt så hade 

jag ganska snabbt hittat en mängd användbara artiklar. Nu började jag fundera över 

hur jag ville att mitt arbete skulle se ut och hur dess tema skall se ut, och började då 

granska hur artiklarna var formade och vilken inriktning de hade. Jag ville att mitt 

arbete skulle skrivas ur olika diskriminerande infallsvinklar dvs. diskriminering, 

negativa attityder och stigma pga. etnicitet, kön och ålder men även belysa 

konsekvenserna av diskrimineringen, negativa attityder och stigmatisering. Målet var 

att artiklarna skulle ha två gemensamma faktorer, nämligen sjukvård och 

diskriminering oavsett land.  

Jag letade även efter relevant litteratur som skulle få utgöra stöd för artiklarna. 

Ganska snabbt märkte jag att det finns mycket litteratur som har med diskriminering, 

genus, etnicitet och etiska förhållningssätt osv. att göra. Jag valde då att återgå till 

sådan litteratur som jag redan läst och känner mig hemma med, så det blev att leta 

bland tidigare kurslitteratur vi haft.  

Vid det här laget hade jag valt ut ett antal artiklar och alla mina böcker som var 

relevanta till den uppmålade bild jag hade över mitt arbete. Nu började 

läsningsperioden, artiklar och böcker lästes igenom för att sedan sorteras i olika 

högar. Högarna fick symbolisera den röda tråd jag ville hålla i arbetet. Tanken var att 

de olika högarna skulle få utgöra en början, en mitt och ett slut på arbetet, dvs. 

problemområdet, olika former av diskriminering inom vården och tillslut dess 

konsekvenser.  
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Enkätundersökningen 

För att få svar på mina frågeställningar och mitt problemområde så valde jag att 

använda en kvantitativ ansats där det empiriska materialet samlades in genom en 

enkätundersökning och tidigare vetenskaplig forskning, anledningen till det var att jag 

på så sätt kunde nå ut till en så stor grupp som möjligt medan t.ex. intervjuer är mer 

tidskrävande. Men även att diskriminerings- och stigmatiseringsfrågor kan vara 

känsligt att prata om, men med enkätundersökningar så kan man förbli anonym och 

kanske då ökar reliabiliteten och tillförlitligheten i svaren. Ytterligare fördel och 

bidragande faktor för en större och reell helhetsbild på problematiken är att samma 

frågor ställs till alla respondenter. Till min hjälp gjorde jag en enkät med 17 frågor 

som berör upplevd diskriminering, både mot den egna personen och mot andra, men 

även frågor som rör vårdkvaliteten pga. diskriminering och individers benägenhet att 

uppsöka vård igen efter upplevd diskriminering, beroende på etnicitet, kön och ålder 

när man varit i kontakt med sjukvården (se Appendix). Den kvantitativa metoden 

valdes således för att på så vis få fram statistik, att kunna räkna och mäta den 

upplevda diskrimineringen, negativa attityderna och stigmatiseringen, men även på att 

få statistik på vad konsekvenserna kan vara t.ex. ovilja att förskaffa sig vård vid 

besvär. 

Med min enkätundersökning kunde jag nå tillräckligt många för att få tillräckligt 

med power till ett resultat. Jag valde att dela ut min enkät på Mittuniversitetet 

östersunds campus, där jag enkelt kunde nå ut till många människor samlade på en 

och samma plats. Detta gav mig en chans att informera respondenterna fler i taget om 

min undersökning och även att de i sin tur kunde fråga mig eventuella frågor som dök 

upp angående enkäten. Jag gjorde med andra ord ett bekvämlighetsurval. Detta urval 

var det enda rimliga med de begränsade resurser av tid och material som fanns. 

Respondenterna var således populationen studenter och inom ålderspannet 19-52. 

Enkät är ett mer tidseffektivt sätt jämfört med intervju och dessutom når man fler 

personer. Nackdelen kan vara ett större bortfall och sämre nyansering av svaren men 

jag förbättrade de faktorerna genom att vara på plats och därmed minska bortfallet 

helt genom att presentera undersökningen samt svara på eventuella frågor.  

I samråd med min handledare kom vi överens om att jag skulle försöka få minst 

40stycken respondenter med tanke på det tidskrävande arbetet med att koda och läsa 

in datamaterialet.  
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Enkäten utformades utifrån de problemområden jag valt, upplevd diskriminering 

pga. etnicitet, kön och ålder. Respondenterna fick bedöma hur de t.ex. blivit bemötta 

eller hur deras upplevelser har varit när de varit i kontakt med sjukvården, men även 

frågor om hur villig man är att vid besvär ta kontakt med sjukvården igen, efter att 

eventuellt upplevt sig diskriminerad från sjukvården tidigare. När enkäten utformades 

var det av vikt att frågorna ska ha ett lättförståeligt språk, dvs. lätta att förstå för 

respondenten men även lätta att senare koda in i SPSS. I och med att problemområdet 

handlar om diskriminering inom tre olika kategorier så blev det sammanlagt 17 

frågor, där samtliga tre kategorier etnicitet, kön och ålder hade liknande frågor riktat 

för just den typen av diskriminering. För enkelhetens skull och pga. av begränsad tid 

så valdes slutna frågor med två fasta svarsalternativ, ”Ja” och ”Nej”.  Vid 

sammanställning så upptäcktes ett behov av ett tredje svarsalternativ ”Vet ej”, för de 

respondenter som helt enkelt inte kunde svara på frågan. 

