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I storstadsområdena har omkring fyrtio procent av alla 

barn som nu börjar skolan utländsk bakgrund. I vissa 

stadsdelar talar vi om åttio till nittio procent. På sikt är det 

oundvikligt att föreställningar om vad svenskhet är 

kommer att förändras. (Westin 2008:47)  
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Sammanfattning 
I denna studie har vi med hjälp av en hermeneutisk ansats studerat upplevelsen av etnisk 

diskriminering samt de strategier individer med dessa upplevelser använder för att hantera 

denna diskriminering. Vi har utfört kvalitativa intervjuer där vi intervjuat tio personer vilka 

själva beskriver sig ha upplevt etnisk diskriminering. Vårt syfte är att öka förståelsen för hur 

föreställningar om "den andre" påverkar den individ som inkluderas i denna kategori. Vi har 

tagit oss an vårt material med hjälp av teorier om kategorisering och exkludering och funnit 

att människor med en annan etnisk bakgrund än svensk upplever att etnisk diskriminering 

verkar exkluderande på arbetsmarknaden, något som påverkar deras liv som helhet genom en 

upplevelse av att ständigt behöva stå till svars för sina rättigheter och lika villkor. I vår 

huvudtolkning betraktar vi denna upplevelse som en rättegång där individer ständigt står 

åtalade. Brotten de åtalade står till svars för är på basis av "annanhet", vad som kännetecknar 

denna "annanhet" förändras ständigt och gör det omöjligt för individen att helt frikännas från 

åtalspunkterna. 

Nyckelord: Etnisk diskriminering, etnicitet, föreställningen om ”vi” och "den andre", 

strategier, svenska arbetsmarknaden, subtil diskriminering, exkludering. 

Abstract 
In this study we used a hermeneutical approach to study the experience of ethnic 

discrimination including the strategies individuals use to address ethnic discrimination. The 

study is based on qualitative interviews where we interviewed ten people whom all had 

experienced ethnic discrimination. The aim of this study is to increase the understanding of 

how constructions of "the other" influence the individuals whom are included in this category. 

We have been using theories of categorization and exclusion and have found that people with 

a different ethnic background than Swedish experience that ethnic discrimination exclude 

them from the Swedish labor market. This also affects their life outside the labor market, 

through an experience of constantly having to stand accountable for their rights and equal 

terms. In our main interpretation, we consider this experience as a trial where individuals are 

constantly facing prosecution. The crimes the accused are accountable for is on the basis of 

"otherness", what characterizes this "otherness" is constantly changing, making it impossible 

for the individual to fully be acquitted from the charges. 

Keywords: Ethnic discrimination, ethnicity, the notion of "we" and "the other", strategies, 

Swedish labor market, subtle discrimination, exclusion. 
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Förord  

Denna uppsats är ett examensarbete, en kandidatuppsats, skriven vid Mälardalens Högskola 

under vårterminen 2015. Arbetet med denna uppsats har varit mycket lärorikt och hade inte 

varit möjlig att genomföra utan de intervjupersoner som så generöst delat med sig av sina 

personliga erfarenheter och upplevelser. Därför vill vi framförallt rikta ett stort tack till er.  

Vi vill även tacka vår handledare Ulrika Wernesjö för den tid hon lagt ner, den uppmuntran 

hon givit oss samt de tankar hon bidragit med. Slutligen vill vi tacka de människor i vår 

omgivning som varit engagerade samt tagit sig tiden att läsa vår uppsats under processens 

gång och kommit med relevanta synpunkter. 

 

Västerås 2015-06-04 

Anette Bornebrink och Annelie Strömblad 
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1. Inledning 
Sverige kännetecknas idag av en stor etnisk mångfald. Invandring har skett i alla tider i 

Sverige vilket till en början främst rörde sig om arbetskraftsinvandring men upphörde efter 

det införda arbetskraftsinvandringsstoppet i hela Västeuropa år 1972.  Flyktinginvandringen i 

Sverige ökade i slutet av 70-talet då individer sökte skydd i Sverige från konfliktdrabbade 

områden. Från 70-talet och framåt förändrades Sverige från att vara ett av de mest homogena 

länder i världen till ett multikulturellt land.
1
 Då det finns en etnisk mångfald i Sverige blir det 

naturligt fler möten mellan människor med olika bakgrund, i och utanför arbetsmarknaden. 

Samtidigt finns det studier som visar att det förekommer diskriminering mot människor på 

grund av deras etniska bakgrund vilket vi anser är beklämmande då Sverige är ett 

mångkulturellt land där människor med olika bakgrund lever sida vid sida. Widell och 

Mlekov
2
 beskriver att om mångfalden värdesätts inom organisationen har detta en positiv 

påverkan på effektiviteten då det resulterar i att människor upplever en delaktighet som ökar 

engagemang och prestation. 

Diskriminering innebär att principen om likabehandling frångås och en särbehandling av 

individer alternativt grupper sker. Diskrimineringslagen (2008:567) är i Sverige stagad för att 

skapa lika rättigheter för alla individer och motverka att människor missgynnas eller kränks. 

Lagen tar alla diskrimineringsgrunder i beaktande, och rymmer därmed bland annat 

diskriminering på grund av etnisk bakgrund.
3
 Lagen innefattar även aktiva åtgärder, vilket i 

arbetslivet innebär ett arbete för att förebygga att diskriminering sker
4
. Genom att se till 

tidigare forskning på området kan vi se att etnisk diskriminering sker strukturellt i samhället, 

grundat i social praktik och handling. Exkluderingen av människor är inte bara beklämmande 

utan även kostsamt för samhället; välfärd utvecklas genom ett tillvaratagande av de resurser 

människor besitter
5
. Charles Westin, professor och föreståndare för CEIFO

6
, belyser den 

etniska diskrimineringen och menar att det är ett slöseri på förmågor och produktivitet hos 

människor; vad diskrimineringen kostar samhället finns ej redovisat men utgör en stor 

summa. Westin redogör för förekomsten av en systematisk diskriminering vilken han anser 

bevisas genom den föreliggande skillnaden i arbetslöshet mellan personer med svensk etnisk 

bakgrund och personer med annan etnisk bakgrund än svensk då de sistnämnda står för en 

högre arbetslöshet, detta även då de har svenskt medborgarskap och svensk utbildning. Om 

integrationen ska fungera krävs deltagande i samhället, integrationen har inte fungerat inom 

vissa samhällsområden vilket kan förklaras genom de hinder människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk möter i samhället, både avsiktligt och oavsiktligt, vilket begränsar 

möjligheten till delaktighet i samhället på jämlika villkor.
7
 

Det må vara kostsamt för samhället att inte ta vara på de resurser som finns, men det finns de 

som betalar ett högre pris; de vilka drabbas av diskriminering och dess följder. Catomeris
8
 

hänvisar till en undersökning
9
 gjord 2007 där hälften av tillfrågade afrikaner svarade att dessa 

missat arbetstillfällen på grund av deras etniska bakgrund och vidare menar han att 

diskrimineringen, genom arbetsgivare, kan ta sig uttryck rent verbalt genom ett nekande av 

personen på grund av att deras bakgrund inte är kompatibel med den svenska 

                                                 
1
 Widell och Mlekov 2013:14ff 

2
 Ibid:46f 

3
 Widell och Mlekov 2013:237f 

4
 Ibid:54 

5
 Ibid:48 

6
 förkortning för Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer 

7
 Westin 2008:45 

8
 Catomeris 2004:64f 

9
 vidare information eller referens till denna undersökning saknas 
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arbetsmarknaden, de har även framhållit hur afrikaner förstör för andra samt att de är dåliga. 

En arbetssökande somalisk, slöjbärande kvinna, upptäckte enligt Catomeris
10

 hur 

arbetsförmedlaren medvetet sållade bort jobb denna föreställde sig att en "sådan kvinna" inte 

ville ha. Dessa stereotypa föreställningar orsakar stor skada och lidande för individen, en 

uteslutning på grund av sin bakgrund som innebär att berörda individer inte deltar på eller ges 

samma villkor och förutsättningar i samhället. Berörda individer kan komma att utveckla 

strategier för att hantera denna uteslutning vilket i vissa fall går så långt som till valet av 

partner då en individ med annan etnisk bakgrund än svensk kan välja en partner som har en 

svensk etnisk bakgrund. Uteslutningen bidrar till att hålla vissa individer borta från vissa 

arbeten, positioner och uppgifter vilket i sin tur innebär en uteslutning från vissa inkomst- 

eller lönenivåer
11

. Det blir med andra ord inte enbart i arbetslivet denna diskriminering gör sig 

gällande utan sträcker sig till hela individers liv. Följderna av etnisk diskriminering kan för 

individer innebära att de inte ges en jämn fördelning av befintliga resurser, positioner, makt, 

inflytande, utbildning eller hälsa
12

.  

Såväl forskning som vår omgivning har gjort oss varse om att diskriminering sker i hög 

utsträckning trots lagstiftning emot det. Vi har båda vänner som uttryckt att de upplever 

fördomar och exkludering gentemot dem, som har sin grund i deras etniska tillhörighet. 

Intresseområdet för vår uppsats har växt fram ur dessa berättelser som initierat diskriminering, 

och vi anser det förlegat att människor i dagens samhälle ska behöva uppleva och möta de 

svårigheter etnisk diskriminering innebär. 

Aronson, Wilson och Akert
13

 beskriver att människor per automatik organiserar sin 

omgivning i kategorier för att förstå den. I och med vår socialpsykologiska utbildning tror vi 

oss kunna se en förklaring till upprätthållandet av etnisk diskriminering då vi har förståelse 

för människors inneboende benägenhet att kategorisera; individer relaterar sin omgivning till 

tidigare erfarenheter och kunskaper för att göra världen begriplig. Det innebär ett komplext 

problem när dessa kategoriseringar resulterar i diskriminering vilket vidare leder till 

svårigheter för särskilda grupper av individer och till ökade klyftor i samhället. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka upplevelser personer med annan etnisk bakgrund 

än svensk har av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Vi avser undersöka 

vad denna diskriminering innebär för individen samt hur individen hanterar de problem som 

diskrimineringen medför samt hur dessa erfarenheter påverkar deras liv som helhet. För att 

besvara vårt syfte har vi utvecklat två frågeställningar. Hur upplevs diskriminering? Vilka 

strategier använder individer för att hantera den diskriminering som upplevs? 

Vår studie ser vi som en byggsten i kampen för ett mer jämlikt Sverige där alla deltar på lika 

villkor. Genom att besvara vårt syfte kan vi ge en ökad förståelse för hur de föreställningar 

som cirkulerar i samhället, påverkar de individer vilka drabbas av detta.  

                                                 
10

 Catomeris 2004:65 
11

 Höglund 2008:277 
12

 Ibid:285 
13

 Aronson, Wilson och Akert 2013:49 
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2. Disposition 
Vår undersökning börjar med en redogörelse för tidigare forskning, syftet med detta är att 

ringa det fält vår studie ryms inom. Här redogörs för vår undersöknings betydelse inom detta 

fält samt vad vår undersökning kan bidra med. Därefter går vi vidare med att beskriva vår 

teoretiska referensram vilken visar hur vi ser på etnicitet samt vilka teorier vi valt att angripa 

insamlad data med. Efter detta redogör vi för vår valda metod hermeneutik och hur den blir 

behjälplig i vår undersökning. Inom ramen för metodavsnittet redogör vi för hur vi resonerat 

vid urval samt vilka etiska övervägande vi gjort. Vidare i metodavsnittet redovisar vi för vår 

förförståelse, hur vi gjort vår datainsamling samt hur vi genomfört vår analys. 

Slutligen redogör vi för det resultat vi kommit fram till. Vi tydliggör den process detta 

inneburit genom att börja med en initial läsning av materialet. Därefter fortskrider 

analysprocessen med en inledande tolkning, för att sedan väva in teorier i den preliminära 

tolkningen och därefter redogör vi för vår huvudtolkning. Vi avslutar vår undersökning med 

en diskussion kring uppsatsen, vilka tankar den väckt hos oss samt vilka förslag vi har för 

vidare forskning.  
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3. Tidigare forskning 
I syfte att ringa in fältet har vi nedan sammanställt olika forskning inom området. I vårt 

sökande efter relevant forskning har vi nyttjat databaserna Discovery, SwePub och Google 

scholar och använt oss av följande sökord i olika kombinationer: etnisk diskriminering, ethnic 

discrimination, Sweden, Sverige, experience, upplevelse, work*, arbetsmarknad, arbete, labor 

market, rasifiering, racialization, och exkludering. Bland den forskning som framkommit har 

vi valt att framförallt fokusera på svenska studier men har även inkluderat forskning från 

Belgien, Schweiz, Holland samt USA. Vår sammanställda forskning har vi tematiserat i olika 

kategorier för att strukturera och belysa olika aspekter av etnisk diskriminering. Med den 

tidigare forskningen och dess struktur ämnar vi visa på den komplexiteten diskriminering 

innebär, från djupt rotade normer och föreställningar hos individer till hur diskriminering sker 

på den svenska arbetsmarknaden idag, och slutligen den egna upplevelsen. 

3.1 Hur diskriminering sker 

Under detta avsnitt kommer vi lyfta fram forskning som berör diskriminering och människans 

kognitiva aspekter. Gemensamt för dessa forskningsbidrag är att de undersöker de, hos 

människan, grundade sätt att kategorisera omvärlden. Vidare bidrar denna forskning till att 

belysa hur grupper fungerar och på vilket sätt särskilda grupper kan inneha makt över andra. 

En psykologisk inriktad socialpsykologisk studie från Nederländerna skriven 1996 av Jetten, 

Spears och Manstead
14

, belyser gruppnormer och den makt som dessa inbegriper. Forskarna 

förutsåg att normer och rättvisa inom in-gruppen förstärker gruppen medan den i sin tur leder 

till ökad diskriminering för andra grupper, så kallade ut-grupper. Denna favorisering av in-

grupper gör människan i syfte att upprätthålla en tydlig grupp samt söka eller behålla en 

positiv identitet
15

. Undersökningen berör två studier vilka är genomförda med hjälp av 

experiment på två grupper, runt 70 deltagare i varje, bestående utav studenter från 

Amsterdams universitet. Deltagarna fick med hjälp av dator göra ett fiktivt test som gick ut på 

att distribuera pengar mellan grupperna, grupperna i testen bestod av studenter från samma 

universitet och från ett annat universitet. Resultatet visade att majoriteten maximerade 

profiten för sin egen grupps del. Resultatet visade att medlemmar av in-gruppen tenderade att 

favorisera den egna gruppen samt förse denna med mer positiva egenskaper än ut-gruppen
16

. 

Studien visar att människor inom grupper tar efter de normer som finns inom denna, vilket 

belyser den makt gruppen innehar. 

Vidare har vi strävat efter att tydliggöra mekanismer som påverkar ojämlikheter på den 

svenska arbetsmarknaden i syfte att se en mer omfattande bild av hur etnisk diskriminering 

sker inom ramen för denna. Rydgren
17

 belyser i en artikel från 2004 sin studie gällande 

mekanismer av uteslutning på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att undersöka att etnisk 

diskriminering existerar på den svenska arbetsmarknaden, samt att göra en distinktion mellan 

olika mekanismer av uteslutning för att få en mer djupgående förståelse för hur etnisk 

diskriminering sker. Rydgren har granskat tidigare svensk arbetsmarknadsforskning och fått 

fram ett resultat som visar att humankapitalfaktorer såsom utbildning, erfarenhet samt 

kompetens kan förklara viss skillnad i arbetslöshet mellan svenskar och individer med annan 

etnisk bakgrund
18

. Däremot menar Rydgren
19

 att humankapitalfaktorer inte kan förklara 

                                                 
14

 Jetten, Spears, Manstead 1996:1222 
15

 Tajfel, 1978; Tajfel& Turner, 1986 enligt Jetten et al. 1996:1223 
16

Ibid:1227 
17

 Rydgren 2004:698 
18

 Ibid:701ff 
19

 Ibid:706f 
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samtliga ojämlikheter på arbetsmarknaden som existerar mellan svenskar och individer med 

annan etnisk bakgrund, och han har i sin studie funnit tre mekanismer som identifieras som 

särskilt viktiga för exkludering av människor med annan etnisk bakgrund än svensk på 

arbetsmarknaden. Dessa består i statisk diskriminering, nätverkseffekter samt institutionell 

diskriminering
20

.  

Statisk diskriminering grundar sig på stereotypa föreställningar om särskilda grupper av 

människor; d.v.s. arbetsgivare tillskriver egenskaper till en individ som baseras på en 

föreställning om vilken social kategori individen har, snarare än att se till dennes 

kompetensrelaterade egenskaper. Således överskattas homogeniteten inom gruppen då 

arbetsgivare har en föreställning om att alla inom en social kategori har liknande egenskaper, 

vilket är en föreställning som ofta är grundad i fördomar
21

. Nätverkseffekter beskriver 

Rydgren är ett resultat av den beskaffenhet människor har att umgås och ingå i nätverk av 

individer med en homogen etnicitet. Nyckelpersoner på arbetsmarknaden, såsom arbetsgivare, 

anställer samt informerar om lediga tjänster inom sina nätverk, vilket genom att dessa 

nyckelpersoner i regel är infödda svenskar, innebär en diskriminering av människor med 

annan etnisk bakgrund än svensk. Rydgren
 
menar att då människor som tillhör samma 

etnicitet främst umgås med varandra, upprätthålls stereotypa bilder av människor med annan 

etnicitet.
22

 Institutionell diskriminering är den tredje mekanism Rydgren
 
identifierar, vilken 

beskriver de fall då särskilda krav i rekrytering eller på arbetsrutiner sätts som exkluderar 

vissa etniska grupper. Detta kan ske exempelvis genom att ställa krav på att kunna tala och 

skriva svenska bra, vilket inte alltid är ett nödvändigt krav i relation till arbetet
23

. Genom att 

se till detta blir det tydligt att människor placeras inom olika kategorier, att det cirkulerar 

olika föreställningar och stereotypifieringar som försvårar för individer med annan etnisk 

bakgrund än svensk att komma in på arbetsmarknaden.  

Den ovan nämnda forskningen tyder på att människor exkluderas vilket gör det intressant för 

oss att vidare söka se hur dessa kategoriseringar och slutsatser om andra görs. I en rapport 

med socialpsykologisk inriktning, gjord i Sverige med närmare 450 deltagare, av Esaiasson 

och Ribbhagen år 2006 var syftet att bringa klarhet i hur omfattande problemet med 

diskriminerande handlingar samt fördomsfulla uppfattningar är. Vidare var syftet att klargöra 

om etnisk diskriminering kan tänkas vara orsaken till den etnisk skiktade svenska 

arbetsmarknaden. Studien genomfördes med hjälp av scenarioexperiment där deltagarnas 

reaktioner på mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare studerats.
24

 Deltagarna i 

studien fick läsa texter och se videofilm av mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare 

och därefter svara på ett antal frågor där svaren urskilde i vilken grad diskriminering 

förekommer. Deltagarna i studien, personerna i det fiktiva textmaterialet, samt skådespelarna i 

filmerna hade varierade etniska bakgrunder.  

Resultatet i rapporten styrker att det förekommer diskriminerande mekanismer på 

arbetsmarknaden. Detta rör sig inte enbart om öppna rasistiska värderingar utan det sker även 

subtilt, vilket innebär att olika former av diskriminering även sker omedvetet.
25

 Resultatet 

visar att människor med annan etnisk bakgrund än svensk bedöms på andra grunder än de 

individer som har svensk bakgrund. Resultatet tyder på att det är svårt att bortse från 

människors etniska bakgrund även om människors vilja är att vara toleranta och fördomsfria 

                                                 
20

 Ibid:707 
21

 Ibid:708 
22

 Ibid:711 
23

 Ibid:712 
24

 Esaiasson och Ribbhagen 2006:3 
25

 Ibid:45 
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och undvika diskriminerande handlingar.
26

 Resultatet visar även att människor tenderar att 

leta efter positiva faktorer, till förmån för individen, då det gäller att bedöma den egna 

gruppens medlemmar
27

. Rapporten belyser social kategorisering och författarna menar att det 

är fundamentalt för människan att placera det som sker i omvärlden i kategorier samt placera 

människor i olika fack.
28

 

Förgående studie berörde begreppet subtil diskriminering vilket är ett begrepp som kommit att 

bli viktigt i vår studie och återspeglar hur diskrimineringen kan ske på arbetsmarknaden. 

Subtil diskriminering tydliggör de kategoriseringar människor gör, vad dessa resulterar i, samt 

vilka följder de kan tänkas få. I en belgisk studie av Van Laer och Janssens
29

 från år 2011 

undersöktes processer av underliggande subtil diskriminering på arbetsplatsen. Studiens 

avsikt var att se diskriminering utifrån de perspektiv individer som upplever subtil 

diskriminering har. Studien baseras på djupintervjuer med 26 personer från Turkiet och 

Maghreb.
30

 Van Laer & Janssens
 
använder subtil diskriminering för att beskriva hur 

diskriminering kan ske på ett sätt som är mindre märkbart och inte lika självklart kan 

rubriceras som diskriminering. Denna form av diskriminering upplevs ofta mer tvetydigt av 

de drabbade och denna form av diskriminering sker inte sällan omedvetet av de som utför 

den. Däremot bör betonas att resultatet av subtil diskriminering kan ha stora effekter på den 

som blir drabbad vilket innebär att även den diskriminering som sker oavsiktligt är av vikt att 

studera.
31

 Van Laer & Janssens kunde identifiera fyra gemensamma processer av subtil 

diskriminering som dessa personer möter; normalisering, legitimering av den enskilda 

individen, legitimering som den andre samt naturalisering
32

.  

