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Abstract 

In this study, five young and highly educated individuals' perceived ethnic discrimination at 

their respective workplaces, has been examined. Furthermore, the individuals' reactions and 

actions, as well as their perception of their colleague’s behavior during the discrimination 

situations, have been examined. This has been done through five qualitative semi-structured 

interviews. The study primarily has its theoretical base in an intersectional and an othering 

perspective. The study shows several behaviors that are perceived as offensive based on the 

individuals' own assessments. The study also demonstrates the influence of power and 

workplace hierarchy, on taken actions in perceived discrimination cases. 

 

English title 

Ethnic discrimination in Swedish workplaces - A qualitative interview study regarding 

perceived discrimination in Swedish workplaces relating to ethnicity 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att personer med annan etnisk tillhörighet blir diskriminerade under rekryteringsprocesser 

fastställs av flertal rapporter, undersökningar och forskningar, som gjorts under de senaste åren. 

Diskrimineringen kan innebära att personer med utländska namn sållas bort eller att individer 

med annan etnisk tillhörighet inte får jobbet trots väl genomförd intervju, tillräckliga meriter 

och erfarenheter.1  Mindre studerat är dock den diskriminering och kränkning som sker på 

arbetsplatserna när individerna i fråga har fått jobbet, dvs. när de kämpat sig igenom den redan 

orättvisa rekryteringsprocessen, vilket är just det som denna studie fokuserar på. Paulina de los 

Reyes förklarar att ett perspektiv som endast tar hänsyn till den ojämlikhet som existerar 

avseende arbetslöshet och sysselsättning av individer med annan etnisk tillhörighet, är 

problematiskt. Eftersom ett sådant synsätt innebär att den diskrimineringen som sker på 

arbetsplatser av de personer som redan har en anställning missas. Hon menar att det finns 

skillnader i den faktiska arbetsmiljön för arbetande personer med annan etnisk tillhörighet som 

bör uppmärksammas, då dessa skillnader innebär utsatthet, instabilitet och underordning för 

dessa individer. Vidare kan föreställningar om etniska skillnader påverka karriärutveckling, 

arbetsmiljön och arbetsuppgifter.2  

 

Det är ett önsketänkande att tro att när den första striden är vunnen i form av att ha fått jobbet, 

att diskrimineringen och den ojämlika behandlingen plötsligt skulle upphöra, istället visar 

studien på motsatsen. En individ anställts i regel baserat på sin utbildning, sina 

arbetslivserfarenheter, sin personlighet och sina övriga meriter. Individen anses således av 

arbetsgivaren kunna utföra ett bra jobb, vara på rätt nivå och besitta tillräcklig kunskap för att 

klara av jobbet. I teorin bör allt kunna fungera väl för individen på arbetsplatsen, hen är ju 

ansedd att ha likvärdiga kompetenser som de övriga arbetstagarna. Dock framkommer det i 

denna studie, att det istället kan råda en hård jargong, skämt, kommentarer, frågor och 

kränkningar kopplat till individers etniska tillhörighet, oavsett dennes kunskaper, meriter och 

utbildning. Vilket kan resultera i en känsla av utsatthet, obehag, frustration och uppgivenhet för 

vissa individer.  

                                                           
1 Se exempelvis;  Stefan Eriksson & Jonas Lagerström, Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en 

Internetbaserad sökkanal, 2007 och Magnus Carlsson & Dan-Olof Rooth, Evidence of ethnic discrimination in 

the Swedish labor market using experimental data, IZA Discussion Paper No. 2281, 2007 samt Oxford Reaserch, 

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Forskning som publicerats vid svenska universitet och 

högskolor sedan år 2000, 2012.  
2 Paulina de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, 

Landsorganisationen i Sverige, 2008, s 8. 
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Den väletablerade mänskliga rättigheten att leva fri från diskriminering, som stadgas både i 

svensk och internationell rätt,3 förefaller således inte alltid upplevas på svenska arbetsplatser 

av vissa individer med annan etnisk tillhörighet än endast svensk.  

 

De individer som är i fokus i denna uppsats är välutbildade, uppvuxna i Sverige, behärskar det 

svenska språket, har kunskap om det svenska samhället, kulturen, utbildningsväsendet och 

arbetslivet. Av studien framgår det att, de ovannämnda faktorerna ibland blir sekundära, då 

dessa individer även har annan etnisk tillhörighet. Individerna har placerats  in i ett fack på sina 

arbetsplatser och behandlats därefter.  Hur en individ med annan etnisk tillhörighet kan 

behandlas på sin arbetsplats, hur övriga medarbetare agerar gentemot individen i fråga och hur 

individen bemöter sina medarbetare vid upplevd diskriminering, behandlas i denna uppsats. I 

studien har upplevd diskriminering på svenska arbetsplatser undersökts genom att intervjua fem 

stycken individer som identifierat sig ha annan etnisk tillhörighet. 

 

För att förstå hur etnisk tillhörighet används i studien och hur  etnisk tillhörighet är en av de 

diskrimineringsgrunderna där flest anmälningar inkommit till Diskrimineringsombudsmannen 

(hädanefter DO),4 bör vi börja med att se över befolkningen i Sverige. Under de senaste åren 

har många invandrat till Sverige och vid årsskiftet 2018-2019 beräknades enligt SCB totalt 19% 

av befolkningen vara utrikesfödda.5 SCB hävdar att om 10 år beräknas en tredjedel av barnen 

som föds i Sverige ha en utrikesfödd moder.6  Redan idag föds således flertal barn i Sverige 

med en eller två utrikesfödda föräldrar och antalet kommer troligen öka. Dessa barn blir ofta 

refererade till som ”andra generationens invandrare”, ”invandrarungdomar” och ”personer med 

utländsk bakgrund”. Begreppen har ifrågasatts och kritiserats sedan 1990-talet, trots detta 

används dessa begrepp frekvent i statistik, media och politiska sammanhang. Det finns flertal 

problem med begreppen, främst det faktum att kategoriseringen av människor i form av dylika 

begrepp upprätthåller ett ”vi” och ett ”dem”. Att kalla en svenskfödd person vars föräldrar är 

utrikesfödda för ”invandrarungdom” med motsatsrefereringen ”svensk ungdom” vid referering 

till ett barn som likväl är född i Sverige men med svenskfödda föräldrar, innebär att människor 

som bott hela sina liv i Sverige stigmatiseras och kategoriseras som icke-svenskar. Med dessa 

                                                           
3 Se exempelvis; Diskrimineringslag (2008:567), 2 § Regeringsformen (1974:152),  Art. 1, 2 & 7 FN:s 

Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris, 1948 och International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination, New York, 1966. 
4 Diskrimineringsombudsmannen, Årsredovisning 2018, s 65-68. 
5 Statistiska Centralbyrån, Utrikes födda i Sverige, 2019-02-21. 
6 Statistiska Centralbyrån, Störst folkökning att vänta bland de äldsta, 2018-04-26. 
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beteckningar framstår det som att de svenskfödda personerna med utrikesfödda föräldrar inte 

helt tillhör det svenska samhället eller den svenska gemenskapen.7 Trots att jag helst hade 

avstått dylik kategorisering av människor är det för studiens syfte en nödvändighet då den 

benämnda gruppen är i fokus. Det har således inte varit enkelt att hitta ett helt problemfritt 

begrepp att använda sig av i studien. Begreppet ”i mottagarlandet födda barn till utlandsfödda 

föräldrar” har i ett debattinlägg av Professor King ansetts som ett riktigt begrepp av berörd 

grupp.8  Jag har valt att bygga vidare på detta begrepp och utgår ifrån begreppet ”svenskfödd 

alternativt flyttat hit i tidig ålder med en eller två utlandsfödda föräldrar” vid benämning av den 

aktuella gruppen i studien.  

 

1.2 Syfte 

I uppsatsen har diskriminering på svenska arbetsplatser undersökts, då det framgår av den 

senaste DO statistiken att arbetslivet är det område med överlägset flest anmälningar avseende 

upplevd diskriminering under de senaste tre åren. Vidare har huvudfokus legat på etnisk 

tillhörighet som diskrimineringsgrund. Då det är den diskrimineringsgrund där det har 

inkommit flest anmälningar till DO, i samband med arbetslivet. DO tydliggör dock att 

mörkertalet avseende upplevd diskriminering är stort, då endast en liten del faktiskt anmäls.9 

Vidare finns, som ovan visats, en faktisk diskriminering som sker på arbetsplatsen av individer 

med annan etnisk tillhörighet som ibland missas vid studerande av etnisk diskriminering i 

arbetslivet.10 Syftet med uppsatsen är därför att undersöka dessa faktiska upplevelser av 

diskriminering på svenska arbetsplatser, som tillhör mörkertalet som aldrig anmälts till DO. För 

att uppnå syftet har fem stycken unga akademiker, som är svenskfödda alternativt flyttat hit i 

tidig ålder med en eller två utlandsfödda föräldrar, och som vidare identifierar sig som personer 

med annan etnisk tillhörighet intervjuats. Syftet är således att undersöka och fastställa hur 

individerna i fråga  upplever sig diskrimineras på sina arbetsplatser. Vidare är syftet att 

undersöka hur de intervjuade samt deras medarbetare agerar vid den upplevda 

diskrimineringen, samt beröra eventuella underliggande förklaringar till agerandet.  

 

                                                           
7 Anti Rasistiska Akademin, Invandrare, ARA.  
8 Russel King, Andra generationen – ett komplicerat begrepp, Sydsvenskan, 2012-09-25. 
9 Diskrimineringsombudsmannen, Årsredovisning 2018, s 65-68. 
10 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 8. 
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1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever sig de intervjuade i koppling till sin etniska tillhörighet, ha blivit 

diskriminerade på sina arbetsplatser? 

• Hur reagerar/agerar de intervjuade vid upplevd diskriminering på sina arbetsplatser?  

• Hur upplever de intervjuade att deras medarbetare agerar vid den upplevda  

diskrimineringen? 

 

1.4 Disposition 

I uppsatsen första kapital har inledning, syfte och frågeställningar presenteras. Vidare anges 

nedan ett antal begrepp i bakgrundsdelen av kapitel 1.  I kapitel 2 beskrivs det teoretiska 

ramverk och begrepp som används i uppsatsen. Vidare presenteras relevant tidigare forskning 

på området. I kapitel 3 beskrivs den valda metoden av kvalitativa intervjuer och 

tillvägagångssättet i detta avseende. I kapitel 4 redogörs resultatet av de utförda intervjuerna. I 

de avslutande kapitlen av uppsatsen presenteras analys och slutsatser. 

 

1.5 Bakgrund 

För att ge läsaren en bättre förståelse för vad som kan anses som diskriminering redogörs 

nedan ett antal begrepp som kan anses ligga till grund för de upplevelser respondenterna har 

berättat om, som redovisas i resultatdelen.  

 

1.5.1 Diskriminering 

Diskriminering som begrepp är relativt komplext då det rymmer flertal dimensioner, känslor 

och erfarenheter avseende upplevd diskriminering men även normer såväl som juridiska 

aspekter. Att en individ betraktar sig diskriminerad och att hen enligt lag faktiskt kan betraktas 

som diskriminerad, skiljer sig ibland åt. Det kan således finnas en diskrepans mellan en individs 

upplevelser och lagens faktiska omfattning. Vilket kan skapa både en känsla av maktlöshet 

såväl som frustration hos personer som upplever sig ha blivit diskriminerade.11 En 

diskriminering måste följaktligen inte vara fastställd eller erkänd av lag för att få faktiska 

negativa följder för en individ.  Enbart upplevelser av diskriminering kan innebära 

                                                           
11 Filippa Swanstein & Karin Henrikz, Diskrimineringslagen – från princip till praktik, Uppl. 2:1, Lund: 

Studentlitteratur, 2017, s 23-24.  
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konsekvenser för en individ, såsom sämre hälsa eller lägre förtroende för medmänniskor och 

institutioner.12  

 

Diskriminering är enligt DO när en individ kränks eller missgynnas och detta missgynnande 

eller denna kränkning har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som stadgats 

i Diskrimineringslag (2008:567).13 En av dessa diskrimineringsgrunder är etnisk tillhörighet, 

som behandlas i denna studie. Etnisk tillhörighet definieras som ”nationellt eller etniskt 

ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”.14  Det finns enligt svensk lag sex former 

av diskriminering, dessa är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier, 

trakasserier, bristande tillgänglighet och instruktioner att diskriminera.15 I studien behandlas 

främst diskriminering i form av trakasserier. Varför detta begrepp kommer att förklaras närmare 

nedan. 

 

1.5.2 Trakasserier 

Enligt 1:4 § Diskrimineringslag (2008:567), är trakasserier ett uppträdande som kränker någons 

värdighet och det är kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Av proposition 2007/08:95 

framgår det att, trakasserier innefattar allt ifrån handlingar, beteenden och bemötanden. 

Trakasserier kan således vara fysiskt, verbalt eller i form av annat uppträdande. Det krävs att 

detta kränker den utsattes värdighet och har koppling till någon av de lagskyddade 

diskrimineringsgrunderna för att kunna omfattas av lagen. Vidare framgår det av propositionen 

att handlingar, beteenden och bemötandena ska innebära ett missgynnande som orsakar skada 

eller innebär obehag för den utsatte och på så sätt kränker hens värdighet för att anses som 

trakasserier.16  

 

DO förtydligar att trakasserier kan inbegripa allt ifrån gester och kommentarer till utfrysning.17 

Av propositionen framgår det att även förlöjligande, nedsvärtning och förnedringar exempelvis 

i form av kommentarer avseende utseende eller beteende kan vara att anse som trakasserier.18 

DO klargör vidare att handlingarna, beteendena, kommentarerna etc. är oönskade. Det är dock 

                                                           
12 Diskrimineringsombudsmannen, Delar av mönster - en analys av upplevelser av diskriminering och 

diskriminerande processer, 2014, s 9. 
13 Diskrimineringsombudsmannen, Vad är diskriminering?, 2019-04-12. 
14 1:5 § p 3 Diskrimineringslag (2008:567). 
15 1:4 § Diskrimineringslag (2008:567). 
16 Proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering, s 492-493.  
17 Diskrimineringsombudsmannen, Trakasserier och sexuella trakasserier, 2019-03-20. 
18 Proposition 2007/08:95, s 493. 
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viktigt att poängtera att det är den utsatte som avgör vad som faktiskt anses vara oönskat eller 

kränkande.19 Det framgår även av propositionen som stadgar att:  

 

Det är den utsatte som avgör om beteendet eller handlingarna är oönskat och kränkande. 