Först skapades ett utkast som tilldelad handledare läste och gav feedback på. 

Sedan förfinades enkäten och skrevs ut i några få enkäter och en pilotstudie gjordes. 

Detta för att få en så tydlig och begriplig enkät som möjligt. 

Ett ”problem” som jag mötte var att antalet ”icke svenskar”, de respondenterna 

vars föräldrar har en utländsk härkomst, var få i jämförelse med antalet respondenter 

med svenskt ursprung. Detta tänkte jag skulle påverka mitt resultat i 

etnicitetsfrågorna. Men genom att sätta resultatet i procentform så kunde en 

jämförelse ändå göras angående upplevd diskriminering mellan svenskar och ”icke 

svenskar” i form av etnicitet.  

 

Forskningsetiska principer 

I enkätundersökningen togs det hänsyn till forskningsetiska principer vad gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Detta innebär att jag vid min undersökning dels hade skriftlig information om 

uppgifterna i enkäten och dess syfte men att jag även berättade det i tal. Vidare 

informerades respondenterna även om var och hur materialet kommer användas samt 

hur det kommer att presenteras. Jag informerade även om vem jag var, vilket program 

jag studerar och vilket universitet jag kommer ifrån. Jag informerade även 

respondenterna om att deltagandet i undersökningarna är frivilligt och att de kunde 

tacka nej eller avbryta sitt deltagande när de så ville. Respondenterna informerades 

även om sin anonymitet och att materialet endast kommer användas av mig och i min 
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c-uppsats om upplevd diskriminering, negativ särbehandling och stigmatisering i 

sjukvården. I och med att undersökningen gjordes på universitetsmiljö så var alla 

respondenter över 15 år och således behövdes inga vårdnadshavare kontaktas för 

samtycke.  

 
 
Resultat 
Tidigare forskning 

Tidigare studier som gjorts inom området diskriminering, negativa attityder och 

stigma inom sjukvården under perioden 2003 till 2010, visar på att diskriminering 

förekommer och beskriver hur diskrimineringen tar form, dess orsaker och att dess 

konsekvenser mynnar ut bl.a. i form utav social exkludering, ekonomiska 

konsekvenser men även att det kan mynna ut i andra sociala och hälsoproblem. 

Den svenska forskningen inom diskriminering behandlar i störst utsträckning kön 

och handikappsdiskriminering, även om debatten på den politiska arenan berör, i stor 

utsträckning, diskriminering pga. etnicitet, sexuell läggning och ålder (Wamala & 

Merlo & Boström & Hogstedt, 2006).  

En svensk undersökning som presenterades 2006, baserades på 

folkhälsoinstitutets undersökning som gjordes under en period på 3 månader under 

våren 2004 med 33 328 slumpmässigt valda individer om folkhälsan i Sverige, visade 

tecken på att fler kvinnor är män tenderade att avstå från sjukvård pga. den 

diskriminering de utsattes för. Undersökningen visade på att fler kvinnor än män 

diskriminerades pga. sitt kön medan män i större utsträckning rapporterade om 

diskriminering pga. etnicitet. Undersökningen visade således på att det finns ett 

samband mellan upplevd diskriminering, etnicitet, kön och ålder. Sammanfattningsvis 

kan man tolka resultatet på så vis att upplevd diskriminering, oavsett om det är pga. 

etnicitet, kön och ålder, kan förknippas med benägenheten att avstå från att söka hjälp 

från sjukvården. Vidare menar man att det mål Sverige har avsatt i sin lagstiftning, 

vård på lika villkor för alla, inte kan uppnås utan särskilda samhälleliga kampanjer för 

att bekämpa diskrimineringen och stigmatiseringen inom sjukvården men även på alla 

plan i samhället (Wamala & Merlo & Boström & Hogstedt, 2006). 

En annan undersökning, gjord i USA, visar på skillnader i vårdpersonalens 

beteenden i bemötandet av patienter pga. etnicitet. Rapporten visar att möjliga 

faktorer för ett sådant beteende troligtvis har flera bakomliggande faktorer men att en 
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möjlig faktor tros vara fördomar som resulterar i ett diskriminerande beteende inom 

sjukvården, vilket i rapportens mening bidrar till minskad vårdkvalitet eller att 

patienten på grund av ett sådant diskriminerande bemötande drar sig från att uppsöka 

vård vid behov. Att individer som upplevt sig diskriminerade får en motvilja och ett 

sådant obehag att de väljer bort att ta kontakt med sjukvården även om behovet finns. 