Normaliseringsprocessen består i att individen upplever sig stå inför en normaliserande blick, 

som påvisar att denne skiljer sig från det normativa. Denna process kännetecknas av en subtil 

diskriminering som framkommer genom frågor om individens bakgrund. I detta uppenbarar 

sig en tvetydighet för den drabbade, då frågorna dels framkommer av ett genuint intresse hos 

den som frågar, samtidigt som frågorna påpekar skillnaden och förtydligar att individen 

besitter någonting avvikande och konstigt i relation till samhället generellt.
33

 Legitimering av 

den enskilde individen beskriver en process där subtil diskriminering sker genom att individen 

legitimeras samtidigt som den stora gruppen av individer med utländsk bakgrund 

marginaliseras. Detta sker vanligtvis genom komplimanger som inkluderar individen i en 

gemenskap, men som antyder att individen skiljer sig gentemot den resterande gruppen av 

samma etnicitet.
34

 Vidare sker processen legitimering som "den andre" genom att individen 

med annan etnisk bakgrund innehar legitimitet på arbetsplatsen, men på grund av dennes 

etniska bakgrund snarare än dennes kompetens
35

. Med andra ord läggs fokus på individens 

etnicitet snarare än på annat som är karaktäristiskt för personen i fråga, vilket resulterar i en 

upplevelse av att inte accepteras som en unik individ
36

. Slutligen beskriver 

naturaliseringsprocessen händelser där kollegor som upplevs toleranta av intervjupersonerna 

godkänner ett intolerant beteende och inte reagerar när andra uppträder på ett diskriminerande 
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sätt. Denna subtila diskriminering utgörs ofta av skämtsamma kommentarer som naturaliserar 

diskrimineringen genom att vara just ett ”skämt” och upplevs tvetydiga då tillsynes toleranta 

kollegor accepterar dessa
37

.  

Samtliga av ovan nämnda kategorier av subtil diskriminering som Van Laer och Janssens 

identifierat, resulterar i en känsla av tvetydighet och motsägelse för den individ som utsätts. 

Dessa fyra processer ligger bakom denna känsla och skapar i sin tur en upplevelse av 

maktlöshet hos individen.
38

 I ett senare avsnitt kommer vi vidare behandla upplevelsen av 

etnisk diskriminering. Tidigare forskning om hur diskrimineringen sker har konstaterat att det 

finns normer i samhället som fungerar bestämmande för vad som anses vara det "rätta". 

Forskning har visat att diskriminering är möjlig att förklara utifrån favorisering av in-gruppen 

framför andra grupper. Forskning har även visat på mekanismer som har betydelse för 

diskriminering på arbetsmarknaden, mekanismer av uteslutning vilka sker i flera olika former 

och exkluderar människor med annan etnisk bakgrund än svensk på arbetsmarknaden och i 

rekryteringssammanhang. I vår studie blir uteslutning, normer och grupperingar tillsammans 

med föreställningar kring dessa intressant för vår studie kring upplevelsen av diskriminering 

då vi kan se till hur gruppers partiskhet leder till konsekvenser för andra grupper. Kunskapen 

om olika grader av gruppartiskhet ger oss perspektiv i vår kommande analys. Vidare visar 

forskning att det sker subtil diskriminering på arbetsmarknaden vilket ytterligare blir 

behjälpligt för oss i vårt möte med människor som upplevt sig diskriminerade på grund av sin 

etniska bakgrund. Att ta del av deras upplevelser kring detta kan öka förståelsen för hur subtil 

diskriminering kan ta sig uttryck och upplevas. Ett synliggörande av detta kan bli ett steg 

framåt i arbetet för ett mer jämställt Sverige. 

3.2 Diskriminering på arbetsmarknaden 

Under tidigare tema valde vi att fokusera kring de kognitiva mekanismer som kan resultera i 

etnisk diskriminering i arbetslivet. Vid detta tema har vi valt att koncentrera oss på 

förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden; vi vill med denna forskning påvisa att 

etnisk diskriminering är ett omfattande och verkligt problem. Här har vi har valt att inkludera 

forskning kring rekrytering då detta ofta är vägen in på arbetsmarknaden; ett första möte 

mellan arbetsgivare och arbetssökande. 

Hensvik, Nordström Skans och Åslunds rapport om rekryteringsmönster från 2009 visar att 

infödda chefer tenderar att anställa infödda individer medan chefer med invandrarbakgrund 

tenderar att anställa individer med invandrarbakgrund
39

. Undersökningen analyserar 

förekomsten av olika rekryteringsmönster beroende på chefens bakgrund och använder 

invandrarbakgrund som ett kriterium, då den svenska arbetsmarknaden innehar en tydlig 

ojämlikhet mellan invandrare och infödda. Studien har pågått under nio år och totalt 100000 

arbetsplatser täcks i studien.
40

 Sysselsättningsgraden för invandrare födda utanför EU, var 54 

procent år 2007 medan motsvarande för svenskfödda var 82 procent. Mellan dessa grupper 

skiljer det sig i sin tur 15 procent mellan lönerna där svenskfödda står för den högre lönen.
41

 

Resultaten i studien, som genom registerstudier och information kring dessa arbetsplatser, 

visar att det är sju gånger så stor sannolikhet att en nyrekryterad med utländsk bakgrund även 

har en chef med utländsk bakgrund
42

. Enligt författarna kan orsaken till dessa resultat vara att 
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det är enklare för en chef att bedöma en arbetstagare som upplevs ”likna” en själv, möjligt är 

även att invandrare och infödda har olika nätverk och kontakter och därmed finner 

rekryteringar genom olika vägar
43

. Resultaten pekar sammanfattningsvis på att invandrares 

problematik på arbetsmarknaden kan förstås utifrån en avsaknad av viktiga kontakter i form 

av människor med nyckelpositioner
44

. 

Dessa rekryteringsmönster belyser hur det kan se ut vid rekryteringen, att det är troligt att 

individer anställer människor som "liknar" sig själva. Detta väckte hos oss en undran om i 

vilken omfattning exkludering av människor med annan etnisk bakgrund än svensk 

förekommer redan i ett tidigt skede då en ansökan skickas in på en arbetsplatsannons. 

Carlsson och Rooth har genom en experimentell utförd studie vilken pågick mellan år 2005-

2006 där de tydliggjort omfattningen etnisk diskriminering på svenska arbetsmarknaden. De 

har genom att skicka ut två, i kvalitetshänseende, identiska ansökningar där endast namnet 

skiljer dem åt genom att en ansökan har svenskklingande namn medan den andre har 

mellanösternklingande namn, till 1552 arbetsplatsannonser med syftet att ta reda på om etnisk 

diskriminering existerar i rekryteringsprocessen i Sverige. Anledningen till valet att använda 

mellanösternklingande namn beskrivs bero på att tidigare forskning indikerat på att människor 

från mellanöstern är hårdast drabbade av diskriminering.
45

 Svar erhölls från 522 

arbetsplatsannonser, och av dessa fick både ansökningen med svenskklingande namn samt 

ansökningen med mellanösternklingande namn inbjudan för intervju vid 239 arbetsplatser 

som hade annonserat ut en tjänst. Vidare blev vid 217 fall endast ansökningen med 

svenskklingande namn inbjuden för intervju och slutligen blev endast den ansökningen med 

mellanösternklingande namn erbjuden att komma på intervju vid 66 tillfällen. Utifrån nämnda 

siffror har Carlsson och Rooth funnit att det är en signifikant skillnad i möjligheterna att bli 

uppringd för intervju mellan människor med mellanösternklingande namn och människor med 

svenskklingande namn; en ansökan med svenskklingande namn blir kallad till intervju femtio 

procent fler gånger jämfört med en motsvarande ansökan med mellanösternklingande namn.
46

 

Med hänvisning till studierna ovan tydliggörs det att diskriminering förekommer vid 

rekryteringsprocessen. Vi ville efter detta finna forskning kring hur diskriminering ser ut på 

arbetsmarknaden. Binggeli, Johnston, Krings och Maggiori har genomfört en studie om 

selektiv ohövlighet i Schweiz. Författarna påvisar att antalet invandrare i arbetslivet ökat 

under det senaste decenniet, att invandrare har blivit högre utbildade samt att de återfinns i allt 

högre statuspositioner. Binggeli et al. menar att diskriminering och fördomar med de teorier 

som finns kring dessa tyder på att det förekommer subtila former av diskriminering där 

diskriminerade beteenden riktas till invandrare.
47

 I arbetets sociala relationer förekommer det 

mellanmänsklig diskriminering vilken är mer subtil och inte lika intensiv som en direkt riktad 

formell diskriminering
48

. Denna orsakar, enligt Pearson & Porath
49

, flertalet negativa 

konsekvenser då arbetsglädje samt engagemang blir lägre och stressnivån ökar. Denna 

mellanmänskliga diskriminering blir till stor del till på grund av stereotyper och subtila 

fördomar
50

. Studiens syfte är att belysa relationen mellan en upplevd diskriminering och en 

selektiv oartighet och denna relation analyserades på ett undersökande sätt; denna studie utgör 

en del av ett större longitudinellt projekt. Data som ligger till underlag för denna studie härrör 
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från år 2012. Urvalet är ett representant urval och består av människor, boende i Schweiz, i 

arbetsför ålder vilka blev slumpmässigt valda. Insamlingen bestod av telefonintervjuer, 

enkäter och webbenkäter där 2001 personer deltog
51

. Slutsatsen i studien är anställda med 

invandrarbakgrund upplever oartigt bemötande på arbetsplatser i stor utsträckning. Vidare 

visar studien att selektiv diskriminering främst riktas mot de invandrare som uppfattas som 

mindre sympatiska och mer konkurrenskraftiga och kompetenta. Binggeli et al. menar att 

kombinationen mellan känslan av att vara diskriminerad och oartighetserfarenheter ökar 

risken att driva invandrare bort från arbetsplatser genom att stärka eventuella intentioner hos 

individen att lämna sitt jobb.
52

  

Tidigare forskning visar på ojämlikhet mellan människor med olika etnisk bakgrund på den 

svenska arbetsmarknaden, där individer med svensk etnisk bakgrund är överrepresenterade. 

Vi har kunnat se att människor vid rekrytering tenderar att anställa individer med samma 

bakgrund som dem själva. Ytterligare en diskriminering som urskilts vid rekrytering är 

namnets betydelse för om arbetsgivaren kontaktar vederbörande eller ej; individer med 

svenska namn kallas oftare än individer med mellanösternklingande namn till arbetsintervju. 

Vi har kunnat se att diskrimineringen på arbetsmarknaden i regel inte är direkt riktad utan 

förekommer genom mer subtila former. Denna forskning ger oss bakgrundsinformation till 

vår studie om hur det kan tänkas se ut och verka för individer med annan etnisk bakgrund än 

svensk. Härnäst kommer vi ta mer av ett mikroperspektiv på vår forskning genom att närma 

oss individen ytterligare. 

3.3 Upplevelsen av diskriminering 

Under detta tema redovisar vi studier som rör upplevd diskriminering där vi ansåg det av 

intresse att belysa självupplevd diskriminering, då det ger en bild av konsekvenser av etnisk 

diskriminering. Forskning under detta tema är behjälplig för vår förförståelse kring vad de 

individer vi intervjuar kan komma att ha för upplevelser.  

En undersökningsrapport om självupplevd diskriminering gjord på uppdrag av 

Diskrimineringsombudsmannen har som syfte att öka kunskapen kring diskriminering samt 

vara behjälplig för utformandet av informationsstrategier för vederbörande
53

. Detta är en 

kvalitativ undersökning som ämnat belysa diskriminering utifrån flertalet 

diskrimineringsgrunder, där vi väljer att lägga vikt vid etnisk tillhörighet. I syfte att förstå 

enskilda individers uppfattningar och erfarenheter av diskriminering har djupintervjuer och 

gruppdiskussioner använts som metod
54

. Urvalet bestod av 19 personer som själva upplevde 

att de blivit diskriminerade på grund av deras etniska bakgrund. Resultatet visar att dessa 

människor bland annat upplever sig orättvist behandlade, särbehandlade, de upplever utsatthet 

och att de inte bedöms för vilka de är, de känner att de blir dömda på förhand samt att de ofta 

blir bortsållade.
55

 Resultatet visar att det upplevs som stressande och besvärande att dels 

placeras tillsammans med andra enbart utifrån kriteriet av etnisk bakgrund och dels att 

svenskar uppfattar att dessa individer har vana med andra etniska tillhörigheter och därmed en 

större acceptans för dessa. Individerna upplever därmed att de blir klassificerade på grund av 

deras etniska tillhörighet. Det har framkommit att diskriminering inte är att ord 

intervjupersonerna själva använder. Snarare talar de om särbehandling, och beskriver denna 
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känsla med ord som nedvärdering, förutfattade meningar, orättvis behandling och utestängd.
56

 

Gällande arbetssökande visar studien att de med annan etnisk tillhörighet än svensk har en 

upplevelse av att de bör bevisa att de är bättre än andra för att ha möjlighet att få ett arbete. 

Återkommande vad gäller arbetslivet är upplevelsen av att vara mindre värd än en person med 

ett typiskt svenskt utseende
57

. 

Konsekvenser av den självupplevda diskrimineringen beskrivs som en rubbning av identiteten 

genom att individerna behandlas utifrån en grupptillhörighet, men upplever sig tillhöra en 

annan; de blir bemötta för hur de ser ut, inte för vilka de är. Vidare beskrivs att den 

ekonomiska situationen blir lidande genom att intervjupersonerna endast får timanställning. 

Även en känsla av maktlöshet och bristande samhälleligt stöd beskrivs som en konsekvens av 

diskriminering. Denna konsekvens leder till att intervjupersonerna isolerar sig från det 

svenska samhället, vilket är en metod för att slippa möta diskrimineringen. En strategi för att 

ta sig ur denna isolering som förekommer i undersökningen är att välja en partner med svensk 

härkomst, vilket innebär att valet av partner påverkas av diskrimineringen
58

. Strategier 

kommer vi nu belysa närmare under ett undertema till upplevelsen av diskriminering.  

3.3.1 Strategier 

Under denna rubrik kommer vi belysa två studier som pekar på olika strategier människor 

som tillhör en etnisk minoritet i samhället använder sig av för att hantera den diskriminering 

de möter eller förväntar sig möta. Strategier utvecklas på basis av upplevelsen av etnisk 

diskriminering och blir relevanta i samband med upplevelsen av denna. Studier redogör för 

kognitiva samt praktiska strategier.  

Räthzel har varit delaktig i en svensk studie tillsammans med Mählck och Sharif som 

undersökt hur ett femtiotal unga människor med och utan invandrarbakgrund uppfattade 

inträdet på arbetsmarknaden med hjälp av djupintervjuer. Räthzel förtydligar utifrån denna 

studie uppfattningen hos unga människor med invandrarbakgrund och vilka strategier de 

använder. Hon menar att människor har ett handlingsutrymme bestämt av den ekonomiska, 

politiska, kulturella samt ideologiska kontext de lever inom; det människor kan påverka är hur 

de hanterar samhällets möjligheter och begränsningar.
59

 Studien har belyst unga människors 

medvetna och omedvetna strategier vilka de använder sig av för att hantera de erfarenheter de 

ställs inför i samhället
60

. En av de strategier som behandlas är att byta namn; häri existerar en 

problematik genom att individen i namnbytet förlorar en del av sin identitet vilket, om det 

sker på grund av samhällets påverkan, inbegriper ett förtryck. Genom att bli tvungen att 

överväga en sådan handling konkretiseras samhällets nedvärderande syn på individen och 

Räthzel beskriver hur detta kan resultera i andra former av diskriminering; en sådan 

anpassning till samhället kan bemötas som falsk då individen föreställs fortsätta ha de 

värderingar som betraktas negativa, under ytan.
61

 En annan strategi ungdomarna använder är 

att de tar avstånd från de diskriminerande erfarenheter de har genom att inte skratta åt 

rasistiska kommentarer som framställs som skämtsamma, och förhandlar om sin identitet 

genom att konstruera befolkningen i Sverige som tråkig. Således kan de förhandla om sin 

egen identitet som någonting bättre. Att lägga vikt vid en individualistisk syn är en tredje 

strategi för att hantera de begränsningar som det innebär att ha invandrarbakgrund på den 
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svenska arbetsmarknaden. Detta kan förekomma genom att de distanserar sig från andra 

ungdomar med invandrarbakgrund genom att mena att de inte kämpar nog. Med andra ord 

betonar de den individuella makten att påverka sitt eget liv, och undviker således att lamslås 

av en svår situation på arbetsmarknaden.
62

 

I en studie om informella rekryteringsmetoder från 2008 av Behtoui har två grupper på den 

svenska arbetsmarknaden studerats; infödda och invandrare. Studien undersöker i vilken 

utsträckning de olika grupperna använder sociala nätverk för att finna ett jobb och om de 

rådande löneskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden är relaterade till dessa sociala 

nätverk
63

. Studien belyser olika strategier på arbetsmarknaden samt vilken effekt de har för 

individerna för att få jobb, och sociala nätverk ligger i fokus i denna studie då de är ett viktigt 

alternativ till den offentliga arbetsförmedlingen. Frågeställningarna i studien är om 

jobbsökningsstrategierna skiljer sig åt mellan infödda och invandrare och om effekten är 

densamma för båda grupperna.
64

 Att arbetsmarknaden ser sämre ut för och missgynnar 

invandrare kan förklaras utifrån en brist av värdefulla sociala nätverk
65

. Analysen i denna 

studie är baserad på AKU (Svenska arbetsplatsundersökningar), undersökningar som skapar 

statistik över individers situation på arbetsmarknaden med hjälp av telefonintervjuer. Behtoui 

utgick från dessa och har sammanslagit svenska arbetsplatsundersökningar mellan år 1992-

1999 där han valt respondenter som under dessa år förändrat sin arbetssituation, totalt rör det 

sig sammanlagt om 6887 individer.
66

 Resultatet i studien tyder på att infödda till större del än 

invandrare funnit sina jobb via personliga kontakter och att lönerna vid användning av 

informella sökstrategier skiljer sig åt mellan grupperna, där invandrare representerar mer 

lågbetalda arbeten
67

. Infödda använder informella strategier oftare än invandrare och att finna 

jobb informellt är procentuellt lägre hos invandrare vilket tyder på att skillnader i kontakter 

kan ge konsekvenser i form av skillnad i sysselsättningsgraden mellan infödda och 

invandrare
68

.  Då allt mer rekrytering sker via informella metoder visar denna studie en 

positiv korrelation mellan detta och en lägre sysselsättningsgrad
69

. 

Att belysa användningen av strategier och hur dessa skiljer sig åt är ytterligare ett bevis på 

diskriminering och att människor med annan etnisk bakgrund än svensk inte har samma 

villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi har här sett att strategier för att hantera 

diskrimineringen samt komma in på arbetsmarknaden kan handla om att förändra stora delar 

av sin identitet; att byta namn eller välja en svensk partner för att bryta en isolering från det 

svenska samhället. Detta visar hur viktigt det är att diskrimineringsfrågan inte slutar 

uppmärksammas, ojämlikheter existerar och det är i grund och botten en fråga om mänskliga 

rättigheter. 

3.4 Sammanfattning och vårt bidrag till tidigare forskning 

Tidigare forskning har utforskat etnisk diskriminering ur flera olika perspektiv och med olika 

fokus. Vi inledde med forskning som visar hur kategorisering skapar bilden av människor 

med annan etnisk bakgrund som annorlunda, något som sker och är befäst i vardagliga 

praktiker och föreställningar. Vidare lyfte vi fram forskning som påvisar den reella 

förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden för att sedan komma in på forskning kring 
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hur etnisk diskriminering på arbetsmarknaden upplevs av och påverkar individen. 

Avslutningsvis har vi belyst forskning som ger kunskap om hur individen hanterar etnisk 

diskriminering genom olika strategier, dels hur unga människor resonerar för att värja sig från 

diskrimineringen och dels hur människor arbetar för att komma in på arbetsmarknaden trots 

de motsättningar de ställs inför. En lucka som kan identifieras i de forskningsbidrag vi här lyft 

fram är metodvalet såväl som urvalet då flera av studierna är kvantitativa, och de kvalitativa 

studierna studerar antingen unga människor eller ett större antal individer. Således saknas en 

djupdykning i vuxna människors upplevelser och strategier. Vi väljer i vår studie, med 

bakgrund av att den svenska etniciteten är i majoritet i Sverige, att inte fokusera på en enskild 

grupp individer utan inkludera alla människor som inte innehar en svensk etnisk bakgrund. De 

är samtliga drabbade av föreställningen om att de tillhör en ut-grupp. 

Vårt bidrag till tidigare forskning blir ett tydliggörande av upplevelsen av diskrimineringen 

hos vuxna individer som upplevt sig diskriminerade på arbetsmarknaden; vad den har för 

konsekvenser för den som drabbas. Vår studie fokuserar på upplevelser och strategier hos 

människor med annan etnisk bakgrund än svensk och i ett småskaligt format gör vår 

undersökning en djupdykning i några enskilda människors upplevelse av etnisk 

diskriminering och belyser hur de beskriver att diskrimineringen tar sig uttryck samt hur den 

påverkar deras livsvärld. Således kan vi bidra med en inblick i de konsekvenser etnisk 

diskriminering har för den enskilda individen och på detta sätt bidra till en ökad förståelse.  

4. Teoretisk och begreppslig referensram 
Då det mångkulturella samhället ska undersökas är etnicitet av vikt att studera då den 

genomsyras av över- och underordning. Genom att människor förknippas med olika etniska 

grupper kan denna över- och underordning kopplas till hur grupper i samhället marginaliseras. 

Dagens samhälles faktiska förhållande är uppbyggt genom hierarkiska maktrelationer och 

etniska relationer är en del av samhällets stratifiering, i likhet med köns- och klassrelationer.
70

 

Vad som kännetecknar etnicitet och vad detta får för innebörd hänger på de föreställningar 

som existerar kring begreppet. Föreställningar kan vara sanna eller falska, även om de är 

falska spelar det ingen roll då föreställningar påverkar människor inom och utom grupper 

genom de attityder dessa för med sig; innebörden av etnicitet blir därmed konstruerat av 

sociala processer som leder till tillskrivning och självtillskrivning av vissa egenskaper
71

. Vi 

kommer nedan redogöra för vår syn på etnicitet samt teorier kring kategoriseringar och 

andrafiering. Avslutningsvis redogör vi för Azars beskrivning av begreppen förhöret, 

lösenordet och gränsdragning. Vår syn på etnicitet bildar främst en förståelseram för vår 

analys medan kategoriseringar, andrafiering samt Azars begrepp används som verktyg för att 

analysera intervjupersonernas berättelser. 