Bedömningen ska alltså inte göras utifrån antaganden om en allmänt omfattad mening 

om vilka beteenden som typiskt sett kan sägas vara "ägnade att" kränka någons 

värdighet.20 

 

Däremot förtydligar DO att det bör framgå för den som beter sig oönskat eller kränkande att 

den utsatte ej uppskattar detta, utan upplever det som exempelvis obehagligt eller ovälkommet. 

DO menar därför att det ibland krävs att den utsatte talar om det, dock är det i vissa fall 

uppenbart att den utsatte ej önskar detta beteende och inget påpekande behövs.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Diskrimineringsombudsmannen, Trakasserier och sexuella trakasserier, 2019-03-20. 
20 Proposition 2007/08:95, s 493.  
21 Diskrimineringsombudsmannen, Trakasserier och sexuella trakasserier, 2019-03-20. 
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2 Teoretiska ramverk och tidigare forskning  

Nedan diskuteras de teoretiska begrepp och utgångspunkter som är av betydelse för att förstå 

och tolka det empiriska materialet i studien. I studien används ett intersektionellt- samt ett 

andrafieringsperspektiv. Vidare används det i nära sammankoppling till det intersektionella 

perspektivet som fokuserar på multipla grunder till diskriminering, även teorin avseende en 

mångfacetterad diskriminering i form av olika dimensioner. 

 

2.1 Teoretiska begrepp  

Intersektionalitet 

För att förstå, tolka och analysera det empiriska materialet och de upplevelser respondenterna 

delat med sig av har ett intersektionellt perspektiv använts. Det innebär  att, trots uppsatsens 

utgångspunkt i etnisk tillhörighet har hänsyn även tagits till andra grunder utifrån ett 

intersektionellt perspektiv, för att få en bättre förståelse för den komplexitet som existerar vid 

diskriminering, som bland annat de los Reyes talar om.22  Vidare uppvisar perspektivet en 

helhetsbild av situationerna. Perspektivet har således valts för att dels, belysa komplexiteten, 

dels för att inte missa viktiga aspekter och påverkande faktorer i de intervjuades upplevelser, 

tankar och hanterande av situationerna.  

 

Elmeroth beskriver hur många individer tillhör flertalet olika grupper på samma gång. Vår 

identitet formas och kategoriseras genom att dessa grupptillhörigheter korsas. Därav är det 

problematiskt att betrakta exempelvis diskriminering ur endast grupperna ”svensk” och ”icke-

svensk”, då flertalet andra maktordningar och faktorer också spelar in. Om utgångspunkten är 

just etnisk tillhörighet kan det genom det intersektionella perspektivet ge plats åt 

maktförhållandena som uppkommer i koppling till etnicitet, men även andra faktorer som 

exempelvis kön, klass  och religion. Elmeroth menar att det intersektionella perspektivet är 

viktigt, då de övriga faktorerna kan inverka på en individs plats i maktstrukturen.23 Elmeroth 

förtydligar hur hon menar att exempelvis klass kan vara en bidragande faktor i maktordningen 

genom följande exempel: ”Att vara invandrad kvinnlig läkare skapar en annan position än att 

vara invandrad kvinnlig analfabet.”24  

                                                           
22 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 7. 
23 Elisabeth Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, Uppl. 2:1, Lund: Studentlitteratur, 2018, s 22-

23. 
24 Ibid, s 23. 
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Vid studier av diskriminering medför det intersektionella perspektivet ett ögonöppnade för 

multipla sammankopplade diskrimineringsgrunder. Att se denna sammankoppling av multipla 

kategorier, kan ge ökad kunskap och förståelse för diskrimineringen samt individers position i 

maktordningen. De multipla kategorierna kan förstärka varandra, vilket bidrar till individens 

sociala position och därmed även den orättvisa individen kommer behöva utstå. Elmeroth 

förklarar att det intersektionella perspektivet påvisar förtryck på olika grunder och ger ett 

helhetsperspektiv av de ojämlikheter som finns. Det gör att det lättare går att förstå en individs 

position i ett hierarkiskt system och därmed även hens livschanser och livsval.25 Även de los 

Reyes menar på att ett intersektionellt perspektiv är av vikt för att förstå diskrimineringens 

komplexitet. Perspektivet visar dels hur individer blir diskriminerade eller klassificerade på 

multipla grunder, dels belyser det även individers möjlighet att hantera diskriminering.26  

 

En kritik mot det intersektionella perspektivet är, att det öppnar upp för många maktsymmetrier 

och faktorer som kan spela in i maktordningen, att det blir ohanterligt. För att undvika en sådan 

bredd är det viktigt, att endast vissa maktsymmetrier väljs ut och att endast relevanta, 

betydelsefulla faktorer inkluderas i sammanhanget.27 I uppsatsen studeras upplevd 

diskriminering i arbetslivet. Den valda maktordningen är således endast den maktordning som 

anses relevant på en arbetsplats, dvs. arbetsplatshierarkin. Vidare har det i intervjuerna 

framkommit vissa mönster mellan flertalet av respondenterna. Eftersom att somliga faktorer 

har varit frekvent återkommande i nära sammankoppling med huvudgrunden etnisk tillhörighet, 

har dessa faktorer ansetts som de mest relevanta för studien. Dessa är kön, religion och klass. 

Sexuell läggning och maktstrukturer utanför arbetsplatsen har helt uteslutits i tolkning och 

analys av det empiriska materialet.  

 

Andrafiering 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som blivit ett av de ledande perspektiven inom 

diskrimineringsforskning synliggörs kopplingen mellan uppfattad olikhet och accepterande av 

ojämlikhet mellan grupper och individer i samhället.  de los Reyes menar att om vissa individer 

eller grupper uppfattas som annorlunda, dvs. de skiljer sig från normen, möjliggörs även tanken 

och därmed acceptansen av att dessa individer eller grupper lever under ojämlika villkor  och 

                                                           
25 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 26-27. 
26 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 7. 
27 Nina Lykke, Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskning, Kvinnovetenskaplig tidskrift 

1.03, s 53. 
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behandlas annorlunda. Hon vänder på det och uttrycker ”Omvänt skulle man kunna säga att ett 

avsteg från principen om allas lika värde förutsätter att det finns stereotyper och föreställningar 

som talar om för oss att vissa människor är annorlunda.”28 

 

I det konstruktivistiska synsättet betraktas etnicitet som något socialt konstruerat som kan 

förändras i innehåll och mening i sociala sammanhang. För att kunna tala om olika grupper 

måste människan ordna och kategorisera olika personer och dra en gräns mellan sig själv och 

andra. Människor skapar ett ”vi” och ett ”dem”. I etnicitetssammanhang innebär detta att det 

svenska ställs mot det icke-svenska. Om människor definierat sig själva att tillhöra det svenska, 

blir personer de uppfattar som icke-tillhöriga i det svenska per automatik placerade i en icke-

kategori, i de icke-svenska. De som hamnar utanför det svenska blir således hopbuntade och 

tillskrivs gemensamma egenskaper oavsett deras skilda bakgrunder. Ett annat ord för sådan 

kategorisering av ”vi” och ”dem” är ”andrafiering”.29  

 

Genom att beakta teorin om sociala identiteter (den egna identiteten samt den identitet som 

skapats för ”de andra”) blir det lättare att förstå grunden för diskriminering. Centralt är in- 

respektive utgrupp. Den grupp som hen själv anser sig tillhöra, ingruppen,  ses positivt och 

tillskrivs positiva egenskaper, därmed favoriseras ofta ingruppen. En oundviklig följd av detta 

beteende blir icke-favorisering samt fördomar mot utgruppen. Andrafieringen är oerhört 

mycket tydligare för de personer som tillhör utgruppen och det kan vara svårt för ingruppen 

som innehar en maktposition att få en förståelse för den underlägsenhet som andrafieringen 

medför för individerna i utgruppen. 

 

Elmeroth kopplar vidare ihop andrafieringen med ett maktperspektiv. Hon menar på att 

andrafieringen bidrar till att individer får en föreställning om kulturell överlägsenhet hos 

ingruppen gentemot underlägsenhet av utgruppen. Den egna gruppen värderas högst och utifrån 

egna sanningar skapar ingruppen en bild av sig själva respektive utgruppen. Ingruppens 

sanningar anses vara normala medans utgruppens anses vara avvikande.30 

Andrafieringsperspektivet är en viktig utgångspunkt i uppsatsen för att bättre förstå 

respondenternas tankar kring medarbetarnas beteenden. Vidare hjälper andrafieringen till att 

förstå det empiriska materialet utifrån respondenternas perspektiv, där de angivna svaren och 

                                                           
28 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 5-6. 
29 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 29-30. 
30 Ibid, s 30-32. 
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utlåtandena ibland innehåller ”vi” och ”dem” formuleringar. För att vidare förstå de upplevelser 

som respondenterna berättar om, är det viktigt att läsaren även får en uppfattning om hur 

stereotyper och exotisering inom ramen för andrafiering kan se ut.  

 

Elmeroth beskriver att, för att kunna skapa en socialordning  i sin verklighet måste en individ 

kategorisera sina intryck. Det gör vi exempelvis genom att skapa förenklade bilder av 

människor vi möter och därefter kategorisera dem. Förenklingarna, även kallade stereotyper, är 

centralt i förståelsen för etnisk maktordning. Individer tillhörande olika grupper tillskrivs 

egenskaper på ett fördomsfullt sätt. För att kategorisera på detta sätt utgår vi ofta ifrån yttre 

attribut menar Elmeroth. Vi iakttar direkta likheter respektive olikheter och kategoriserar 

därefter. I den egna gruppen, ”vi” gruppen, är det möjligt för oss att se den breda variation av 

egenskaper. I den andra gruppen ”de andra” har vi däremot, enligt Elmeroth, en tendens att 

betrakta individerna som ”likadana”. De ses som en homogen skara som tillskrivs en rad 

egenskaper. Elmeroth menar att på grund av detta, blir människor tillhörande den andra gruppen 

ständigt representanter för de stereotyper som konstruerats.31  

 

Andrafieringen visar sig vidare genom så kallad exotisering. Där olikheterna mellan den egna 

gruppen och ”de andra” ses som spännande eller intressanta men som i koppling till 

etnocentrism, dvs man ser den egna kulturen som den normala, får nedvärderande följder för 

individer som kategoriserats in i ”de andra”. Icke-etniska svenskar exotiseras enligt Elmeroth, 

genom att de tillsammans med den grupp de kategoriserats in i tillskrivits egenskaper baserade 

på fördomar, som de sedan anses representera. Synsättet gör att individer ser andra etniciteter 

som exotiska och främmande, då de skiljer sig från normen.32 de los Reyes menar på att stor 

del av de oreflekterade men rutinmässiga handlingar som utgör delar av 

vardagsdiskrimineringen, är nära sammankopplat till etablerade förutfattade meningar om olika 

människors och gruppers inneboende olikheter. 33  

  

Diskrimineringens många dimensioner 

För att vidare förstå hur diskriminering fungerar ur ett teoretiskt perspektiv kommer nedan att 

redovisas en teori som bygger vidare på de intersektionella perspektivet. Diskriminering tar inte 

                                                           
31 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 32-35. 
32 Ibid, s 32, 36-38. 
33 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 7-8. 
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endast form genom att koppla samman flertalet diskrimineringsgrunder, utan kan även variera 

i hur den visar sig.  

 

Ett antal amerikanska forskare menar att diskriminering är mångsidig och kontinuerlig snarare 

än en kategorisk och inramad. För att förstå komplexiteten presenteras härmed ett antal engelska 

begrepp subtlety (hädanefter subtilitet), formality (hädanefter formalitet), och intentionality 

(hädanefter avsiktligt). Subtilitet presenteras av författarna att stå på ena sidan av spektrumet i 

motsats till andra sidan spektrumet där öppenhet råder. Det subtila i koppling till diskriminering 

är mer nyanserad och dold i jämförelse med öppen diskriminering som beskrivs som mer 

uppenbar och urskiljbar. Subtilitet syftar således på hur uppenbar diskrimineringen är, den kan 

vara dold och subtil eller uppenbar och öppen. Vidare kopplas detta till en annan dimension, 

formalitet på den ena sidan och interpersonell på den andra. Interpersonell diskriminering 

åsyftar det sociala och kan visa sig i form av elakheter, respektlöshet, trakasserier både verbala 

och icke-verbala. Formell diskriminering är däremot kopplat till jobb och omfattas av regler, 

policys och lagar. Formalitet syftar på den jobbrelaterade följden av diskrimineringen. 

Diskrimineringen kan vara direkt relaterad till arbetet och således formell eller kopplad till 

social dynamik och därmed interpersonell. Diskriminering kan korsas och vara subtil och 

formell eller subtil och interpersonell, öppen och formell eller öppen och interpersonell. 

Författarna ger exempel för att förtydliga dessa olika former av diskriminering. En öppen och 

interpersonell diskriminering, kan exempelvis vara en medarbetare som kallar en individ 

kränkande saker i koppling till individens etnicitet, dock utan att detta påverkar individens 

jobbsituation direkt. En öppen formell diskriminering däremot är exempelvis tydliga rasistiska 

resonerande som mynnar ut i förvägrad löneökning eller befordran av den drabbade individen. 