Undersökningen som tog sitt datamaterial från California Health Interview Survey 

(CHIS), CHIS är en telefonundersökning som gjordes på 42 000 slumpmässigt valda 

personer, visade på att latinos, afro-amerikaner och ursprungsbefolkning har en viss 

tendens att i större omfattning, än den vita amerikanska populationen, rapportera om 

diskriminerande beteenden inom sjukvården. Undersökningen påpekar dock att det 

endast handlar om ett fåtal invånare från varje etnisk grupp (4 - 7 %) som rapporterar 

om diskriminering inom sjukvården (Lauderdale & Wen & Jacobs & Kandula, 2007).	  

I en annan amerikansk studie som gjordes i Washington påvisades att afro-

amerikaner får annorlunda behandlingar i sjukvården än andra amerikaner oavsett 

deras sjukförsäkring eller ekonomiska förutsättning, och att det oftast är vårdgivarna 

som står för diskrimineringen. Samtidigt konstaterade man i studien att 

spädbarnsdödligheten är hela 2.7 gånger så hög hos afro-amerikaner än hos den vita 

amerikanska populationen. Detta påstår man är på grund av den stress som de svarta 

kvinnorna utsätts för i direkt konsekvens av den rasistiska diskriminering de får utstå. 

I undersökningen, där feministisk metodologi användes för att analysera hur svarta 

kvinnor upplever och tacklar den rasism och diskriminering de får uppleva från 

sjukvården, hittade man att den utbredda diskrimineringen mot fattiga afro-

amerikaner inom den amerikanska sjukvården ger upphov till stressfaktorer som 

bidrar till diverse sociala och hälsoproblem t.ex. spädbarnsdöd. Man menar för övrigt 

att det västerländska vita sjukvårdssystemet diskriminerar och utesluter afro-

amerikaner ur en stereotypsbild där de anses vara fattiga och utesluts som ”dem 

andra” för att spä på ”vi och dem” känslan (Abrums, 2004). 

I en ganska ny svensk studie med data från ULF (Undersökningar av 

Levnadsförhållanden) där 81 638 individer intervjuades mellan åren 1996-2004, drog 

man konklusionen att överviktiga kvinnor i större utsträckning, ca tre gånger så 

mycket, diskrimineras än överviktiga män trots att de inte är lika överviktiga som 

männen. Man diskuterar att en bidragande faktor till detta är det västerländska idealet 

om hur en kvinnokropp ska se ut. Samtidigt menar man att det behövs mer och större 

forskning för att på riktigt kunna ta reda på om kön är en faktor när det kommer till 
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diskriminering inom sjukvården, och då främst för överviktiga. Studien menar även 

att det är viktigt att ta hänsyn till att diskriminering kan förknippas med psykiska 

problem som depression, ångest och låg självkänsla, och att detta då kan påverka 

människors uppfattning om den upplevda diskrimineringen (Hansson & Näslund & 

Rasmussen, 2010).	  

I en intressant artikel, som analyserade relevant litteratur, tar man sig an 

påståendet att sjukvårdspersonal anses av patienter att vara dem som framförallt 

bidrar till stigmatisering och diskriminering mot patienter. Analysen visade på att det 

finns en sanning bakom påståendena, att vårdpersonalen spelar en avgörande roll i 

den upplevda diskrimineringen och stigmatiseringen. Undersökningen fastställde att 

vårdpersonal håller negativa attityder av rädsla, skuldbelägger, särbehandlar och 

diskriminerar patienter vilket resulterar i sämre vård (Ross & Goldner, 2009). 

 

Min undersökning  

Undersökningen gjordes i enkätform under hösten 2012 i Östersund för att undersöka 

om det finns upplevelser utav diskriminering eller negativa särbehandlingar inom den 

svenska sjukvården pga. etnicitet, kön och ålder. Undersökningen omfattade 46 

respondenter där 26 var kvinnor och 20 var män. Respondenternas ålder sträcker sig 

från 19 till 52 år med en medelålder på 26 år. 37 av respondenterna svarade Sverige 

på frågan om vilket land de är födda i, vilket ger resultatet att 9 av det totala antalet 

respondenter är födda utomlands. 

 

Etnicitet 

Om man ser till resultatet så kan man se att av 36 svenskfödda respondenter så 

upplever tio att det är ett vanligt förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. 

etnisk bakgrund. I gruppen utlandsfödda så är det fem av totalt nio som tycker att det 

är ett vanligt förekommande problem (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Diskriminering eller negativ särbehandling pga. etnisk bakgrund. 

