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Abstrakt 

Syftet med denna socialpsykologiska studie om etnisk diskriminering vid 

anställningsintervjuer är att belysa hur upplevelsen av detta kan se ut, vilka motiven är samt 

förstå de primära emotioner som de olika respondenterna upplever i dessa situationer. Vår 

frågeställning lyder; Hur upplever arbetssökande personer vad de anser vara etnisk 

diskriminering vid en anställningsintervju och vad menar de var motiven bakom den?  

Genom kvalitativa intervjuer ville vi få de diskriminerades egen upplevelse och erfarenhet av 

diskriminering, men även få en bredare förståelse för etnisk diskriminering genom intervju 

med vår nyckelinformant som var en utredare från Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Genom intervjuer med två arbetsgivare, en från privat respektive en från offentlig sektor, ville 

vi få veta deras allmänna syn på anställning och etnisk diskriminering, hur de går tillväga vid 

anställning samt för hur de arbetar för att motverka etnisk diskriminering, men även för att 

visa att det finns arbetsgivare som inte diskriminerar någon p.g.a. dess etnicitet och att 

invandrare faktiskt integreras på arbetsmarknaden. 

Våra intervjuer med de tre respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade tyder 

på att upplevelserna kan se olika ut, beroende på hur man är som person. Det var olika motiv 

som de uppfattade låg bakom deras upplevelse av att bli diskriminerade - det var bärandet av 

slöja, att de hade mörkt hår samt uppfattades ha ett kriminellt utseende. Även den emotionella 

upplevelsen bland dessa respondenter var vid den upplevda etniska diskrimineringen mycket 

varierande. 

Nyckelord: Upplevelse av etnisk diskriminering, anställningsintervju, kultur/personlighet, 

bakomliggande motiv, emotioner. 

Abstract 

The purpose of this social psychological study of ethnic discrimination during the job 

interview is to illustrate how the experience of this can be like, see what the reasons are and 

identify which the primary emotions of the various respondents are. Our research question is: 

How do job seekers experience what they consider to be ethnic discrimination at a job 

interview, and what do they claim was the motive behind it? 

Through qualitative interviews we wanted to get information about the respondents own 

experience of the discrimination, but also get a broader view of ethnic discrimination by the 

interview with our key-respondent – which was an investigator from the 
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Diskrimineringsombudsmannen (DO). Through interviews with two employers, one from the 

private sector and one from the public sector, we wanted to obtain their general views on 

employment and ethnic discrimination, to get information on how they go about the job and to 

counter ethnic discrimination, but also to show that there are employers who do not 

discriminate ethnic and that immigrants actually integrate into the labor market. 

Based on our interviews with the three respondents who have experienced themselves to be 

ethnically discriminated our result suggests that the experiences may vary, depending on how 

you are as a person. The motives that were contributing to the discrimination were different – 

it was a veil, dark hair and criminal appearance. Also the emotions among these respondents 

in the perceived ethnic discrimination were highly variable. 

Keywords: The experience of ethnic discrimination, job interview, culture/personality, 

underlying motives, emotions. 
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Förord 

Vi vill tacka samtliga som har varit med under studiens gång för att kunna göra den möjlig. 

Tack till Christopher Kindblad för allt stöd och alla synpunkter som har givits för att kunna 

utveckla och utforma vår studie så bra som möjligt. Även vill vi tacka samtliga respondenter 

för deras vilja att ställa upp på intervjuer kring vårt fenomen. Vi tackar ombudet från 

Diskrimineringsombudsmannen, de arbetssökande som har upplevt etnisk diskriminering samt 

de två arbetsgivarna. Med hjälp av Er förstår vi fenomenet bättre samt hur viktigt det är att 

belysa etnisk diskriminering i arbetslivet. 
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1.  Inledning  

Sverige är och har under en längre tid varit ett mångkulturellt land, men trots detta så pågår 

etnisk diskriminering av olika grupper på arbetsmarknaden.
1
 Vi har velat få en inblick i varför 

detta sker och har därför inriktat oss på att undersöka detta område. En definition som 

Diskrimineringsombudsmannen gör av etnisk diskriminering är det som sker då en 

arbetsgivare missgynnar en arbetssökande genom att behandla denne sämre än någon annan 

person i en jämförbar situation, exempelvis på grund av att man är född i ett annat land än 

Sverige.
2
 Detta är enligt Diskrimineringslagen i Kap. 1§ förbjudet.

3
 Dan-Olof Rooth menar att 

en av de främsta bidragande orsakerna till en bristfällig integration i det nya samhället är svag 

anknytning till arbetsmarknaden, och att bland annat etnisk diskriminering utgör en starkt 

bidragande orsak till invandrarnas situation på arbetsmarknaden.
4
 

   Eftersom termen invandrare sammanför en heterogen grupp personer, med olika kulturell 

bakgrund och etnisk tillhörighet, under en samlad beteckning, så uppstår möjligheten att de av 

vissa personer, sociala eller politiska grupper, kan ses som avvikande. Får man negativ 

information om ett visst folkslag eller en viss religion så är det lätt att man drar alla personer 

som tillhör detta folkslag eller religion över samma kam.  

Enligt en undersökning gjord av SCB (Statistiska centralbyrån), kommer invandringen att öka 

i Sverige. Trots detta så har invandrarna fortfarande svårt att integreras i samhällets olika 

funktioner.
5
 Vi har under vår undersökning tagit del av socialpsykologiska teorier som 

behandlar vårt fenomen där det undersöks varför människor reagerar annorlunda mot personer 

med utländsk bakgrund. I vår studie vill vi ur ett socialpsykologiskt perspektiv belysa hur våra 

respondenter har upplevt den eventuella etniska diskrimineringen vid anställningsintervjuer, 

samt se vilka motiv de tror ligger bakom.   