En subtil men formell diskriminering kan exempelvis vara om en mindre kvalificerad kristen 

person favoriseras och anställs före en mer kvalificerad muslimsk person, på basis av 

underliggande fördomsfulla föreställningar av den muslimske personen.34 Författarna 

presenterar ytterligare en dimension för att förstå diskrimineringen som helhet, avsiktlig och 

oavsiktlig diskriminering. De menar att avsikt ofta kopplas till öppen och uppenbar 

diskriminering, de menar dock att så inte alltid är fallet. Likväl kan även subtil diskriminering 

vara avsiktlig. De tre skilda dimensionerna är sammankopplade, överlappande och kan 

kombineras fritt. Författarna hävdar att se dessa som sammanhängande dimensioner ger en mer 

                                                           
34 Kristen Jones, Dave Arena, Christine Nittrouer, Natalya Alonso & Alex Lindsey, Subtle Discrimination in the 

Workplace: A Vicious Cycle, Industrial and Organizational Psychology, 10(1), March 2017, s 53-54. 
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fullständig bild av diskrimineringens konstruktion och komplexitet.35 För att förstå det 

empiriska materialet och de upplevelser respondenterna berättar om används det ovanstående 

som en mall, vid tolkning och analysering av den upplevda diskrimineringen. Det är dock 

viktigt att poängtera att fokus ligger på de två första dimensionerna, då den tredje dimensionen 

avseende avsikt inte går att avgöra i denna studie, då de utförda intervjuerna endast avser de 

som upplever sig ha utsatts för diskriminering. Det kan följaktligen inte med hjälp av detta 

empiriska material fastställas huruvida de som utför diskrimineringen har en underliggande 

avsikt.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning, såväl statistik, avseende etnisk diskriminering på den 

svenska arbetsmarknaden. De resultat som tydligt visats av forskning, övertygar om att 

diskrimineringen och den ojämlika behandlingen som individer utsätts för inte är ett övergående 

problem. Istället har det visat sig att ojämlikheten består och ibland även går i arv mellan 

generationer. Det är således inte bara individer som invandrat till Sverige som utsätts för etnisk 

diskriminering. Utan diskrimineringen riktar sig snarare mot de individer som avviker från 

bilden av ”svenskhet”, oavsett om dessa är individer som invandrat eller ej. de los Reyes menar 

att hudfärg, namn, kläder och brytning kan leda till att individer diskriminerats. Hon lyfter 

vidare det faktum att, trots att individer i en grupp har likvärdig utbildning och 

arbetslivserfarenhet består den etniska ojämlikheten. Därav har forskningen börjat skiftat fokus 

ifrån frågan om huruvida diskriminering faktiskt sker till att istället fokusera på hur den faktiska 

diskrimineringen ser ut, vilken omfattning den har, i vilka situationer den uppstår och dess 

påverkan på individer.36  Två välkända namn inom diskrimineringsforskning i Sverige är just 

docent de los Reyes samt Mulinari. En överblick av deras bidrag till diskrimineringsdiskuren 

kommer att redogöras för nedan.  

 

de los Reyes uttrycker att diskriminering inte endast sker vid rekrytering utan även när en 

person har fått arbete.  Synen på en etnisk rangordning och andrafieringen  skapar 

diskriminering som visar sig genom exempelvis stigmatisering, fördomar, rasism och 

nedvärdering av personer med utländsk bakgrund. de los Reyes förklarar vidare att när 

diskriminering undersöks är ett perspektiv som endast har sin utgångspunkt i ojämlikhet 

                                                           
35 Jones, Arena., Nittrouer, Alonso & Lindsey, Subtle Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, s 56-

57. 
36 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 2. 
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avseende arbetslöshet och sysselsättning bristfällig. Eftersom ett sådant perspektiv inte 

inkluderar ojämlikheter och brister i arbetsmiljön eller på arbetsplatser för personer med 

utländsk bakgrund som är ute i arbetslivet. Därav missar man att redogöra för den underordning 

och utsatthet personer med utländsk bakgrund får utstå  när de har en faktisk anställning.37 de 

los Reyes menar att forskning har visat på att attribut såsom kläder, hudfärg och namn är 

avgörande för vilka arbetsuppgifter en individ får.38 Även Mulinari redovisar en sådan 

ståndpunkt där hon menar att individer får arbetsuppgifter fördelade baserade på olika kriterier 

såsom exempelvis etnisk tillhörighet, snarare än kompetens. Mulinari uttrycker att vissa 

grupper arbetstagare exotiseras och anknyts med vissa typer av arbeten. Resultatet av sådan 

kategorisering kan bli att arbetstagare placeras ut i olika rum på arbetsplatsen, eller tillskrivs 

olika arbetsuppgifter. Det skapar i sin tur en segregering på arbetsplatsen.39  

 

de los Reyes menar att det finns en brist i forskningen då det saknas problematisering av 

diskriminering och vardagsrasism sett från de utsattas perspektiv, dvs. de utsattes erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper. de los Reyes menar att diskriminering och rasism i Sverige har 

undersökts och det har framkommit inom vilka områden personer med utländsk bakgrund 

känner sig diskriminerade. Dock poängterar hon ändå vad hon menar är bristande genom att 

uttala:  

Däremot är den forskning som belyser uppfattningar, erfarenheter, livsval och strategier 

som utspelas i skuggan av diskrimineringen fortfarande i sin linda. Det innebär att 

kunskapen om aktörers handlingsmöjligheter i olika institutionella miljöer och om 

individuella överväganden inför diskriminering är mycket bristfällig.40 

Rasismen har visat sig genom forskning vara av stor betydelse för diskriminering på 

arbetsplatser.41 Numera talas det om kulturell rasism, vilket innebär att rasism inte 

nödvändigtvis syftar på  en föreställning om ”biologisk ras” utan även kan avse 

skillnadstänkande och skillnadsgörande av människor baserat på exempelvis etnicitet, hudfärg, 

utseende, födelseort eller språk. Rasismen kan således vara föränderlig i tid och kontext och 

yttra sig i former som inte tidigare igenkänts som just rasism. Vidare är rasistisk diskriminering 

                                                           
37 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 7-8. 
38 Ibid, s 10. 
39 SOU 2006:59 Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Arbetslivets 

(o)synliga murar, Paula Mulinari, Den andra arbetskraften Exotisering och rasism på arbetsplatsen, s 299. 
40 SOU 2005:41, Rapport av Utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering, Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering, de los Reyes, Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering, s 250.  
41 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s  9. 
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och behandling, i stor mån även intersektionell. Den rasistiska maktordningen samspelar ofta 

med andra maktordningar såsom kön och klass.42  Rasism kan drabba alla som avviker från 

normen, det vill säga de som anses tillhöra en annan kategori än ”den svenska”. Rasism och 

diskriminering på arbetsplatsen kan synliggöras på olika sätt, exempelvis genom trakasserier 

eller jargong men även genom marginalisering och osynliggörande.43 de los Reyes 

sammanfattar kort att de rasistiska attityder som förekommer på arbetsplatser har en påverkan 

på relationen mellan arbetstagare. Hon menar vidare att det finns en tendens att bagatellisera, 

förringa samt normalisera dessa attityder på arbetsplatserna, vilket hon anger borde ses som ett 

allvarligt arbetsmiljöproblem.44  

 

Kalonaityté, Kawesa och Tedros  har undersökt diskriminering avseende ungdomar och unga 

vuxna med afrikansk bakgrund i Sverige. De har bland annat sett över hur individerna har agerat 

vid upplevd diskriminering och fastställer att när individer känner sig diskriminerade på grund 

av etnisk tillhörighet avstår de ofta ifrån att anmäla. De framhåller två skilda anmälningar, den 

ena anmälningen avser direkt anmälning till  lärare eller arbetsgivare som synes vara något 

vanligare än den andra typen av anmälning som syftar på anmälning till berörda myndigheter. 

I deras undersökning framgår det att viss avsaknad av sådan anmälning baserar sig på 

kunskapsbrist i tillvägagångssätt, men det framgår att respondenterna även anser det 

meningslöst att anmäla samt att de har en övertygelse om att de antagligen kommer att bli 

misstrodda.45  

 

Forskarna Jones, Arena, Nittrouer, Alonso och Lindsey har undersökt diskriminering med fokus 

på mindre uppenbar diskriminering, så kallad subtil diskriminering. De menar på att subtil 

diskriminering ofta både beskrivs som, och antas vara mindre skadlig för den utsatte då hen inte 

direkt bemöts av ett uppenbart, tydlig diskriminerande beteende. De menar dock att, detta är ett 

felaktigt antagande. Subtil diskriminering har istället visat sig vara mer skadligt för ens individs 

välmående och jobbattityd. Det kan härledas till den oklara naturen av subtil diskriminering 

som kan leda till att den utsatte ifrågasätter anledningen och ofta tar på sig skulden för sådan 

diskriminering. Eftersom det är svårt för den utsatte att konkretisera diskrimineringen, följer 

                                                           
42 Mattias Gardell, Irene Molina & Sima Wolgast, Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, 

Länsstyrelsen Stockholm, Rapport 2018:21, s  15-16. 
43 de Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 11. 
44 Ibid, s 12. 
45 Viktorija Kalonaityté, Victoria Kawesa & Adiam Tedros, Att färgas av Sverige: Upplevelser av diskriminering 

och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige, Ombudsman mot etnisk diskriminering, 2007, s 

46. 
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situationen ofta med den utsatte under en längre tid. Processandet av de känslor och tankar som 

uppkommit vid subtil diskriminering tar således ofta längre tid att bearbeta. Det otydliga i subtil 

diskriminering är således det mest skadliga för den utsatte.46 Konsekvenserna av att upprepat 

bli utsatt för subtil diskriminering kan skilja sig åt mellan individer, men två skilda 

motsatsantaganden diskuteras. Det första antagandet innebär att individer som under en längre 

tid utsätts för subtil diskriminering lär sig hantera situationerna, då de utsätts för dessa så ofta. 

De får således skinn på näsan och blir nästan immuna. Det andra antagandet utgår istället ifrån 

att individer som utsätts under en längre tid för subtil diskriminering skadas. Det utsätter 

individer för en rad oklara situationer som innebär långvarig tvetydighet som blir mer och mer 

emotionellt krävande för den utsatte. Författarna menar att tillsynes små separata incidenter 

som sker under en längre tidsperiod, ackumuleras från den utsattes perspektiv vilket kan leda 

till väsentliga nackdelar och skador för individen. Vidare hävdar författarna att forskning på 

området är mycket begränsad, men de är dock övertygade om att en upprepad utsatthet för subtil 

diskriminering kan påverka människor.47 

 

Som ovannämnt är forskning om individers upplevelser och erfarenheter avseende 

diskriminering bristfällig. Det är ett faktum att diskriminering sker inom olika 

samhällsområden, men som de los Reyes förklarar är det bristfälligt att inte fokusera på faktisk 

diskriminering som sker efter anställning. Även de amerikanska författarna pekar på avsaknad 

av forskning kring subtil diskriminering och dess följder för de utsatta. Det finns således något 

av ett hål i diskrimineringsforskningen utifrån de utsattas perspektiv på diskriminering. Det är 

således av värde att fokusera på den utsattes livsval, skador, upplevelser och tankar kring 

diskriminering på arbetsplatser.  

 

 

 

 

 

                                                           
46 Jones, Arena., Nittrouer, Alonso & Lindsey, Subtle Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, s 57. 
47 Ibid, s 61-62. 
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3 Metod och material 

För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har fem intervjuer inom kvalitativ 

metod genomförts. De direkta mötena med respondenterna har gett en djupare förståelse för 

deras upplevda diskriminering på sina arbetsplatser, i samband med deras etniska tillhörighet.  

I nedanstående kapitel redovisas studiens material, intervjuform, målgrupp, urval, anonymitet, 

presentation av respondenterna och etiska reflektioner. Detta för att läsaren ska få en tydlig bild 

på hur data har samlats in och hur intervjuerna genomförts.  

 

3.1 Material 

I studien är primärkällan till information de intervjuades utsagor. Det har diskuterats i mån och 

mycket om trovärdigheten vid kvalitativa intervjuer. Kvalitativ intervjumetodik är ofta 

avsmalnat och djupgående än brett och övergripande, då endast intervjuerna omfattar en mindre 

grupp. Smith & Smith menar ändå på att det viktigaste är att forskaren har god tro och visar på 

transparens och eventuella etiska dilemman som kan tänkas påverka informationen. Detta 

kommer att diskuteras närmare i de nedanstående avsnitten.48 

Värt att framhålla är att även offentliga utredningar, förarbeten och lagar främst 

Diskrimineringslag (2008:567) använts som material i studien, för att förtydliga begrepp samt 

för att få en bättre insikt i diskriminering som fenomen. Även doktrin, rapporter och utredningar 

har använts i uppsatsen för att få en förståelse för identitet, tillhörighet, kategorisering samt 

olika former av diskriminering. Slutligen har information från relevant myndighet, DO, nyttjats 

i studien.  

 

3.2 Intervjuform 

Intervjuerna som genomförts har varit semi-strukturerade. Vilket innebär att helheten av 

intervjuerna och en del grundläggande frågor i förväg har förberetts. Därefter har intervjuerna 

fått fortskrida mer fritt.49 Valet av den semi-strukturerade intervjumetoden baserar sig på att jag 

som forskare önskat ge respondenterna friheten att öppna upp och ge sin version av 

verkligheten, snarare än att låsa hen till helt färdigt uppställda frågor som i den strukturerade 

intervjumetoden. Trots att en strukturerad intervjumetod möjligtvis hade förenklat jämförelser 

mellan de olika intervjuerna. 