Upplever du att det är ett vanligt 

förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal 

diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. etnisk 

bakgrund? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 10 26 36 

Sverige 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersona

l diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

etnisk bakgrund? 

66,7% 86,7% 80,0% 

Count 5 4 9 
Ursprung 

Annat 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersona

l diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

etnisk bakgrund? 

33,3% 13,3% 20,0% 

Count 15 30 45 

Total 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersona

l diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

etnisk bakgrund? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

På frågan om man själv blivit utsatt för diskriminering eller negativ särbehandling 

pga. sin egna etniska bakgrund svarar endast en person, av 36, med svensk etnicitet att 

denne har upplevt att hon/han blivit diskriminerad pga. sin etniska bakgrund. I 

förhållande till tre personer, av nio stycken, med annan etnisk bakgrund än den 

svenska som upplevt att de blivit utsatta för diskriminering eller negativt 
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särbehandlade pga. sin etniska bakgrund. Med andra ord anser endast 2 % av de med 

svensk etnicitet att de drabbats utav diskriminering eller negativt särbehandlade pga. 

sin etnicitet medan hela 33 %, av nio, utav de med annan etnisk bakgrund än den 

svenska anser att de blivit utsatta för diskriminerande beteenden eller negativt 

särbehandlade (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Självupplevd diskriminering eller negativ särbehandling pga. etnisk bakgrund. 

Upplever du att du själv någon gång 

blivit diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonalen 

pga. din etniska bakgrund? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 1 36 37 

Sverige 

Upplever du att du själv någon 

gång blivit diskriminerad eller 

negativt särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonal

en pga. din etniska bakgrund? 

25,0% 85,7% 80,4% 

Count 3 6 9 
Ursprung 

Annat 

Upplever du att du själv någon 

gång blivit diskriminerad eller 

negativt särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonal

en pga. din etniska bakgrund? 

75,0% 14,3% 19,6% 

Count 4 42 46 

Total 

Upplever du att du själv någon 

gång blivit diskriminerad eller 

negativt särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonal

en pga. din etniska bakgrund? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabellen nedan visar på att två av tre respondenter, med utländsk bakgrund, svarade ja 

på frågan om de anser att det diskriminerande bemötandet de utsatts för vid tidigare 

kontakt med sjukvården har påverkat deras benägenhet att uppsöka sjukvård igen (se 

Tabell 3). 
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Tabell 3. Påverkad benägenhet att uppsöka sjukvård igen pga. etnisk diskriminering. 

Om Ja på fråga 7, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 0 1 1 

Sverige 
Om Ja på fråga 7, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

0,0% 50,0% 25,0% 

Count 2 1 3 
Ursprung 

Annat 
Om Ja på fråga 7, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

100,0% 50,0% 75,0% 

Count 2 2 4 

Total 
Om Ja på fråga 7, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Man skulle kunna tolka resultatet så att det finns en medvetenhet i samhället att det 

förekommer diskriminering inom sjukvården pga. etnicitet. Att de med svensk 

etnicitet inte drabbas utav diskriminering och negativa särbehandlingar just för att 

dem är svenskar medan individer med utländsk bakgrund i större utsträckning utsätts 

för diskriminerande handlingar och negativa särbehandlingar. Detta resulterar även i 

att färre gärna vill ta kontakt med sjukvården igen just pga. att de mötts av 

diskriminering eller negativa särbehandlingar pga. deras etniska bakgrund. 

 

Kön 

I frågan om man upplever att det är ett vanligt förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. 

kön kan vi se att nio kvinnor av totalt 26 kvinnor anser att diskriminering och 

negativa särbehandlingar pga. kön förekommer. Samtidigt tycker sju, utav totalt 18 

män, också att det förekommer. Om vi ser till procenten så kan vi se att 34 % kvinnor 

respektive 38 % av männen, som svarat på enkäten, anser att diskriminering och 

negativa särbehandlingar förekommer pga. kön (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Diskriminering eller negativ särbehandling pga. kön. 

Upplever du att det är ett vanligt 

förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal 

diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. kön? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 9 17 26 

Kvinna 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal 

diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

kön? 

56,2% 60,7% 59,1% 

Count 7 11 18 
Kön 

man 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal 

diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

kön? 

43,8% 39,3% 40,9% 

Count 16 28 44 

Total 

Upplever du att det är ett 

vanligt förekommande 

problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal 

diskriminerar eller negativt 

särbehandlar individer pga. 

kön? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

I frågan upplever du att du själv någon gång blivit diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av sjukvården/sjukvårdspersonalen pga. ditt kön så svarar sex, dvs. 23 

% av de kvinnliga respondenterna att det upplever att de blivit diskriminerade eller 

negativt särbehandlade pga. sitt kön. På samma fråga svarar tre, dvs. 15 % av männen 

att de anser att de blivit diskriminerade eller negativt särbehandlade pga. sitt kön (se 

Tabell 5). 
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Tabell 5. Självupplevd diskriminering eller negativ särbehandling pga. kön. 