4.1 Etnicitet: en socialkonstruktionistisk förståelse 

Vi vill till en början definiera begreppet etnicitet och redogöra för hur vi ser på begreppet och 

dess innebörd. Då det gäller etnicitet kan det ha olika innebörd beroende på vilket teoretiskt 

perspektiv det ses ifrån, vår syn är inspirerat av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket 

vi förklarar närmare efter en kort historisk beskrivning av begreppet etnicitet och dess 

uppkomst. 
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Etnicitet som term syftar till folks känsla av tillhörighet till en etnisk grupp och 

identifieringen med denna; en kollektiv uppfattning. Etnicitet härstammar från grekiskans 

ethnos och betyder folk. Historiskt sett tillämpades begreppet för att kunna kategorisera 

människor då de användes i relation till en stam, ett folk; en grupp av människor. Termen 

etnicitet började öka i omfattning först på 1970-talet i den samhällsvetenskapliga litteraturen i 

Sverige. Det är möjligt att använda begreppet etnisk identitet vilket inom socialpsykologin 

kännetecknar en kollektiv identitet, en identitet laddad med mycket känslor vilken kan vara 

både erfaren såväl som tillskriven av andra.
72

 

Vårt socialkonstruktionistiska synsätt innebär att vi inte ser etnicitet som något statiskt, en fast 

egenskap hos människor. Istället ser vi etnicitet som något dynamiskt vilket uppstår i relation 

till någonting annat, något som skiljer sig från etniciteten i fråga, vilket gör det meningsfullt 

att tala om etnicitet. Med andra ord är det möjligt att se att etnicitet görs betydelsefullt. 

Mellanmänskliga relationer och den sociala organisationen där mellan definierar vad etnicitet 

är då de definierar vilka som är, och vilka som inte är, medlemmar av en grupp samt vilka 

egenskaper som kännetecknar olika grupper och dess medlemmar. Dessa kategoriseringar är 

därmed någonting som aktivt och ständigt sker.
73

 Vad etnicitet innebär bestäms med hjälp av 

sociala relationer; en social inlärning. Därmed lär vi oss vad etnicitet är och genom detta är 

det även möjligt att lära om, det är dynamiskt. Etnicitet blir därmed inte kännetecknande för 

speciella drag hos grupper utan istället följden av sociala läroprocesser.
74

 Med hjälp av 

språket konstruerar vi en verklighet och denna verklighet innebär att vi kan framställa denna 

på olika vis. Vi ser även den makt framställningen av någonting i en viss form kan innebära, 

makten tydliggörs och upprätthålls i uppdelningen mellan människor i olika grupper i enighet 

med deras etniska bakgrund
75

.  

Vårt socialkonstruktionistiska synsätt gör att vi väljer att tala om etnicitet och dess dynamik 

snarare än att tala i termer av olika rastillhörigheter då vi anser att ras, i dess historiska 

betydelse, är något objektivt statiskt, en kategori som är objektivt konstruerad
76

. Detta med 

bakgrund av ett historiskt sätt att se på ras; rasismens föreställningar om yttre skillnader med 

utgångspunkt i biologin
77

. Vi ser det som att makten blir till genom tillskrivningen av raser 

och framställningen av vissa egenskaper, vilket sker genom sociala processer. Ras kan därför 

ses som något som konstruerats som något objektivt medan etnicitet blir till genom 

tillskrivningar där individer anser sig inneha denna bakgrund och identifierar sig med den. 

Etnicitet som social kategorisering samverkar med andra sociala kategoriseringar och 

maktordningar som klass, kön, sexualitet, funktionalitet och ålder. Dessa maktordningar skär 

igenom och omformar varandra. Detta innebär även att det inom alla gemenskaper och sociala 

kategorier finns andra maktordningar som privilegierar vissa och underordnar andra. Med 

andra ord, föreställningar om likhet innebär att skillnader underbetonas. Det hade därför varit 

relevant för oss att använda ett intersektionellt perspektiv i vår uppsats men vi har valt att inte 

göra det på grund av begränsningar i uppsatsens omfång samt att det inte är primärt i vår 

uppsats att ringa in andra maktordningar än etnisk diskriminering då det är upplevelsen kring 

denna vi valt att lägga fokus vid. Vi vill med detta ändå poängtera att vi är medvetna om att 

andra maktordningar kan ha betydelse på arbetsmarknaden då det gäller diskriminering. 
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Sammanfattningsvis är det genom sociala och språkliga processer en blir exempelvis svensk 

eller kurd; det är uppfattningar om sig själv eller andras uppfattningar om vilket ursprung och 

vilken tillhörighet individer har som etniciteten blir en produkt av. Därmed konstrueras den 

aktivt och blir en förhandlingsvara. Genom språket förhandlas vad som exempelvis är 

svenskhet och kurdiskhet. Dessa etniciteter görs genom hur det väljs att tala, eller inte tala, 

om dessa. Med hjälp av språket kan skillnad konstrueras och upprätthållas mellan 

människor.
78

 

4.2 Kategoriseringar och "den andre" 

Lange, fil. dr. i psykologi, beskriver att kategorisering är grundläggande för människans 

kunskap; för att förstå omvärlden behöver vi dela in den och på så vis skapa ordning i den
79

. 

Människor insocialiseras till att ha teorier om omvärlden, sätt att kategorisera den på, som 

grundar sig i den befintliga kulturen
80

. Således finns kategorier där även människor placeras 

in, vilka kan baseras på föreställda och stereotypa bilder av olika grupper av människor. 

Etnicitet har att göra med kategorisering i någon form, oavsett med vilket teoretiskt synsätt en 

väljer att se på etnicitet i analysarbete finns en gemensam nämnare att etniciteten används i 

bemärkelse att av- eller särskilja grupper av olika slag i förhållande till olika slags majoriteter 

genom att sätta ord på det som bedöms som utanförstående eller lägre stående dessa 

majoriteter; ett sätt att klassificera människor och grupprelationer
81

. Vår studie hade inte varit 

möjlig att göra utan att kategorisera eftersom det hade inneburit att vi inte kunnat uttala oss 

om behandling av olika grupper och den diskriminering de utsätts för, vi är dock medvetna 

om att vår studie upprätthåller kategoriseringar vilket blir en utmaning för oss att inte i samma 

stund bidra till en ökad klyfta och upprätthållande diskriminering, utan istället sudda ut 

gränsdragningar och kategoriseringsgrunder. 

Rothbart menar att det finns en tendens att människor som inte tillhör in-gruppen, den egna 

gruppen, föreställs och kategoriseras nedvärderande. Människor har en tendens att 

kategorisera ut-grupper, de som kategoriseras som "den andre", mer extremt och förändrar i 

regel inte bilden trots möten med individer som inte bekräftar dessa stereotypa bilder.
82

 Vilka 

normer som anses önskvärda i ett samhälle tar sig uttryck via stereotyper, och skillnaden 

mellan "vi" och "dem" uppstår via dessa normer; "vi" står för det normala medan "de" står för 

det onormala och blir därmed de som stereotypifieras
83

. Människor har stereotypa bilder för 

både in-gruppen och ut-gruppen, men ut-gruppen betraktas i regel som mer homogen, medan 

in-gruppen ses vara mer komplex
84

. Att detta fenomen inte förändras i en mer mångkulturell 

miljö kan tydliggöras genom den tendens Rothbart beskriver; att människor endast gör 

modifieringar på den stereotypa bilden då de möter människor som bekräftar denna bild
85

.  

Den process i vilken bestämda individer eller grupper konstrueras som avvikande och 

underlägsna lyfter Kamali fram med begreppet andrafiering
86

. Genom en föreställning om den 

andre som något olikartat och skilt från ett föreställt "vi", kan andrafierade grupper hindras 

från att delta på samma villkor som makthavande grupper
87

. Samhällets normativa 
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föreställningar, de föreställningar grupper med makt besitter, fungerar kontrollerande för 

gruppers olika inflytande och makt, och utgör andrafieringsprocessen
88

. 

4.3 Michael Azars teori om förhöret 

Azar beskriver förhöret och menar att invandraren i Sverige, likt individer fått göra i alla tider, 

får stå till svars för vem denne är inför den dominerade gruppen samhällsmedborgare. 

Förhöret implicerar en risk för exkludering såväl som en möjlighet till inträde och 

inkludering. Azar poängterar att det i Sverige kan gestalta sig genom att invandraren ska bli så 

"svensk" som möjligt eller utelämnas till en marginalisering.
89

  

För att få inträde krävs det rätta lösenordet; invandraren måste vara medveten om de krav som 

ställs av den dominerande och normativa gruppen och kunna hantera det önskvärda sättet att 

uppträda samt uppvisa de symboliska koder som fungerar som lösenord, för att få inträda i 

gemenskapen. Således bör en medvetenhet kring de efterfrågade identitetsmarkörerna som 

lösenorden illustrerar i den specifika situationen finnas hos den individ som önskar klara 

förhöret.
90

 Azar ställer sig utifrån detta frågan vad lösenordet är för att få inkluderas i 

svenskheten och Sverige, och gör gällande att ett svenskt medborgarskap inte är tillräckligt 

för att i praktiken få delta på lika villkor
91

. Detta är något vi, genom vår genomgång av 

etnicitet och kategoriseringar, instämmer i; det finns en föreställning kring hur människor som 

inte innehar ett stereotypiskt svenskt utseende eller namn inte är inkluderade i den svenska 

gemenskapen, eller åtminstone inte deltar på samma villkor. 

Inom kontexten för förhöret redogör Azar för gränsdragningar. Den absoluta gränsdragningen 

innefattar föreställningen om att det finns en definitiv skillnad mellan olika grupper av 

människor; genom denna gränsdragning kan människor kategoriseras och värderas. Denna 

företeelse, som Azar redogör historiskt för, skapar följaktligen möjlighet att se yttre attribut 

som en symbol för inre mental skillnad. Som Azar påpekar, ger detta resultatet att rasismen 

tror sig veta allt om den vilken paradoxalt nog namnges som främling.
92

 

Den relativa gränsdragningen beskriver istället föreställningen att människor i grunden är 

identiska och att orsaken till skillnader ligger i de yttre förhållandena; omgivning hindrar 

människor från att utveckla det generella förnuft som samtliga människor har potential för. 

Således handlar detta om en föreställning av civilisation, där den vita mannen ses vara den 

mest civiliserade och utgör därmed en måttstock för hur långt någon kommit i 

utvecklingsprocessen. Azar menar att detta är en föreställning möjlig att skåda i Sverige, om 

hur det ses på integration; föreställningen om att invandraren är någon som tids nog kommer 

utvecklas till en civiliserad svensk. Men i den relativa gränsdragningen finns det ständigt 

möjlighet att uppskjuta gränsen för civilisation, vilket upprätthåller exkluderingen.
93

 

Då det i realiteten inte är nog att ha ett svenskt medborgarskap för att få delta på samma 

premisser ligger det implicit en föreställning om en mer äkta svenskhet. Azar menar att det 

florerar en diskurs om den äkta svenskheten vilken tar fasta på kulturella, nationella och 

folkliga skillnader, samt lägger fokus på att dessa är oförenliga. Denna diskurs skapar 

möjligheten att tala om absoluta skillnader och samtidigt, genom att ej tydliggöra lösenordet 
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för inkludering, låta gränsdragningen för att bli äkta svensk förflyttas i enlighet med den 

relativa gränsdragningens natur.
 94

 

4.4 Sammanfattning av vår teoretiska referensram 

Vår teoretiska referensram redogör för teorier kring hur människor blir placerade i olika 

tillhörighetsgrupper på grund av deras etniska bakgrund. Vi har i detta avsnitt redogjort för 

vår syn på etnicitet; att vi inte ser det som något statiskt givet utan som en process möjlig att 

förändra. Etnicitet fungerar som en förståelseram i vår uppsats. Vidare redogörs för teorier 

kring kategoriseringarnas konsekvenser. Vi har beskrivit kategoriseringar som någonting 

grundläggande för människans sätt att förstå omvärlden och påvisar hur kategoriseringar är 

betydande i hur människor inordnar sig själva och andra i grupper. Vi har sett hur etnicitet är 

ett sätt att särskilja grupper.  

Med hjälp av Rothbarts teori om in- och ut-grupper så har vi sett att det finns tendenser att 

kategorisera ut-grupper som "den andre". Dessa betraktas av in-gruppen som en mer homogen 

grupp. Andrafieringsprocessen påvisar hur individer eller grupper tillhörande "den andre" 

konstrueras som avvikande och underlägsna. I fortsättningen kommer vi att använda "vi" och 

"den andre" men har valt att inkludera teorier kring kategoriseringar samt in- och ut-grupper i 

syfte att påvisa den process som ligger bakom användandet av "vi" och "den andre".  

Vidare har vi redogjort för Azars teori om förhöret där han visar på hur det är svårt att nå en 

fullständig inkludering i samhället. Han menar att det florerar en diskurs kring den äkta 

svenskheten vilken bidrar till såväl relativa gränsdragningar som absoluta gränsdragningar 

som skapar hinder för människor vilka betraktas som "den andre". Vi anser att Azars teori är 

mycket talande för vad det innebär att vara en individ med annan etnisk bakgrund än svensk i 

samhället och således är den relevant att använda i vår studie.  

5. Metod 
Här kommer kvalitativ metod och hermeneutisk ansats presenteras samt motiveras. Vi 

kommer även redogöra för vårt urval, genomförande av studien, analysprocessen samt de 

etiska överväganden vi ställts inför.  

5.1 Kvalitativ metod 

För att nå vårt syfte att belysa individers upplevelse av etnisk diskriminering valde vi att 

använda oss av en kvalitativ metod. Fejes och Thornberg beskriver att den kvalitativa 

forskningen strävar efter att förstå och tolka det som studeras till skillnad från kvantitativ 

forskning som istället hänsyftar till att statiskt förklara något
95

. Istället för att mäta i hur stor 

utsträckning etnisk diskriminering förekommer, vilket skulle vara en lämplig kvantitativ 

metod, ligger vårt intresse i att förstå människor som blivit utsatta för någon slags etnisk 

diskriminering och deras upplevelser av det, vilket gjorde den kvalitativa ansatsen relevant för 

vår studie. 

5.2 Den hermeneutiska ansatsen 

Den hermeneutiska ansatsen blir lämplig för oss i syfte att få svar på våra frågeställningar. 

Hermeneutiken söker finna ny tänkbar betydelse, vilket således innebär att tolkning är 

inriktningens huvudsakliga kunskapsform
96

. Som vi sett finns Diskrimineringslagen 
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(2008:567) som ska motverka att människor missgynnas eller kränks. Trots detta är 

diskriminering högst verkligt och ständigt förekommande i samhället. Som vi sett i den 

tidigare forskningen förekommer etnisk diskriminering i utbredd grad och genom olika 

former. Detta gör upplevelsen av etnisk diskriminering relevant att belysa då det kan öka 

förståelsen för vilka konsekvenser det har för de individer; en ökad förståelse anser vi vara 

betydelsefullt för arbetet mot diskriminering. Det är möjligt att se etnisk diskriminering som 

ett fenomen som uppkommit ur ett mer mångkulturellt samhälle, ett samhälle där människor 

med olika historia ska mötas och samverka. För att förstå varandras livsvärld blir därför 

hermeneutikens tolkning lämplig för oss då den låter oss möta människor och djupdyka i 

fenomenet etnisk diskriminering. Det finns de fenomen som inte innehar en självklar 

gemensam betydelse och därmed måste tolkas på ett mer medvetet plan
97

. Detta anser vi vår 

studie kännetecknar; vi stöter regelbundet på fenomenet etnisk diskriminering men för oss är 

det ett mysterium då vi inte själva utsatts för det. En självklar gemensam betydelse saknas 

vilket gör hermeneutiken mest lämplig. Vi som forskare är en del av detta samhälle och  de 

fenomen vi regelbundet stöter på har vi utvecklat en förförståelse kring. Vår förförståelse 

kring etnisk diskriminering grundar sig i det vi iakttagit i samhället, vi har själva inte erfarit 

etnisk diskriminering och besitter därmed ingen annan erfarenhet än våra iakttagelser. Då det 

gäller etnisk diskriminering och de upplevelser individer som råkat ut för detta har kan vi inte 

få en fullständig gemensam innebörd då vi inte till fullo delar ett historiskt förflutet med 

varken fenomenet eller de människor som drabbats
98

. Ödman beskriver att det är vid de 

tillfällen människan vill förstå något den inte omedelbart kan begripa som människan tolkar; 

ett försök att orientera sig i sin omvärld vilket kännetecknar vår önskan med vår 

undersökning
99

. 

Diskriminering är ett fenomen vars innebörd är mångtydig och svårtolkad, exempelvis finns 

diskriminering i lagens mening, men det existerar även en upplevelse av diskriminering som 

inte har samma innebörd som den i lagens mening. Med andra ord finns det flertalet sanningar 

om diskriminering vilket gör det till ett område som kan betraktas som lämpligt att undersöka 

genom en hermeneutisk studie. Som vi sett i tidigare forskning så framgår det att 

diskriminering, i hög utsträckning, sker på ett mer subtilt plan vilket gör det svårt ur lagens 

mening att komma åt. Heidegger menar att hermeneutiken är förknippad med människors 

inneboende förmåga att förstå och tolka; genom hermeneutiken kan vi göra världen begriplig 

på ett djupare plan
100

, vilket i vår studie innebär att göra den etniska diskrimineringen 

begriplig på ett djupare plan genom att integrera individers upplevelse kring denna och där 

även urskilja hur den tas i uttryck. 

5.2.1 Hermeneutikens grundantaganden 

Hermeneutikens epistemologi ligger i att förstå, snarare än att förmedla information som 

kunskap, därmed förmedlar en hermeneutisk studie tänkbar innebörd och strävar efter att nå 

ömsesidig förståelse
101

. Genom att fokusera på delar av omvärlden kan vi, till följd av ett 

samspel mellan livsvärlden och förståelsen, utveckla en djupare förståelse för delarnas 

innebörd för helheten
102

. I våra frågeställningar ligger en ambition att öka förståelsen mellan 

människor och genom vår hermeneutiska tolkning har vi uppnått en förståelse för dessa 
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individers livsvärld; en förståelse som enligt hermeneutisk tradition bör ses som en kvalitativ 

tolkning bland flera möjliga.  

Den kunskapsteoretiska ståndpunkten hos hermeneutiken är odogmatisk; världen är möjlig att 

förstå och uppfatta på flertalet sätt och vi ser alltid vår värld utifrån infallsvinklar
103

. Således 

är individens uppfattning av omvärlden en av flera möjliga tolkningar, och många delar av 

omvärlden är beskaffade på sådant sätt att vi inte behöver göra en tolkning för att förstå, 

medan andra aspekter är mindre självklara vilket innebär att vi behöver lägga mer 

ansträngning vid tolkningsarbetet
104

. Detta kommer att ses i vårt resultatavsnitt då vi börjar 

med en initial fas och en inledande tolkning där vi inte behövt göra någon djupare tolkning för 

att förstå medan vi i efterkommande tolkningssteg, preliminär tolkning och huvudtolkning, 

lagt ansträngning på tolkningsarbetet för att urskilja aspekter som inte var lika självklara till 

en början. 

Hermeneutiken är emot ett monologiskt förhållande till världen, för att förstå världen och 

förhöja den intersubjektiva förståelsen måste dialoger föras på lika villkor, inte tvinga sig 

på
105

. Hermeneutikens uppgift är enligt Ödman att, i samförstånd, bilda en gemensam 

förståelse genom förenandet av olika förståelsehorisonter
106

. Konkret innebar detta att vi, vid 

skapandet av vår intervjuguide, formulerade frågor av öppen karaktär. Vidare innebar det att 

vi vid genomförandet av våra intervjuer strävade efter en öppenhet och en jämlik dialog. Med 

hjälp av hermeneutiken kan människans existens mötas och förmedlas via språket då 

förståelsen har en språklig karaktär, den verklighet människan lever i är en språklig 

verklighet
107

. Via språket uttrycks våra tolkningar samtidigt som språket förser oss med 

tankekategorier vilket visar på det dialektiska förhållandet mellan tolkning och förståelse; det 

vi tolkar understöds alltid av en förståelse
108

.  

Centralt för hermeneutiken är att vi alltid har en förförståelse då vi söker att förstå något 

vilken är oundgänglig och leder oss i vårt sökande, och blir avgörande för det vi studerar och 

vilka perspektiv vi kommer ta då förförståelsen förser oss med ledtrådar för vår orientering 

genom undersökningen
109

. I avsnitt 5.5 redogör vi för vår förförståelse kring ämnet. Ödman 

liknar förståelseprocessen med ett pussel bestående av flera delar där ett pendlande mellan del 

och helhet krävs för att förstå hur bitarna ska placeras för att utgöra ett färdigt verk, och 

beskriver på det sättet den hermeneutiska cirkeln, ett nyckelbegrepp inom hermeneutiken
110

. 

Begreppet beskriver hur kunskapsbildning funktionerar genom förståelse, tänkande samt 

tolkning, och centralt är den samverkan som sker mellan del och helhet, samt den 

ofrånkomliga förförståelsen
111

. För att förstå pendlar människan mellan del och helhet; en 

uppfattning av verkligheten avgör hur delarna tolkas, såväl som delarnas innebörd tydliggör 

och vidgar helheten
112

. Hur vi gått tillväga redogör vi för i avsnitt 5.7 om analysförfarande där 

vi valt att inkludera begreppet totalisering, istället för hermeneutisk cirkel, i syfte att belysa 

vår pendling mellan del och helhet. 
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5.3 Urval 

Vi har i vår undersökning använt oss av intervjuer som metod för datainsamling. Genom att 

vårt syfte är att söka förståelse för upplevelsen av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, 

var det av vikt att finna människor med annan etnisk bakgrund än svensk som upplever sig 

eller har upplevt sig diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av sin etniska bakgrund. 

Således ämnade vi att använda oss av ett ändamålsenligt urval, då vi valt fall som kan bidra 

med mycket information kring det vi önskat undersöka
113

. Vi har inte valt att intervjua 

människor endast på basis av etnisk bakgrund utan lagt stor vikt vid att de ska ha upplevt 

etnisk diskriminering för att försäkra oss om att våra intervjupersoner hade den information vi 

behövde för vår undersökning.  