                                                           
48 Lorna Smith & Rhonda Smith, Qualitative methods, i Research Methods in Human rights, Lee McConnell & 

Rhonda Smith (red.), New York: Routledge, 2018, s 82-83. 
49 Ibid, s 73-74. 
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Intervjuerna har spelats in, efter att samtycke givits av respondenten.50 Detta för att lättare 

kunna fokusera på mer än bara orden som sägs, såsom minspel, rörelser och kroppsspråk.  

De fem intervjuerna har  genomförts i Stockholmsområdet. Valet av plats har varit relativt fritt 

för respondenterna, där alla respondenter har tillåtits ha åsikter kring intervjuplats. Det har i 

förväg diskuterats intervjuplats, för att säkerställa att respondenten samtycker och känner sig 

bekväm med att berätta sin historia på den valda platsen. Tre av respondenterna har intervjuats  

på offentliga men tillräckligt ostörda platser, i form av lugna caféer och bibliotek. Två av 

respondenterna har dock efterfrågat huruvida intervjun kan ske i deras hem, vilket då skett i 

båda fallen. Huvudsyftet med att låta respondenterna ha ett stort inflytande på intervjuplats är 

att tillåta dem i förhand känna efter huruvida vald plats känns bekväm samt att förbereda dem 

för tanken att dela sin historia på den diskuterade platsen och på så sätt eliminera eventuell 

distraktion eller stress relaterat till platsen.  

 

Vid utförande av intervjuer kan man stöta på en rad problem, ett av dessa problem är det som 

Smith och Smith beskriver som ”lost in translation”. De menar att trots att samma språk talas 

av intervjuare och respondent så kan betydelsefulla saker försvinna i samtalet mellan 

respondent och intervjuare. De syftar på att ord, scenarion och begrepp kan ha olika innebörd 

och betydelse för olika individer. För att undvika misskommunikation och missförstånd under 

intervjuer anser de att det ofta till fördel att börja intervjun med att ställa öppna och utforskande 

frågor. Det kan antas att sådana typer av frågor möjliggör det för respondenten att dela med sig 

av mer detaljer, vilket ofta förser intervjuaren med mer klarhet.51 Därav, har jag i mina 

intervjuer försökt att hålla frågorna öppna och utforskande för att undvika den beskrivna ”lost 

in translation” problematiken.  

 

3.3 Målgrupp  

Som ovannämnt har intervjuerna avgränsats till att avse universitetsutbildade individer, under 

35 år i Stockholm, svenskfödda alternativt flyttat hit i tidig ålder med en eller två utlandsfödda 

föräldrar. Syftet med att välja just akademiker är antagandet om att dessa jobbar inom företag 

eller organisationer som kan tänkas jämställas avseende krav om akademisk utbildning vid 

anställning. Vidare finns ett antagande om att akademiskt utbildade personer med stor 

sannolikhet arbetar med chefer och kollegor som likväl är utbildade. Något som kan bli 

                                                           
50 Smith & Smith, Qualitative methods, i Research Methods in Human rights, s 74-75. 
51 Ibid, s 74.  
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intressant i diskussionen om upplevd diskriminering på arbetsplatsen. Syftet med att välja 

personer under 35 år har uteslutande varit baserat på önskan om att utreda unga personers 

upplevelser med inte alltför lång arbetslivserfarenhet. Varför det ställts ett krav på att 

individerna ska vistas i Stockholm baserar sig främst på en önskan att kunna mötas upp vid 

intervjuerna, då jag önskat genomföra dessa fysiskt för att kunna analysera mer än bara det 

skrivna eller talade ordet.  Slutligen har svenskfödda eller flyttat hit i tidig ålder med en eller 

två utlandsfödda föräldrar valts då studien främst syftar till att undersöka etnisk tillhörighet som 

diskrimineringsgrund i arbetslivet. Varför svenskfödda eller individer som flyttat hit i tidig 

ålder valts ut beror på att valt fokus i uppsatsen är personer som är uppvuxna i Sverige och bott 

i princip hela sitt liv i Sverige. De talar språket, har gått i svensk grundskola, utbildat sig på 

svenska universitet och arbetar nu på den svenska arbetsmarknaden. 

  

3.4 Urval 

Vid val av individer att intervjua har en purposive metod använts, vilket innebär att det finns 

ett syfte eller mening till varför personen har blivit vald att delta.52 Det finns flertal 

genomförandesätt och metoder för urvalet och rekryteringen av respondenter. I denna studie 

har rekryteringen i första hand skett genom att söka respondenter via olika sociala medier. Detta 

har i första hand skett genom att dela ett inlägg via mina egna sociala medier, inläggen har även 

delats vidare av mina vänner för att nå deras eventuella vänner och bekanta. För att även nå ut 

till individer utanför min bekantskapskrets har samma inlägg delats i olika grupper och forum 

på sociala medier. De social medier som använts i sökandet efter respondenterna är Facebook, 

Instagram, Snapchat samt Your Block. Respondenterna har vidare sökts genom att samtala med 

vänner och bekanta. Förhoppningen var att genom dessa skilda sätt kunna identifiera ett antal 

individer som uppfyller kraven i den valda målgruppen och som önskar delta i studien. Inläggen 

som delats i mina egna sociala medier, vidaredelats av mina vänner samt delats i grupper och 

forum har informerat om att jag söker ett antal personer som kan tänka sig ställa upp på en 

kortare intervju avseende diskriminering till min magisteruppsats inom mänskliga rättigheter. 

Vidare har det framgått av inläggen att personerna som sökes bör vara födda alternativt flyttat 

till Sverige i tidig ålder med en eller två utlandsfödda föräldrar. Det har även specificerats att 

personerna ska ha studerat minst tre år på universitet, att de bor eller arbetar inom 

Stockholmsområdet, att de arbetar eller har arbetat i Sverige samt att de bör vara under 35 år. 

Det har även framkommit av inläggen att personerna är helt anonyma och endast besvarar de 

                                                           
52 Smith & Smith, Qualitative methods, i Research Methods in Human rights, s 80. 
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frågor de känner sig bekväma med. När individer sedan har hört av sig, har jag berättat mer om 

uppsatsens syfte. Det har framgått att individen bör vara villig att dela med sig av sina 

upplevelser och tankar kring självupplevda kränkningar och diskrimineringar på sin nuvarande 

eller tidigare arbetsplats för att uppnå studiens syfte.  

 

Svårigheter med intervjuer inom kvalitativ metod är givetvis att några få utvalda personer sällan 

kan representera hela målgruppen.53  Det är dock viktigt att poängtera att detta inte heller är 

syftet med studien.  Fem individer kan omöjligtvis representera en hel målgrupp, då ett rättvist 

resultat i en sådan studie rimligtvis måste grundas på ett större antal intervjuade personer.  

 

3.5 Anonymitet 

Respondenterna har innan genomförandet av intervjuerna informerats om att deras berättelser 

ligger till grund för empirin i studien, att hen givetvis själv väljer vad hen önskar besvara samt 

vad studien handlar om. Detta för att säkerställa att principen om informerat samtycke är 

uppfyllt.54 Vidare har alla respondenterna garanteras anonymitet genom att ge dem 

pseudonymer i uppsatsen. 

 

Eftersom att respondenterna är individer ute i arbetslivet är det av vikt att dessa får vara 

anonyma då de talar om sina nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Det finns vidare inget syfte 

med att uppge namnen på arbetsgivarna och av den anledningen är även respondenternas 

arbetsplatser anonymiserade. Vidare har även andra uppgifter exempelvis platser och datum 

anonymiseras om det i samråd med respondenten framkommit att dessa utgör risk för 

identifiering av hen.55  Anonymiteten har varit viktig i detta sammanhang för att säkerställa att 

respondenten vågat tala ärligt och öppenhjärtigt om sina upplevelser och erfarenheter.  

 

3.6 Respondenterna 

Nedan kommer de fem respondenterna att kort presenteras för att ge läsaren en övergripande 

bild av vem de intervjuade är och hur deras etniska men även akademiska bakgrund ser ut. 

Vidare beskrivs även respondenternas relevanta arbetslivserfarenheter. Som ovannämnt har 

respondenterna givits pseudonymer för att skydda deras identiteter.  

                                                           
53 Smith & Smith, Qualitative methods, i Research Methods in Human rights, s 79-80. 
54 Ibid, s 84.  
55 Billy Ehn & Peter Öberg, Biografisk intervjumetod, i Många Möjliga metoder, Karine Fangen & Ann-Mari 

Sellerberger (red.), Lund: Studentlitteratur, 2011, s 67. 
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Ahmed är 28 år gammal och född i Sverige. Han är utbildad jurist och studerar för tillfället även 

en vidareutbildning inom internationell juridik. Han är således på sitt sjätte år på universitetet. 

Ahmeds föräldrar är födda i Libanon men identifierar sig som Palestinier. Ahmed har växt upp 

i området Husby i norra Stockholm.  Ahmed har efter sin  juristexamen 2017, arbetat inom det 

svenska domstolsväsendet inom förvaltningsrätt. Han har vidare arbetat för två skilda 

finansiella bolag. Ahmeds bakgrund i juridik kan ha påverkat hans syn på vad diskriminering 

betyder i lagens mening. Ahmeds kunskap inom området kan därmed ha betydelse för hans 

angivna svar och därmed resultatet.  

 

Sabina är 33 år gammal, född och uppvuxen i Danderyds kommun i Stockholm, Sverige. Sabina 

har studerat fyra år på universitetet, hon har en kandidatexamen i företagsekonomi och en 

magisterexamen inom kommunikation. Sedan åtta år tillbaka jobbar hon som Handläggare på 

svensk myndighet och innan dess arbetade hon inom den privata sektorn på en större svensk 

bank. Hennes båda föräldrar är födda i Egypten och flyttade till Sverige i vuxenålder. Sabina 

identifierar sig som muslim och bär sjal, något som är relevant att nämna då detta visar sig vara 

nära sammankopplat till de upplevelser avseende diskriminering som Sabina berättar om.  

 

Diana är 28 år gammal. Hon har studerat tre år på universitet och har en examen i 

Mångfaldsstudier med inriktning etnologi. Dianas föräldrar är kurder och flyttade till Sverige 

när Diana var 4 år gammal. Diana är alltså född i Bagdad, Irak men flyttade till Sverige i tidig 

ålder. Diana har främst arbetat kommunalt under många år bland annat som administratör. 

Sedan ca 2 månader tillbaka arbetar Diana inom rekrytering i den privata sektorn. Dianas studier 

inom mångfald med inriktning etnologi kan vara av betydelse för studiens resultat, då hennes 

kunskap inom närliggande ämne kan antas format hennes angivna svar. 

 

Katarina är 23 år gammal, hon är född och uppvuxen i Sverige. Hon har studerat på 

juristprogrammet i 3,5 år. Katarinas pappa är ursprungligen från Marocko och hennes mamma 

är från Norge, de har båda flyttat till Sverige i vuxenålder för att arbeta. Katarina har delvis 

arbetat kommunalt med projekt för barn och ungdomar i vad hon benämner som Stockholms 

”utsatta områden”. Vidare har hon sedan ca två år tillbaka jobbat inom försäkringsbranschen. 

Nyligen intog hon en juridisk roll och lämnade samtidigt sitt tidigare arbete som skadereglerare 

på försäkringsbolaget. Precis som Ahmed har även Katarina juridisk kunskap, vilket kan ha 



21 
 

påverkat hennes svar i viss mån då det är rimligt att anta att hon besitter viss kunskap inom 

området ur ett rättsligt perspektiv.  

 

Karima är 23 år gammal, även hon är född och uppvuxen i Sverige. Hon har två skilda 

kandidatexamina den ena i Kriminologi, den andra i Genusvetenskap.  Karimas pappa är från 

Syrien och hennes mamma är i grunden turk, men uppvuxen i Libanon och identifierar sig som 

libanes. Hennes föräldrar har båda flyttat till Sverige i vuxenålder och  träffats här. De har i 

dagsläget bott i Sverige i ca 30 års tid. Karima har haft en del spridda arbeten men jobbar idag 

dels inom Kriminalvården, dels med säkerhet i form av säkerhetskontrollant. 

 

3.7 Etiska reflektioner avseende forskarrollen 

Som forskare ställs en hel del etiska krav på en vid genomförande av intervjuer, exempelvis 

aktivt lyssnande, visa hänsyn och visa respekt. Det är vidare viktigt att bibehålla rollen som 

forskare och inte agera i form av en terapeut eller i motsats vara allt för ointresserad. Nyckeln 

till att vara en god intervjuare är att agera i form av en slags handledare eller guide.56 Detta är 

något jag ständigt haft i åtanke under genomförandet av intervjuerna. Vidare är själv-reflektion 

viktigt inför en studie som denna. Det innebär att en forskare och författare skall reflektera över 

den egna identiteten och den valda forskarmetoden.57 Det är viktigt att vara medveten om detta 

för att undvika eventuell partiskhet samt inflytande på respondenterna. 

 

Jag är utbildad jurist och läser i dagsläget magisterprogrammet i Mänskliga rättigheter på 

Enskilda Högskolan Stockholm, utöver dessa studier har jag tidigare studerat det franska 

språket och Freds och Konfliktkunskap. Jag är således på mitt sjunde år på universitetet och 

anses vara en akademiker. Jag är en 27 årig kvinna som har varit ute i arbetslivet i några år. Jag 

är svenskfödd och har en mamma från Finland och en pappa från Egypten.  Jag identifierar mig 

således som någon som uppfyller de uppställda kraven i den utvalda målgruppen. Eventuella 

följder som kunnat uppstå på grund av att jag tillhör målgruppen har varit viktigt för mig att 

reflektera över innan intervjuernas genomförande. 