Trots att det finns många exempel på att invandrare integreras i samhället och på 

arbetsmarknaden, anser vi att detta ämne är viktigt att belysa i en tid av hög arbetslöshet, där 

riskerna för etnisk diskriminering kvarstår, och det finns flera exempel på fall där detta 

förekommit. Vi vill belysa hur upplevelsen av etnisk diskriminering kan se ut, men även 

undersöka vilka motiven kan vara. Ett exempel på etnisk diskriminering av religion är 

                                                           
1
 http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/diskriminering/ Hämtad:2013-02-04. 

2
 http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-kan-jag-anmala/. Hämtad: 2012-09-26. 

3
 http://www.do.se/Documents/pdf/diskrimineringslagen.pdf?epslanguage=sv. Hämtad: 2012-09-26. 

4
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/29-8-dor.pdf . Hämtad: 2013-03-23. 

5
 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf. Hämtad: 2012-12-14. sid. 

11. 

http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/diskriminering/
http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Arbetslivet/Vad-kan-jag-anmala/
http://www.do.se/Documents/pdf/diskrimineringslagen.pdf?epslanguage=sv
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf.%20Hämtad:%202012-12-14
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Islamofobin som särskilt utlöstes av händelsen som skedde i USA den elfte september 2001, 

då World Trade Center attackerades och en grupp muslimer ansågs skyldiga, vilket ledde till 

en allmän negativ syn på muslimer i världen.  

Vi har under studiens gång varit medvetna om att en interaktion mellan två personer, så som 

en anställningsintervju, kan upplevas olika av berörda parter och vår fokus har varit att 

socialpsykologiskt belysa hur de arbetssökande har upplevt det som skett under 

anställningsintervjun. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att arbetsgivarna egentligen har 

diskriminerat arbetssökande – men de arbetssökande kan ha upplevt situationen som sådan. 

Eftersom våra respondenter upplevt att de blivit etniskt diskriminerade vid en 

anställningsintervju har vi valt att inte ifrågasätta det, utan istället framställa det som en 

korrekt upplevelse. Vi har också visat att vi tagit hänsyn till att arbetsgivarna kan ha upplevt 

interaktionen på ett annorlunda sätt. Vi menar att vi inser att det finns en risk på båda sidor, 

att arbetsgivare generaliserar och diskriminerar men det finns även en risk att arbetssökande 

personer med utländsk bakgrund generaliserar att arbetsgivare diskriminerar. Vi vill 

undersöka vad det är som hänt under anställningsintervjun som fått dem att uppleva sig 

etniskt diskriminerade. 

Vi har själva ingen personlig erfarenhet av etnisk diskriminering och vår kunskap om detta 

kommer från vår omgivning, tidigare studier och olika slags media. Det är ett aktuellt ämne 

och har varit det under en längre tid. Vi fann det mycket intressant och vi ville därför fördjupa 

oss i hur upplevelsen av fenomenet ser ut på arbetsmarknaden. Tidigare forskning, som vi 

redovisar i senare kapitel, brukar belysa vissa motiv till diskriminering, exempelvis hudfärg 

eller ras, men vi ville se ifall det finns andra motiv som har betydelse, och vilka dessa är.  

Då etnisk diskriminering är ett känsligt ämne som inkluderar en individs emotioner och 

identitet så finner vi det viktigt att belysa och att lyfta fram de som har upplevt sig blivit 

diskriminerade och ta del av deras upplevelse och perspektiv av det. Vad som även är av vikt 

är att få fram arbetsgivarnas uppfattning, vad de gör för att eventuellt förhindra etnisk 

diskriminering på arbetsplatsen och för att utöka vår kunskap om offentlig respektive privat 

sektor.  De intervjuer vi utförde med arbetsgivarna visar att dem inte har upplevt etnisk 

diskriminering eller själva utsatt någon för det. Vi ville se ifall det finns likheter respektive 

skillnader mellan respondenternas berättelser. 
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1.1.  Frågeställning 

Även om det finns många invandrare som integreras på arbetsmarknaden, så finner vi det 

viktigt att socialpsykologiskt belysa upplevelsen hos de personer som har upplevt sig blivit 

etniskt diskriminerade. Vi tar vår utgångspunkt i Von Wrights teori om hur man i ett 

punktuellt perspektiv kan uppfatta en människa som ett ”vad” och även bland annat Rooths 

forskning som visar att personer med utländsk bakgrund har svårare att få arbete än personer 

med svensk bakgrund. Då Von Wright talar om människan som ett ”vad” menar hon att man 

ser en person endast utifrån dennes yttre attribut, så som tillexempel hudfärg eller egenskaper 

så som nationalitet, ras och dylikt. Vi använder oss av Von Wrights teori då vi anser att vi 

med hjälp av denna bäst kan analysera vårt område kring upplevelsen av etnisk diskriminering 

vid en anställningsintervju. Det är rimligt att tro att vid ett möte mellan två, eller fler, personer 

är det just dessa yttre attribut eller egenskaper som man lägger märke till och som eventuellt 

kan leda till att man blir diskriminerad. Detta leder fram till vår socialpsykologiska 

frågeställning, som berör personernas upplevelser av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden, och hur dessa kan komma till uttryck vid en anställningsintervju: Hur 

upplever arbetssökande personer vad de anser vara etnisk diskriminering vid en 

anställningsintervju, och vad menar de var motiven bakom den?   

1.2.  Syfte  

Vårt syfte med denna socialpsykologiska studie är att med utgångspunkt i tidigare forskning, 

teorier och intervjuer med arbetsgivare och arbetssökande öka förståelsen för upplevelsen av 

etnisk diskriminering vid anställningsintervju, och de eventuella motiv de utsatta tror ha 

funnits bakom diskrimineringen. 