I vårt sökande efter intervjupersoner redogjorde vi för vår uppsats i vår omgivning, där våra 

arbetsplatser är inkluderade och varifrån vi kommit i kontakt med tre av våra 

intervjupersoner. Vidare delade vi en efterlysning av personer som uppfyllde våra kriterier 

och var villiga att ställa upp på en intervju, via det sociala mediet Facebook, vilket genererade 

ytterligare två intervjupersoner. Patton beskriver ett bekvämlighetsurval som en 

insamlingsstrategi som utförs med minsta möjliga ansträngning där ingen tydlig strategi finns 

för att finna de mest lämpade intervjupersonerna
114

 Vi är medvetna om att vårt urval till en 

början liknar ett bekvämlighetsurval vilket är något vi strävat efter att undvika; vi har haft 

som kriterium att inte intervjua personer vi känner. De intervjupersoner vi kommit i kontakt 

med via våra arbetsplatser har skett via kollegors engagemang och hjälp till att finna relevanta 

intervjupersoner. De intervjupersoner vi kommit i kontakt med via Facebook har möjliggjorts 

genom vänners delningar samt efterlysningar i olika forum. Genom att fråga de kontakter vi 

lyckats etablera om de kände ytterligare personer som passade in på våra kriterier, lyckades vi 

finna ytterligare sex personer. Detta tillvägagångssätt utvecklades till vad som kännetecknar 

ett snöbollsurval då vi med hjälp av de kontakter vi till en början etablerat möjliggjorde 

kontakt med ytterligare intervjupersoner med erfarenheter kring etnisk diskriminering; detta 

innebar en försäkran om att de hade rikligt med information som var relevant för oss genom 

att våra etablerade kontakter hänvisat till dessa personer just på grund av vetskapen om att de 

upplevt sig etniskt diskriminerade
115

. En av dessa intervjuer har vi valt att inte inkludera i vår 

undersökning då det, i intervjun, inte framgick några upplevelser av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden. 

Vår strävan har varit att komma i kontakt med människor med olika etnisk bakgrund för att få 

variation i vår studie då vi vill söka svar på hur upplevelsen av etnisk diskriminering är för 

människor med annan etnisk bakgrund än svensk snarare än hur det är för en bestämd grupp 

människor från ett specifikt område. Vi har även strävat efter jämvikt i antal mellan män och 

kvinnor vilket vi ansåg viktigt då detta kan sudda ut frågetecken kring huruvida vi skriver om 

etnisk diskriminering eller diskriminering gentemot kön. Tack vare snöbollsurvalet kom vi i 

kontakt med flertalet människor vilka känt sig etniskt diskriminerade. Detta gjorde det möjligt 

för oss att kunna styra vilka vi ansåg mest lämpliga att intervjua och innebar att vi kunde 

åstadkomma en ökad variation i urvalsgruppen vad gäller kön, ålder och sysselsättning. Med 

hjälp av snöbollsurvalet anser vi att vi att vi slutligen nådde en stor variation i vårt urval. 

Vårt urval kom att bestå av totalt tio personer, varav fem kvinnor och fem män. Åldersspannet 

sträcker sig från 25-årsålder upp till 60-årsålder. Våra intervjupersoner har levt i Sverige i åtta 

års tid upp till 40 års tid, varav en person är född i Sverige. Sju av våra intervjupersoner lever 
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i större städer i Sverige och tre personer är bosatta i mindre städer i Sverige. 

Intervjupersonernas sysselsättning varierar mellan att vara arbetssökande, anställda samt 

egenföretagare, se bilaga 2. Alla har erfarenheter av att arbeta i någon form. 

5.4 Etiska överväganden 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att vi, likt informationskravets 

riktlinje, har informerat deltagarna i vår undersökning om vilka vi är, vad vi ämnar undersöka 

i studien, vad vi förväntat oss av deltagarna samt att materialet vi samlar in inte kommer 

användas till annat än vår forskning
116

. Innan intervjuerna har vi informerat om att det 

material vi samlar in inte kommer sparas till framtida bruk utan kommer förstöras då vår 

studie färdigställts och godkänts. Detta överensstämmer med nyttjandekravet som betonar hur 

insamlat material om personer i forskningsändamål inte får användas till icke-vetenskapliga 

syften eller utlånas för kommersiellt bruk
117

. Vi inhämtade deltagarnas samtycke och 

poängterade för dem att intervjuerna sker på deras villkor, vilket innebär att vi följt 

samtyckeskravet
118

. Genom att vi fått samtycke och endast använt det material vi erhållit i 

forskningssyfte, har vi säkerställt att vi följt nyttjandekravet
119

. 

Vi är medvetna om våra intervjuer kan bringa obehag hos deltagarna vilken enligt Nygren
120

 

är ett riskmoment; vi har inte möjlighet att erbjuda samtalshjälp i anslutning till vår studie 

vilket gör det extra viktigt för oss att försäkra oss om att denna information blir tydlig för 

deltagarna. Då vi saknar dessa resurser har vi valt att lägga stor vikt vid intervjun och dess 

upplägg. Vi har startat intervjuerna med uppmjukande frågor och avslutat med avsvalnande 

frågor, den tunga biten av intervjun valde vi att placera i mitten. För att intervjupersonerna 

inte ska känna sig utsatta har vi valt att ställa frågor kring hur de ser på framtidens 

diskriminering och hur denna kan motverkas som avslutning, dels har det varit i syfte att 

minska obehaget intervjun kan medföra och få ett meningsfullt avslut, dels förelåg även ett 

genuint intresse för olika infallsvinklar som kan komma att vara behjälpliga i arbetet för ett 

mer jämställt Sverige. 

Inför intervjuerna har vi varit tydliga med att informera intervjupersonerna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, oavsett i vilket 

skede vi befinner oss i
121

. Uppgifter om personer i vår studie har behandlats konfidentiellt 

enligt konfidentialitetskravet
122

. Vi har kodat våra transkriptioner och övrigt material, för att 

minska risken för identifikation av deltagarna om materialet skulle hamna i orätta händer. 

Innan intervjuerna har vi frågat intervjupersonerna om de samtycker till inspelning av 

intervjun och förklarat att detta är i syfte att underlätta för vår transkribering av intervjun och 

därmed blir till stor hjälp i vår kommande analys. Vi informerade alla intervjupersoner om att 

inspelningen var frivillig och att vi var öppna för andra alternativ om detta vore obehagligt. 

5.5 Förförståelsen 

Inom hermeneutiken är förförståelsen en central del. Vi hade inte kunnat göra denna studie 

om vi inte redan hade haft en förförståelse kring att etnisk diskriminering förekommer. Vår 

kännedom rörande det som inkluderas inom etnisk diskriminering är avgörande för vilka 

aspekter vi kommer fokusera på. Vår förförståelse ger oss ledtrådar för hur vi ska angripa vårt 
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material.
123

 Mot bakgrund av detta kommer vi nedan redogöra för vår förförståelse kring 

etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Som framgick i inledningen har vi båda många 

vänner med annan etnisk bakgrund än svensk, vilka genom åren återgivit händelser ur deras 

liv då de upplevt sig diskriminerade. Vår uppfattning av etnisk diskriminering har påverkats 

av dessa berättelser såväl som vår utbildning och den allmänna samhällsdebatten. Vår 

förförståelse sträckte sig till en början inte så långt som till att diskrimineringen var så allmänt 

förekommande och att den sker i så stor omfattning. Den tidigare forskningen 

medvetandegjorde att diskrimineringen sker i fler olika skepnader, som direkt och subtil 

diskriminering, samt att den sker i en bredare omfattning än vi tidigare trott. 

Våra tankar då vi äntrade fältet var som sagt att det inte skedde i den omfattning det gör samt 

att det var mindre förekommande på arbetsmarknaden då individen väl kommit in på den; en 

form av ökad tolerans mot "den andre" då de arbetar på samma arbetsplats, med vilket vi 

förväntade oss få ta del av erfarenheter kring ett mer jämlikt förhållande. En viss förståelse 

fanns hos oss kring att diskrimineringen kan ta en dold form, men utsträckningen av den 

subtila diskrimineringen blev för oss uppvaknande. Vi hade en uppfattning om att vi tog oss 

an ett stort fält, men med den växande förståelsen under processen gång insåg vi hur 

omfattande och aktuellt detta fenomen är. Under studiens gång har vi dokumenterat vår 

förförståelse och dess förändringsprocess vilket vi redogör vidare för i vår resultatdel, avsnitt 

7.4. 

5.6 Datainsamling 

Gadamer menar att den genuina konversationen ligger till grund för en tolkande förståelse. 

Med inspiration från hans tankar har vi låtit dialogens betydelse ligga till grund för de 

intervjuer vi genomfört, och därmed vår insamling av data. Gadamer beskriver att det är via 

den genuina öppna konversationen, genom dialektiken mellan frågor och svar, som en ökad 

och mer fullständig förståelse för det som undersöks möjliggörs. Vidare menar Gadamer att 

konversationen, genom en sammansmältning av deltagarnas förståelsehorisonter, kan föra ljus 

över och avslöja det annorlunda
124

. 

Vid de intervjuer vi genomfört i vår undersökning har vi eftersträvat genuina konversationer i 

mötet med våra respondenter och därmed har vi möjliggjort en mer fullständig förståelse 

genom att förstå tillsammans och låta våra förståelsehorisonter förenas. Det var mycket viktigt 

för oss att intervjupersonen varken fungerade som, eller uppfattade sig som ett objekt utan att 

intervjun gestaltade sig som ett samtal, ett möte mellan två subjekt, i syfte att nå denna 

genuina konversation. 

Vi har, i våra intervjuer, eftersträvat ett öppet förhållningssätt och känt stor respekt för 

individerna och deras erfarenheter. Vi har valt att i våra intervjuer använda oss av ett antal 

öppna frågor där vi börjat med att låta intervjupersonerna berätta om sig själva och deras 

kontakt med arbetslivet. Vidare har vi kommit in på etnisk diskriminering och vi har samtalat 

kring respondentens upplevelser av detta. Avslutningsvis har vi talat kring hur samhället bör 

hantera etnisk diskriminering.  

Vårt genuina intresse för att finna förståelse för upplevelsen av diskriminering på grund av 

etnisk bakgrund resulterade i mycket djupa samtal vilket gjorde att vi, i de flesta av våra 

intervjuer, inte behövde använda vår intervjumall utan fångade alla frågor och mer där till 

tack vare vår genuina undran och vilja att förstå. Intervjuerna resulterade i mycket bra 
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dialoger och blev till naturliga samtal där intervjupersonerna ställde frågor till oss som 

forskare. Vi resonerade tillsammans och nådde en gemensam förståelse för de fenomen som 

diskuterades. Vi som forskare ansåg oss innan vara mycket öppna och inte på något sätt 

bidragande till diskriminering, dock utmanades dessa tankar till följd av de intervjuer som 

genomfördes, där många frågor ställdes kring olika scenarion och vår syn på dessa. Detta 

innebar att vi gick från våra intervjuer med en djupare förståelse och självinsikt, samtidigt har 

vi upplevt att denna dialog även givit våra intervjupersoner en fördjupad förståelse kring 

ämnet. Vi anser oss nått en förståelsehorisontsammansmältning mellan alla våra 

intervjupersoner, om än i varierad grad. 

5.7 Analysförfarande 

Ödman
125

 liknar analysprocessen, vägen till tolkning och förståelse, med att lägga ett pussel, 

och illustrerar med detta exempel den pendling mellan del och helhet som utgör en 

hermeneutisk analys. För att kunna förstå delarnas innebörd bör vi ha en föraning om 

helheten, men likaväl måste vi se till delarna för att till fullo kunna förstå helheten
126

. Den 

hermeneutiska cirkeln blir således primär för ett hermeneutiskt analysarbete och utgörs av 

totalisering och de-totalisering; för varje steg i analysprocessen skapas en bredare förståelse 

där den nästkommande förståelsen överskrider den tidigare, men alltid knyter samman och ger 

mening till den föregående
127

. 

Vi valde, med godkännande från intervjupersonerna, att spela in samt transkribera samtliga 

intervjuer. Dessa transkriberingar utgjorde sedan det material vi analyserade, i enlighet med 

det tillvägagångssätt Dahlberg, Dahlberg och Nyström beskriver. Dahlberg et al. beskriver att 

den initiala fasen av analysprocessen påbörjas genom en övergripande läsning av materialet; 

vid detta skede ska ingen tolkning ske även om en dialog som kan generera ledtrådar till 

vidare tolkning är relevant
128

. Vi följde denna beskrivning av analysprocessen och läste 

därmed samtliga av de transkriberade intervjuerna vid ett par tillfällen utan att genomföra 

någon djupare tolkning. I denna initiala läsning av materialet antecknade vi de teman vi kunde 

finna, samt de likheter och skillnader vi la märke till i de olika intervjutranskriptionerna. Då vi 

läst igenom materialet förde vi en gemensam diskussion kring det vi läst i syfte att redogöra 

för och diskutera varandras syn och de intryck berättelserna givit oss där vi, tack vare att vi är 

två personer, kunnat utveckla en mer omfattande helhetsbild vilken vuxit fram genom våra 

skilda intryck. 

Denna initiala fas, precis som de nästkommande analyssteg, påverkades av vår förförståelse. 

Ödman menar att förförståelsen fungerar bestämmande för den riktning vi tar och hur vi ser 

på det vi tolkar
129

. Medvetenheten kring detta medförde att vi kontinuerligt i processen 

medvetandegjorde den internt mellan oss själva, för att tydliggöra den process vi gjorde 

genom analysens och studiens gång. I den initiala fasen har vi sökt se helheten genom att 

försöka lägga vår förförståelse åt sidan och låta intervjupersonernas berättelser utveckla sig 

förutsättningslöst. Detta innebär att vi ger helheten möjlighet att utvecklas fram utan påverkan 

av våra forskningsfrågor. Vi är dock medvetna om att vi aldrig kan bli helt fria från vår 

förförståelse och att den kan komma att skymma sikten i vårt försök att läsa berättelserna med 

ett okänt mål i sikte
130

.  
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Efter den genomgripande läsningen försökte vi klargöra vilka innebörder vi kunde finna och 

ordna dessa i teman med syfte att skapa en preliminär struktur; tematiseringen redogjorde vi 

för i nästkommande analyssteg, den inledande tolkningen. 

Efter att ha redogjort för vår tematisering i den inledande tolkningen och sett till dessa delar 

återgick vi till att se på helheten igen och därifrån åter igen diskutera samman vilka teman vi 

kunde urskilja utifrån det vi kommit fram till i tidigare analyssteg. I följande analyssteg, den 

preliminära tolkningen, sökte vi efter underliggande mening i vårt material; meningar som var 

möjlig att finna ”mellan raderna”, som intervjupersonerna inte nödvändigtvis hade uttalat i 

klarspråk. Detta beskriver Dahlberg et al
131

 ska genomföras genom att ha en tänkt dialog med 

materialet, för att få fram ledtrådar till dess egentliga mening. I den preliminära tolkningen 

gjorde vi därmed en totalisering av vår inledande tolkning där syftet var att, genom 

totaliseringen, återge en mer omfångsrik bild av verkligheten. Genom att göra detta förlorar 

de förgående stegen sin absoluta giltighet men bibehåller samtidigt en relativ giltighet. Med 

hjälp av detta kunde vi visa på hur vår process fortskridit och hur dessa nya teman vuxit fram 

och på ett bättre sätt kan beskriva verkligheten.
132

 För att nå en preliminär tolkning förde vi en 

dialog med materialet; en tolkande dialog vilken vi fortsatte med tills dess att samtliga data av 

betydelse för besvarandet av vår frågeställning blev täckt. Dahlberg et al beskriver att syftet i 

detta analyssteg är att finna materialets underliggande mening genom ett reflexivt och öppet 

förhållningssätt.
133

 Vi arbetade med detta, och hade även i åtanke att tolkning är en process i 

vilken mening friläggs samt tilldelas, vilket medförde att vi i vår tolkningsprocess arbetade 

för att frilägga den mening vi redan applicerat på vårt material, och sedan tilldela det ny 

mening
134

.  

I den preliminära tolkningen valde vi att integrera de teoretiska perspektiv vi ansett varit 

relevanta för studien, detta möjliggjorde för oss att se vår data ur ett annat perspektiv, vilket 

kan vara behjälpligt vid urskiljandet av mening
135

. Teorin kunde hjälpa oss att kontrollera vår 

förförståelse samt hjälpa oss att nå en preliminär tolkning av kvalitet. Dessutom blir teorin 

behjälplig att integrera för att belysa hur vår studie passar in i den teori vi valt att ha som 

grund till vår studie. 

För att vidare nå vår huvudtolkning arbetade vi för att sammanställa delarna av den 

preliminära tolkningen och nådde på detta sätt en helhet med en mer strukturell och abstrakt 

karaktär
136

. I detta skede hade vi återigen totaliseringsbegreppet i åtanke då totalisering var 

relevant för oss för att skapa en bredare förståelse för de olika delarna, samt ge en mer precis 

mening åt dessa
137

. Med andra ord har vi, genom jämförelser av de preliminära tolkningarna 

av relevans, frambringat en huvudtolkning som beskriver mening både i vårt data samt i de 

tidigare tolkningar som framkommit i vår studie
138

 Denna mer abstrakta tolkning 

tillhandahåller en mer omfattande förståelse för upplevelsen av etnisk diskriminering och där 

vi når en eftersträvad harmonisk helhet.  
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6. Resultat 
Efter den genomgripande läsningen i den initiala fasen har vi sett hur våra intervjupersoner 

vittnar om en utbredd diskriminering på grund av deras etniska bakgrund. Denna 

diskriminering förekommer på arbetsmarknaden men även i stor grad utanför. Utsatta 

individer bevittnar om att förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden påverkar deras 

liv i stort. Våra intervjupersoner känner ett generellt utanförskap både i arbetslivet och 

samhället. 

6.1 Inledande tolkning 
I denna del av analysprocessen sammanställer vi de anteckningar vi fört i slutskedet av den 

initiala fasen och redogör för de generella teman vi funnit. Vi har sett till helheten och går nu 

vidare med att se till delar i vårt material, våra intervjuer, i syfte att göra en första inventering 

av materialet. Teman vi urskilt har uppkommit med hjälp av gemensamma nämnare vi urskilt 

i samtliga delar. 

6.1.1 Tillträde till arbetsmarknaden 

Detta tema berör diskriminering då det gäller tillträdet till arbetsmarknaden. Alla våra 

intervjupersoner vittnar om en svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden; en känsla av att inte 

ha samma möjligheter som en individ med etnisk svensk bakgrund. Gemensamt är att de talar 

kring olika aspekter som de föreställer sig ska hjälpa dem att nå bättre möjligheter. Våra 

intervjupersoner menar att språket är viktigt i detta hänseende; för att träda in på 

arbetsmarknaden behöver de kunna tala god svenska. IP7 berättar vad hon tror kan motverka 

diskriminering och underlätta för personer att träda in på arbetsmarknaden: 

"Jag tror att det för att bli bättre, det måste finnas en bättre integration för de 

som kommer, det måste finnas speciellt för de som kommer från ställen som inte 

har mycket att göra med språket, då skulle de komma in bättre". 

Citatet ger ett exempel på hur språkets betydelse framträder i våra intervjuer. Det finns en 

föreställning att språket blir behjälpligt för att komma in på arbetsmarknaden och för en 

lyckad integration i samhället. Utifrån vad IP7 berättar kan det förstås som att ju mer språket 

skiljer sig från svenskan, desto svårare får personen med integreringen samt inträdandet på 

arbetsmarknaden. 

Två av intervjupersonerna uttrycker inte rakt ut att språket är av vikt, men talar bägge om hur 

de experimenterar med språket för att se hur omgivningen reagerar samt bemöter det, vilket 

implicit innebär en medvetenhet kring att språket på ett eller annat sätt har betydelse. "Folk 

stirrar på oss när vi talar vårt språk" (IP3). Tre av våra intervjupersoner uttrycker en 

frustration över att inte få tala sitt modersmål i miljöer där det finns andra som talar samma 

språk och några upplever ilska. 

"... jag kunde ju ingen svenska när jag kom hit och då pratade man ju finska då 

med arbetskompisarna [...] cheferna försökte förbjuda att tala finska på arbetstid 

men jag menar vi struntade, dom verkligen försökte men vi struntade i det; vi 

visade bara mittfingret för vi pratade finska när vi vill punkt slut" (IP5). 

Citatet vittnar om hur cheferna på arbetsplatsen strävar efter att anställda enbart ska tala 

svenska; de försöker förbjuda annat språk. Är det förbjudet att tala annat språk än svenska på 

en arbetsplats så är det lätt att förstå att vägen in på arbetsplatsen blir svår för den person som 

inte talar svenska.  
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Det framkommer även att utbildning ses som relevant för att kunna få tillträde till 

arbetsmarknaden. Åtta av tio intervjupersoner berättar att de arbetat med eller önskar arbeta 

med kompetensutveckling i form av kortare eller längre utbildningar, för att förhöja sina 

chanser att få träda in på arbetsmarknaden alternativt få utvecklas på sin arbetsplats. Samtliga 

av de som utbildat sig, genom olika utbildningsformer, beskriver att utbildningen inte gav 

något resultat alls i form av möjligheter att få tillträda arbetsmarknaden, alternativt att 

möjligheterna inte stod i relation till det som utlovats av utbildningen. IP6 vittnar om att det 

samtidigt råder en föreställning om att det är lönlöst att utbilda sig inom vissa områden då 

jobben ändå kommer gå till de som har svensk etnisk bakgrund: 

"...jag tänkte att om jag studerar nu till förskolelärare så när jag är klar jag tror 

inte att dom kommer att ta mig, dom kommer ta den första unga svenska som 

kommer kunna jobba [...] jag riskerar inte så jag läser till något annat, något jag 

vet jag får jobb direkt". 

Citatet visar inte enbart på föreställningen kring lönlösheten att utbilda sig inom vissa 

områden och att även ålder kan spela in, utan visar samtidigt på föreställningen om att 

utbildning ger ökade chanser att ta sig in på arbetsmarknaden; en föreställning att det kommer 

generera i jobb direkt. IP6 väljer att gå en utbildning där möjligheten till arbete framstår som 

större. 

Även namnet påtalas av våra intervjupersoner. De beskriver att deras utländskklingande namn 

upplevs som problematiskt för att få tillträde till arbetsmarknaden. Ingen av våra 

intervjupersoner har bytt namn i arbetssökandet, dock har en av våra intervjupersoner använt 

ett svenskklingande namn i jobbet, då detta rekommenderats av dennes högre uppsatta 

kollegor. 

I våra intervjuer har alla uttryckt en upplevelse av att inte ha samma möjligheter som en med 

svensk etnisk bakgrund då det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden. IP4 ger ett exempel på 

hur detta kan se ut: 

”[Namn] anställde mig och sen blev [namn] chef och han berättade att om jag 

vore chef så skulle jag aldrig anställt dig, han ba jag kan vara ärlig mot dig, jag 

skulle aldrig anställt dig, men nu när jag känner dig å när jag pratar med dig så 

ba fan du är ju guldkille". 