 

Under intervjuerna har det blivit uppenbart att respondenterna interagerat bra med mig. Jag tror 

att det fungerande samspelet delvis har varit kopplat till personligheter som samspelat bra, 

                                                           
56 Ehn & Öberg, Biografisk intervjumetod, i Många Möjliga metoder, s 66. 
57 Sarah J. Tracy, Qualitative Research Methods Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact, 

Wiley-Blackwell, Chichester, 2013, s 234. 
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delvis på grund av känslan att jag är någon som de kan relatera till eller att jag antagits kunna 

förstå deras erfarenheter, känslor och upplevelser. Jag ser därför en stor fördel i att tillhöra 

målgruppen i det avseendet att jag i viss mån har kunnat relatera till de ämnen som berörts 

under intervjuerna. Det har dock varit viktigt att ständigt vara medveten om den egna 

identiteten, samt vad för föreställningar respondenterna kan tänkas ha om mig. Som ovannämnt 

har det därav varit extra betydelsefullt att i mitt fall ständigt bibehålla rollen som forskare, utan 

att lägga in egna värderingar, inflytande eller åsikter under intervjuerna.  
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4 Resultatdel 

I detta avsnitt ämnar jag att redogöra för de empiriska data i uppsatsen, genom att återge delar 

av de utförda intervjuerna som är av betydelse för att uppnå uppsatsens syfte och besvara 

frågeställningarna. Nedan kommer således att återges delar av de händelser som respondenterna 

har berättat om under intervjuerna. Först presenteras respondenternas upplevelser om 

diskriminering tematiskt, vidare redogörs respondenternas agerande och reaktioner vid den 

upplevda diskrimineringen och slutligen ges en kortare redogörelse för vad som framkommit 

under respondenternas intervjuer, avseende medarbetares agerande vid de upplevda 

diskrimineringssituationerna. 

 

4.1 Respondenternas  upplevda diskriminering  

Etnicitet 

Respondenterna har delat med sig av olika upplevelser som de ansett kränkande på sina 

arbetsplatser i koppling till sin ”etniska tillhörighet”. Många gånger har det handlat om jargong, 

frågor eller att de upplever att saker sägs mellan raderna och subtilt, i andra fall har de upplevt 

tydliga kränkningar.  

 

Sabina berättar om frågor som ställts av arbetskollegor som hon upplever som kränkande då 

hon är övertygad om att inga ”svenska” kollegor skulle få samma frågor. Hon berättar om hur 

hon har fått väldigt privata frågor om hennes familj, vad hennes föräldrar arbetar med, hur de 

försörjer sig, huruvida hon har rätt att gifta sig med vem hon vill. När jag frågar hur dessa frågor 

har känts förklarar hon att det känts som ett intrång och att hon har tyckt att det har varit väldigt 

obehagligt många gånger. Hon förstår inte vad hennes familj och släktingars försörjning har 

med hennes arbete att göra. Jag frågar vidare vad hon tror frågorna kring valet av make är 

kopplat till och hon svarar mig:  

…asså det är ju förmodligen att man tror då att man är kontrollerad av sina föräldrar eller 

sin pappa och då vill man spinna vidare på det och fråga liksom kring hur mycket frihet 

man har i hemmet och sådär som dotter. Jag tror att det är på det spåret.  

Även Karima vittnar om liknande upplevelser och säger att hon har ifrågasatts på sina 

arbetsplatser om exempelvis möjligheten till att ha pojkvän. Det faktum att hon bor med sin 

pojkvän är något hon ifrågasatts för. Hon menar att det inte går ihop för vissa på arbetsplatsen, 

då de antar att detta inte skulle vara en möjlighet för henne innan giftermål. Hon tror att de 

baserar detta på antaganden och fördomar kopplade till hennes ursprung.  
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Även Ahmed har berättat om olika kränkande situationer han varit med om. Något som var 

återkommande på ett av de finansbolag han arbetade på var kunders bemötande, där de ofta 

ifrågasatte hans svenska kunskaper när de själva hade svårt att göra sig förstådda. Ahmed är, 

som tidigare nämnts, född och uppvuxen i Sverige med en juristexamen och talar svenska 

obehindrat. Därav tycker han att det är underligt att han ständigt fick frågan ”kan du inte svenska 

eller?” ”kan jag få prata med din chef istället?” av olika kunder och klienter. Han tror att hans 

chefer förstod att de klagande individerna hade ett problem med honom som person snarare än 

hans kompetens eller språkkunskaper, men cheferna valde ändå inte att rätta kunden. Ett 

uttalande vittnar om Ahmeds irritation i samband med detta:  

 Vafan är det man gör egentligen, ska man ens jobba här och typ såhär få skit av folk och 

sen så blir det här ignorerat. Och såhär…man värdesätter egentligen mer inkomster till 

företaget än att man värdesätter sina arbetares välmående. 

Även Karima pratar om kommentarer kring det svenska språket, men i motsats till Ahmed blir 

hon istället ifrågasatt över hur hon kan prata så pass bra svenska. När Karima förklarat att hon 

är född och uppvuxen i Sverige som ett förtydligande för hennes språk, har bemötandet av dessa 

individer enligt Karima ändå varit förvåning över hennes svenska kunskaper. Vidare pratar 

Karima om hur individer på hennes arbetsplats antar saker om henne och ifrågasätter henne på 

basis av hennes etniska tillhörighet. Hon uttrycker:  

Folk lägger in typ värderingar i, såhär, min bakgrund och sen så kan man inte koppla ihop 

det med att jag är född här och liksom hur jag lever mitt liv och liksom…jag känner att 

jag har massa förväntningar på mig, liksom i hur jag ska vara och om jag inte lever efter 

de här förväntningarna så kommer jag att straffas för det. Så jag går bara runt och är 

spänd och ba såhär, de tänker om mig såhär så nu måste jag bete mig såhär…  

 

”Men det var ju bara ett skämt” 

Något som Sabina, Katarina och Ahmed berättar om är de kommentarer de får som sedan 

förklaras bort genom skratt eller att referera till dem som ”skämt”. Alla tre berättar om 

situationer som de upplevt som kränkande men där folk som varit delaktiga skrattat bort det 

uppstådda. Sabina berättar exempelvis om en incident som hon har fått uppleva i fikarummet 

där flertalet kollegor tillsammans gjort sig roliga på en annans kollegas ursprung.  
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Han var från ett afrikanskt land och då liknade man honom med en diktator och liksom 

skrattade och hånade honom i hans frånvaro […] att de hånade någon öppet och kränkte 

honom i hans frånvaro, det tyckte jag var allvarligt.   

Även Ahmed vittnar om en liknande upplevelse från lunchrummet i domstolsväsendet där en 

anställd refererade till en färgad person genom att använda sig av N-ordet. Ahmed berättar: 

”Lunchen efteråt så satt vi med de här nämndemännen och han drog ett skämt där han sa N-

ordet, ganska sådär klart och tydligt.” 

I både situationen som Sabina berättar om såväl som Ahmed reagerar ingen i närheten utan alla 

skrattar förutom de två. Ahmed berättar även om en situation där hans chefs chef har refererat 

till honom, inför alla medarbetare, som inkvoterad på arbetsplatsen. Han förklarar att detta 

skedde inför alla de anställda, vid en presentation av de olika medarbetarna för en nyanställd.. 

Likväl i denna situation gjordes det med en skämtsam ton, han förklarar vidare att just den 

chefen var en skämtsam typ.  

 

”Hur är det i förorten?” 

Något som både Ahmed och Sabina nämner är reaktioner avseende bostadsområde. Sabina som 

är uppväxt i vad som skulle kunna klassas som en av Stockholms rikare kommuner, Danderyd, 

berättar att hon ibland fått frågor kopplade till förorten, som ett antagande att hon skulle vara 

därifrån. Ahmed som istället är uppvuxen i området Husby som är en förort till Stockholm 

berättar om den reaktion han får när detta kommer fram.  

Så när hon, en av mina chefer hörde att jag är uppvuxen i Husby så blev hon chockad och 

förvånad över att jag klarat mig så långt. Och  jag såg på hennes ansikte att hon var väldigt 

förvånad och så sa hon ”ah men det är bra att du lyckades att ta dig därifrån”. Vilket är 

konstigt, för jag bor fortfarande i Husby. 

Han berättar vidare att han slutat att nämna under exempelvis arbetsintervjuer att han är från 

just Husby, då han får en reaktion som han helst undviker. Han menar på att många talar om 

Husby som att han skulle tillhöra någon slags minoritet som klarat sig ur misären, medans 

Ahmed själv menar på att han har en helt annan bild av Husby med fullt kompetenta individer 

som studerar, äger företag och på andra sätt gör bra ifrån sig. Han berättar även om en reaktion 

under en jobbfest där en chef uttryckte sig enligt följande: ”Jaha, du är från ghettot, ghettot!”, 

när det framkom att Ahmed var från Husby. 
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Exotisk kvinna 

Två av de kvinnliga respondenterna Diana och Katarina vittnar om att de upplevt att de har setts 

som exotiska på sina arbetsplatser, något som också påpekats av flertalet kollegor. Diana 

uttrycker att, det som kan ses som exotiskt kan vara kopplat till både språket och utseendet. 

Gemensamt för dem båda är att ordet exotiskt absolut inte behöver kopplas till något positivt. 

Diana uttrycker:  

Så fort man säger att nått är exotiskt så tänker jag liksom att jag uppfattas som någonting 

väldigt…Alien […] man vet ju inte vad exotiskt är för någon annan. Det kan betyda något 

väldigt neutralt och det kan betyda något väldigt….ah men…sexuellt liksom. 

Även Katarina verkar anse att ordet exotiskt är något negativt och hon drar kopplingar till 

rasism:  

… eller har ursprung eller inte ser ut som en svensk om man säger så, med de klassiska 

dragen som blåa ögon och…är det mycket att man kopplas till att man är exotisk på nått 

sätt och det behöver inte alls vara något positivt, att de ska kommentera att man har ett 

exotiskt utseende. Då blir det nästan… man kan nästan känna på lite rasistiska drag eller 

kommentarer och sådär. 

Diana, Katarina och Karima pratar även om könets betydelse för de upplevelser som de fått på 

sina arbetsplatser. Karima berättar om både direkta kommentarer om utseende och rumpa, såväl 

som tafsande av hennes manliga kollegor, som hon behövt utstå. Karima talar också om hur 

hon ändå ser på sin position som kvinna som något mindre plågsamt i sina upplevelser av 

diskriminering än det som kopplas till den etniska tillhörigheten, hon uttalar:  

Det är som att jag har tränats till att vara lite såhär rädd och  lite såhär försiktig och säga 

förlåt och  sådär. Det är nog utifrån att jag är kvinna. Men det plågar mig inte lika mycket, 

typ för att jag är så van vid det, att underordna mig och sådär. Men just det här med 

bakgrunden, det blir så tydligt liksom….   

Katarina förklarar att hon insett vilken utsatt position man är som tjej och kanske framförallt 

som ung tjej med annan etnisk tillhörighet. Hon berättar att hon har fått kommentarer på sitt 

nuvarande arbete på försäkringsbolaget, som hon upplevt som obehagliga då det sagts av 

manliga chefer i situationer där de varit ensamma och avskilda från resterande kollegor. Hon 

förklarar att kommentarerna hon syftar på ofta ges i en form av komplimang avseende utseende 

eller klädsel, som är subtila men läser hon mellan raderna är de uppenbart både opassande och 

oprofessionella. Även Diana upplever könets inverkan och uttalar:  
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 …de gånger jag liksom reagerade på att man tycker att jag är lite annorlunda eller såhär, 

så var det som en blandning av etnicitet och hm…. kön kanske. Ja men just att man är 

både kvinna och exotisk gör att man sticker ut. 

 

”Muslim? Du som är så svensk!” 

Fyra av fem respondenter har av en slump identifierat sig som muslimer alternativt uppvuxna 

med muslimska föräldrar, något som flertalet av dem nämner är en återkommande faktor till 

kränkningar. Sabina som bär sjal, berättar om att hon ständigt får frågor på sina arbetsplatser 

avseende sjalen. Det framgår att hon tycker att frågorna är jobbiga och stötande, men samtidigt 

berättar Sabina att hon försöker att svara på de frågor som ställs, så gott hon kan. Sabina, Diana 

och Katarina nämner alla att den muslimska fastemånaden Ramadan som något som 

arbetskollegor ifrågasätter. Sabina berättar om att hon behövt lämna fikarummet då hennes fasta 

ansågs som provocerande och störande för en annan kollega. Hon vittnar även om att ingen stod 

upp för henne när kollegan uttalade sina åsikter, Sabina nämner att hon i det läget kände sig 

väldigt utsatt.  

Ja, jag kommer ihåg på min förra arbetsplats tillexempel, så när jag fastade under vår 

fastemånad Ramadan, så blev jag ifrågasatt av kollegor och vissa tog illa upp och blev 

lite provocerade för att det var nått som liksom, det var väldigt främmande för dem och 

då och då kände jag att de ifrågasatte det väldigt mycket och då kände jag mig väldigt 

utsatt faktiskt […] så jag avvek från fikarummet och gick tillbaka till min plats och 

började jobba. För att jag tyckte att det blev lite obehagligt och jag ville inte liksom, ja 

ville inte göra nån upprörd eller förstöra nån fikastund bara för att jag inte äter, så jag 

gick därifrån. 

Även Katarina berättar att hon har ifrågasatts som muslim, men då hon inte har några yttre 

attribut som Sabina, så talar hon istället om ett ”avslöjande”. Att hon inte visar upp några 

”varningsflaggor”, vilket gör att många blir chockade. Det har visat sig vara svårt för dem att 

få det att gå ihop, islam och deras uppfattning om henne som svensk.  

…då bara nämnde jag att…ah jag fastar ju liksom.  Då var det liksom chock för de flesta, 

”va?!”. Då sa en ändå uppriktigt ”ah men man kopplar inte det för du är ju så svensk?!”. 