Upplever du att du själv någon 

gång blivit diskriminerad eller 

negativt särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonalen 

pga. ditt kön? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 6 20 26 

Kvinna 

Upplever du att du själv 

någon gång blivit 

diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdsperson

alen pga. ditt kön? 

66,7% 54,1% 56,5% 

Count 3 17 20 
Kön 

man 

Upplever du att du själv 

någon gång blivit 

diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdsperson

alen pga. ditt kön? 

33,3% 45,9% 43,5% 

Count 9 37 46 

Total 

Upplever du att du själv 

någon gång blivit 

diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdsperson

alen pga. ditt kön? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

I tabell 6 nedan kan vi se att fem, 83 %, kvinnliga respondenter, utav sex stycken som 

svarat på den frågan, att de anser att diskrimineringen eller den negativa 

särbehandlingen de utsatts för har påverkat vilken grad de fått hjälp eller vård. 
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Tabell 6. Påverkad vårdkvalitet pga. könsdiskriminering. 

Om Ja på fråga 11, tror du att det 

har påverkat i vilken grad du har 

fått hjälp eller vård? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 5 1 6 

Kvinna 
Om Ja på fråga 11, tror du 

att det har påverkat i vilken 

grad du har fått hjälp eller 

vård? 

83,3% 33,3% 66,7% 

Count 1 2 3 
Kön 

man 
Om Ja på fråga 11, tror du 

att det har påverkat i vilken 

grad du har fått hjälp eller 

vård? 

16,7% 66,7% 33,3% 

Count 6 3 9 

Total 

Om Ja på fråga 11, tror du 

att det har påverkat i vilken 

grad du har fått hjälp eller 

vård? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt så menar tre av sex kvinnor(50 %), som svarat på den frågan, att 

diskrimineringen eller den negativa särbehandlingen pga. kön påverkat deras 

benägenhet att uppsöka sjukvård igen. En av tre män(33 %) som svarat på den frågan 

anser sig också ha påverkad benägenhet att uppsöka sjukvård igen efter att de utsatts 

för diskriminering eller negativ särbehandling (se Tabell 7).  
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Tabell 7. Påverkad benägenhet att uppsöka sjukvård igen pga. kön. 

Om Ja på fråga 11, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

 

Ja Nej 

Total 

Count 3 3 6 

Kvinna 
Om Ja på fråga 11, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

75,0% 60,0% 66,7% 

Count 1 2 3 
Kön 

man 
Om Ja på fråga 11, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

25,0% 40,0% 33,3% 

Count 4 5 9 

Total 
Om Ja på fråga 11, har det 

påverkat din benägenhet att 

uppsöka sjukvård igen? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Här skulle man också kunna tolka resultaten som att det finns en viss medvetenhet om 

att det förekommer diskriminering och negativa särbehandlingar pga. kön i den 

svenska sjukvården. Man skulle kunna tolka att medvetenhetsgraden om 

problematiken är relativt jämnt fördelat mellan män och kvinnor, 34 % kvinnor och 

38 % män. Samtidigt så skulle vi kunna tolka att kvinnor i större utsträckning, i 

jämförelse med män, utsätts för diskriminering och negativ särbehandling pga. sitt 

kön. Då 23 % av kvinnorna anser sig blivit diskriminerade eller negativt särbehandlad 

pga. sitt kön i jämförelse med 15 % män som anses sig blivit det. Här anser en 

betydande stor del utav kvinnorna, som svarat ja på frågan om de anser sig blivit 

diskriminerade eller negativt särbehandlade pga. kön, att de tror att det de utsatts för 

påverkat i vilken grad de fått hjälp eller vård. Detta resulterar även i att färre känner 

sig benägna att ta kontakt med sjukvården igen just pga. att de mötts utav 

diskriminering eller negativa särbehandlingar pga. deras kön. 
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Ålder 

Om vi ser till resultaten från frågorna som berörde ålder så kan vi se att av 46 

respondenter anser 25, 54 %, att det är ett vanligt förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. 

ålder (se Tabell 8). 

 

Tabell 8. Diskriminering eller negativ särbehandling pga. ålder. 

Upplever du att det är ett vanligt förekommande problem att 

sjukvården/sjukvårdspersonal diskriminerar eller negativt särbehandlar 

individer pga. ålder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Ja 25 54,3 54,3 54,3 

Nej 21 45,7 45,7 100,0 Valid 

Total 46 100,0 100,0  
 

 

I tabellen 9 nedan kan vi se att 16, 34 %, respondenter utav 46 anser att de själva 

någon gång blivit diskriminerade eller negativt särbehandlad av 

sjukvården/sjukvårdspersonal pga. sin ålder (se Tabell 9). 