Vidare berättar IP4 hur han nu fått en position där han har rekryteringsansvar och beskriver 

hur han tänker kring rekryteringsprocessen.  

"jag försöker hitta nån som mig som ger det lilla extra och är villig att kämpa för 

[...] jag vet själv av egen erfarenhet att det ofta är de, de med invandrarbakgrund 

som ger det lilla extra än dom svenska, dom vill bevisa sig och det är därför jag 

försöker hitta nån som mig som har viljan och verkligen kan ge det lilla extra" 

Det IP4 berättar visar hur individens bakgrund kan komma att avgöra huruvida han eller hon 

kommer in på arbetsmarknaden eller ej. Hans nya chef vittnar om att vägen in på det aktuella 

arbetet hade varit stängd för IP4 samtidigt som IP4 i efterkommande citat vittnar om att han 

öppnar vägen för de med liknande bakgrund. Dessa exempel visar även hur människor 

tenderar att rekrytera människor med liknande bakgrund som sig själva. 

Ovan har vi kunnat skåda olika, för våra intervjupersoner, upplevda hinder för att få tillträde 

till arbetsmarknaden. Samtliga av våra intervjupersoner arbetar eller har arbetat i Sverige 
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någon gång och har således vid något alternativt flera tillfällen fått tillträde till 

arbetsmarknaden. I kommande tema tydliggör vi hur intervjupersonerna beskriver sina 

upplevelser av att vara en individ med annan etnisk bakgrund på arbetsplatser i Sverige. 

6.1.2 Situationen i arbetslivet 

Då tidigare tema belyste svårigheter med att ta sig in på arbetsmarknaden går vi vidare med 

att belysa situationen i arbetslivet. Alla våra intervjupersoner framställer deras situation som 

annorlunda mot människor med svensk etnisk bakgrund. Intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser av detta skiljer sig åt men gemensamt är att alla våra intervjupersoner beskriver 

att de har annorlunda anställningar och villkor. De flesta av dem beskriver situationen på 

arbetsplatsen som ett "socialt spel" där det gäller att passa in och ständigt vara på vakt; det 

gäller att inte sticka ut, att tänka på vad en säger eller att inte göra något som det förväntas av 

”en invandrare” att göra. Med andra ord eftersträvar de att inte bekräfta de negativa 

förväntningar de upplever att andra har av dem, för att inte blir dömda direkt. 

"...man känner att man är alltid liksom misstrodd på nåt sätt. Men sen är det sen 

känner man att aaa det är liksom, det är många som väntar på, som har sina 

fördomar och förutfattade meningar om, för om invandrare i allmänhet, och sen 

liksom väntar dom på att man ska bete sig på nåt sätt som bekräftar det" (IP1). 

Citatet vittnar om en atmosfär på arbetsplatsen där rädslan för misslyckande ständigt är 

närvarande, en atmosfär som tvingar personerna att ständigt spela sin roll till fullo där 

möjlighet till att träda bakom kulisserna är obefintlig om de inte vill riskera att bli dömda. 

Intervjupersonerna vittnar om en situation där de ständigt möts av spydiga kommentarer, 

cirkulerande negativa åsikter, en känsla av att inte bli betrodda; ett allmänt utanförskap där 

några av våra intervjupersoner använt ordet malplacerad för att belysa vilken känsla de har 

eller har haft på deras arbetsplatser. Alla intervjuade vittnar om en olik behandling jämfört 

med personer med svensk etnisk bakgrund; de beskriver hur de blir otrevligt bemötta, hur de 

anklagas vara oärliga, hur de får ”ta skit”, som brutala skämt om deras bakgrund, och även 

hur deras lön är betydligt lägre än hos deras kollegor med svensk etnisk bakgrund, vilket 

följande citat utgör ett talande exempel för: 

"...svenska tjejen med svensk bakgrund alltså hon får mera i timmen än jag. Jag 

gör hennes jobb när hon är där för hon kan ingenting, fast hon ändå får mera 

timmar än mig och hon tjänar lika mkt som jag fast hon är 20 år yngre än jag" 

(IP6). 

Alla intervjuade anser sig utsatta på arbetsmarknaden, somliga mer än andra, en del berättar 

om hur de känner sig utsatta på grund av en ständig rädsla att göra bort sig medan en av våra 

intervjupersoner beskriver sin före detta arbetssituation som rena krigszonen där denne 

tvingas kämpa för sin överlevnad, "det var som krig, jag ville bara försvinna och leva mitt liv" 

(IP6). En gemensam nämnare för alla intervjupersoner är deras upplevelser av att det råder 

brist på förståelse på arbetsmarknaden idag och att detta har en negativ påverkan; många ser 

denna brist av förståelse som en stor bidragande faktor till deras negativa situation på 

arbetsmarknaden. 

Hos alla våra intervjupersoner har det framgått att de anser sig arbeta hårdare än svenskar, i 

många fall handlar detta om att det är en normal situation på arbetsmarknaden; de anser att de 

måste jobba mycket bättre och framförallt hårdare än en svensk för att ha en chans att få delta 

på samma villkor och få uppskattning. De kan inte jobba på svenskarnas nivå eller, som de 

säger, vara sig själva på jobbet. De flesta av våra intervjupersoner upplever att deras 
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arbetssituation kännetecknas av ständiga försök till att passa in; att de inte blir accepterade för 

vilka de är då de inte passar in i det som anses normativt. IP4 ger ett speglande exempel på 

detta fenomen då han säger att det gäller att vara mer svensk än vad svenskarna är för att bli 

någorlunda accepterad, varpå han får frågan om detta resulterar i önskat resultat. Han svarade:  

"Inte hundraprocentigt heller fortfarande. Men du blir fortfarande accepterad i 

deras ögon. Så att på jobbet är jag supersvensk, alltså jag är mer svensk än en 

svensk, till och med svenskarna säger att fan du är ju mer svensk än mig alltså, 

förstår du det är så långt man måste ta det. Sen kanske jag går överdrivet men 

det gör jag för att öka på processen; att det går fortare för folk att acceptera. 

Om jag skulle vara mig själv så skulle det inte gått lika bra kanske. Jag kallar 

mig själv kameleont för jag kan passa in i vilket sammanhang som helst jag kan 

anpassa mig till vilket situation jag än är i".  

Detta visar inte bara på hur det kan upplevas att inte bli accepterad eller kunna vara sig själv, 

detta citat är även ett exempel på hur det sociala spelet ser ut på arbetsmarknaden.  

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de vittnar om en generell känsla av utanförskap på 

arbetsmarknaden och att olika grupper håller ihop på arbetsplatser; svenskar håller ihop, håller 

varandra om ryggen och släpper inte gärna in en person av annan etnisk bakgrund än svensk. 

De upplever att de har större chans att bli insläppta om de lyckas bevisa sig värdiga; att de 

inte är som "den andre". 

6.1.3 Upplevelsen av hur diskrimineringen tar sig uttryck 

I föregående teman har vi redogjort för diskriminering då det gäller att ta sig in på 

arbetsmarknaden samt förekomsten av diskriminering i arbetslivet och nu går vi vidare till att 

beskriva hur diskrimineringen tar sig uttryck; vilka uttryck våra intervjupersoner upplever och 

tolkar som diskriminering. Samtliga av våra intervjupersoner uppger att de utsatts för både en 

direkt riktad och öppen etnisk diskriminering såväl som en mer dold, subtil och ibland 

oavsiktlig diskriminering. Den direkta diskrimineringen beskrivs ofta bestå i direkt uttalade 

förolämpningar samt tydligt olika villkor mellan människor med svensk etnisk bakgrund och 

intervjupersonen i fråga. Den mer subtila diskrimineringen beskrivs generellt innebära att det 

är möjligt att mellan raderna läsa att personen de möter innehar förutfattade meningar om 

dem. Något sex av intervjupersonerna uttryckligen beskriver att de kan upptäcka och se i den 

andres ögon och på kroppsspråket; "när dom tittar på dig man förstår" (IP2). 

"Det finns dom med hela kroppsspråk [...] hur du gör när du inte tycker om någon 

du känner ilska [...] axlar som går bakåt huvud som blir så, jag tittar ner och du 

är inte bättre än jag och när de pratar - det speglar precis vad säger, 

kroppsspråken speglar [...] de nertonande ögon kan man säga" (IP7). 

"Alltså man märker det tydligt på folk, deras utstrålning, alltså du kan se om aa 

de blir så här oroliga alltså, de spänner sig å mer på vakt plötsligt och man ba 

alltså snälla ta det lugnt, du kommer till mitt jobb och jag är inte här för att råna 

dig" (IP4). 

Citaten ovan exemplifierar flera av de berättelser vi tagit del av. De visar hur 

diskrimineringen inte behöver ske direkt utan att den framträder tydligt ändå, i subtil form, 

där våra intervjupersoner upplever att de blir annorlunda betraktade och behandlade utifrån 

förutfattade meningar om dem. Det senare citatet vittnar även om hur intervjupersonen 

uppfattar vad förutfattade meningar kan röra sig om; att han ses som kriminell redan vid första 

anblick. 
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Det är möjligt att skåda en önskan att tydliggöra vilken form av diskriminering som upplevs 

svårast att möta. Några av våra intervjupersoner reagerar på ordval och kommentarer som de 

känner tydliggör att de är annorlunda. Denna form av subtil diskriminering upplevs av vissa 

svår då den tydliggör ett utanförskap. Åtta av våra intervjupersoner uttrycker dock tydligt att 

det är den direkta diskrimineringen som sätter djupast spår, "han gjorde min dag upp och ner" 

berättar IP3 efter att ha blivit anklagad för att låta bli att slå in varor i kassan i syfte att tjäna 

svarta pengar. En av våra intervjupersoner uttrycker att den subtila diskrimineringen är värst, 

han menar att den direkta diskrimineringen är lättare då den går att bemöta. 

"Dolda fördomar är typ det värsta tycker jag. Dom andra fördomar, a, som dom 

säger rakt ut, dom tycker jag är nice. Då kan man ju kontra liksom, då kan man 

säga någonting tillbaka om man vill" (IP8). 

IP3 beskriver även hon hur den direkta diskrimineringen är enklare att kontra direkt och 

berättar om hur hon konfronterade kunden i mötet som gjorde hennes dag "upp och ner": 

"... stick härifrån, jag tål inte människor som du som bara beter dig som, jag vill 

inte kalla dig för rasist du är bara en äcklig människa, det finns inget bra med 

dig, om du inte ens kan handla här utan att göra en annan människas dag helt 

förstörd då är du en idiot, UT! Get the fuck out!" 

Det dessa citat visar är att upplevelsen av både direkt och subtil diskriminering är svårt. Den 

direkta känns i vissa fall bättre då den innebär en tydlig invit till konfrontation medan den 

samtidigt kan upplevas förstöra en hel dag. I andra fall har våra intervjupersoner beskrivit att 

den subtila diskrimineringen upplevs enklare i den bemärkelsen att det går att använda 

strategier som att tänka att det troligtvis inte var menat så som det upplevdes. 

Flera av intervjupersonerna beskriver att de upplever att de på arbetsplatser har erfarit att 

deras villkor samt arbetsuppgifter skiljer sig åt jämfört med deras kollegor som har svensk 

etnisk bakgrund. På vilket sätt detta skiljer sig är olika, några beskriver skilda arbetsuppgifter 

som de endast kan se är baserat på deras utländska bakgrund, och flertalet beskriver att 

anställningar och förmåner skiljer sig mellan dem och deras kollegor.  

6.1.4 Att försöka förstå diskrimineringen 

I detta tema redogör vi för våra intervjupersoners tankar då de försöker förstå 

diskrimineringen. Återkommande i samtliga samtal är att intervjupersonerna försöker finna en 

förklaring till den etniska diskriminering de utsätts för. Förståelsen för de diskriminerande 

handlingarna skiljer sig åt beroende på situationen, handling och person. När de talar kring 

varför de blir diskriminerade så använder de ord som okunskap, fördomar och rädsla.  

"Det här med diskriminering, jag tror att du i grund och botten e det av okunskap, 

du är egentligen rädd att känna ett folk som du egentligen inte känner. Den här 

svenska mentaliteten, du pratar inte med ehh, två personer du inte känner i hissen 

eller på bussen. Så jag tror det är okunskap och rädsla, för att du kanske ska 

komma nån på livet och kanske upptäcka att saker och ting kanske inte är som du 

trodde." (IP9) 

Citatet vittnar om en upplevelse av att människor med svensk etnisk bakgrund har en 

mentalitet vilken är en försvarsmekanism som finns i syfte att inte utmana den rådande 

förståelsen för hur "saker och ting" är; hade de utmanat denna förståelse skulle det se helt 

annorlunda ut. Ett tankesätt som flera av våra intervjupersoner är eniga i; om människor bara 

lärde känna dem, personen bakom ytan, skulle de inte ha förutfattade meningar eller känna sig 
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rädda. De uttrycker vidare att de med svensk etnisk bakgrund innehar bristande förståelse för 

våra intervjupersoners liv och situation i samhället. Således har våra intervjupersoner en 

föreställning om att den etniska diskrimineringen skulle vara mindre omfattande om 

kunskapen kring människors olikheter var större. 

De flesta av våra intervjupersoner talar om att barn fostras till fördomar och rädsla, och menar 

att det är under barnens unga år som de kan påverkas och det är i detta skede barn ska lära sig 

att inte ha fördomar om andra människor. Flera intervjupersoner menar att svensk media har 

en stor inverkan på den etniska diskrimineringen, att den mediala bilden av människor med 

utländsk bakgrund är negativ och att detta implementeras i människors tankesätt, "det är 

media som sprider runt dom här tankarna, till dig, mig, till alla" (IP8). 

6.1.5 Stereotyper och fördomar 

I föregående tema redogjorde vi för våra intervjupersoners försök till att finna förklaringar till 

den diskriminering de utsätts för. I detta tema redogör vi för stereotyper och fördomar vilket 

även detta kan ses som en del av att försöka förstå och finna förklaring till diskriminering och 

varför den sker. Att det cirkulerar fördomar och förekommer stereotypifiering av människor 

framgår tydligt i våra intervjuer; både då det gäller intervjupersonernas vetskap om att det 

riktas mot dem men även våra intervjupersoner vittnar om cirkulerande fördomar då de 

återger deras föreställningar om andra individer i sin tur. Stereotypifiering innebär även en 

kollektivisering; grupper av individer "buntas" ihop. Vi har sett att det råder en medvetenhet 

hos våra intervjupersoner om dessa fördomar mot dem själva och andra. Alla våra 

intervjupersoner beskriver hur de mött fördomar riktade mot deras etniska bakgrund samtidigt 

som alla intervjuade, både medvetet och troligtvis omedvetet, talar om andra i form av 

fördomar och stereotyper. 

"Afrikaner är ju som dom är som dom vill leva, man ser ju det här att ja, det bor 

ju i Rinkeby att och att de men de vill bo tillsammans [...] de är annorlunda vi är 

annorlunda allihopa och vi kan aldrig smälta samman även om vi skulle vilja, 

människor söker sig till de som är lika, det kan ju bli helt bättre såklart men vi 

kommer ju aldrig smälta samman och bli samma gäng, eftersom vi är så 

annorlunda" (IP5). 

Här syns hur IP5 talar om afrikaner i form av fördomar, att de bor i Rinkeby och att de vill bo 

tillsammans och att människor söker sig till de som är lika. Det är även möjligt att urskilja att 

han upplever olikheter som primära faktorer för diskriminering, där han i samma stund visar 

hur diskrimineringen inte kommer upphöra då människor alltid kommer att vara annorlunda. 

Det råder med andra ord en föreställning om att diskriminering kan bekämpas genom att 

människor blir mer lika varandra. Citatet visar även på en föreställning om att etnisk bakgrund 

speglar det inre hos individen. 

Vanligt förekommande är enligt våra intervjupersoner att de får bemöta kommentarer om hur 

bra svenska de talar trots att de är från andra länder, en kommentar som påvisar skillnad 

mellan människor samt vittnar om en föreställning om att människor från andra länder inte 

talar bra svenska Att berömma detta vittnar även om svenskheten som norm i vårt samhälle; 

det är önskvärt att prata "bra" svenska, men det vittnar också om att de på grund av 

exempelvis deras utseende eller namn inte förväntas kunna prata ”bra” svenska. Ett flertal av 

våra intervjuade möter eller har mött fördomar om att deras "folk" snattar och är olagliga 

vilket resulterat i nekande av vissa ansvarsuppgifter på jobbet och vissa blir anklagade för att 

luras genom att göra svarta pengar. Att många från andra länder är kriminella är en 
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cirkulerande föreställning. IP10 vittnar om att denna föreställning även cirkulerar inom "den 

egna gruppen" då han säger:  

"Ja, jag vet också att andra människor är dåliga men kolla på mitt register, jag 

har aldrig gjort nånting, jag har aldrig gjort nåt fel liksom. Vi bodde i [namn på 

område], och där inne det var, du kanske hör liksom, folk som är dumma i 

huvet, bränner bilar, gör massa dåliga grejer, misshandel".  

Här syftar han till de han anser sig bli identifierad med och han förmedlar att han inte är som 

de, "den andre". Samtidigt som han uttrycker en besvikelse över att stereotypifieras så 

upprätthåller han bilden av "den andre" som kriminella. Här ser vi hur IP10 träder in i en 

position där han behöver förklara sig och framställa sig i positiv dager. Han gör detta genom 

strategin att distansera sig från "invandraren", "kriminaliteten" och "förorten". 

Ett talande exempel om fördomar kommer från IP1, då han i arbetet blivit anklagad för att ha 

en nedvärderande kvinnosyn. Då IP1 inte plockade in disken i maskinen efter sig resulterade 

detta i en ryktesspridning om att han saknade respekt för kvinnor, andra med svensk etnisk 

bakgrund anklagades inte för detta trots att de inte alltid diskade efter sig. Då hans kollega, 

som var kvinna, inte gjort sina utlovade åtaganden ifrågasatte IP1 detta vilket åter igen 

resulterade i ytterligare ved på elden i ryktena om hans nedvärderande kvinnosyn. Det var en 

kollega som hört arbetsgruppen diskutera hans kvinnosyn:  

"dom hade samlats i det här och pratat om det här som hände och liksom hur 

det tydligt märktes på mig att jag var invandrare och hade ingen respekt för 

kvinnor; behandlade alla kvinnor illa liksom, fällde nedsättande kommentarer 

ehh, liksom ville inte ta till mig av om det är en kvinna som säger nånting och 

såna här grejer. Då fick jag höra det här och då liksom, nä då blev jag 

förbannad och konfronterade henne igen och säger liksom, du kan liksom inte 

säga sådär men jag vet att ni suttit och pratat. Och det var inte bara en kvinna, 

det var alla dom här som pratade om det, och jag har liksom behandlat dem hur 

bra som helst. Hon har ju liksom såhär gaddat liksom alla emot mig.".  

Här blir konsekvenser av fördomar tydliga att beskåda; att det, I Sverige, cirkulerar en 

föreställning om att män från vissa delar av världen har en nedvärderande kvinnosyn och att 

denna föreställning försvårar för dessa män att delta i arbetet på samma villkor som män med 

svensk etnisk bakgrund. I praktiken innebär detta att utländska män får svårare att meddela 

deras missnöje på arbetsplatsen, i synnerlighet då det rör sig om mötet mellan man och 

kvinna. Det visar även tydligt på att människor med annan etnisk bakgrund än svensk måste 

vara på sin vakt, att rädslan för att göra misstag inte är obefogad då detta kan resultera i 

förödande konsekvenser vilket i detta fall innebar anklagelse om en nedvärderande 

kvinnosyn.  

6.1.6 Känslor 

Detta tema rör intervjupersonernas känslor vilka resulterar ur den etniska diskrimineringen på 

arbetsmarknaden. Utsattheten av diskriminering hos våra intervjupersoner orsakar svårt 

lidande i form av negativa känslor. Alla beskriver negativa känslor av olika slag men 

gemensamt är att de säger att "det känns" och att det påverkar dem på ett eller annat sätt och i 

olika utsträckning beroende på vad som sägs och vilken dagsform de har just den dagen. 

Majoriteten känner sig ofta frustrerade och arga, samt att denna ilska eller frustration kan 

komma att förstöra hela den dagen, ibland även flera dagar i följd. Lite mer än hälften av våra 

intervjupersoner känner sig ofta ledsna och oroliga som följd av den diskriminering de utsätts 
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för. Några beskriver känslor som depression och ångest. Då IP2 svarat på frågan om vilka 

känslor diskrimineringen väcker inom henne svarar hon:  

"det känns jättejobbigt att vad gör jag i den här landet!? Varför, vem som har 

orsaken att jag kommit hit för? Man går i bak i tiden hela tiden, vilken idioten 

som kommit till mitt land och tagit över, vem ville flytta hit? Ingen av oss som 

ville flytta från, vill du flytta från Sverige? Det är ditt land! Ditt språk! Du 

uppväxte här, det är din kultur allt, allt! Det är en del av din identitet, precis! 

Det är samma sak som för oss, vi ville inte men vi var tvungen, kände oss 

tvungen att flytta hit så det är inte bra att man blir diskriminerad!".  

Detta visar på hur diskrimineringen kan väcka mycket ångestladdade känslor, för denna 

kvinna innebär det att i stort sett dagligen utsättas för obehag genom att tvingas uppleva 

känslor kring flykten från sitt hemland. Vidare visar detta på en mycket stark frustration och 

en ilska då intervjupersonen riktar sina tankar till den av oss som intervjuade och frågar hur 

det skulle kännas att själv behöva gå igenom det hon gått igenom. Att hon visar denna 

frustration tydligt och ber intervjuaren visualisera hur det vore att befinna sig i hennes 

situation uppfattar vi är för att verkligen förmedla känslan av hur förtvivlande och 

ångestladdat det kan vara att uppleva sig diskriminerad och följaktligen skapa förståelse för 

hennes situation. 