[…] det gick inte ihop. För det är ju det här med deras uppfattning om hur en muslim är 

och hur en svensk är och de två tillsammans gick ju inte ihop. ”du som är si och så, och 

så öppen, och sprallig och glad” och såhär att jag klär mig som alla andra, då var det inga 

varningsflaggor liksom. Så den, den reaktionen har jag fått mycket, Och därav, av den 
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anledningen, har jag då valt att inte va så öppen utan jag svarar på frågor…så mitt kontor 

vet ju inte att jag kommer börja fasta på söndag tillexempel. Inte alla, vissa vet. Av just 

den anledningen. 

Jag frågar henne vidare om vad hon menar med ett avslöjande. Hon förklarar att hon strategiskt 

inte berättar allt för mycket om hennes bakgrund och religion, utan att hon bara ger bit för bit. 

Hon tror att följden av att berätta för tidigt och för mycket hade blivit en uppförsbacke 

karriärmässigt. Hon betonar även hur hemskt detta är, att hon hela tiden måste tänka taktiskt. 

Hon menar på att hennes arbetsgivare och kollegor egentligen inte känner hennes riktiga jag, 

utan endast den bilden av henne som de vill att hon ska vara. Hon uttrycker vidare att hon 

känner flertalet andra högtuppsatta muslimer som gör precis på samma sätt.  

Vissa vill inte ens säga att dem fastar. Utan de vill helt exkludera det, inte för att de skäms 

för sin religion men de orkar inte med alla följdfrågor och de vill inte bli placerade. De 

säger ofta såhär ”ah men de har så bra bild av mig nu jag vill inte förstöra det liksom” 

och det är ju samma här, jag kommer inte breaka det för alla, framför alla. 

 

4.2 Respondenternas agerande – De har mitt öde i sina händer 

I alla de situationer som framkommit under intervjuerna, är det endast Karima som en gång har 

anmält sina egna upplevda incidenter avseende kommentarer om hennes rumpa samt tafsandet 

till en chef. Det tog henne några månader att samla mod, men slutligen skrev hon om sina 

upplevelser i en  medarbetarundersökning. Av vad hon berättar framstår det som att hon först 

upplevt sig som hörd, men att det senare inte förefaller ha skett något av hennes anmälan då 

hon inte hört något om detta trots att chefen lovat att ta detta vidare. Hon menar på att de tycks 

ha accepterat jargongen som den är. Vid frågan varför hon väntade med att anmäla incidenterna, 

svarar hon: ”Asså jag var ny på jobbet, så jag va lite rädd om min tjänst liksom”. 

 

Sabina och Ahmed berättat att de har anmält till sina chefer avseende situationer som avser 

andra. Ahmed lyfte incidenten med N-ordet till sin chef och Sabina lyfte hånet av den afrikanske 

mannen som diktator till sin chef. Ingen respondent utöver Karima har anmält någon situation 

där kommentarer, skämt, frågor eller ifrågasättandet har varit riktade direkt mot dem, trots att 

de benämner situationerna som kränkande, obehagliga och diskriminerande. Respondenterna 

har vid ifrågasättande av mig varför de inte tagit sina upplevelser vidare, förklarat det genom 

maktställningar, att man inte vill förstora situationen, rädsla samt att det saknas vittnen. Samma 

faktorer verkar även spela in vid respondenternas agerande i de uppkomna situationerna. Sabina 
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förklarar att hon inte velat förstora den kränkande situationen, hon nämner även det faktum att 

hon var ny i tjänsten som grund till att hon hellre avvek från situationen än att förstora den, 

genom att exempelvis anmäla.  

alltså som sagt, jag var ganska ny så det kändes ju liksom…inte som rätt läge att jag ska 

gå till chefen, eller anmäla någon eller gå vidare eller ah… det kändes inte rätt och jag 

ville inte göra det till någon stor grej heller.  

Vidare när jag frågar Sabina hur det kommer sig att hon anmälde hånet avseende kollegan, men 

inte de incidenter som varit direkt riktade mot henne svarar hon mig: 

…jag tror att jag blev så illa berörd av de dem sa om honom, jag tyckte det var väldigt 

starkt och helt oacceptabelt faktiskt på en arbetsplats och då kände jag att jag måste ta det 

vidare […] Men när det var riktat mot mig, då kände jag ändå att det var liksom 

hanterbart, det var inte så….jag bara kände att det var…jag kommer inte att ta det här 

vidare. Jag vet inte faktiskt riktigt varför nu när jag tänker efter… men det var väl för att 

jag kände att det inte var så pass allvarligt. Det andra var liksom på en helt annan nivå, 

de hånade honom öppet och skrattade åt honom öppet 

Katarina, Diana, Ahmed pratar exempelvis om arbetsplatshierarkin betydelse för den egna 

reaktionen vid upplevd diskriminering. Ahmed och Karima har vid något tillfälle skrattat bort 

situationer. Katarina  menar att hon uttryckt ogillande med sina ansiktsuttryck, hon förklarar: 

…man kan inte sticka under stolen med att de där männen är mina chefer, de är ju de som 

liksom…de har mitt öde i sina händer liksom lite så, så man blir ju i en beroendeposition 

sen blir jag inte såhär ”tack” och blir såhär glad utan jag markerar ju med ansiktet att ba 

såhär ”okej… de där var weird liksom, de där va inte okej” men jag har inte vågat…. 

Men det är inte många gånger jag vågat ryta ifrån. […] Jag vet många av mina kollegor 

som också varit utsatta för saker, de är ju rädda för sin position helt enkelt och att ryta 

ifrån och sätta dem på plats på det sättet, det skulle ju riskera deras position liksom. 

Även Diana berättar om svårigheten med att säga ifrån till chefer och förklarar att hon istället 

ofta försöker byta ämne: 

Jag kan inte backlasha totalt på folk om det är typ såhär en högt uppsatt chef. Men jag 

försöker också att inte liksom gå in för mycket på det, utan att jag byter samtalsämne för 

att, förhoppningsvis på så sätt visa på att det där är inget intressant samtalsämne, vill du 

prata med mig prata om något annat. Lite så. Sen vet jag inte om det budskapet går fram 

eller inte men… ah. 
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Ahmed svarar kort med: ”Vafan ska man säga? Det är ju min chef...” 

Både Ahmed och Katarina pratar om vikten av att ha vittnen för att kunna agera. Katarina ser 

inte hur hon annars skulle kunna göra en anmälan. Det behövs en grund att stå på menar hon 

för annars kommer det möjligen att förklaras bort som något hon har missförstått.  

 Ah, för jag vet att det också är väldigt lätt att de kanske viftar bort det. Om det är liksom 

Vd:n och sen hans närmaste kompanjon, att de bara skulle ”Ah han menade inte det han 

sa till dig. Du kanske misstolkade hela scenariot. För ni var ju bara två personer så det är 

ju bara ord mot ord liksom”. Så då skulle jag velat att fler hade hört det och förstått 

liksom, vidden av det. 

Ahmed talar vidare i koppling till agerande att när man säger ifrån så upplever andra det som 

irriterande och att man istället borde släppa det och gå vidare. Han förklarar det som att den 

som försöker stoppa det ofta ses som en slags bråkstake som inte kunde släppa det eller ignorera 

det. Ahmed uttrycker: ”…om det bara är vi som gör problem av det så kommer….så kommer 

vi se ut som bråkstakar. Även om de inte är vi som startar nånting. Det enda vi vill är att inte 

folk diskriminerar.” 

 

4.3 Kollegor agerande - Ingen vill vara hjälte 

Alla respondenter vittnar om händelser som skett framför flertalet andra arbetskollegor. 

Gemensamt i alla de utförda intervjuerna är att ingen anser att någon kollega någonsin lägger 

sig i, säger ifrån eller underlättar situationen. Istället pratar Ahmed om en viss ignorans och 

konflikträdsla, där han menar på att man hellre glömmer och går vidare. Han uttalar också en 

tro om att eftersom att kränkningen inte avser den gruppen medarbetarna tillhör så bryr de sig 

inte. Ahmed förklarar medarbetarnas beteende genom följande uttryck: ”Man väljer att inte stå 

upp för någon annan än sig själv, och då blir det såhär. Varför ska en vit person stå upp för en 

svart person?” 

 

Sabina vittnar om tystlåtenhet och ibland även skratt av övriga kollegor. Karima menar även 

hon att kollegor ofta viftar bort situationer. Hon uttrycker: ”…man rycker lite på axlarna eller 

så tänker man äsch det var bara ett skämt eller trivialiserar det på något sätt.” Katarina tror att 

medarbetarnas agerande är precis som det egna är kopplat till makthierarkin som finns på 

arbetsplatser, hon uttrycker:  

Det är den här beroendeställningen, man vågar inte komma in och skydda någon annan 

eller va hjälte om man riskerar sig själv. Så det blir mycket en bedömningsfråga där 
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många känner såhär ”vad kan jag förlora på det här?” liksom…innan man vågar rycka in. 

Tyvärr! 

Jag frågar vidare Sabina om hon hade önskat att kollegorna hade agerat och hon svarar mig: 

”Absolut, i det bästa av världarna så hade jag önskat att någon eller några av mina kollegor 

hade ifrågasatt den kollegan.” 

 

Även Karima uttrycker en liknande önskan om ingripande av kollegor, hon svarar mig:  ”Ja 

gud ja! Jag önskar att de hade konfronterat den här personen och sagt ”vafan håller du på 

med, du fattar väl att det där är trakasserier?” Asså…hjälp mig lite.” 
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 5 Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska data, dvs det som framkommit under de utförda 

intervjuerna med de fem respondenterna att analyseras utifrån de teoretiska ramverk och 

begrepp som redogjorts för i kapitel 2. Vidare kommer även det analyserade materialet att i viss 

mån associeras med tidigare forskning. Analysen av det empiriska materialet syftar till att 

besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte. Vidare finns det förhoppningar om att 

analysen av de framkomna resultaten bidrar till att fylla det hål som existerar i 

diskrimineringsforskningen på arbetsmarknaden, avseende upplevelser utifrån den utsattes 

perspektiv. Nedan redovisas analysen utifrån studiens tre skilda frågeställningar dvs. 

respondentens upplevda diskriminering, respondenternas agerande vid upplevd diskriminering 

och slutligen medarbetares agerande vid den upplevda diskrimineringen.  

 

5.1 Upplevd diskriminering 

Som stadgats i studiens bakrundskapitel 1.5.1 och 1.5.2, är diskriminering i form av trakasserier 

ett relativt komplext begrepp på grund av sin vida omfattning. Trakasserier kan uttryckas på 

diverse sätt. Kommentarer, nedsvärtningar, förnedringar, gester, bemötanden och andra 

handlingar. Det ska som tidigare nämnts, även ha koppling till en av de lagstadgade 

diskrimineringsgrunderna, men framförallt ska dessa beteenden och handlingar uppfattas som 

kränkande eller oönskade. Vidare fastställs vad som anses som oönskat eller kränkande utifrån 

den utsatte. Det är således den utsatte som avgör om handlingarna eller beteendena innebär ett 

missgynnande som leder till obehag eller skada som leder till kränkning.58 

 

Av vad som framkommit under de fem intervjuerna, påvisas ett tydligt mönster av beteenden 

och handlingar som beskrivs som kränkande för respondenterna. Trots att det är fem olika 

individer som i teorin kan ha helt skilda bedömningar om vad som anses som kränkande och 

ovälkommet, framgår det av intervjuerna att framförallt fyra handlingar upplevs som kränkande 

och oönskade. Dessa handlingar är frågor, värderingar, skämtsam jargong och komplimanger. 

De fyra handlingarna kommer nedan att analyseras närmare utifrån studiens teoretiska ramverk.  

 

Frågor 

Respondenterna berättar om olika typer av frågor som de upplever som kränkande och 

obehagliga. Frågor som en form av diskriminering måste till en början analyseras efter 

                                                           
58 Proposition 2007/08:95, s 492-493. 
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subtilitet, formalitet och avsiktlighet. Som nämnts tidigare avses endast de två första 

dimensionerna att analyseras i uppsatsen, eventuell avsiktlighet lämnas därav obesvarat. Att 

ställa frågor till en annan människa som arbetar på samma arbetsplats, kan visa på genuin 

nyfikenhet och intresse för den andre personen. Dock har det framkommit av intervjuerna att 

vissa frågeställningar upplevs som kränkande för de intervjuade. Frågorna som respondenterna 

berättar om i intervjuerna kan bedömas ligga närmare det subtila än öppna, då de ofta varit svårt 

att utskilja en uppenbar diskriminering i orden som uttalats enligt de utsattes berättelser. Vidare 

har ingen av respondenterna berättat om att detta skulle ha påverkat deras jobbsituation. Därav 

måste frågeställningarna anses ligga närmare det interpersonella på grafen, än det formella. 

Frågorna kan således antas varit subtila och interpersonella.  

 

Frågorna som respondenterna upplever som kränkande avser bland annat som i Sabinas fall, 

frågor kring släktingar och familjens möjlighet till försörjande. Frågor kring giftermål, make 

och pojkvänner som både Sabina och Karima berättar om. Frågor kring förorten som Sabina 

och Ahmed talar om. Frågor om det svenska språket som både Ahmed och Karima berättar om 

samt frågor avseende ramadan som fyra av fem respondenter berättat om. Ur ett intersektionellt 

perspektiv kan vi se att frågeställningarna ofta kopplas till mer än den etniska tillhörigheten av 

respondenterna. Frågorna är istället nära sammankopplade med religion, klass och kön.  