1.3.  Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 redovisar vi för tidigare forskning kring området samt studier som har gjorts kring 

etnisk diskriminering vid anställningsintervjuer, för att få en djupare bakgrundsförståelse 

kring området, och för att ha något att jämföra våra resultat med. I metoddelen i kapitel 3 

förklarar vi vilken metodologisk ansats som vi har valt att utgå ifrån, samt förklarar vi hur vi 

har gått tillväga under studiens gång. Fördelar och nackdelar med vårt tillvägagångssätt 

diskuteras och även vilka problem vi trodde skulle uppstå och som har uppstått, samt 

tillförlitligheten i vår studie.  I kapitel 4 förklaras valet av teorier och hur dessa är relevanta 

för vårt material och vår analys. Presentationen av materialet i kapitel 5 är strukturerat så att 

de är indelade i olika kategorier av respondenter, och annat relevant material. De viktigaste 

delarna har tagits fram för att kunna utveckla en bred socialpsykologisk analys som kommer 
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efter presentation av materialet i kapitel 6. I det sista kapitlet reflekterar vi utifrån vårt 

insamlade material och ett teoretiskt samband utvecklas därefter. Där diskuterar vi vår studie 

och i efterhand förklarar vad som hade kunnat göras annorlunda, samt diskuteras giltigheten i 

vårt resultat.  
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2.  Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att först presentera en bakgrund, där vi sätter in etnisk 

diskriminering i ett historiskt och samhälleligt sammanhang, som visar komplexiteten i 

problemet, och sedan att redovisa den tidigare forskning som vi har tagit del av. Fenomenet 

diskriminering kan ta sig uttryck på olika sätt. Vår fokus ligger på upplevelsen av den etniska 

diskriminering som sker i interaktionen vid en anställningsintervju, som kan ha olika 

bakomliggande motiv – exempelvis hudfärg, religion, utseende, namn, språk osv. 

Diskriminering leder till ojämlikhet och till att vissa grupper får fördelar och vinster, medan 

andra grupper missgynnas.
6
 

 

2.1.  Bakgrund 

  Invandringen till Sverige har sedan 1930-talet varit större än utvandringen: Den har sedan 

1970- talet växt i omfattning och har kommit att få en större betydelse för det svenska 

samhället som i allt högre grad omvandlats till ett multikulturellt samhälle. Det rådde under 

denna tid en stor efterfrågan på arbetskraft och därför invandrade många för att få arbete.
7
 

Invandrarna rekryterades ofta till tunga och underordnade industriarbeten, medan svenskar 

arbetade med mer självständiga yrken.
8
 På den tiden behövdes ny arbetskraft i samhället, till 

skillnad från idag då många även blivit arbetslösa.  

Beroende på hur man definierar fenomenet diskriminering så får det konsekvenser för frågan 

om hur den kan förebyggas, hanteras och motverkas. På grund av detta har begreppet 

strukturell diskriminering framträtt. Utgångspunkten är att bakom den strukturella 

diskrimineringen finns rutinmässiga handlingar baserade på förutfattade uppfattningar om 

etnisk eller kulturell olikhet.
9
 Diskrimineringen kan även riktas mot personer som anses 

avvika från en idealiserad bild av ”svenskhet”, där utländska namn, mörk hudfärg, klädval 

och brytning medför att många människor dagligen utsätts för kränkande särbehandling, 

oavsett om man har invandrat eller inte.  

Då Sverigedemokraterna (SD) ställde upp i Riksdagsvalet år 2010 kom de in i riksdagen med 

en relativt främlingsfientlig attityd som tog sig uttryck bland annat i en reklamfilm där de ville 

vinna röster genom att försöka få den svenska befolkningen att tro att en stor del av statens 

                                                           
6
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskrimi

nering_i_arbetslivet.pdf. Hämtad: 2012-11-26. sid. 1. 
7
 Frank, Denis (2005): Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen. Sid. 11. 

8
 Ibid: Sid. 14. 

9
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskrimi

nering_i_arbetslivet.pdf. Hämtad: 2012-11-26. sid. 2.  

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-11-26
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-11-26
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-11-26.%20sid.%202
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-11-26.%20sid.%202
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pengar går till invandrare.
10

 Dessutom framställs invandrare som fientliga mot den svenska 

befolkningen i denna reklamfilm, speciellt muslimer eftersom SD i reklamfilmen endast 

använde sig av kvinnor i burka som bildmässigt representerade invandrarkvinnor. Eftersom 

media har stor påverkan på människor så kan detta vara en av anledningarna till att SD fått 

fler anhängare och att en större del av befolkningen som en följd riskerar att utsättas för etnisk 

diskriminering. I kombination med det som hände i samband den elfte september 2001, då 

attackerna i USA tog plats, har det lett till en ökad negativ syn på i huvudsak muslimer även 

här i Sverige. 

På grund av att invandrare har ett annat utseende, och i vissa fall annan religion, så faller de 

ofta utanför den svenska normen om att en svensk ska vara blond och ljushyad, eller klädd på 

ett visst sätt, och det blir svårare för dem att integreras i samhället. Ifall ett företag inte har en 

etniskt bred personalstyrka är det rimligt att tänka sig att det kan bli ännu svårare för dem som 

avviker från normen att etablera sig på en arbetsplats, om inte arbetsgivarna är öppna och 

inser att invandrare är lika kapabla att utföra ett bra arbete som någon annan individ.  