6.1.7 Strategier 

Vi har hittills belyst diskrimineringen på väg in på arbetsmarknaden och i arbetslivet, vi har 

vidare beskrivit våra intervjupersoners försök att förstå diskrimineringen. Därefter redogjorde 

vi för de känslor diskrimineringen resulterar i och i detta tema kommer vi redogöra för de 

strategier vi till en början urskilt; strategier våra intervjupersoner använder för att hantera 

diskrimineringen de utsätts för. Betydelsen av strategier växte fram i och med intervjuerna 

och den initiala läsningen av materialet. Alla de personer vi intervjuat pratar om olika sätt att 

hantera den etniska diskriminering de utsätts för samt de känslor som diskrimineringen 

medför. Tre av våra intervjupersoner har även uttryckligen nämnt att det handlar om just 

strategier. I regel handlar det om kognitiva tankemässiga strategier som får individerna att 

orka med att möta diskrimineringen. Hur individerna hanterar diskrimineringen ser olika ut.  

De strategier, sätt att hantera diskrimineringen, vi urskilt är: förklara eller försöka förstå, 

inställning, konfrontera, undvika och bevisa. 

Förklara eller försöka förstå 

Vissa poängterar att den etniska diskrimineringen inte är avsiktlig och att de i dessa fall helt 

enkelt bara får ta det, även om de ibland hade önskat att de hade mod att säga ifrån. Vi såg 

under punkt 6.1.4 hur intervjupersoner söker förstå diskrimineringen och använder sig av ord 

som okunskap, fördomar och rädsla vilket blir en strategi att rent kognitivt förklara att 

diskrimineringen inte skulle ske om "de" bara lärde känna personen bakom. 

Inställning 
IP8 beskriver att allt handlar om inställning; hur han väljer att se på den diskriminerande 

handlingen och den person som utför denna. Detta är ständigt återkommande i alla våra 

intervjuer; att de måste släppa det, ignorera det eller låta det rinna av dem. IP3 uttrycker det 

genom att säga att de måste ”face reality and get over it”. Ständigt återkommande hos de 

flesta av våra intervjupersoner är en inställning om att de själva har mer tur än andra; det finns 

alltid de som har det värre. 
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"... tänk på de som upplever det 7 dagar i veckan 365 dagar om året, tro inte att 

det inte händer! Många har den oturen!" (IP3) 

Detta är möjligt att se som en strategi då detta tillåter individerna att distansera sig från att bli 

diskriminerad, det gör deras upplevelse av att själva bli diskriminerade mindre påtaglig då de 

inte identifierar sig med de som blir värst utsatta. 

Konfrontera 
Fyra av våra intervjupersoner beskriver att de konfronterat de människor som utfört den 

diskriminerande handlingen. Nio av tio intervjupersoner uttrycker även någon typ av ilska och 

frustration som gör att de sätter hårt mot hårt; upplever de att de inte blir respekterade, 

respekterar de inte heller den andre tillbaka. 

"... numera så fort jag känner att deras attityd är fel från det vad jag tycker är 

okej så visar jag till dom, jag är iskall och gör bara det som krävs istället för att 

ge det lilla extra" (IP4). 

IP4 visar att han sätter hårt mot hårt, en strategi som innebär att han får uttrycka sitt missnöje 

mot de, han upplever, har fel attityd. Detta kan förstås som en strategi som innebär att 

individen kan visa att handling innebär konsekvens; en form av mellanmänsklig uppfostran. 

Undvika 
Det har framkommit strategier som rör sig så långt som att lämna landet i syfte att undgå 

diskrimineringen. Ytterligare en strategi vi sett för att undvika diskrimineringen är att avsluta 

sina anställningar. 

"... jag tänkte att fan jag var ledsen på den plats jag sa upp mig direkt [...] jag 

behöver ett jobb men jag behöver inte bli sårad på det viset" (IP6) 

IP6 visar här hur diskrimineringen leder till att hon känner sig sårad och hon väljer att avsluta 

tjänsten trots att hon är i behov av arbete. Detta tydliggör den påverkan diskrimineringen kan 

ha på livet i stort, diskrimineringen leder människor från arbetsplatsen vilket därmed påverkar 

deras ekonomiska förhållanden och därmed är det möjligt att detta påverkar delaktigheten i 

samhället i stort. 

Bevisa sig själv 

Förutom dessa kognitivt tankemässiga aspekter av strategier har vi urskilt strategier på en mer 

fysisk och handlingskraftig nivå. Många av våra intervjupersoner beskriver att de arbetar 

hårdare än de med svensk etnisk bakgrund då de anser att det behöver göra detta för att bevisa 

sig värdiga och ta sig framåt; få möjlighet att delta på liknande villkor, vilket vi såg under 

punkt 6.1.2. Ytterligare en strategi vi urskilt är att ändra sitt eget beteende för att bevisa sin 

oskuld mot rådande föreställningar. Även detta sågs under punkt 6.1.2 där vi kan se hur IP4:s 

exempel om att han måste bli mer svensk än en svensk då detta skyndar på processen att bli 

accepterad. Det är möjligt att se som en strategi då han medvetet ändrar sitt beteende och inte 

är sig själv i syfte att bli accepterad. Att utbilda sig är en annan strategi för att bevisa sin rätt 

till deltagande; med utbildning kan värdefull kompetens införskaffas som ger möjlighet att 

träda in på arbetsmarknaden.  

6.2 Preliminär tolkning 

De tidigare teman vi redogjort för i vår inledande tolkning har vi totaliserat och presenterar 

dessa vidare i detta avsnitt (se tabell 6.1). 
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6.2.1 Konstruktionen av "den andre" 

Detta är en totalisering av tidigare teman: diskrimineringens grunder, diskrimineringens 

uttryck samt stereotypifiering/fördomar. Samtliga av dessa teman belyser den pågående 

konstruktionen av ”den andre”. Diskrimineringens grunder belyser intervjupersonernas 

upplevelser kring varför diskriminering sker, således blir detta en beskrivning av vari de anser 

att anledningen till den diskriminerande handlingen ligger. De tillskrivs egenskaper och 

erfarenheter på basis av föreställningar om etnicitet och annanhet, med konsekvensen att de 

inte ses som individer utan som representanter för ett kollektiv. Dessa tillskrivningar leder till 

en exkludering av dem som grupp vilket beskriver den process Kamali benämner 

andrafiering. Samtliga intervjupersoner beskriver att den etniska diskrimineringens grunder 

baserar sig i fördomar, okunskap och rädsla, vilket de menar att människor inte haft om de 

sett personen för den individ den är, istället för att se den som “den andre”; någon som är i 

motsatsförhållande till dem själva. De fördomar intervjupersonerna upplever att andra 

människor har gentemot dem kan följaktligen ses som kategoriseringar av dem som "den 

andre". 

Ett tydligt exempel på fördomar som intervjuperson 4 beskriver är att denne känner av att 

vissa med etniskt svensk bakgrund har en föreställning om att människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk införskaffar sina pengar på olaglig väg genom att inte skatta för dem, 

vilket IP4 beskriver i följande citat: 

“Dom ska ha pengar, inte invandrare! Invandrare har svarta pengar, det spelar 

ingen roll om du har ett hederligt jobb, det är alltid fel om du har något. Svenskar 

dricker sprit för tiotusen kronor i månaden, allt handlar om prioriteringar!” 

Här är det möjligt att skåda att etnicitet är av betydelse i kategoriseringen av "den andre", och 

att etniciteten uppstår i relation till de människor med en tillskriven svensk etnicitet som våra 

intervjupersoner möter. Såväl som att IP4 tillskriver människor med en svensk etnisk 

bakgrund egenskaper baserade på stereotypa bilder av svenskar, upplever han även 

cirkulerande fördomar som är generella för samtliga människor som kategoriseras in i någon 

annan etnicitet än svensk. I den upplevda fördom som IP4 beskriver i detta citat finns ett 

särskiljande av människor med annan etnisk bakgrund än svensk, ett särskiljande som görs av 

den grupp som utgör majoritet i detta land; den med svensk etnisk bakgrund. IP4 placerar 

även sig själv i en kategori avgränsad från den "etniskt svenska". Samtliga av våra 

intervjupersoner berör detta i någon form; att de kategoriseras och bemöts utifrån den etnicitet 

som kollektivet tillskriver dem. IP8 beskriver hur han upplever att gamla östblocket 

förknippas med vad han benämner som “trashigt” och “smutsigt” och att han har fått höra att 

“ingen gillar ryssar”. Således tillskrivs han, av de människor som bemött IP8 på detta sätt, en 

etnisk identitet, innefattande egenskaper som är baserad på de fördomar och stereotypa bilder 

människor har om ryssar. 

Som vi sett i den inledande tolkningen föreligger det en tendens att anställa människor med 

liknande bakgrund. Det är möjligt att förstå detta utifrån Langes teori om kategorisering som 

skapats utifrån föreställningar samt fördomar. Ser vi till IP4:s berättelse om hur han letar efter 

någon att rekrytera med liknande bakgrund som hans, innefattar detta föreställningar om 

invandrare som effektivare arbetare, en föreställning han applicerar på individer med liknande 

bakgrund och därmed är kategoriseringen ett faktum.  

Hur en etnisk identitet tillskrivs våra intervjupersoner blir således en tydlig kategorisering av 

dem som tillhörande en ut-grupp, i relation till in-gruppen; de "etniskt svenska". IP9, som är 

adopterad från Etiopien, beskriver hur hon hr upplevt skillnad i bemötandet vid 
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arbetsintervjuer när hon som ung vuxen bytte tillbaka till sitt afrikanska namn efter att ha växt 

upp med ett svenskklingande namn. Hon menar att frågorna om vart hon kommer ifrån ökade 

och att folk började uppmärksamma hennes namn. Kommentarerna och den annorlunda 

uppmärksamhet hon fick efter sitt namnbyte tydliggör en skillnad i föreställd etnicitet; efter 

namnbytet var hon plötsligt någon annanstans ifrån, och bemöttes inte längre på samma sätt. 

Hennes namnbyte resulterade följaktligen i att hon kategoriserades som "den andre". I detta 

tydliggörs även hur temat diskrimineringens uttryck är möjlig att inkludera under denna 

kategori. Att uppmärksamma skillnader genom kommentarer som kan anses oskyldiga kan 

klassificeras som en subtil diskriminering, vilket flertalet av våra intervjupersoner uttrycker. 

Den subtila diskriminering som uppkommer i våra intervjupersoners berättelser påvisar att de 

på något sätt skiljer sig åt från "vi". Således är dessa kommentarer och blickar som 

intervjupersonerna beskriver att de utsätts för, en del av den process Kamali benämner som 

rasifiering. Samtliga intervjupersoner beskriver upplevelser av detta; hur små kommentarer 

eller blickar de utsätts för diskret kan vittna om att de tillhör en grupp som kategoriseras som 

"den andre". När IP6 får frågan om hur ofta hon upplever att diskriminering förekommer 

berättar hon: 

“Hela tiden, går att se i ögonen, vi människor förstår, vi kan inte dölja! Du visar 

så mycket med ögonen, ser om du, den inte gillar mig, den tycker inte om mig och 

så…” 

Att hon, såväl som majoriteten av våra intervjupersoner, beskriver att detta sker hela tiden 

tydliggör hur detta är en rasifieringsprocess där våra intervjupersoner klassificeras som 

någonting olikartat och annorlunda, vilket hindrar dem från att delta på samma villkor som 

människor med en svensk etnisk bakgrund. De får ständigt utstå signaler som påvisar att de 

inte tillhör samma grupp som de med svensk etnisk bakgrund. 

Under denna totalisering av det tidigare analyssteget inkluderar vi även 

stereotypifiering/fördomar. Som framgår i vår inledande tolkning har samtliga av våra 

intervjupersoner mött fördomar vilka är baserade på deras etnicitet. Det exempel vi lyfte fram 

i den inledande tolkningen då IP1 blev anklagad för att inte ha respekt för kvinnor av den 

anledning att han inte plockade upp disken efter sig, är återigen talande då det tydligt 

illustrerar hur stereotypa bilder av andra människor ligger till grund för en andrafiering av 

människor med annan etnisk bakgrund än svensk. Detta exempel visar tydligt en föreställning 

om att män från vissa delar av världen har en nedvärderande kvinnosyn. Att kollegor agerade 

medhållande i denna anklagelse gentemot IP1 är möjligt att se som ett belägg för det Lange 

beskriver gällande att kategoriseringar av omvärlden är insocialiserade teorier som grundar 

sig i den befintliga kulturen. I Sverige florerar en föreställning om att islam är en 

kvinnoförtryckande religion vilket återspeglar sig i det bemötande IP1 har utsatts för, där han 

blir offer för den stereotypa bild som finns av muslimer då han är muslim. Även de två 

personer vi intervjuat från Brasilien vittnar om att de blivit utsatta för kränkande kommentarer 

som ses vara baserade på fördomar om kvinnor från Brasilien. Båda beskriver hur de upplever 

att de regelbundet blir bemötta utifrån fördomen om att de i Brasilien arbetat som 

prostituerade. IP7, som är gift med en svensk man, beskriver hur hon upplever att människor 

hon möter har föreställningar om att hon blivit räddad från livet som prostituerad av hennes 

make.  

“Men så fort man sagt. I början, att aa jag hörde att du kommer från Brasilien. Ja 

jag kommer från Brasilien, jag pratar svensk språk, jag va jurist och nej jag 

kommer inte från Rio de Janeiro, jag va inte en prostitut som [namn] tog hemma 

till i Sverige” 
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Citatet tydliggör stereotypa, fördomsfulla och mycket nedvärderande föreställningar om 

kvinnor med brasiliansk etnisk bakgrund. I detta citat arbetar IP7 med att förhandla om den 

föreställda bild av hennes etnicitet som hon upplever florerar. Båda dessa exempel tydliggör 

vilka direkt kränkande fördomar som cirkulerar om människor med andra etniska bakgrunder 

än svensk, här är tydligt att dessa kategoriseras nedvärderande.  

Samtliga exempel som tagits upp under denna rubrik tydliggör en kategorisering av våra 

intervjupersoner som "den andre"; de tillhör minoriteter i Sverige som i sociala och språkliga 

kontexter definieras utifrån en föreställning om etnisk bakgrund och vad denne innefattar. 

Genom att se till helheten av våra intervjupersoners berättelser kan vi se hur de upplever att 

det ständigt sker en rasifiering av dem; de kategoriseras som "den andre" och påminns 

oupphörligen om att de avviker från normen och inte kan delta på lika villkor som människor 

med en svensk etnisk bakgrund. 

6.2.2 Förhöret 

Denna tematisering är en totalisering av: tillträde till arbetsmarknaden, situationen på 

arbetsmarknaden samt diskrimineringens uttryck. Något som är tydligt framkommande i 

tillträdet till arbetsmarknaden, vilket vi i inledande tolkning redogjort för, är språket. Att 

kunna svenska ses av de intervjupersoner som är födda alternativt kommit till Sverige redan i 

mycket ung ålder, som något som varit tursamt och underlättat för dem.  De intervjupersoner 

som kommit till Sverige senare i livet vittnar om ett driv och en målmedvetenhet att lära sig 

det svenska språket så snart som möjligt. Det är möjligt att se hur språket, för dessa individer, 

har blivit en nyckel till att ta sig in på arbetsmarknaden och de klassificerar således språket 

som ett lösenord för att få delta på lika villkor och "bli svensk". Genom att använda Azars 

teori är det följaktligen möjligt att betrakta det eftersträvansvärt att kunna uppvisa bra 

kunskaper i svenska; språket blir ett lösenord för att klara förhöret.  

Även utbildningen är möjligt att se att våra intervjupersoner betraktar som ett lösenord för att 

få tillträda arbetsmarknaden på lika villkor som någon med etnisk svensk bakgrund. IP10 

beskriver hur han gått flertalet utbildningar som arbetsförmedlingen rekommenderat samt hur 

de fått honom att tro att dessa utbildningar med säkerhet skulle resultera i arbete.  

“... då fick jag inget jobb liksom, och jag blev så ledsen asså, jag har så många 

utbildningar. Och jag blev bara lurad liksom, ibland tänker jag till o me att 

arbetsförmedlingen lurade mig, gå på den här utbildningen så får du jobb! Jag 

har gått på sju, åtta utbildningar…” 

IP10 beskriver hur utbildningarna aldrig gav honom något jobb, trots att de framställdes som 

lösningen på arbetslösheten och den marginalisering som den innebär. Det är i denna situation 

möjligt att se hur den relativa gränsdragning som Azar talar om framträder. Detta genom vad 

situationen implicit säger; utbildning kan göra dig mer civiliserad, men då den relativa 

gränsdragningen alltid är flytande, krävs det ständigt någonting annat för att få delta på lika 

villkor som den som föreställs inneha en etnisk svensk bakgrund. IP10 får aldrig något arbete, 

och nästa utbildning han blir rekommenderad framställs som det lösenord som krävs. Men när 

utbildningen är klar, har gränsdragningen förflyttats och någon annan utbildning är vad som 

beskrivs krävas för att få passera gränsdragningen. IP10 berättar om hur han sökt arbeten där 

det råder brist på personer med hans kvalifikationer och hur även en bekant med svensk etnisk 

bakgrund sökt samma jobb som honom, ett jobb IP10 inte blev kallad till intervju på. Däremot 

fick hans bekanta arbete trots att denne inte hade de eftersöka kvalifikationerna. Enligt IP10 

kännetecknar denna berättelse en av många då han upplever detta som ständigt 

förekommande både för honom och hos andra med annan etnisk bakgrund än svensk. Detta 
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gör det möjligt att se namnet som det som i realiteten hindrar människor med annan etnisk 

bakgrund än svensk från att passera gränsdragningen; namnet är fel lösenord och blir en 

produkt för vad Azar beskriver som den absoluta gränsdragningen. Namnet blir en symbol för 

en inre mental skillnad, något som upprätthålls av en diskurs baserad på de fördomar och 

stereotypa bilder som vi i den inledande tolkningen återgivit att intervjupersonerna upplever 

cirkulerar. När utbildning framställs som det rätta lösenordet blir det tydligt hos flera av våra 

intervjupersoner att detta i realiteten inte räcker, namnet hindrar personerna från att ta sig över 

gränsen. 

I den inledande tolkningen tydliggjorde vi hur situationen i arbetslivet upplevs av våra 

intervjupersoner. Vi beskrev där hur flera av dem upplever att de måste arbeta extra hårt samt 

anpassa sig till ett socialt spel på sina arbetsplatser. IP4 uttrycker att han behöver vara “mer 

svensk än en svensk” för att bli accepterad på arbetet. IP8 beskriver även han ett socialt spel 

på en arbetsplats och i ett samhälle som han menar lyder vissa regler som han med annan 

etnisk bakgrund än svensk bör vara väl förankrad i för att inte ha begränsningar som är 

baserade på etnisk bakgrund.  

“Det handlar om att du ska kunna ta, kunna va, kamouflera dig litegrann du vet. 

Jag säger inte slicka röv hela tiden, utan det jag säger är, acceptera vissa 

rådande förhållanden för att få nånting bättre…” 

Både IP4 och IP8, likt flera andra av våra intervjupersoner, menar således att anpassningen till 

den sociala miljön är ett lösenord för att få delta på samma villkor på arbetsplatsen. En sådan 

anpassning tycks innebära att arbeta extra hårt, ett hos våra intervjupersoner upplevt villkor 

för att bli accepterade som jämlikar på arbetet. Intervjupersonerna uppvisar dock en stridighet 

i detta resonemang då de påvisar att de trots extra hårt arbete och anpassning till ett socialt 

spel, ändå hålls marginaliserade på olika sätt. De beskriver, likt möjligt att skåda i den 

inledande tolkningen, att de upplever sig malplacerade på arbetsplatsen samt att de erfar både 

direkt och indirekt riktad diskriminering i form av kommentarer. Dessa kommentarer påvisar 

skillnaden mellan dem och människor med svensk etnisk bakgrund, något som sker trots den 

anpassning till arbetsplatsen som många vittnar om som det mest effektiva lösenordet. 

Följaktligen blir de drabbade av den relativa gränsdragningen även här. I samhället cirkulerar 

diskurser om hur människor med annan etnisk bakgrund bör anpassa sig till det svenska 

samhället, en diskurs som presenterar anpassning som det verkningsfulla lösenordet. Vilken 

anpassning som krävs för att passera gränsen är dock inte uttalat, vilket skapar förutsättningar 

för gränsdragningen att förflyttas; den adaption våra intervjupersoner gör är aldrig tillräcklig 

och således förblir det okänt vari det verkliga lösenordet ligger. Detta tydliggör den diskurs 

Azar gör gällande finns, som placerar den med etnisk svensk bakgrund högst upp i hierarkin. 

Underförstått i en diskurs om att människor med annan etnisk bakgrund än svensk måste 

anpassa sig till det svenska samhället finns en betraktelse av den med etnisk svensk bakgrund 

som den mest civiliserade, vilket innebär att den individ med annan etnisk bakgrund än 

svensk måste arbeta för att bli lika som en människa med svensk etnisk bakgrund. 

Dubbelheten i detta blir dock att den relativa gränsdragningen gör att gränsen ständigt 

förändras och det rätta lösenordet aldrig går att nå.  

Likt vi tydliggjort i den inledande tolkningen, både under rubriken situationen i arbetslivet 

samt diskrimineringens uttryck, har flera av våra intervjupersoner fått uppleva direkt riktade 

anklagelser och kommentarer baserade på den etniska bakgrund de föreställs ha. I de fall 

dessa förolämpningar riktar fokus på annan etnisk bakgrund än svensk, kan det liknas med en 

handling som påvisar en absolut gränsdragning; skillnaden mellan de olika etniska 

bakgrunderna är definitiv och förtäljer människans värde samt visar en föreställning om att 
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det finns en skillnad mellan människor med olika etnisk bakgrund. Vid diskrimineringens 

uttryck har vi också redogjort för hur våra intervjupersoner vittnar om att skillnader i villkor 

mellan de människor med en svensk etnisk bakgrund och intervjupersonerna är påtaglig; deras 

upplevelse kan liknas med att de fått erfara en absolut gränsdragning, då de inte kan se någon 

annan orsak än den etniska bakgrund de har, som grund till annorlunda villkor på 

arbetsplatsen. Dessa olika villkor blir ett sätt att tala om för individen vad som väntar, om 

denne lyckas säga rätt lösenord. En lockelse för att fortsätta söka det rätta lösenordet. 