 

Karimas och Sabinas uttalanden om frågor kring giftermål, make och pojkvänner, kan antas ha 

ställts på grund av hur deras kollegor antar, att en kvinna med deras bakgrund lever. Frågorna 

ställdes således baserat på grunden kvinna med annan etnisk tillhörighet.  De ifrågasätts om de 

själva fritt får välja partner, hur de är möjligt för Karima att bo ihop med sin pojkvän innan 

giftermål etc. En bör fråga sig själv, huruvida samma frågor hade ställts till en person som 

tillhör majoritetsgruppen i samhället.  De är rimligt att anta att de således blivit kategoriserade 

på det sätt Elmeroth beskriver som stereotyper, där individer tillskrivs egenskaper på 

fördomsfulla sätt och sedan blir representanter för dessa konstruerade stereotyper. 

 

De frågor som Ahmed och Sabina berättar om avseende förorten, utesluter således kön då de 

båda ifrågasätts om detta. Det som är intressant är dock det faktum att Sabina berättar om att 

hon frågas om förorten trots att hon är uppväxt i Danderyd. Vidare är det anmärkningsvärt att 

när Ahmed talar om Husby möts han av vad han beskriver som oönskade beteenden, där han 

antingen höjs som en slags minoritet som lyckats, alternativt benämns komma från ghettot. 

Vilket lett till att Ahmed i vissa situationer ibland undviker att berätta var han är uppväxt. Den 
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etniska tillhörigheten där de två individerna båda, har två föräldrar från arabiska länder, 

identifierar sig och utmärker sig som muslimer. Sabina i form av sjal och Ahmed i form av sitt 

namn, tycks ha format en uppfattning om de båda, i koppling även till vad man skulle kunna 

benämna som klasstillhörighet. Sabina antas ibland att komma från förorten, medans Ahmed 

ibland förvånar med att vara från förorten, då han anses ha ”lyckats”. Det är tydligt att 

frågeställarna har kategoriserat in både Sabina och Ahmed och skapat sig förutfattade meningar 

om de två. Vidare kan det som lyfts av Gardell, Molina och Wolgast diskuteras, avseende rasism 

på arbetsplatsen, där de talar om skillnadstänkande mellan människor baserat på etnicitet, 

födelseort och utseende. 59  I detta fall verkar dock etnicitet och utseende snarare ha grundat 

skillnadstänkande avseende födelseort. Även frågorna kring Sabinas familjs möjligheter till 

försörjande kan antas innefatta ett klassperspektiv i koppling till hennes etnicitet. Hon förklarar 

att hon upplever frågorna som ett intrång och hon förstår inte avsikten med dessa frågor eller 

vad detta har med det egna arbetet att göra. Däremot är hon övertygad om att inga ”svenska” 

kollegor skulle få samma frågor. Sabinas oförstående för frågorna kan kopplas till det som 

Jones, Arena, Nittrouer, Alonso och Lindsey uttalar om just svårigheten i att konkretisera subtil 

diskriminering och att den oklara naturen av subtil diskriminering kan leda till att den utsatte 

ifrågasätter anledningen.60 Vilket verkar vara det som skett i Sabinas fall. Vidare kan en grad 

av andrafiering spåras, och kategorisering av ”svensk”, ”icke-svensk”, syns i hennes uttalande 

där hon menar att normgruppen ”svensk” inte skulle behöva mötas av sådana frågor.  

 

Frågeställningar i koppling till fastemånaden ramadan som respondenterna vittnat om, samt 

frågor kring Sabinas sjal, tydliggör kränkande frågeställningar som inte endast grundar sig i 

etnisk tillhörighet men även religion. När Katarina ”avslöjas” som muslim och detta möts av 

chock, ifrågasättande och oförståelse över hur hon som är så ”svensk” också är muslim, visar 

tydligt på att medarbetarna ”felaktigt” kategoriserat henne i ingruppen, dvs. ”de svenska”. 

Elmeroth förklarar att ingruppen ofta tillskrivs positiva egenskaper,61 vilket kan synliggöras 

genom att granska Katarinas utlåtande. Kollegorna har förvånat uttalat, i samband med 

”avslöjandet” över att hon var muslim, att de hade ju sett henne som så öppen, sprallig och glad. 

Det är således tydligt att hon tillskrivits positiva egenskaper när de kategoriserat in henne i 

ingruppen ”svensk”, dessa egenskaper tillskrivs uppenbarligen inte i vad de ser som utgruppen, 

då det inte gått ihop för dem hur hon som svensk, öppen, sprallig och glad också är muslim. 

                                                           
59 Gardell, Molina & Wolgast, Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, s  15-16. 
60 Jones, Arena., Nittrouer, Alonso & Lindsey, Subtle Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, s 57. 
61 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 30. 
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Elmeroth förklarar att på grund av den favorisering som sker av ingruppen, så leder det 

oundvikligt till fördomar om utgruppen.62 Fördomarna i Katarinas fall avseende muslimer, är 

kristallklara. 

 

Värderingar 

De uttalanden som skett på respondenternas arbetsplatser, som innehåller så kallade 

värderingar, har framgått vara stötande och kränkande enligt individerna. I den ovan beskrivna 

situationen av Katarina, då det ”avslöjats” att hon är muslim, framgår det att medarbetarna lagt 

in en värdering i hur en muslim är gentemot hur en ”svensk” är. Något som inte alls stämmer 

överens med hur hon själv ser sig. Vidare framgår en sådan värdering även i fallet med Ahmed 

i koppling till Husby, där förvåningen över att han ”lyckats” likväl tyder på en underliggande 

värdering av hur någon från Husby är. Något som även Ahmed uttrycker inte stämmer då han 

har en helt annan bild av Husby. Även Karima vittnar om hur värderingar läggs in i hennes 

bakgrund vilket skapar förväntningar på hur hon ska leva sitt liv. Det som skett är således det 

Elmeroth benämner som skapandet av sociala identiteter, där individer kategoriseras in i en 

grupp och tillskrivs egenskaper. Personer blir hopbuntade och tillskrivs dessa egenskaper 

oavsett deras skilda bakgrunder.63 Exempelvis, personer från Husby eller muslimer. Det 

framgår av intervjuerna att respondenterna upplever denna värdering som sker på 

arbetsplatserna som kränkande. Det har lett till att Katarina ibland undviker att dela med sig av 

för mycket information kring sin bakgrund och ständigt tänker taktiskt, att Ahmed ibland väljer 

att inte berätta om Husby och att Karima känner sig spänd och ängslig över att straffas om hon 

inte lever upp till de förväntningar som tillskrivits henne.  

 

Skämtsam jargong 

Att få ha kul på jobbet är givetvis tillåtet och skratt bör oftast uppmuntras. Dock har både 

Ahmed och Sabina berättat om skilda ”skämtsamma” situationer som de upplevt som 

kränkande. Användandet av en skämtsam ton och skratt kan antas dölja en del av den 

underliggande allvarligheten. Det är således rimligt att anta att i många situationer  där det råder 

en skämtsam jargong, så försvåras utskiljandet av diskriminering,  därmed kan de uppfattas som 

subtila. Dock i två av respondenternas fall avseende skämtsam jargong, dels avseende Ahmeds 

upplevelse av N-ordets användning i lunchrummet vid refererande till en färgad person, dels 

Sabinas berättelse avseende kollegor som gjort sig roliga på en annan kollegas afrikanska 

                                                           
62 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 30. 
63 Ibid, s 28-30. 



36 
 

ursprung genom att likna honom med en diktator, måste kränkningarna samt rasismen antas 

vara relativt urskiljbar och tydlig. De skulle därmed kunna klassas som öppen diskriminering. 

Ahmeds upplevelse av att bli refererad till som inkvoterad, är i viss mån urskiljbart. Dock  

genererade utlåtandet skratt och Ahmed förklarar att chefen som gör utlåtandet är en skämtsam 

typ. Det kränkande nyanseras och döljs således i viss mån och blir därmed mer subtilt än de två 

tidigare situationerna. Alla situationer är interpersonella då ingen direkt jobbkonsekvens har 

följt av kränkningarna. de los Reyes menar att rasism på arbetsplats bland annat kan visa sig i 

form av jargong.64  I denna skämtsamma men rasistiska jargong som respondenterna vittnar om 

kan koppling i första hand dras till etnicitet. Huruvida andra faktorer spelat in som grund till 

”skämten” är svårt att avgöra baserat på den information som delgetts angående just dessa 

situationer.  

 

Komplimanger 

Många personer upplever komplimanger som något trevligt och positivt men som tidigare 

nämnts måste bedömningen av vad som är kränkande eller oönskat utgå ifrån den utsattes 

perspektiv. Tre av de fyra kvinnliga respondenterna har talat om komplimanger som upplevts 

som kränkande eller obehagliga på deras respektive arbetsplatser. Katarina talar om 

komplimanger avseende exempelvis kläder och utseende som hon upplever som opassande, när 

betydelsen av dessa utläses mellan raderna. Det kan således talas om en subtilitet. Karimas 

upplevelser av direkta kommentarer avseende hennes rumpa bland annat, även i samband med 

tafsande, måste tolkas som tydligt och urskiljbart dvs. öppen kränkning. Däremot har 

komplimangerna precis som frågorna och den skämtsamma jargongen,  ingen direkt 

jobbrelaterad följd vilket gör att de är interpersonella. De tre respondenterna talar även om 

könets betydelse vid diskriminerande komplimanger. Både Katarina och Diana upplever att 

kommentarerna är kopplade till det faktum att de är kvinnor med annan etnisk tillhörighet. 

Vilket tydliggörs av ordet exotiskt, som de båda vittnar om har använts för att beskriva deras 

utseende. Något som de två inte uppskattat. Även Elmeroth talar om exotisering av individer 

och menar att det kan grunda sig i att ”de andra” ses som spännande och främmande.65 Vilket 

skulle kunna förklara det faktum att de fått mottaga dessa former av komplimanger, då 

respondenterna ses som spännande. Dock tydliggör Elmeroth att exotiseringen kan få 

nedvärderande följder.66 Detta framgår av både Dianas såväl av Katarinas utlåtande kring sina 

                                                           
64 de Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 11. 
65 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 32-38. 
66 Ibid. 
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känslor avseende detta, då de inte upplever det som något positivt. De använder istället ord som 

”Alien”, ”sexuellt” och ”rasistiska drag”, vid förklarande av sina känslor om att ses som 

exotiska.  

 

5.2 Agerande vid upplevd diskriminering  

Som framkommit av intervjuerna har respondenterna hanterat sina upplevda kränkningar 

genom att på skilda sätt ta sig ur, alternativt avvärja situationen. Sabina har avvikit från 

fikarummet då hon upplevt situationen som obehaglig, men samtidigt inte ville göra någon 

annan upprörd på grund av att hon fastat. Diana försöker byta samtalsämne när kränkande 

situationer uppkommit och Katarina har inte rutit ifrån, men hon menar på att hon visat med 

ansiktsuttryck sitt ogillande av den uppkomna situationen. Karima och Ahmed har i några fall 

skrattat bort situationerna. När jag ifrågasätter deras reaktioner är svaren hos alla 

respondenterna slående lika, de påtalar alla arbetsplatshierarkins inverkan på deras agerande. 

De förklarar alla för mig på olika sätt att de inte kan säga något då det handlar om deras chefer, 

att de är i beroendepositioner eller att de är nya i tjänsten.   

 

Elmeroth beskriver hur synen på diskriminering och individer utifrån ett intersektionellt 

perspektiv kan hjälpa oss att förstå en individs position i ett makthierarkiskt system, och därmed 

hens livschanser och livsval.67 Av respondenternas uttalanden framgår det tydligt att de ser 

svårigheter i att agera eller reagera uppåt i hierarkin. Katarina identifierar ett antal faktorer som 

påverkar hennes utsatthet, ung, kvinna och med annan etnisk tillhörighet. Hon beskriver även 

makten genom att tala om sin beroendeposition och att det handlar om manliga chefer. Hennes 

uttalanden är målande och det blir precis som Elmeroth hävdar, lättare att begripa att hennes 

val att inte ryta ifrån, påverkats av hennes position i maktstrukturen.  

 

Det har dock framkommit tre skilda scenarion där tre av de fem respondenterna faktiskt har 

agerat genom att anmäla. Ahmed avseende N-ordet, Sabina avseende hånet av en afrikansk 

kollega genom likställande med en diktator samt Karima avseende kommentarer och tafsande 

av hennes rumpa. Att använda N-ordet är uppenbart rasistiskt och kränkande, likaså är att tafsa 

på någon uppenbart kränkande. Vidare har Sabina vittnat om hur hon upplevde situationen 

avseende sin manliga kollega som väldigt allvarlig, då de övriga medarbetarna hånade honom 

helt öppet. Dessa tre situationer skiljer sig således från de övriga situationerna som 

                                                           
67 Elmeroth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, s 26-27. 
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respondenterna berättar om, då det inte finns något tvivel kring det kränkande och 

diskriminerande i beteendet. Det framstår således som att vid öppen diskriminering, som är 

tydlig och urskiljbar visar sig en annorlunda reaktion hos respondenterna än vid vad som kan 

betraktas som mer subtil diskriminering. Subtil diskriminering är som påvisat av tidigare 

forskning svår konkretiserad, den är vidare även svår för den utsatte att processa.68 Något som 

bland annat syns i Sabinas utlåtande avseende sin egen upplevda kränkning där hon uttrycker 

att hon inte vet varför hon inte tog situationen vidare och att hon inte riktigt tänkt på det. 

Samtidigt som hon förminskar situationen något och förklarar att det inte var så allvarligt och 

att hon inte vill förstora något.  