Enligt rapporter från utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” ges 

åtskilliga exempel på kopplingen mellan stereotypa uppfattningar om ”olikhet” och 

särbehandling och diskriminering av invandrare inom praktiskt taget alla samhällsområden.
11

 

År 2000 bestod arbetskraften i Sverige av 850 000, eller 20 procent, personer med utländsk 

härkomst. Av dessa var cirka 490 000 utrikes födda och 365 000 födda i Sverige med minst 

en utländsk förälder.
12

 Undersökningar som har gjorts indikerar att den etniska ojämlikheten 

består, även om man jämför grupper med likvärdiga utgångspunkter, såsom lika utbildning, 

arbetslivserfarenhet, ålder och kön.
13

 

Långtidsutredningen 2011 (LU) lyfter i en särskild forskningsrapport fram fem samverkande 

förklaringar till skillnader på arbetsmarknaden mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Dessa 

är; brister i språkkunskaper, bristande tillgång till informella nätverk, höga krav för att bli 

anställd, etnisk diskriminering och bristfälligt utformade policyåtgärder om hur de ska hantera 

rekryteringsprocessen för att undvika etnisk diskriminering.
14

 Enligt undersökningar som 

                                                           
10

 http://www.youtube.com/watch?v=BgiG9aRNRgQ. Hämtad: 2013-04-16. 
11

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskri
minering_i_arbetslivet.pdf. Hämtad: 2012-12-13. sid. 7. 
12

 http://people.su.se/~ma/ds2000-69.pdf. Hämtad: 2012-11-26. 
13

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskri
minering_i_arbetslivet.pdf. Hämtad: 2012-12-13. sid. 2. 
14

 http://www.ekohist.su.se/polopoly_fs/1.104154.1350029040!/menu/standard/file/remiss2.pdf. Hämtad: 
2012-11-26. 

http://www.youtube.com/watch?v=BgiG9aRNRgQ
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-12-13
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-12-13
http://people.su.se/~ma/ds2000-69.pdf
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-12-13
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/0828010DA6A01BFDC125742800527D44/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf.%20Hämtad:%202012-12-13
http://www.ekohist.su.se/polopoly_fs/1.104154.1350029040!/menu/standard/file/remiss2.pdf
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granskar rekryteringsrutiner och hantering av arbetssökande kan det konstateras att sökande 

med icke svenskt namn ofta sorteras bort under anställningsprocessen. I Dan-Olof Rooth 

studie - Etnisk diskriminering och ”Sverige-specifik” kunskap
15

 kan man finna vissa grupper 

som är särskilt drabbade. Vidare framgår det i Dan-Olof Rooths och Magnus Carlssons 

fältexperiment – Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad
16

 att de arbetssökande med 

arabiskt klingande namn har femtio procents lägre chans att bli kallade till en 

anställningsintervju än övriga sökande. 

Årligen anmäls cirka 300 fall av diskriminering i arbetslivet till Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering (DO). Antalet anmälningar är stort, men DO skulle vilja att fler anmälde 

diskriminering då de är medvetna om att en stor del väljer att inte anmäla eller till och med 

inte misstänker diskriminering trots att de blir utsatta för det. Det finns studier som, enligt 

Dagens Juridik, visar att bara sju procent av dem som upplever sig bli diskriminerade anmäler 

detta.
17

 DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika 

rättigheter och möjligheter.
18

 De arbetar för att förebygga diskriminering samt främja lika 

rättigheter och möjligheter för alla. Enligt deras årsredovisning så framkommer det att en 

positiv förändring har skett gällande ärendebalansen. Under 2011 minskade antalet 

anmälningar med 25 procent jämfört med 2010 och 22 procent jämfört med 2009.
19

 Man ska 

ha i åtanke att det fortfarande kan finnas ett stort bortfall med personer som väljer att inte 

anmäla upplevd diskriminering.   

Det finns många invandrare i Sverige som har integrerat och etablerat sig på arbetsmarknaden 

och trivs med det arbete som de har, men som framgår av denna redogörelse finns det 

exempel på etnisk diskriminering i Sverige. Vi vill med vår studie belysa personers berättelser 

om hur de har upplevt sig blivit behandlade vid en anställningsintervju, på de sätt som de 

själva menar är exempel på etnisk diskriminering. 

2.2.  Tidigare forskning 

2.2.1.  Dan-Olof Rooth – Etnisk diskriminering och ”Sverige-specifik” kunskap 

Vi har valt att använda oss av en artikel av Dan-Olof Rooth - Etnisk diskriminering och 

                                                           
15

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/29-8-dor.pdf . Ekonomisk Debatt 2001, årgång 29, nr 8. Hämtad: 2013-
01-08. 
16

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf. Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 

2007, årgång: 35-3. Hämtad: 2012-12-24 

17
 http://www.dagensjuridik.se/2007/05/vanligt-med-diskriminering-i-arbetslivet. 2012-09-26. 

18
 http://do.se/sv/Om-DO/. Hämtad: 2012-11-26. 

19
 http://do.se/Documents/pdf/DOs%20%C3%A5rsredovisning%202011.pdf. Hämtad: 2012-11-26. 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf
http://www.dagensjuridik.se/2007/05/vanligt-med-diskriminering-i-arbetslivet
http://do.se/sv/Om-DO/
http://do.se/Documents/pdf/DOs%20%C3%A5rsredovisning%202011.pdf
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”Sverige-specifik” kunskap.
20

 Rooth belyser att en av de främsta bidragande orsakerna till en 

bristfällig integration i det nya samhället är svag anknytning till arbetsmarknaden. Vidare 

menar han att etnisk diskriminering utgör en starkt bidragande orsak till invandrarnas 

situation på arbetsmarknaden. Här görs det klart att det sker en form av etnisk diskriminering. 

Vi menar att denna artikel är relevant för det problem som vi undersöker.  