Till följd av totaliseringen förhöret, har vi kunnat se hur våra intervjupersoner ständigt möter 

situationer som kan liknas med Azars förhör. Våra intervjupersoner vittnar om en konstant 

upplevelse av att behöva förändra sig, arbeta hårdare och stå till svars för den etniska 

bakgrund andra människor föreställer sig att de har; ett arbete för att finna det slutgiltiga och 

korrekta lösenordet. Men trots detta passerar de inte förhöret. Gränsdragningarna finns där, 

främst som relativa men även i stor utsträckning som absoluta. Den diskurs Azar beskriver 

angående den äkta svenskheten, går att urskilja i våra intervjupersoners berättelser, både i 

form av hur de själva framställer sig själva som mer svenska än andra med annan etnisk 

bakgrund än svensk, men framför allt i hur de beskriver de bemötanden de får av andra, där de 

bemöts som personer som är annorlunda och oförenliga med en svensk etnicitet. 

6.2.3 Strategier för att hantera diskrimineringen 

Tematiseringen strategier är en totalisering av känslor, att försöka förstå diskrimineringens 

grunder och strategier från vår inledande tolkning. Som vi sett i den inledande tolkningen så 

medför diskriminering mycket starka känslor hos de personer som råkar ut för detta. Våra 

intervjupersoner redogör för olika strategier de använder sig av för att hantera dessa känslor. 

Strategier rör sig inte enbart om att hantera känslor kring diskriminering utan även 

diskrimineringen i sig. Våra intervjupersoner utvecklar strategier för att komma runt 

diskrimineringen, hantera den och för att kunna fortsätta att blicka framåt; se en framtid. Vi 

har funnit att vissa av strategierna handlar om anpassning samt finna rätt lösenord, medan 

vissa handlar om ett avståndstagande eller motstånd. Vissa av våra intervjupersoner visar en 

medvetenhet kring användandet av strategier medan andra inte gör detta. Oavsett har det varit 

möjligt att se hur strategier är centrala då de återger deras upplevelse av etnisk diskriminering. 

IP1 och IP7 vittnar båda om en uppgivenhet i deras väg in på arbetsmarknaden där 

frustrationen över att ha det rätta lösenordet men ändå inte få chans passera, gör sig gällande. 

De använder olika strategier för att hantera dessa känslor och gemensamt för dessa 

intervjupersoner är deras framtidssyn, där de båda uttrycker en önskan om att lämna Sverige; 

en strategi för att slippa möta orsaken till negativa känslor och få bättre framtidsutsikter. IP7 

ser en framtid i Sverige på grund av kärleken till sin man. Denna får henne att stanna i Sverige 

trots en önskan att bege sig tillbaka till Brasilien. IP7 beskriver: "du vet att du är någonting i 

ditt hemland, det är inte roligt känna sig som en hög skit". Hennes uttalande informerar om en 

känsla av att vara mindre värd i Sverige och viljan att lämna landet tyder på en känsla av att 

det inte kommer bli bättre. IP1 uttrycker: 

"jag har bestämt mig. Jag flyttar till England och jag kommer söka jobb där. Jag 

har gett upp att hitta något nu som har med min utbildning att göra i Sverige, och 

det liksom, jag känner att det liksom, utan att ha kontakter och med ett utländskt 

namn så är det svårt". 

Att lämna landet kan ses som en strategi för att undvika diskriminering, då inga andra 

strategier hjälper; när det inte längre är möjligt att se en skälig framtid i Sverige vilket hos 

dessa intervjupersoner bottnar ur upplevelsen av diskrimineringen på arbetsmarknaden.  
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I våra intervjuer har vi urskilt användningen av strategier hos samtliga. I stor utsträckning rör 

det sig om strategier i vardagen, vilka sker medvetet eller till synes omedvetet. Alla 

intervjupersoner svarar att diskrimineringen sker ofta, en del upplever det varje dag medan 

andra upplever det några gånger i veckan. De beskriver alla hur de hanterar diskrimineringen 

genom, som vi ser det, olika strategier. En vanligt förekommande strategi vid subtil 

diskriminering har visat sig vara att tiga och tänka att det troligtvis var ett missförstånd, en 

strategi att söka förklaring. Lika vanligt är att bara rycka på axlarna och skaka av sig det; 

inställning som strategi. Ytterligare en strategi vi urskilt är att ändra på "den andres" tankesätt 

genom att vara extra trevlig och på så sätt bevisa att föreställningarna de har är fel. IP2 ger ett 

exempel på detta då hon, på tal om subtil diskriminering, säger: 

"Jag ville bevisa dom hur otrevliga ni e; vi är trevliga, vi är inte otrevliga [...] 

Jag vill lära dom och så bryr dom, förstör inte mitt liv eller min dag eller eh, ja! 

Men jo jag märker att de finns men jag vill inte, jag orkar inte. Jag har ändrat på 

många som är mot invandrare, jag har ändrat på dom! Deras syn på invandrare. 

[...] jag har gjort med medvetet att dom för att visa och lära dom att ni har fel och 

att ni måste ändra på er. Nej jag vill visa dom att de har fel om oss invandrare, vi 

är inte som dom tror och det är många som ändrat på sig, på sin beteende". 

Efter att ha tydliggjort att detta rörde sig om subtil diskriminering fick IP2 frågan om hur hon 

kände vid direkt diskriminering; de fall där diskrimineringen sker tydligt. Hon beskriver då 

hur hon ”hoppar på dem med ord [...] jag har inte försökt att vara extra trevlig mot en 

rasist!”.  Detta utgör ett tydligt exempel från vad vi urskilt hos våra intervjupersoner där en 

strategi är att konfrontera. Då det rör sig om subtil diskriminering anser de flesta av 

intervjupersonerna att den är enklare att hantera och att den går att skaka av sig. Den direkta 

diskrimineringen resulterar ofta i ett direkt agerande i form av mothugg mot det vilket yttrats. 

Flertalet intervjupersoner motiverar att den direkta diskrimineringen är lättare att bemöta då 

den är tydlig vilket gör den enklare att protestera mot. Samtidigt är den svårare då den 

resulterar i mycket starka känslor som ilska, nedstämdhet och uppgivenhet, känslor som kan 

störa intervjupersonerna en lång tid efter att den direkt diskriminerande handlingen ägde rum. 

Då IP2 beskriver att hon ändrar sitt beteende och agerar extra trevligt är det möjligt att ställa 

det i relation med det IP1 berättar på tal om föreställningar om "den andre". Han beskriver en 

upplevelse av att alla "liksom väntar dom på att man ska bete sig på nåt sätt som bekräftar 

det". Vi kan se hur IP2 utvecklat strategier för att hantera denna upplevelse av att vara dömd 

på förhand; han arbetar på ett sätt där han ämnar motbevisa det. Detta vittnar även om det vi 

beskrev i inledande tolkning om det sociala spelet många anser att de bör spela; en strategi att 

bevisa. Strategier som att vara extra trevlig, vilket återges av flera intervjupersoner, visar att 

de inte kan vara sig själva. Att vara dömd på förhand blir tydligt hos IP9 då hon säger att 

människor med svensk etnisk bakgrund har "mera poäng inkammade" från början och att "jag 

måste mer bevisa ja, jag måste mer visa och bevisa". Som framgår av tidigare 

intervjupersoner så räcker det inte för alla att bara bevisa vem han eller hon är. Många vittnar 

om att de bör spela det sociala spelet, ett spel där de aldrig kan släppa garden eller ta en paus. 

Ser vi till Azars teori om förhöret är det möjligt att se många strategier som ett potentiellt 

sökande efter "rätt" lösenord. Att använda strategier då det gäller att ta sig in på 

arbetsmarknaden kan översättas till att försöka klara av förhöret och därmed ta sig vidare till 

nästa steg. Upplevelsen att vara dömd på förhand kan betraktas som en del av förhöret där 

individerna sätts på prov när de känner sig iakttagna, och måste klara av att lyckas med att 

återge rätt lösenord till en sträng förhörsledare; bevisa att de kan. Problematiken blir ännu 

värre då gränserna för att klara provet ständigt flyttas. IP7 berättar om hennes möte på 
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arbetsförmedlingen; ett möte där dessa flytande gränser syns tydligt. Hon kom till 

arbetsförmedlingen med flertalet jobb hon ville söka vilka hon ansåg att hon var meriterad till; 

hon hade utbildning från sitt hemland och hade även arbetat med liknande arbeten på annan 

ort i Sverige. Arbetsförmedlingen meddelande henne att dessa arbeten ej var relevanta då hon 

saknade utbildning från Sverige. Hon valde då att komma med nya förslag på arbeten hon 

kunde söka som inte hade krav på utbildning.  

"... så jag gick tillbaka och då plockade jag städerska och jobb som behöver ingen 

jävla utbildning då jag gick tillbaka till henne. Då hon tittade på mig och sa så 

att, ja men du måste förstå det att du kan inte välja dom här jobb därför det finns 

faktiskt folk som kommer till Sverige och de kan inte ens prata och läsa och de 

behöver dessa jobben, så eh då jag tackade för mig jättemycket och tänkte för mig 

själv att screw it! Jag hittar för mig själv att jag hittar på ett sätt eller annan på 

egen hand. Därför i hennes ögon du vet jag va fan ingenting för att jag hade inte 

intyg från Sverige [...] jag hade för hög intygad för att få de jobb som behöver 

ingen utbildning så du vet man förstår inte eller jag är överutbildad eller är jag 

fan inte utbildad, det är på riktigt att hamna mellan stolar! Du vet att det är 

jobbigt!"(IP7) 

Här ser vi hur dessa gränser verkar och gör det svårt för de som inte lyckas finna det rätta 

lösenordet att komma in på arbetsmarknaden. I citaten ovan ser vi åter igen den mest 

övergripande strategin vi urskilt hos alla; att tänka "screw it". Det vittnar om en upplevelse av 

maktlöshet inför situationen där de väljer att strunta i händelsen och gå vidare; strategin blir 

att ändra sin egen inställning. Det är även möjligt att koppla IP7:s berättelse till Räthzels 

studie, vilken vi redogjort för i tidigare forskning, där en möjlig strategi som framställs är att 

inta en individualistisk syn. IP7 väljer att "screw it" och klara det på egen hand vilket kan 

förstås som en strategi för att undvika svåra situationer i framtiden. 

Vidare har vi kunnat se strategier där individerna motsätter sig den äkta svenskheten. Det är 

möjligt att se detta som en strategi genom att se det som en vaccinering mot återkommande 

påminnelser om att andra inte betraktar dem som svenska; genom att inte se sig som svensk 

behöver personen inte genomlida negativa känslor då denne blir påmind om att han eller hon 

inte uppfattas av andra så som de önskar bli uppfattade. 

"Jag bor i Sverige, men jag känner mig inte som svensk. Det är min egen 

inställning framför allt. För att jag mår bättre av att inte känna mig som svensk, 

kanske. Och det är ingen dålig grej! Det är bara så att, jag har känt mig hela 

tiden malplacerad var jag än åkt i det här landet". (IP8) 

"... jag påminner [sambos namn] varje dag om vart vi kommer ifrån. Ju mer vi 

kämpar emot det desto tråkigare kommer vi ha". (IP3) 

" ... jag känner mig inte svensk, inte på grund av att man inte vill känna sig svensk 

utan för att man inte blir behandlad som det. (IP1) 

Citaten visar på en motsättning av svenskheten, en strategi för att inte låta diskrimineringen på 

arbetsmarknaden påverka dem och deras inre. IP1 vittnar om att det inte är möjligt att känna 

sig som svensk trots att han vill. Att därför använda sig av strategin att intala sig själv, i likhet 

med IP5, att "inte fan är jag som svensk" kommer vaccinera mot påminnelser om detta samt 

de negativa känslor det väcker. Det är möjligt att se detta som en strategi för att slippa 

negativa känslor i samband med diskriminering.  
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Att försöka förstå diskrimineringen, vilket alla våra intervjupersoner gör i olika utsträckning, 

kan ses som en strategi. Genom att finna en förklaring till den diskriminering de utsätts för 

kan de bortse från känslor som att felet ligger hos dem och istället rikta uppmärksamhet mot 

bakomliggande faktorer hos "den andre". Därmed kan de finna tröst i att om de bara visste 

bättre eller får en ökad förståelse så skulle diskrimineringen inte äga rum. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att strategier är genomskärande i alla tematiseringar. 

Två intervjupersoner talar om att lämna landet som en strategi att komma undan och kunna ha 

det bättre någon annanstans. De mest övergripande strategier vi urskilt är de vardagliga 

strategierna där individer väljer att skaka av sig det de får höra, ignorera det som sägs för att 

orka med vardagen samt strategier som innebär att människor med annan etnisk bakgrund än 

svensk ändrar sitt beteende och är extra trevliga mot människor med svensk etnisk bakgrund, 

enbart för att bevisa att de har fel. Vi har även sett att strategier kan ses som en del av, vad 

Azar benämner, förhöret och att det förekommer strategier där intervjupersonerna motsätter 

sig den äkta svenskheten. 

 
Tabell 6.1, totalisering av teman från inledande tolkning till den preliminära tolkningen. 

6.3 Huvudtolkning  

Vår huvudtolkning är en totalisering av alla de teman vi kommit fram till i den preliminära 

tolkningen, se tabell 6.2. Här presenterar vi vår förståelse för individers upplevelser av etnisk 

diskriminering på basis av våra intervjupersoners berättelser och vår tolkning av dessa. 

6.3.1 Ständigt åtalad i livets eviga rättegång 

Detta tema är en totalisering av: konstruktionen av "den andre", förhöret samt strategier för att 

hantera diskrimineringen. Totaliseringen har kommit att utgöra vår slutliga helhetsbild av 

upplevelsen av etnisk diskriminering och har i vår analys utvecklats till en tankefigur som 

liknar en rättegång där individer med annan etnisk bakgrund än svensk står ständigt åtalade. 

Vår huvudtolkning presenterar vi med hjälp av två delar, där den första delen belyser själva 

rättegången och andra delen belyser hur individen hanterar att ständigt vara åtalad.  

Konstruktionen 
av "den andre" 

Att försöka förstå 
diskrimineringen 

Stereotypifiering/fördomar 

Upplevelsen av hur 
diskrimineringen tar sig 

uttryck 

Förhöret 

Tillträde till arbetsmarknaden 

Situationen i arbetslivet 

Upplevelsen av hur 
diskrimineringen tar sig 

uttryck 

Strategier för att 
hantera 

diskrimineringen 

Känslor 

Strategier 

Att försöka förstå 
diskrimineringen 
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Första delen av huvudtolkningen är en abstraktion av konstruktionen av "den andre" och 

förhöret vilket här utgör själva rättegången. Det föreligger en ständig upplevelse av att inte 

kunna delta på arbetsmarknaden på samma villkor som individer med svensk etnisk bakgrund. 

Denna känsla illustreras av att ständigt befinna sig i en process av att stå åtalad i en rättegång. 

Människor har en tendens att kategorisera "den andre" som mer homogena samtidigt som de 

har en större förståelse för att ”vi” innehar mer variation, är mer heterogen. Konstruktioner 

som dessa blir diskriminerande i och med att ”vi”:et innehar en maktposition då de är 

kategoriserade i en normativ position i samhället. Således kategoriseras människor med annan 

etnisk bakgrund än svensk in i en homogen grupp som representerar "den andre", en grupp 

som inte passar in i den föreställning om äkta svenskhet som cirkulerar i samhället. De 

upplevelser vi har tagit del av visar att människor med en annan etnisk bakgrund än svensk 

ständigt behöver anpassa sig men aldrig når en jämlikhet; villkoren förblir olika. Upplevelsen 

av att bli dömd på förhand infinner sig. Konstruktionen av dem som "den andre" resulterar i 

att de placeras i denna rättegång där de ska motbevisa åtalet som endast baseras på en 

föreställning av deras etniska bakgrund. 

Vidare har det utifrån de upplevelser vi tagit del av i vårt resultat visat sig att individer har 

uppfattningen om att det råder en stark mentalitet i samhället, format av föreställningar om 

"den andre", som ständigt konstruerar och konstrueras av samhällsmedborgarna. Människor 

med annan etnisk bakgrund än svensk upplever att de blir dömda på förhand på grund av 

cirkulerande föreställningar om dem som annorlunda; det brott de står åtalade för är därmed 

enbart "annanhet". Konstruktionen av "den andre" är en process i förändring där 

föreställningar utgör en ständig gränsdragning då dessa bestämmer vad som anses 

känneteckna det normativa i samhället. Mentaliteten illustrerar med andra ord de 

föreställningar ”vi”:et har som särskiljer "den andre" från "vi". Följaktligen leder mentaliteten 

till aspekter för den åtalade att stå till svars för då denne kännetecknar en annanhet; personen 

passar inte in i det som anses normativt. I vår illustration av rättegången, se figur 6.1, ser vi 

domaren som mentaliteten, juryn/åhörarna ser vi som "vi", de som uppfyller det som anses 

normativt. Domaren är den som i slutändan ger den slutgiltiga domen, i vårt exempel innebär 

detta att domen aldrig kommer att fastställas då föreställningarna om vad som är tillräckligt 

bevis och vad den åtalade står till svars för ständigt förändras. Detta ger en upplevelse av att 

behöva finna den rätta strategin för att få passera gränsen från en marginalisering till att 

inkluderas. Då vad som är tillräckligt bevis oupphörligen förändras krävs att strategierna 

förändras i takt med dessa.   

 

Figur 6.1, illustration över rättegången. 

Den andra delen i huvudtolkningen är en teoretisk konstruktion av aspekten lösenordet i 

förhöret samt strategier för att hantera diskrimineringen. Individernas upplevelser illustreras 

"den andre" 

Mentaliteten   

"Vi" "Vi" 
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med att ständigt stå åtalade i en rättegång, och de strategier de använder blir således strategier 

för att hantera rättegångsprocessen. Då Azar beskriver lösenordet som en aspekt i avklarandet 

av förhöret har vi i denna totalisering sammanfogat lösenordet och strategier till att 

tillsammans belysa enbart strategier. Detta har vi gjort då både lösenord och strategier kan 

användas av individer såväl medvetet som omedvetet i syfte att hantera åtalandet samt 

rättegångsprocessen på olika sätt.  

Det som gör vår rättegångsillustration extraordinär är det faktum att den åtalade saknar 

försvarsadvokat och får klara sig helt på egen hand; bevisen måste individen själv lägga fram. 

Både "vi" och de som konstrueras som "den andre" är med och upprätthåller mentaliteten; det 

som anses normativt. För "den andre" kan en ambivalens i upprätthållandet av det normativa 

skådas; strategier vilka används för att passera gränsen och bli mer ”svensk” upprätthåller 

föreställningar om att det finns en äkta svenskhet och är ett önskvärt tillstånd, samtidigt som 

dessa strategier ofta används i kombination med strategier som innefattar en ilska över att inte 

få delta på lika villkor utan att förändra sin identitet. Med andra ord strävar de ibland efter att 

tillskrivas som något de samtidigt inte önskar identifiera sig med. Upplevelsen av att ständigt 

stå åtalad genererar i känslor vilka hanteras och kanaliseras genom strategier; att ständigt stå 

åtalad kan resultera i djupt negativa känslor där personer inte bara blir deprimerade utan även 

känner frustration och ilska. Strategier utvecklas därmed för att stå ut med den ständiga 

rättegången såväl som försöka klara den, acceptera den eller vägra den.  

För att försöka klara rättegången och bli frikänd kan vi se hur det blir en strategi att försöka 

bevisa sin kompetens på olika sätt; genom anskaffandet av utbildning som betraktas som 

relevant i rättegången skapas möjligheten att försvara sig på bästa sätt. Med hjälp av rätt 

utbildning ökar chanserna att kunna argumentera väl och på så vis bevisa sin oskyldighet. 

Liknande fungerar denna strategi på arbetsplatsen. Genom att arbeta hårt är det möjligt att 

uppvisa kompetens och prestation som bevisar vem de faktiskt ställt åtalad. Genom en strategi 

av bevisning kan mentaliteten revidera dess syn på individen som står åtalad, och betraktar 

denne som mer lik. Att påvisa kompetens alternativt prestation upplevs med andra ord vara ett 

medel för att försöka bevisa sig skuldfri och få åtalet att läggas ned.  

En strategi för att kunna hantera att ständigt stå åtalad är att kontrollera sitt förhållningssätt 

och sin inställning till rättegången. Att kognitivt bestämma för sig själv att det inte är 

påfrestande och på sådant sätt hantera den pressade situation åtalet innebär, fungerar som en 

strategi för individen själv, för att orka utstå sin situation. Att påvisa ett sådant 

förhållningssätt, inkluderat med att framvisa sympatiska egenskaper, kan även fungera 

strategiskt rent praktiskt i rättegången; att vara behärskad och framställa sig själv på ett 

gynnsamt sätt kan vara en strategi vilken förhoppningsvis ska leda till att mentaliteten 

förändrar sin syn och frikänner individen från åtal. 

Ytterligare en strategi är att underkänna domstolen, en form av motstånd alternativt 

avståndstagande mot "vi":et som norm. Att lämna rättegången och aldrig komma tillbaka är 

en illustration som kan beskriva det som visat sig under våra intervjuer; att vissa lämnar 

arbetet alternativt landet då de inte tänker acceptera att bli oskyldigt åtalade. Även 

konfrontationer, som att sätta hårt mot hårt och ifrågasätta, kan illustreras med att underkänna 

domstolen; ”den andre” accepterar inte att mentaliteten anser sig ha rätten att ställa denne 

inför rätta.  

I vår rättegång blir strategierna verkningslösa för att nå en fullkomlig inkludering. De kan 

dock genom dessa strategier bli frikända på vissa punkter, vi har exempelvis sett hur de lönar 

sig att arbeta extra hårt i arbetslivet då det resulterar i större acceptans och mer jämlika 
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villkor. Sammanfattningsvis visar vår huvudtolkning att upplevelsen av etnisk diskriminering 

är en upplevelse av att stå åtalad enbart på basis av etnisk bakgrund; ett tillstånd av att 

ständigt befinna sig mellan frihet och fångenskap.  

 

Tabell 6.2, totalisering av teman från preliminär tolkning till huvudtolkning. 

7. Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka upplevelser personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk har av etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Vi har fått 

svar på våra frågeställningar om hur diskrimineringen upplevs samt vilka strategier 

individerna använder för att hantera den diskriminering som upplevs. Detta har även resulterat 

i en bild av hur dessa erfarenheter påverkar deras liv i stort vilket var en del av vårt syfte. 