 

Ahmed och Katarina har även pratat om vikten om att ha vittnen, för att anmäla en uppkommen 

situation. Det kan antas att detta anges då de båda är juridiskt kunniga och troligtvis har en 

insikt i svårigheten att bedriva en rättsprocess när det avser ord mot ord. Katarinas utlåtande är 

dock nämnvärt, då hon även ser en svårighet i att bli trodd om vittnen saknas. Hon menar då att 

situation istället kan komma att förklaras som ett missförstånd. Ett liknande resonemang 

framförs av Kalonaityté, Kawesa, och Tedros som menar på att deras respondenter anser det 

meningslöst att anmäla då de har en övertygelse om att de antagligen kommer att bli 

misstrodda.69 

 

5.3 Medarbetares agerande vid upplevd diskriminering 

Alla respondenter berättar om att ingen medarbetare eller kollega, någonsin har lagt sig i de 

uppkomna situationerna. De har olika funderingar kring vad detta beror på. Ahmeds tolkning 

baserar sig på en tro om att de kanske inte bryr sig, då det inte avser dem själva. Det Ahmed 

berättar om kan jämföras med de los Reyes yttrande om att när vissa individer upplevs som 

annorlunda, så accepteras också den ojämlika behandlingen av dessa individer. Andrafieringen 

leder till ett avsteg från principen om alla likas värde.70 Det är således möjligt att medarbetarna 

placerat in respondenterna i andra kategorier än vad de själva tillhör, och därmed medvetet eller 

omedvetet accepterat den ojämlika behandlingen de behöver utstå. Ahmeds antagande är 

således inte helt omöjligt. Karimas tolkning av icke-ingripandet är istället att medarbetarna 

upplever situationerna som skämtsamma, även Sabina berättar om skrattande medarbetare. Det 

kan således bero på att de subtila situationerna är så nyanserade och oklara att de ibland är 

                                                           
68 Jones, Arena., Nittrouer, Alonso & Lindsey, Subtle Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, s 57. 
69 Kalonaityté, Kawesa, & Tedros, Att färgas av Sverige, s 46. 
70 de los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, s 5-6. 
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svårförstådda. Subtil diskriminering har sagts vara svår för den utsatte att konkretisera,71 vilket 

är rimligt att anta även gäller åskådare av subtil diskriminering. Det är således likväl en rimlig 

tanke, att medarbetarna inte uppfattat de kränkande i situationerna och därav felaktigt uppfattar 

dessa som skämtsamma. Slutligen tror Katarina att medarbetares passivitet beror på det faktum 

att de inte vill riskera sig själva. Att de innan ingripande ställer sig frågan vad kan de förlora på 

detta ingripande. Det Katarina säger är således relaterat till den makthierarki som förekommer 

på jobbet. Det är ett rimligt antagande, då denna makthierarki även inneburit att respondenterna 

själva inte agerat annorlunda i de uppkomna situationerna.   

 

Icke-agerande av medarbetare kan således bero på andrafiering, missförstådd kränkning eller 

makthierarkier eller en blandning av de tre, oavsett blir följden densamma, besvikna 

respondenter med en önskan om att inte stå helt ensamma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Jones, Arena., Nittrouer, Alonso & Lindsey, Subtle Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, s 57. 
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6 Slutsatser 

Syftet för denna studie var att få en förståelse för individers egna upplevelser av diskriminering 

på arbetsplatser. Hur de anser sig ha blivit diskriminerade i koppling till sin etniska tillhörighet, 

hur de valt att agera i sådana situationer samt att undersöka deras syn på medarbetares agerande. 

Något förvånande är att det av intervjuerna har framkommit en rad likheter i svar och 

upplevelser mellan de skilda individerna. De jobbar på skilda arbetsplatser, har olika 

bakgrunder och olika utbildningar, trots detta vittnar de om liknande upplevelser. Som framgår 

av analysen ovan finns det ett antal oönskade handlingar som de intervjuade har ansett som 

kränkande dvs. frågor, värderingar, skämtsam jargong och komplimanger. Det har påvisats att 

dessa handlingar ofta omfattar fler omständigheter än enbart deras etniska tillhörighet. Vidare 

har det visats att det främst handlar om subtil, interpersonell diskriminering, således svår 

konkretiserad, svår processad och svårförståelig för de utsatta. Ändock påvisas en gemensam 

nämnare och det är att individerna känner sig kränkta av sådan typ av ”mellan raderna” 

diskriminering.  De två skilda antagandena som presenterats, avseende vad som händer med en 

individ som under en längre tid utsätts för subtil diskriminering dvs. de får skinn på näsan och 

blir immuna eller de skadas emotionellt, torde båda vara sanna. De intervjuade påvisar en styrka 

i hanterande av situationerna, de har strategier och tekniker för hanterande av situationerna, 

dvs. de har fått skinn på näsan. De påpekar också att de ibland skrattar bort situationer, vilket 

kan tolkas som en viss immunitet. De intervjuade påvisar slutligen även känslor i form av 

besvikelse, oförståelse och obehag för situationerna, dvs. de har skadats och hanterar 

emotionella följder. Jag tror därför inte på att det är ett antingen eller antagande utan snarare en 

blandning av de båda, där forskarna uppenbarligen har rätt i sitt påstående om att upprepad 

utsatthet för subtil diskriminering kan påverka människor. Agerandet av respondenterna vid 

upplevd diskriminering har ofta varit ett icke-agerande eller ett försök att avvärja situationen 

genom att exempelvis skratta, byta ämne eller gå därifrån. Vid studerande av agerandet genom 

intersektionalitet och med maktens inverkan i bakhuvudet, är det inte svårt att förstå 

informanternas val att inte ställa till med en scen. Vidare blir det även ännu tydligare då det 

främst handlat om subtil diskriminering där det är svårt att utskilja direktheten i 

diskrimineringen. Rädsla, makt och beroendeskap har visat sig ha en stor inverkan vid agerande. 

Värt att poängtera och berömma är dock de tre fall av tydlig, direkt diskriminering där 

informanternas agerande skiljt sig.  Där de faktiskt har agerat i form av anmälningar. En ledsam 

reflektion är sålunda att, det är först när diskrimineringen är av så pass allvarlig grad att det 

omöjligen kan misstas för ett skämt, en komplimang eller något annat, som den får en så pass 
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effektfull konsekvens, som en anmälan.  Avseende medarbetarnas agerande, är de slående lika 

svaren i de fem intervjuerna angående agerandet eller snarare icke-agerandet av medarbetarna 

vid upplevd diskriminering, mycket anmärkningsvärt. Det kan spekuleras i andrafiering, 

maktstrukturer och subtilitet som alternativa förklaringar till deras icke-agerande men det är 

först när medarbetarna själva faktisk utreds som vi kan få svar på varför de ej agerar. För 

framtida forskning torde just det vara intressant att studera.  Orsaker och anledningar till 

medarbetares agerande vid bevittnad diskriminering. Jag är säker på att ett större agerande från 

medarbetare kan underlätta situationen för de utsatta enormt, därav kan det vara av värde att 

försöka förstå medarbetarnas agerande bättre. Ingen borde behöva strida ensam mot 

kränkningar, trakasserier och diskriminering, som Karima uttryckte det: ”Asså…hjälp mig lite”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

7 Källförteckning 

 

Lag och förarbete 

Diskrimineringslag (2008:567).   

Proposition 2007/08:95, Ett starkare skydd mot diskriminering.  

Regeringsformen (1974:152).  

 

Offentliga utredningar 

SOU 2005:41, Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 

Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering, de los Reyes, Paulina, Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering.  

 

SOU 2006:59 Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 

Arbetslivets (o)synliga murar, Mulinari, Paula, Den andra arbetskraften Exotisering och rasism 

på arbetsplatsen. 

 

Konventioner och internationella deklarationer 

FN, Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris, 1948 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, New York, 

1966. 

 

Litteratur 

Ehn, Billy & Öberg, Peter, Biografisk intervjumetod, i Många Möjliga metoder, Fangen, 

Katrine & Sellerberger, Ann-Mari (red.), s 57-69, Lund: Studentlitteratur, 2011. 

Elmeroth, Elisabeth, Etnisk maktordning i skola och samhälle, Uppl. 2:1, Studentlitteratur, 

Lund, 2018. 

Smith, Lorna & Smith, Rhonda, Qualitative methods, i Research Methods in Human rights, 

McConnell, Lee & Smith, Rhonda (red.), s 70-93, New York: Routledge, 2018. 

Swanstein, Filippa & Henrikz, Karin, Diskrimineringslagen – från princip till praktik, Uppl. 

2:1, Lund: Studentlitteratur, 2017.  

Tracy, Sarah J., Qualitative Research Methods Collecting Evidence, Crafting Analysis, 

Communicating Impact, Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. 

 

Internetkällor 

Anti Rasistiska Akademin, Invandrare,  http://www.antirasistiskaakademin.se/invandrare/, 

(Hämtad 2019-03-23). 

http://www.antirasistiskaakademin.se/invandrare/


43 
 

Carlsson, Magnus & Rooth, Dan-Olof, Evidence of ethnic discrimination in the Swedish labor 

market using experimental data, IZA Discussion Paper No. 2281, 2007, 

http://ftp.iza.org/dp2281.pdf, (hämtad 2019-05-01). 

de los Reyes, Paulina, Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov, 

Landsorganisationen i Sverige, 2008, 

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_ar

betslivet_pdf/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf, (hämtad 2019-04-17). 

Diskrimineringsombudsmannen, Delar av mönster - en analys av upplevelser av 

diskriminering och diskriminerande processer, 2014, 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-delar-monster2.pdf, (hämtad 2019-05-

20) 

Diskrimineringsombudsmannen, Trakasserier och sexuella trakasserier, 2019-03-20, 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-

trakasserier/#1, (hämtad 2019-05-11). 

Diskrimineringsombudsmannen, Vad är diskriminering?, 2019-04-12,  http://www.do.se/om-

diskriminering/vad-ar-diskriminering/#diskriminering-samhallsomraden, (hämtad 2019-05-

11). 

Diskrimineringsombudsmannen, Årsredovisning 2018, http://www.do.se/globalassets/om-

do/diskrimineringsombudsmannens-arsredovisning-20182.pdf, (hämtad 2019-03-20). 

Eriksson, Stefan & Lagerström, Jonas, Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en 

Internetbaserad sökkanal, 2007, https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/r07-17.pdf, 

(hämtad 2019-05-01). 

Jones, Kristen, Arena, Dave, Nittrouer, Christine, Alonso, Natalya, & Alex, Lindsey, Subtle 

Discrimination in the Workplace: A Vicious Cycle, Industrial and Organizational Psychology, 

10(1), March 2017, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/F4E00875C9C81512E928195E6B7D6A0D/S1754942616000912a.pdf/sub

tle_discrimination_in_the_workplace_a_vicious_cycle.pdf, (hämtad 2019-05-01). 

Kalonaityté, Viktorija, Kawesa, Victoria & Tedros, Adiam, ATT FÄRGAS AV SVERIGE: 

Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige, 

Ombudsman mot etnisk diskriminering, 2007, 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-att-fargas-av-sverige.pdf, (hämtad 2019-

04-17). 

King, Russel, Andra generationen – ett komplicerat begrepp, Sydsvenskan,  2012-09-25, 

https://www.sydsvenskan.se/2012-09-25/andra-generationen---ett-komplicerat-begrepp 

(hämtad 2019-03-23). 

Lykke, Nina, Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskning, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03. 
 https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Intersektionalitet-Nina-Lykke.pdf , 
(hämtad 2019-05-06). 
 
Gardell, Mattias, Molina, Irene & Wolgast, Sima, Antisvart rasism och diskriminering på 

arbetsmarknaden, Länsstyrelsen Stockholm, Rapport 2018:21, 

https://cemfor.uu.se/digitalAssets/755/c_755790-l_3-k_r2018-21-antisvart-rasism-och-

diskriminering-webb.pdf, (hämtad 2019-03-27). 

http://ftp.iza.org/dp2281.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_arbetslivet_pdf/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_arbetslivet_pdf/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-delar-monster2.pdf
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-trakasserier/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/trakasserier-och-sexuella-trakasserier/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#diskriminering-samhallsomraden
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#diskriminering-samhallsomraden
http://www.do.se/globalassets/om-do/diskrimineringsombudsmannens-arsredovisning-20182.pdf
http://www.do.se/globalassets/om-do/diskrimineringsombudsmannens-arsredovisning-20182.pdf
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2007/r07-17.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F4E00875C9C81512E928195E6B7D6A0D/S1754942616000912a.pdf/subtle_discrimination_in_the_workplace_a_vicious_cycle.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F4E00875C9C81512E928195E6B7D6A0D/S1754942616000912a.pdf/subtle_discrimination_in_the_workplace_a_vicious_cycle.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F4E00875C9C81512E928195E6B7D6A0D/S1754942616000912a.pdf/subtle_discrimination_in_the_workplace_a_vicious_cycle.pdf
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-att-fargas-av-sverige.pdf
https://www.sydsvenskan.se/2012-09-25/andra-generationen---ett-komplicerat-begrepp
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Intersektionalitet-Nina-Lykke.pdf
https://cemfor.uu.se/digitalAssets/755/c_755790-l_3-k_r2018-21-antisvart-rasism-och-diskriminering-webb.pdf
https://cemfor.uu.se/digitalAssets/755/c_755790-l_3-k_r2018-21-antisvart-rasism-och-diskriminering-webb.pdf


44 
 

Oxford Reaserch, Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Forskning som publicerats 

vid svenska universitet och högskolor sedan år 2000, 2012, 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskningsoversikt-diskriminering-

rekrytering.pdf , (hämtad 2019-05-01). 

Statistiska Centralbyrån, Störst folkökning att vänta bland de äldsta, SCB, 2018-04-26 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet

/sveriges-framtida-befolking-20182070/ (hämtad 2019-0-23). 

Statistiska Centralbyrån, Utrikes födda i Sverige, 2019-02-21, SCB, https://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/ (hämtad 2019-02-23). 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskningsoversikt-diskriminering-rekrytering.pdf
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-forskningsoversikt-diskriminering-rekrytering.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/statistiknyhet/sveriges-framtida-befolking-20182070/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/utrikes-fodda/