Rooth studerade skillnader mellan adopterade och infödda svenskar vid arbetsintervjuer och 

menar att det var på grund av utseendet som personerna diskriminerades. Rooth visar att det 

sker liknande diskriminering på arbetsmarknaden för andragenerationens invandrare där en av 

föräldrarna är utrikes född och den andra är infödd svensk och där båda föräldrarna är utrikes 

födda med utländskt utseende. De som däremot har en svensk förälder har ett större svenskt 

nätverk till skillnad från de utan en svensk förälder. 

Det som istället hade kunnat göras som åtgärd mot diskrimineringen är exempelvis att 

jobbansökningar avidentifieras. Namn, ålder och kön tas bort från ansökan och återstår gör 

meriter som är av vikt för att kunna utföra arbetet, för att minska risken för diskriminering vid 

urval. På detta sätt hade varje enskild individ fått en genuin chans att få tjänsten och därefter 

kunnat bevisa sin kompetens genom att utföra arbetet på ett bra sätt.
21

 

De resultat som finns i Rooths studie har vi även funnit i vår studie, vilket vi tycker är bra då 

det tyder på att motiven vi kommit fram till också stämmer överens på fler, utöver våra 

respondenter. Vi har velat se om de motiv som belyses i Rooths studie träder fram i vår studie 

också. Som framgår är det lättare att komma in på arbetsmarknaden ifall individen har en 

stark anknytning till den och ifall denne har ett utvecklat nätverk, vilket de personer som har 

minst en svensk förälder ofta innehar. Rooth skriver att om man har ett relativt markant 

svenskt utseende så gynnar detta även inkomsten på arbetsmarknaden. Då etnisk 

diskriminering kan upplevas olika beroende på om man är arbetsgivare eller arbetssökande, så 

finner vi att denna studie hjälper oss att ytterligare förstå fenomenet.   

2.2.2.  Dan-Olof Rooth och Magnus Carlsson - Etnisk diskriminering på svensk 

arbetsmarknad – resultat från ett fältexperiment 

                                                           
20

  http://nationalekonomi.se/filer/pdf/29-8-dor.pdf.  Ekonomisk Debatt 2001, årgång 29, nr 8. Hämtad: 2013-
01-08. 
21

 Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003): Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur AB Lund. 
Sid.121. 
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I en studie gjord av Dan-Olof Rooth och Magnus Carlsson
22

 använde de sig av en 

experimentell metod för att studera förekomsten av etniskt diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. De skickade in två identiska jobbansökningar, en med ett svensktklingande 

namn och en med ett arabiskt klingande namn, till arbetsgivare som utannonserat lediga 

arbeten. De blev förvånade över resultatet då den etniska diskrimineringen är som störst inom 

lågkvalificerade yrken och inom yrken där andelen anställda som är födda utanför Sverige är 

hög. Av studien kan man även se att det är män och de arbetsplatser med färre än 20 anställda 

som kallar sökande med arabiskt klingande namn till intervju. 

De menar vidare att etnisk diskriminering endast är en av flera möjliga förklaringar till de 

observerade skillnaderna mellan hur en svenskfödd och en person med utländskbakgrund blir 

behandlade på arbetsmarknaden. De säger att även icke-observerade produktiva egenskaper, 

såsom bristande kunskaper i svenska, kan vara orsaken, och därför valde de att utföra studien 

där de skickade ut identiska ansökningar bortsett från namnen. De kom fram till att om de 

med utländska namn blev kallade till intervju färre gånger beror det på att arbetsgivaren 

använt namnet på personen i ansökan för att sortera ut vem de ska kalla till intervju.  

Rooth och Carlsson skickade 3104 ansökningar till 1552 arbetsgivare i Stockholms- och 

Göteborgsområdet som de hittat i Platsbanken på Arbetsförmedlingens hemsida.
23

 De 

skickade in både ett CV och ett personligt brev. Det CV de skickade in innehöll detaljerad 

information om individens gymnasieutbildning samt ytterligare detaljer kring eventuell 

högskoleutbildning, men även vilka datakunskaper personen har och att de har körkort. I det 

personliga brevet skrev de en kort personlig beskrivning av individens ålder, tidigare 

arbetsplatser, vilka erfarenheter de har samt eventuell högskoleutbildning. De skickade 

därefter ansökningarna slumpmässigt, någon gång skickade man ansökan med ett svenskt 

namn först och ibland med ett arabisktklingande namn först. De tackade sedan omgående nej 

till alla kallelser till intervjun för att minska besväret för arbetsgivarna.  

Resultatet visar att av 1552 arbeten kallades ingen av arbetssökande till intervju 1030 av 

gångerna, båda kallades till intervju vid 239 av gångerna och endast de med svenskklingande 

                                                           
22

 http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf. Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 

2007, årgång: 35-3. Hämtad: 2012-12-24 

23
 http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf. Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 

2007, årgång: 35-3. Hämtad: 2012-12-24 
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namn kallades till intervju 217 gånger. 66 av gångerna blev endast de med arabiskt klingande 

namn kallade. Resultatet från studien visar att namnet påverkar vid ansökan om ett jobb, och 

att det är betydligt mycket lättare att bli kallad till en intervju då man har ett svenskt namn, 

och därför mycket svårare då man har ett arabisktklingande namn. Det här betyder att det är 

troligt att det fortfarande sker etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, och utifrån vår 

problemformulering vill vi belysa hur våra respondenter har upplevt deras situationer. 

2.2.3.  Catarina Lundqvist – Möjligheternas horisont – etnicitet, utbildning och arbete i 

ungas berättelser om karriärer 

Vi har också valt att använda en studie som heter ”Möjligheternas horisont – etnicitet, 

utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer”
24

 skriven av Catarina Lundqvist.  