Genomgående är att våra intervjupersoner upplever ett utanförskap, hur mycket de än försöker 

anpassa sig efter den svenska normen; de upplever aldrig en fullkomlig inkludering. Detta har 

vi illustrerat genom rättegången, upplevelsen av etnisk diskriminering är att individen ständigt 

står åtalad för ett brott; att vara annorlunda. Att befinna sig i en position av att vara ständigt 

åtalad blir en komplex upplevelse av att pendla mellan att vara på väg mot frihet och att vara 

på väg mot fångenskap. Detta besvarar vår fråga om hur etnisk diskriminering upplevs på 

arbetsmarknaden samt till viss del hur upplevelsen påverkar deras liv som helhet. 

Vidare visar resultatet de strategier som våra intervjupersoner använder sig av för att hantera 

upplevelsen av att ständigt stå åtalad. En strategi är att bevisa sin rätt till deltagande på samma 

villkor, följaktligen innebär detta att lägga fram bevismaterial för att de är oskyldigt åtalade. 

Vi har även redogjort för strategin att kontrollera sitt förhållningssätt och sin inställning för att 

hantera upplevelsen av att ständigt stå åtalad. Slutligen har vi redogjort för strategin att 

underkänna domstolen för att demonstrera hur åtalandet inte är befogat; de gör yrkande på sin 

rätt att vara dem de är. Vi har funnit det svårt att skriva denna uppsats på ett sätt som inte på 

något vis varit kategoriserande i negativ bemärkelse. Genom att beskriva hur vi ser etnicitet 

som någonting som tillskrivs människor önskade vi tydliggöra att etnicitet är föränderlig och 

det kan finnas skillnader mellan hur individen och andra tillskriver etnicitet. Andras 

tillskrivningar kan innebära stereotypifiering och andrafiering, vilka kan medföra upplevelser 

av diskriminering. Denna typ av kategoriseringar bli problematiska och de får konsekvenser 

för hur individen som utsätts upplever sig själv och sin livssituation, vilket vi sett i vårt 

resultat. 

Däremot har vi funnit det nödvändigt att, för att belysa upplevelsen av etnisk diskriminering, 

placera in människor i en grupp av ”annan etnisk bakgrund än svensk”. Detta för att 

tydliggöra hur människor behandlas utifrån vad andra människor tillskriver dem. En etnisk 

bakgrund är något människor tillskrivs såväl som erfar och identifierar sig med själva. Tydligt 

Ständigt åtalad i 
livets eviga 
rättegång 

Konstruktionen 
av "den andre" 

Förhöret 
Strategier för 

hanteringen av 
diskrimineringen 



 

 
50 

 

blir att diskriminerade handlingar grundar sig i en föreställd etnisk identitet i de fall då vi 

intervjuat människor som är födda i Sverige alternativt växt upp med människor med etnisk 

svensk bakgrund och således insocialiserats i en svensk kultur. Även de uppger att de 

upplever sig bli etniskt diskriminerade.  

7.1 Vårt resultat i relation till teorin 
Vår teoretiska referensram har varit behjälplig i att göra en djupgående analys av 

intervjupersonernas berättelser. Etniciteten ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har 

hjälpt oss att analytiskt se hur våra intervjupersoner beskriver händelser vilka tillskriver dem 

etnisk identitet såväl som situationer där de applicerar etnisk identitet på sig själva. Genom att 

väva in teorier om konstruktionen av "den andre" har vi kunnat urskilja hur våra 

intervjupersoner blir drabbade av dessa konstruktioner såväl som är med och upprätthåller 

detta sätt att kategorisera människor. Vidare har vi kunnat skåda både relativa 

gränsdragningar och absoluta gränsdragningar med hjälp av Azars teori om förhöret. Vi har 

med hjälp av denna teori urskilt hur flertalet av våra intervjupersoners berättelser kring deras 

upplevelser av etnisk diskriminering implicit innefattar en diskurs om den vita människan 

som den mest civiliserade individen. Vi anser att de teorier vi använt varit fruktbara för att 

finna vad som varit relevant i vårt datamaterial samt för att bibehålla ett analytiskt 

förhållningssätt. 

Hade vi använt, alternativt tillfört, ett intersektionellt perspektiv skulle detta kunna inbringa 

en djupare inblick i de olika maktordningar som påverkar upplevelsen av etnisk 

diskriminering. De los Reyes
139

 tydliggör i sin beskrivning av intersektionalitet att en 

diskriminering inte opererar oberoende av andra grunder för diskriminering; etnisk 

diskriminering sker aldrig endast på basis av etnicitet utan står i relation till kön, klass, etc. 

Således är det inte möjligt att empiriskt kunna särskilja dessa diskrimineringsgrunder och 

därav kan vi inte veta vari den upplevda diskrimineringen våra intervjupersoner vittnar om, 

har sina olika grunder. Med en intersektionell analys hade vi kunnat uppmärksamma och 

problematisera hur andra diskrimineringsgrunder som kön, sexualitet, klass och 

funktionsförmåga påverkade upplevelsen av etnisk diskriminering. Det är därför möjligt att vi 

med vår studie, genom att vi endast lägger fokus på en diskrimineringsgrund, upprätthåller 

statiska kategoriseringar där förståelsen för hur komplext det i realiteten är, uteblir. Genom att 

här belysa hur en intersektionell analys hade kunnat utveckla vår studie önskar vi förmildra 

dessa omständigheter.  

Vi har valt att lägga vårt fokus på upplevelsen av etnisk diskriminering, vi har förståelse för 

att detta medför att vi är begränsade i vår analys samt att vi kan bidra till att andra 

diskrimineringsgrunder framstår som underordnade problem i samhället. Detta är inte vår 

önskan. Urvalet bestod av individer som själva upplever att de blivit etniskt diskriminerade 

och vår studie belyser således vad dessa specifika individer identifierar som diskriminerande 

händelser vilka har sin grund i en föreställning om deras etnicitet. Självfallet kan vi i de olika 

fallen se hur exempelvis kön har haft betydelse i diskriminerande handlingar som våra 

intervjupersoner redogör för, ett exempel på detta är möjligt att skåda under rubrik 6.1.5 där 

IP1 beskriver hur han blev tillskriven kvinnoförtryckande egenskaper på grund av sin etniska 

bakgrund, men då våra intervjupersoner angivit den etniska diskrimineringen som den 

primära blir detta i den hermeneutiska studien vad vi lägger vårt fokus vid. Vi innehar en 

medvetenhet kring att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi i våra intervjuer hade 

intagit ett annat fokus. 
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7.2 Metodologiska reflektioner 

Med hjälp av den hermeneutiska ansatsen har vi kunnat se på etnisk diskriminering utifrån ett 

perspektiv av de drabbade. Vi har utvecklat, genom samtal med människor som själva 

beskriver att de upplevt etnisk diskriminering, en djupare förståelse för vad diskrimineringen 

innebär för individen. I förlängningen har metoden ökat förståelsen för hur viktigt arbetet mot 

rasism och etnisk diskriminering är; innan studien genomfördes var vår förståelse att etnisk 

diskriminering är ett stort samhälleligt problem, men vi saknade insikt kring i hur stor 

utsträckning diskriminering påverkade individens hela liv. Vi har med hjälp av vår teoretiska 

referensram kunnat tolka våra intervjupersoners upplevelse utifrån utvalda teorier vilka vi 

anser varit behjälpliga för att nå en djupare förståelse för det våra intervjupersoner berättat 

om.  

Det finns inga klara riktlinjer för hur analysen i en hermeneutisk studie ska genomföras, detta 

ger oss frihet att sätta vår personliga prägel på analysdelen, såväl som det väcker osäkerhet för 

oss som oerfarna forskare. Vi har valt att använda Gadamers tolkningsprocess som riktlinje 

för att få hjälp med att frambringa en viss struktur. 

Då vi ser verkligheten som socialt konstruerad kan vi i våra intervjuer se att våra 

intervjupersoner genom språkliga kontexter förhandlar om deras upplevelser av etnisk 

diskriminering. Den hermeneutiska metoden tillåter oss inte att fördjupa oss i hur våra 

intervjupersoners berättelser är med och konstituerar verkligheten gällande etnicitet och etnisk 

diskriminering. Hade vi haft möjlighet att se till hur etnicitet skapas genom språkliga 

kontexter hade vi kunnat påvisa hur etnicitet konstitueras; vilka egenskaper och betydelser 

som tillskrivs etnicitet. Detta är något vi upplever var en begränsning i användandet av en 

hermeneutisk ansats; är verkligheten socialt konstruerad är även uppfattningen om den 

individuella upplevelsen detsamma. 

Såhär i efterhand har vi kunnat se hur vårt urval starkt går att förknippa med ett 

bekvämlighetsurval. Istället för att ta hjälp av kollegor samt att dela vår sökning av 

intervjupersoner via våra vänner på det sociala mediet Facebook, hade vi kunnat välja att 

endast dela vår sökning i offentliga grupper samt myndigheters sidor på Facebook. Genom att 

inte ta hjälp av våra vänner i sökningen av intervjupersoner hade vi kunnat nå ett urval som 

inte på  något sätt är förknippade med oss själva. Vi sökte även kontakt med en 

diskrimineringsbyrå i syfte att få hjälp med att finna intervjupersoner men utan resultat. Vi 

hade med en bättre framförhållning och en mer genomarbetat strategi kunnat söka hjälp hos 

fler liknande organisationer, även i andra städer, vilka eventuellt kunnat generera i kontakt 

med lämpliga intervjupersoner. Hypotetiskt sett hade detta kunnat leda till att vi kommit i 

kontakt med människor som sökt sig till organisationer och därmed kan antas ha en mycket 

stark och aktuell upplevelse att förmedla. Dessa personer kan med sannolikhet ha ett behov av 

att uttrycka sina upplevelser där vi som forskare hade kunnat uppfylla en lyssnande roll. Det 

hade kunnat resultera i en relation där vi båda fungerat som hjälp för varandra. Vi vill med 

detta sagt inte på något vis förminska våra intervjupersoners upplevelser då vi sett att dessa är 

högst aktuella och starka. 

7.3 Vårt resultat i relation till tidigare forskning 

Vår undersökning bekräftar tidigare forskning i stor utsträckning; vi har i vårt insamlade 

material sett ett flertal av de aspekter som belyses i den tidigare forskning.  I vårt resultat har 

vi sett hur människor med annan etnisk bakgrund än svensk utesluts på arbetsmarknaden och i 

rekryteringssammanhang, att de inte deltar på samma villkor som de med svensk etnisk 
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bakgrund. Vi presenterar vårt resultat i relation till tidigare forskning med hjälp av de teman 

vi redogjorde för i avsnitt 3. 

Hur diskriminering sker 

I enighet med tidigare forskning har vi även tydligt sett hur diskrimineringen sker i olika 

former, inte enbart öppna rasistiska värderingar utan att den även sker subtilt. De mekanismer 

Jens Rydgren redogör för i tidigare forskning, statisk diskriminering, nätverksaffekter samt 

institutionell diskriminering, har vi kunnat urskilja i vår studie där statisk diskriminering är 

mest centralt i vårt resultat. Vi har dock sett exempel i vårt resultat som strider mot tidigare 

forskning. Forskning visade på hur individer i in-gruppen tillskriver sin grupp mer positiva 

egenskaper än ut-gruppen. Vi har sett exempel på där intervjupersoner tillskriver den egna 

gruppen, ut-gruppen, negativa egenskaper i samband med att visa att de själv inte var som 

"den andre" i ut-gruppen. 

Diskriminering på arbetsmarknaden 

Tidigare forskning kring diskriminering på arbetsmarknaden har visat att människor tenderar 

att anställa människor med samma bakgrund som sig själva, både upplevelser av det men även 

rent konkret. Vårt resultat har visat att det föreligger en föreställning om att det förefaller på 

det viset. En av våra intervjupersoner ger ett konkret exempel på hur han, som rekryterare, 

medvetet söker en ny medarbetare med samma bakgrund. I enighet med tidigare 

forskningsresultat om namnets betydelse för att bli kallad på intervju har vi sett i vårt resultat 

då flera av våra intervjupersoner vittnar om att namnet innebär ett hinder i detta ändamål. I 

vårt resultat har vi även kunnat urskilja hur namnet ses som en symbol för inre mental 

skillnad vilket vi med hjälp av vår huvudtolkning kan förstå som ett brott; namnet vittnat om 

en annanhet vilket resulterar i att individen blir dömd på förhand. 

Upplevelsen av diskrimineringen samt strategier 

Vårt resultat kring upplevelsen av diskriminering och dess konsekvenser för individen 

överensstämmer med tidigare forskning. Precis som tidigare forskning redogjort ser vi i vårt 

resultat hur individerna behandlas utifrån en grupptillhörighet vilket i vår studie vidare 

beskrivs som ett sätt att bli dömd på förhand; detta innebär att individen inte blir bemött för 

vem den är utan för den etniska bakgrund individen föreställs ha. Vi har sett hur maktlösheten 

griper individer och skapar en stor frustration där de upplever att de saknar ett samhälleligt 

stöd vilket den tidigare forskningen även visar. För att hantera diskrimineringen redogör den 

tidigare forskningen för att individen tar till olika strategier; användningen av kontakter för 

inträdet på arbetsmarknaden samt namnbyte och val av partner. Vårt resultat visar att det finns 

en medvetenhet att namnbyte kan ses som strategi, men ingen av våra intervjupersoner har 

bytt namn till ett mer svenskklingande namn; vi har däremot en intervjuperson som bytt bort 

ett svenskklingande namn till sitt ursprungsnamn från Etiopien vilket visade sig ha negativa 

konsekvenser i form av ökad diskriminering. Vi har vidare sett hur namnet kan, och även 

uppmuntras, ändras till mer svenskklingande namn i syfte att exempelvis öka försäljningen på 

arbetsplatsen. Våra intervjupersoner beskriver inte valet av partner som någon strategi, det var 

inte något vi valde att fråga med tanke på den genuina konversation vi strävade efter då det är 

mycket känsligt och kan uppfattas stötande. 

Då vår studie fokuserar på upplevelsen av diskriminering i ett småskaligt format och gör 

djupdykningar i enskilda fall har vi kunnat fånga en djupare förståelse för hur 

diskrimineringen upplevs och dessutom kunnat urskilja fler strategier än tidigare forskning 

urskilt. Vi har redogjort för strategier som individerna använder dagligen för att hantera 

upplevelsen av diskriminering, både på arbetsmarknaden samt livet i stort. Vårt resultat om 
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strategier utvecklar den tidigare forskningen då vår är mer omfångsrik och detaljerad; vi har 

kunnat urskilja flera former av strategier som används för att hantera diskrimineringen. Den 

kunskapslucka vi fyller med vår forskning är därmed en ökad förståelse och inblick för hur 

individerna mer eller mindre dagligen handskas med etnisk diskriminering, vilka 

konsekvenser diskrimineringen har för dem och hur de hanterar detta. Vidare hur den etniska 

diskrimineringen påverkar deras livsvärld. Den omfångsrika mängd strategier vi belyst i vår 

studie genererar även en djupare förståelse då detta vittnar om hur vanligt förekommande 

diskriminering är och hur mycket det påverkar individernas liv i stort. 

7.4 Vår förändrande förförståelse 

Vår förförståelse har till viss del sett olika ut beroende av de skilda erfarenheter och 

upplevelser vi som personer har kring etnisk diskriminering. Vi har tidigare i denna studie 

redogjort för en sammanställning av vår förförståelse så som den såg ut i början av detta 

arbete. Till stor del har den varit lika; vi har båda en etnisk bakgrund som kategoriseras som 

svensk, vi är i samma ålder och har båda vänner med som bakgrunder som i dagens samhälles 

rådande former kategoriseras som ”annan etnisk bakgrund än svensk”. En förförståelse har 

funnits kring fenomenet, likt vi redogjort för. Under processens gång har vår förförståelse 

utvecklats i etapper. Vid sökandet efter tidigare forskning som kunde rama in vårt fält 

skapades en första utveckling av förförståelsen; vi ökade vår förståelse för hur strategier för 

att hantera utanförskap kan se ut såväl som hur den subtila diskrimineringen kan ta sig 

uttryck.  

Intervjuerna är den huvudsakliga källan till vår förändrade förförståelse. De har, genom den 

genuina konversationen, fått oss att växa och få en förståelse för upplevelsen av etnisk 

diskriminering som vi inte kunnat erhålla utan de öppna samtal som vi lyckats frambringa 

tillsammans med våra intervjupersoner. Efter intervjuerna kände vi oss båda upplysta och vårt 

engagemang för frågan växte ytterligare. Vi hade nu fått inblick i hur vårt agerande som 

inkluderade i ett ”vi” i samhället påverkar de individer som kategoriseras som tillhörande 

"den andre". Genom analysens gång och den process av att pendla mellan del och helhet, har 

vi slutligen skapat en mer omfattande förståelse för upplevelsen av etnisk diskriminering och 

de strategier som tas i bruk för att värja sig mot diskrimineringen.  

Vår förförståelse har sammanfattningsvis förändrats och utvecklats, av personerna vi mött 

samt av forskning och litteratur vi läst, inkluderat i studien såväl som ej inkluderad. Hade vi 

besuttit den förståelse för hur komplex den etniska diskrimineringens verkan är, när vi 

påbörjade denna studie, hade vår studie säkerligen sätt annorlunda ut.  

7.5 Avslutande kommentar och förslag på framtida forskning 

I denna studie har vi ämnat redogöra för vad våra intervjupersoner har för upplevelser av 

etnisk diskriminering och samtidigt har vi ämnat belysa hur utsatta dessa människor är i 

arbetslivet och hur detta även påverkar deras liv i helhet; vad de får stå ut med dagligen. Detta 

är händelser som de till stor del skattar som vardag, vad de får stå ut med dagligen; händelser 

våra intervjupersoner upplever sker enbart på basis av att de har en annan etnisk bakgrund än 

svensk. För någon som inte upplever detta varje dag är det inte lätt att föreställa sig hur det är 

att leva med att dagligen bli diskriminerad på grund av sin etniska bakgrund. Vi hoppas att vi 

kunnat lyfta fram dessa upplevelser och därmed kunna bidra till en ökad förståelse. Vi måste 

alla nå en gemensam förståelsehorisontsammansmältning, lära av varandra och framförallt se 

"den andre". Olikheter bör ses som en resurs snarare än ett problem, vi bör ej sträva efter ett 

homogent samhälle utan se olikheter som någonting positivt. 
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Nu är det på tiden att inse att föreställningen om svenskhet måste förändras, vi får inte längre 

blunda för detta i samhället. Det är var människas medborgerliga plikt att behandla människor 

som subjekt, oavsett bakgrund. 

Under studies gång har vi diskuterat meningsfullheten i att göra en diskursanalys av 

läroböcker kring religion i grundskolan; hur olika religioner framställs och om det finns 

aspekter som kan ligga till grund för upprätthållandet av de fördomar och stereotypifieringar 

som cirkulerar i vårt samhälle idag. Detta intresse väcktes under studiens gång då de flesta av 

våra intervjupersoner har angivit en brist på förståelse som en viktig orsak bakom den 

diskriminering som sker, vidare har de belyst vikten av att barn lär sig rätt från början då det 

gäller att motverka diskriminering. 

Vi avslutar vår uppsats med ett par tänkvärda ord från intervjuperson tre: 

"Jag tror knappast en vit groda inte tillåter en brun groda 

att bada i samma flod"  
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Bilaga 1 Intervjuguide/underlag 
 

Information: 

Tydliggör återigen vårt syfte med intervjun. 

Informera om anonymiteten, inget ska kunna förknippas till intervjupersonen. Vi kommer inte 

uppge arbetsplats, ort eller liknande.  

Informera om att intervjupersonen får välja att inte svara på frågor, samt avsluta intervjun när 

denne så önskar.  

Fråga om det är okej att spela in intervjun. 

 

Introduktion: 

Vill du börja med att berätta om dig själv? (Är du född i Sverige?) 

Hur ser din arbetslivssituation ut idag? 

Hur har den sett ut tidigare? 

Hur upplever du att den allmänna bilden av människor med invandrarbakgrund ser ut på din 

arbetsplats/på arbetsmarknaden? 

 

Diskriminering: 

Vill du berätta om dina egna erfarenheter av diskriminering? 

Skulle du kunna ge ett exempel på en situation när du känt dig diskriminerad? 

Kan du berätta om när du förstod att situationen handlade om just diskriminering? 

Hur kändes det för dig? 

Hur hanterade du situationen? 

Vad innebär händelsen för dig i efterhand? Brukar du tänka på det eller prata med någon om 

den? 

I vilken form tar diskrimineringen uttryck? 

Upplever du att diskriminering förekommer ofta? 

Upplever du ett generellt utanförskap på arbetsmarknaden/i arbetslivet? 

Hur har diskrimineringen påverkat dig?  

Hur tror du att diskriminering kan påverka personer som utsätts?  

Anser du att du kan nå och använda din fulla kompetens i arbetslivet? 

I vad tror du de diskriminerande handlingarna har sin grund? 

Vad kan en göra om en utsätts? (arbetslivet o privat) 

 

Nedvärmning: 

Hur tänker du att samhället skulle kunna förebygga diskriminering? 

Anser du att kunskapen om etnisk diskriminering är tillräcklig? 

Om du fick bestämma, vad skulle kunna göras mer?  

 

Övrigt: 

Är det något mer du vill tillägga eller kommentera?  
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Bilaga 2 Intervjupersoner 

 

Intervjuperson 1: Man, 35-årsåldern född i Bosnien, bott i Sverige i 20 år. 

Behandlingsassistent. 

Intervjuperson 2: Kvinna, 60-årsåldern, född i Iran, bott i Sverige i 25 år. Sjukskriven. 

Intervjuperson 3: Kvinna, 30-årsåldern, född i Iran, bott i Sverige i 26 år. Egenföretagare. 

Intervjuperson 4: Man, 25-årsåldern, född i Sverige, båda föräldrarna från Iran. 

Arbetsplatschef. 

Intervjuperson 5: Man, 60-årsåldern, född i Finland, bott i Sverige i 40 år. Arbetssökande. 

Intervjuperson 6: Kvinna, 50-årsåldern, född i Brasilien, bott i Sverige i 16 år. 

Undersköterska. 

Intervjuperson 7: Kvinna, 40-årsåldern, född i Brasilien, bott i Sverige i 20 år. Studerande. 

Intervjuperson 8: Man, 30-årsåldern, Ryss från Lettland, bott i Sverige i 19 år. Projektledare. 

Intervjuperson 9: Kvinna, 30-årsådern, adopterad från Etiopien, bott i Sverige 28 år. 

Städerska. 

Intervjuperson 10: Man, 25-årsåldern, född i Irak, bott i Sverige i 8 år. Praktikant inom städ. 