 

Tabell 9. Självupplevd diskriminering eller negativ särbehandling pga. ålder. 

Upplever du att du själv någon gång blivit diskriminerad eller negativt 

särbehandlad av sjukvården/sjukvårdspersonalen pga. din ålder? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Ja 16 34,8 34,8 34,8 

Nej 30 65,2 65,2 100,0 Valid 

Total 46 100,0 100,0  
 

 

Vi kan även se att av 16 som svarat på frågorna om de tror att den diskriminering eller 

negativa särbehandling de utsatts för påverkat i vilken grad de fått hjälp eller vård (se 

Tabell 10) samt om de tror att den diskriminering eller negativa särbehandling de 

utsatts för påverkar deras benägenhet att uppsöka sjukvård igen, så har 50 % svarat ja 

(se Tabell 11) 
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Tabell 10. Påverkad vårdkvalitet pga. åldersdiskriminering. 

Om Ja på fråga 15, tror du att det har påverkat i vilken grad du har fått hjälp 

eller vård? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Ja 8 17,4 50,0 50,0 

Nej 8 17,4 50,0 100,0 Valid 

Total 16 34,8 100,0  
Missing Ej svarat 30 65,2   
Total 46 100,0   

 

 

Tabell 11. Påverkad benägenhet att uppsöka sjukvård igen pga. ålder. 

Om Ja på fråga 15, har det påverkat din benägenhet att uppsöka sjukvård igen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Ja 8 17,4 50,0 50,0 

Nej 8 17,4 50,0 100,0 Valid 

Total 16 34,8 100,0  
Missing Ej svarat 30 65,2   
Total 46 100,0   

 

 

Av resultatet i tabell 11 ovan skulle man kunna dra slutsatser om att medvetenheten 

kring diskriminering eller negativa särbehandlingar pga. ålder är väldigt hög då mer 

än hälften av respondenterna svarat ja på frågan om de upplever att 

åldersdiskriminering förekommer. En betydande del har även svarat ja på att de själva 

blivit utsatta för åldersdiskriminering. Och hela 50 % av dem som anser sig upplevt 

att de blivit diskriminerade eller negativt särbehandlade pga. ålder tror att det har 

påverkat den vård och hjälp de fått och således påverkat deras benägenhet att återigen 

söka hjälp från sjukvården. 
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Diskussion 
 
De artiklar och tidigare forskning som jag undersökt har samliga kunnat påvisa att 

diskriminering, negativa attityder och stigmatisering förekommer på olika nivåer, 

oavsett vilket land man bor i. Även om man kan konstatera att, svagheten i, min 

enkätundersökning är i en alldeles för liten skala för att kunna generalisera och 

använda det som tillförlitlig empiri för den breda massan så erbjuder den ändå en 

tolkningsram som tyder på att det förekommer olika upplevda former av 

diskriminering, negativa attityder och då eventuell stigmatisering beroende på 

etnicitet, kön och ålder i det svenska samhället. Och således blir ”styrkan” i mitt 

resultat att när man jämför med tidigare forskning så kan man hitta att mitt resultat är 

i samklang med tidigare forskning. 

Utifrån enkätundersökningen skulle man kunna tolka resultatet så, att det finns en 

medvetenhet bland människor att det förekommer diskriminering och negativa 

särbehandlingar inom sjukvården pga. etnicitet, kön och ålder. Man kan vidare tolka 

att de med svensk etnicitet, till skillnad från invandrare, inte drabbas i lika stor 

utsträckning pga. att de just är svenskar. Detta förekommer även i tidigare forskning 

som jag berört, där vita amerikaner inte drabbas i lika stor utsträckning utav 

diskriminering i jämförelse med invandrare. Vi kan även tolka, utifrån enkäten, att 

fler kvinnor än män utsätts för diskriminerande handlingar pga. sitt kön. Även detta 

förekommer i tidigare undersökning där man sett tendenser att kvinnor utsätts, i högre 

grad, för diskriminering än män. I min enkätundersökning kan vi vidare se att 

diskriminering och negativa attityder pga. etnicitet, kön och ålder många gånger 

resulterar i konsekvenser som att den diskriminerade individen tycker att dessa 

handlingar har påverkat den vård och hjälp de fått och således påverkat deras 

benägenhet att återigen söka hjälp från sjukvården. Tidigare forskning påvisar även 

här att följden utav diskriminering kan bli att man drar sig från att uppsöka sjukvården 

vid behov. Vilket kan resultera i social exkludering, ekonomiska svårigheter osv.  

Det skulle vara intressant att göra en djupare och bredare undersökning och 

analysera materialet med ett intersektionellt perspektiv, genom att se på hur utsatt 

man är om man besitter fler av faktorerna etnicitet, kön och ålder. T.ex. undersöka hur 

en äldre invandrarkvinna eller en yngre invandrar kille blir bemötta inom sjukvården. 