Det uppges i studien att unga med utländsk bakgrund har ett sämre utgångsläge för att få 

anställning än unga med svensk bakgrund. Det finns olika sociala förutsättningar som i olika 

grad påverkar individens möjlighetshorisont, vilket beskrivs som den subjektiva uppfattning 

om vilka möjligheter som samhället medger och erbjuder, samt skapande av karriärvägar och 

vad som i realiteten är genomförbart.  Studien pekar på att bland annat etnisk bakgrund har en 

avgörande betydelse för hur olika möjlighetsstrukturer, det vill säga hur samhälleliga 

strukturella villkor och möjligheter, ser ut. En annan faktor som tas upp är att föräldrarnas 

utbildningsnivå och arbetsmarknadsetablering är en bidragande orsak till de ungas 

förutsättningar i utbildningssystemet. Då ungdomarna efter sin utbildning försöker ta sig in på 

arbetsmarknaden visar det sig att de med utländsk bakgrund har svårare att få arbete än 

ungdomar med svensk bakgrund. Vad som också är intressant, som Lundqvist tar upp, är att 

vissa kategorier av ungdomar med utländsk bakgrund har det ännu svårare än andra, bland 

annat ungdomar med utomeuropeisk bakgrund är oftare arbetslösa än andra kategorier 

ungdomar. På så sätt blir det en form av etnisk diskriminering inom den etniska 

diskrimineringen.  

Vad som är av vikt är att ungdomar med utländsk bakgrund anser att etnisk diskriminering är 

en realitet på arbetsmarknaden, som påverkar de ungas bedömning av sina chanser på 

arbetsmarknaden. Forskning som Lundqvist utfört kring etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden visar exempelvis hur namn, hudfärg, språk och ”kultur” blir grund för en 

sådan sortering och kategorisering som diskriminering bygger på. Med utgångspunkt i denna 

                                                           
24

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:310127/FULLTEXT01. Linköping Studies in Arts and Science 

2010, nummer 510. Hämtad: 2012-10-21. 
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studie ser vi att ungdomar med utländsk bakgrund har det svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden och att föräldrarnas utbildningsnivå och arbetsmarknadsetablering spelar en 

stor roll för möjligheterna att få ett jobb. Denna forskning visar att personer med utländsk 

bakgrund har svårare att få ett jobb, oavsett vilken ålder personen i fråga har. För vår uppsats 

är denna studie relevant för att visa att etnisk diskriminering har en djupare grund, att såväl 

unga som äldre riskerar att utsättas. 

 

2.2.4.  Lovisa Hedlund och Sara Simone – En studie om hur stereotyper påverkar hur 

bemanningsföretag selekterar i samband med rekrytering 

Vi har även använt en studie skriven av Lovisa Hedlund och Sara Simone som heter "En 

studie om hur stereotyper påverkar hur bemanningsföretag selekterar i samband med 

rekrytering",
25

 som handlar om hur bemanningsföretagen arbetar med de arbetssökande. De 

har i studien lagt fokus på vad bemanningsföretagen gör som leder till olika former av 

diskriminering. Hedlund och Simone menar att idag använder sig de flesta 

bemanningsföretagen av personlighetstester, till skillnad mot förr då man istället använde sig 

av intelligenstester i syfte att få tillgång till den mest produktiva arbetskraften. De menar att 

personlighetstest används som ett hjälpmedel för rekryteraren i sitt arbete att objektivt försöka 

värdera sökandets personlighet. De skriver att våra värderingar styrs och manövreras av vårt 

omedvetna och att det då är svårt att objektivt behandla den information som vi tar emot. Vi 

omvandlar ofta informationen som vi tar in för att den ska stämma överens med och passa 

bättre in med det vi redan tror oss veta. Detta gör att den egna subjektiviteten därmed kan 

utgöra ett hinder när man ska genomföra en intervju inför en anställning då den kan vara svår 

att förbise för rekryteraren.  

Rekryterarnas tidigare erfarenheter styr deras handlande i rekryteringen och det innebär att det 

som känns främmande och som man inte har kunskap om ofta väljs bort. Exempelvis kan en 

orsak vara kultur, då det ofta är kulturen som gör att vi väljer vissa saker som vi är bekanta 

med och avvisar andra som vi inte är bekanta med. Är man bekant med Sveriges kultur så är 

det lätt att man håller sig till den och väljer bort de kulturer som är främmande. Detta kan leda 

till en form av diskriminering, även till etnisk diskriminering, då rekryteraren kan komma att 

tycka att en person med en annan etnisk bakgrund är främmande och det finns då en risk att 

denna person, medvetet eller omedvetet, blir bortvald. Hedlund och Simone skriver i studien 

                                                           
25

 http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:15396.  Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi 
och företagande 2007.Hämtad: 2012-10-21. 
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att diskriminering förekommer för det mesta i samband med att arbetsgivaren ska värdera de 

anställdas arbetsinsatser samt vid nyrekryteringar av personal.  

I studien nämner de även två forskare, Broomé och Bäcklund, som presenterar två typer av 

diskriminering, preferensdiskriminering och statisk diskriminering. Preferensdiskriminering 

innebär att man handlar utifrån sina personliga preferenser. Detta sker till exempel då en 

arbetsgivare väljer bort en person med utländsk bakgrund till förmån för en svensk trots att 

båda har likvärdig utbildning. Statisk diskriminering innebär att man inte anställer någon på 

grund av att man saknar kunskap om den arbetssökandes kompetens eller att man väljer bort 

den arbetssökande till förmån för en annan på grund av att det förväntas dra ner kostnaderna 

för anställningen. 