En del forskning jag tagit upp gör just detta men större fokus på ett intersektionellt 

perspektiv behövs, där etnicitet, kön, klass och ålder tillsammans interagerar och 
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påverkar graden av diskriminering. Inom ett intersektionellt perspektiv är det viktigt 

att initialt gå in med att diskriminering förekommer och faktiskt är ett verktyg för 

makstrukturer och där olika former utav diskriminering interagerar och reellt 

förstärker varandra. På så sätt skulle man kunna synliggöra hur maktstrukturer är 

sammanflätade på olika nivåer, även på en politisk nivå.  

Jag tror, som några av artiklarna anmärker, att det är samhällets uppgift att ta itu 

med diskrimineringar. Att alla gemensamt verkar för ett mer öppet och sympatiskt 

samhälle där vi tillsammans lyfter fram diskriminering, negativa attityder och 

stigmatisering och dess följder till ytan, detta för att kunna erbjuda riktig och adekvat 

sjukvård till alla. Jag tror starkt på att mycket av dagens diskriminering kan 

förebyggas genom att utbilda allmänheten. Kampanjer som motverkar 

diskrimineringar, fördomar, negativa attityder osv. Men även att man inom 

utbildningar och på arbetsplatser, utbildar och jobbar bort fördomar och förutfattade 

meningar. Här aktualiseras vikten utav socialt arbete, där socionomer kan utgöra 

spjutspetsen för den kompetens som behövs i att belysa den sociala orättvisa som 

råder pga. diskriminering men även att socionomer tack vare sin breda och gedigna 

utbildning innehar de verktyg som behövs för att på riktigt motverka diskriminerande 

mönster inom samhället och då även inom sjukvården där t.ex. vårdkuratorer kan ta 

en centralroll. Kuratorerna kan även jobba för att öka medvetenheten bland 

vårdpersonal för att på så vis minska fördomar och således minska stigmatiseringen 

av individer med viss problematik, men även jobba med patienter som upplever sig 

negativt diskriminerade, negativt särbehandlade och/eller stigmatiserade. Som 

vårdkurator har du goda förutsättningar att kunna påverkar resterande personal på 

arbetsplatsen då de ofta jobbar i team med andra, där skulle man kunna göra de etiska 

riktlinjerna synliga och lyfta fram vikten av ett fördomsfritt bemötande. Forskning 

visar på att sjukvården är skyldiga till diskriminering och stigmatisering. Man skulle 

till exempel kunna belysa vikten av det etiska i vårdyrket och punktutbilda om 

etnicitet, kön och ålder med fokus på social rättvisa och mänskliga rättigheter. Både 

intressant och nödvändigt skulle vara att först göra en undersökning om fördomar, hur 

djupa dom är och var de kommer ifrån. På så sätt skulle vi tidigt kunna motverka, 

hantera och skapa verktyg för att tackla dem. Förutom den uppenbara ojämlikhet och 

diskriminering som förekommer inom vården så är det även kostsamt för samhället. 

Diskriminerande beteenden kan leda till uteblivna intäkter då man pga. utebliven 

sjukvård riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, i längre sjukskrivningar, 
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dödlighet och slutenvård(då man pga. diskriminering och stigmatisering inte tar itu 

med sjukdomsbilden på riktigt). I slutändan står samhället som förlorare, då 

sjukvårdskostnader går i taket men även de stora kostnaderna i form av 

produktionsbortfall men även kostnader för lägre livskvalitet. Inom socialt arbete 

skulle vi kunna ta en mer förebyggande roll, där man aktivt jobbar inom sjukvården 

för att minska den upplevda diskrimineringen, negativa attityderna och 

stigmatiseringen för att då kunna, längre fram i ledet, påverka antalet bortfall från 

arbetsmarknaden. Kanske det finns ett behov av en ny tjänst och ett större 

engagemang från socialt arbete inom sjukvården, där t.ex. socionomer kan ta den 

ledande rollen med sin spetskompetens. 

Jag tycker att det är viktigt att poängtera att negativa attityder och förutfattade 

meningar inte behöver resultera i ett diskriminerande beteende. 