Denna studie är relevant för vår uppsatsför att den visar att kulturen spelar en stor roll, både 

arbetsgivarens och arbetssökandes kultur har betydelsen för hur resultatet av en ansökan om 

arbete kommer bli.  
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3.  Metod 

Vårt syfte med denna studie är att se hur respondenternas upplevelser av etnisk diskriminering 

kan se ut, och se vad de menar var de bakomliggande motiven till den etniska 

diskrimineringen. Genom en presentation av några rättsfall går det att utläsa ur dessa hur 

upplevelsen av etnisk diskriminering kan se ut och se vilka motiven var till diskrimineringen. 

Eftersom vårt syfte med studien är att uppnå en djupare förståelse för området, valde vi att 

intervjua personerna som ingår i studien, så att vi kommer åt deras tolkning av sin situation. 

Vi har därför valt att utföra kvalitativa intervjuer eftersom vi anser den kvalitativa metoden 

som mest lämplig för genomförandet av studien, och vi tar dessutom hjälp av olika rättsfall 

för att få en bredare syn på hur upplevelserna av etnisk diskriminering kan se ut. Då det har 

varit svårt att få tag i respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade vid 

anställningsintervjuer har vi tagit hjälp av vår nyckelinformant DO för att komma i kontakt 

med så många respondenter som möjligt. Urvalet av respondenter som har upplevt sig bli 

etniskt diskriminerade blev således slumpmässigt, medan urvalet av arbetsgivare var ett 

bekvämlighetsurval, då vi kontaktade de första vi fick information om. Intervjuerna med 

arbetsgivarna ser vi som nyckelinformanter då vi intervjuade dem för att få en uppfattning om 

deras perspektiv. Med hjälp av dessa intervjuer kunde vi se att det också finns många 

invandrare som integreras på arbetsmarknaden, dvs. att det finns arbetsgivare som inte 

diskriminerar etniskt. 

3.1.  Vetenskapsteoretisk ansats 

Vår studie utgår från det hermeneutiska synsättet. Hermeneutik betyder läran om förståelse av 

människor och handlingar,
26

 vilket vi anser vara den mest lämpliga metoden att utgå ifrån då 

vi ville få respondenternas egna berättelser och upplevelser av den upplevda etniska 

diskrimineringen. De hermeneutiska vetenskapernas undersökningsobjekt utgörs av de olika 

spår som traditionen givit upphov till, tillexempel ett samtal, en text, en konstnärlig produkt 

eller ett vanligt bruksföremål.
27

 För att vi ska förstå och behärska vår verklighet krävs det att 

den ständigt måste benämnas och omtolkas, vilket är det hermeneutiska kunskapsintressets 

uppgift.
28

 Hermeneutik beskrivs som att det handlar om något mycket allmänmänskligt: att 

tolka och förstå, samt att den kan vara skeptisk i förhållande till sig själv, den kan både skapa, 

upplösa och återskapa kunskap. För att man som forskare ska undvika att vara fördomsfull bör 

                                                           
26

 Birkler, Jacob (2008): Vetenskapsteori. En grundbok. Liber. Sid.100. 
27

 Ödman, Per-Johan (2007): Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Norstedts 
Akademiska Förlag. Sid. 55. 
28

 Ibid: Sid. 48. 
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tolkandet därför grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det man tolkar.
29

 

Hermeneutiken erkänner att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på, på 

så sätt blev det en lämplig ansats då vi ville belysa olika aspekter gällande etnisk 

diskriminering.
30

 Vidare är föremålen för tolkningen meningsfulla fenomen som är skapade 

av människor.  

Eftersom våra respondenters berättelser är en sanning för dem själva är det viktigt för oss att 

se deras berättelser utifrån deras perspektiv, för att därefter kunna göra tolkningar av 

materialet. Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet utgår vi från den så kallade 

hermeneutiska cirkeln
31

 som syftar på förståelseprocessens cirkelrörelse, det vill säga att man 

bara med utgångspunkt från det man redan förstår, kan förstå mer. Man ska även enligt den 

hermeneutiska cirkeln vara öppen och ödmjuk inför möjligheten att inte få sin förförståelse 

bekräftad.
32

 Fördelarna med ett hermeneutiskt synsätt är att det syftar till att uppnå förståelse. 

Även om vi i början av vårt uppsatsarbete hade en viss förförståelse om att etnisk 

diskriminering sker på den svenska arbetsmarknaden, har vi genom den hermeneutiska 

ansatsen velat uppnå en ökad förståelse kring motiven till varför det sker.  

Då vi hade en viss förförståelse för fenomenet funderade vi på vilken metod som var bäst för 

att uppnå mer förståelse och få vår förförståelse bekräftad eller bestridd.
33

 Inom 

hermeneutiken ska man inte ta avstånd från sin förförståelse
34

 utan man ska sätta den i rörelse. 

Birkler menar att förförståelsen är en central del i det hermeneutiska förhållningssättet, då vi 

grundar våra tolkningar på vår förförståelse då vi söker att uppnå vidare förståelse. Vi har vid 

de kvalitativa intervjuerna utgått från vår förförståelse, men vi har försökt att inte låta den 

återspeglas i intervjuerna. Vårt syfte var att få fram respondenternas perspektiv för att kunna 

tolka deras respektive utsagor. Vi anser att denna ansats är den bästa då vi vill få fram deras 

egna upplevelser av den etniska diskriminering som de anser att de utsatts för, samt deras 

tankar kring vilka motiv som kan ha varit orsaken till detta socialpsykologiska fenomen. 