En intressant tanke med min undersökning är att den gjordes på ett 

universitetsområde vid ett universitet där många utbildar sig inom just vårdyrken, 

vilket medförde att respondenterna alla var studenter. Min tanke i efterhand är om 

medvetenhetsgraden om diskriminering och stigmatisering i samhället är större bland 

dessa individer än om man skulle fråga gemene man ute på stan. Jag tänker att ett 

universitet med den profil som Mittuniversitetet har är väldigt mån om att strukturen 

kring utbildningarna efterlevs och här anser jag att man är duktig på att beröra frågor 

kring etnicitet, kön och ålder. Om den här högre medvetenheten existerar, så kan jag 

inte bortse från att det kan ha påverkat det resultat jag fått.	  
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Summary

Discrimination, stigma and negative attitudes - in health care 
 

Does people experience that they are being discriminated against, disfavoured or 

stigmatized in health care because of their ethnicity, gender or age? In which 

ways does discrimination take form and what is the consequence from such 

behaviour? How extensive is the discrimination if you take account for ethnicity, 

gender and age? These are important questions that still haven’t gotten the 

attention they deserve despite all the discriminating acts committed throughout 

our societies all over the world.  

There is insufficient research on the extent of discrimination, its 

consequences and its impact on peoples lives, but also the consequences for the 

society in its whole. Discrimination, negative attitudes and stigma causes major 

problems in our society, it can lead to alienation and suffering. The goal of this 

study is to try to get a bigger picture of the problem, but also to figure out if the 

public is aware of the extent of discrimination and its consequences. The aim of 

this article is also to bring the subject and the issues up to discussion.  

The analysis consists mainly out of previous research, but also on a minor 

survey that tries to map experiences of discriminatory acts against others and self 

because of their ethnicity, gender and age. The results show that there are various 

levels of discrimination in our society. Where individuals are systematically 

discriminated against, because of race, gender and age. The results also indicate 

severe consequences for those people who are affected; economic problems, 

social exclusion, mental health problems such as depression and anxiety, but also 

that it can result in a shorter lifespan. The results also suggest a negative impact 

on society in terms of lost production, when individuals fall outside the working 

community it results in lower tax revenues but also higher costs in terms of 

reduced quality of life.  
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APPENDIX 
 

 

 
 
 
INFO 
Mitt namn är Arash Mansourian och jag studerar 5:e terminen på Socionomprogrammet på 
Mittuniversitetet. Syftet med denna enkät är att undersöka upplevelser kring bemötandet du fått 
i ditt möte med sjukvården/sjukvårdspersonal. Enkäten innehåller 17 stycken ja/nej-frågor. Som 
respondent förblir du anonym. Det sammanfattade resultatet av samtliga enkäter kommer 
senare att redovisas i en c-uppsats om bemötande inom sjukvården.  
 
Bakgrundsfrågor 
 
Fråga 1 
Kön: Kvinna  Man  
 
Fråga 2 
Ålder______ 
 
ETNICITET 
 
Fråga 3 
Vilket land är du född i?  
Sverige  Annat  
 
Fråga 4 
Vilket land är din mamma född i?  
Sverige  Annat  
 
Fråga 5 
Vilket land är din pappa född i?  
Sverige  Annat  
 
Fråga 6 
Upplever du att det är ett vanligt förekommande problem att sjukvården/sjukvårdspersonal 
diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. etnisk bakgrund? 
Ja  Nej  

 
Fråga 7 
Upplever du att du själv någon gång blivit diskriminerad eller negativt särbehandlad av 
sjukvården/sjukvårdspersonal pga. din etniska bakgrund? 
Ja  Nej  
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Fråga 8 
Om Ja på fråga 7, tror du att det har påverkat i vilken grad du har fått hjälp eller vård? 
Ja  Nej  
 
Fråga 9 
Om Ja på fråga 7, har det påverkat din benägenhet att uppsöka sjukvård igen? 
Ja  Nej  
 
KÖN 
 
Fråga 10 
Upplever du att det är ett vanligt förekommande problem att sjukvården/sjukvårdspersonal 
diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. kön? 
Ja  Nej  
 
Fråga 11 
Upplever du att du själv någon gång blivit diskriminerad eller negativt särbehandlad av 
sjukvården/sjukvårdspersonal pga. ditt kön? 
Ja  Nej  
 
Fråga 12 
Om Ja på fråga 11, tror du att det har påverkat i vilken grad du har fått hjälp eller vård? 
Ja  Nej  
 
Fråga 13 
Om Ja på fråga 11, har det påverkat din benägenhet att uppsöka sjukvård igen? 
Ja  Nej  
 
ÅLDER 
 
Fråga 14 
Upplever du att det är ett vanligt förekommande problem att sjukvården/sjukvårdspersonal 
diskriminerar eller negativt särbehandlar individer pga. ålder? 
Ja  Nej  
 
Fråga 15 
Upplever du att du själv någon gång blivit diskriminerad eller negativt särbehandlad av 
sjukvården/sjukvårdspersonal pga. din ålder? 
Ja  Nej  
 
Fråga 16 
Om Ja på fråga 15, tror du att det har påverkat i vilken grad du har fått hjälp eller vård? 
Ja  Nej  
 
Fråga 17 
Om Ja på fråga 15, har det påverkat din benägenhet att uppsöka sjukvård igen? 
Ja  Nej  