Eftersom vi utgår ifrån det hermeneutiska synsättet anser vi att den kvalitativa metoden är 

mest lämplig då vi vill skapa en djupare förståelse kring fenomenet samt för att komma åt 

våra respondenters tolkning av deras situationer.  
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3.2.  Förförståelse 

Eftersom vi båda är av en utländsk bakgrund, nämligen bosniska muslimer, så är temat 

diskriminering intressant för oss att studera. Vi ville genom uppsatsarbetet förstå hur etnisk 

diskriminering kan upplevas och vilka motiv som utlöser den. Vi ville få en bredare inblick i 

vad det är hos vissa personer, och grupper av personer i det svenska samhället, som försvårar 

att personer med utländsk bakgrund etablerar sig på arbetsmarknaden, mot bakgrund att 

Sverige, likt flera andra länder, är ett multikulturellt samhälle. Vår förförståelse kommer även 

ifrån tidigare forskning som visar att det sker en etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. Vi har även varit med om att en nära person, också med utländsk bakgrund 

och utländskt namn, haft svårigheter med att få ett arbete då han har ansökt ett antal olika 

arbeten med samma resultat. Denna person blev arbetslös på grund av konkurs och ville efter 

det söka sig till ett annat arbetsområde. Ansökningarna skedde oftast genom mail och varje 

gång fick han samma svar, de hade gått vidare med andra kandidater. Vi kan inte med 

säkerhet fastställa att det beror på att personen är av utländsk härkomst, men vi vill med detta 

exempel visa att detta fenomen ligger oss nära. 

3.3.  Kvalitativ metod 

Vi har utgått från trianguleringsmetoden, som innebär att man använder sig av mer än en 

metod eller källa vid studier av sociala företeelser. Vi har vidare valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer, samt tidigare forskning och rättsfall kring etnisk diskriminering som 

underlag för vår studie.
35

 För vår studie anser vi att vi genom kvalitativa intervjuer bäst 

kunnat få förståelse för vårt problem eftersom vi på detta sätt fått information direkt ifrån de 

personer som det berör. Genom att ställa enkla och raka frågor ville vi kunna få komplexa och 

innehållsrika svar som Jan Trost
36

 beskriver det. Intervjuguiden utformades till respektive 

grupp av informanter, det vill säga en för arbetssökande, en för arbetsgivare samt en för vår 

nyckelinformant DO, för att frågorna inte skulle vara helt identiska.  

För att kunna genomföra denna studie valde vi att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, därför att vi finner de mest lämpligt för att kunna få ut så mycket 

relevant information som möjligt av respondenterna angående deras upplevelser av den 

etniska diskrimineringen, och de motiv som de uppfattar ligger bakom dessa. Eftersom vårt 

syfte med studien är att uppnå en djupare förståelse, valde vi att intervjua personerna som 

ingår i studien, så att vi kommer åt deras tolkning av sin situation.  
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Den kvalitativa forskningsmetoden har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas 

som tolkningsinriktad vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet,
37

 vi ville i 

vår undersökning ta reda på hur våra respondenter tolkade sin verklighet då de befann sig på 

den anställningsintervju där de upplevde sig bli etniskt diskriminerade. Emotionalism är en av 

de fyra traditionerna inom kvalitativ forskning
38

 ”som bygger på ett intresse för subjektivitet 

och en strävan att fånga ”insidan” av upplevelser och erfarenheter och har en inriktning på 

människors inre verklighet”, vilket är vad vi ville få fram med hjälp av våra kvalitativa 

intervjuer. 

Vi funderade på vilken information som vi vill få ut genom intervjuerna, och utefter det tog vi 

fram olika teman som vi fann relevanta för vår studie. Dessa teman var upplevelse av etnisk 

diskriminering, definition av etnisk diskriminering, bakomliggande motiv, framträdande 

emotioner, förväntningar och bemötande på anställningsintervju och kultur/personlighet. 

Genom att ha färdiga teman att utgå ifrån blev det tydligt vad det var som vi var intresserade 

av under intervjuerna. Vi tyckte även att det var viktigt att ha en färdig intervjuguide då det 

blev lättare för oss att hålla fokus vid vad vi ville ha för information, och även för att kunna 

ställa följdfrågor ifall det behövdes. Intervjuerna har varit semistrukturerade då olika frågor 

ställs till de olika parterna och svarsmöjligheterna samt möjligheten till följdfrågor varit 

öppna. Intervjuguiden har utformats så att de teman som vi valt ut resulterade i att 

respondenterna fick möjlighet att ge innehållsrika svar och innefattade sådan information att 

vi fick tillräckligt med underlag från intervjuerna till att utföra en analys. På så sätt fick vi 

fram olika perspektiv kring liknande frågor. 

Utöver de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna har vi använt oss av tidigare forskning 

om detta fenomen för att jämföra resultat som andra forskare kommit fram till i sina studier 

kring etnisk diskriminering. Enligt Robert K. Yin så ska studien kunna jämföras med tidigare 

forskning kring samma ämne, man ska direkt kunna utläsa vad det är som forskas.
39

  

Genom kontakt med Diskrimineringsombudsmannen har vi fått tag på anmälningar som ledde 

oss till att ta kontakt med olika respondenter som anser sig ha upplevt etnisk diskriminering. I 

fallet med tre av dessa anmälningar ledde det till intervju med dessa respondenter. Vi anser att 
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detta i samband med olika teorier och läsning av tidigare forskning kan ge oss bästa resultat i 

analysen av vårt problem.  

3.4.  Urval och tillvägagångssätt  

När vi valde vårt studieområde insåg vi att vi skulle behöva hjälp med att hitta respondenter. 

Vi valde att vända oss direkt till DO genom att gå in på deras hemsida och läsa om deras 

verksamhet. Vid vår första kontakt med DO fick vi kontaktuppgifter till en utredare som är 

representant för dem. Denna utredare var tillgänglig för intervju direkt, och under intervjun 

förklarade vi noga vilken hjälp som vi behövde. På så sätt blev denna respondent vår 

nyckelinformant.
40

 Intervjun med denna utredare gjordes på ett café. Det fanns inte mycket 

folk runtomkring, därigenom anser vi att intervjun utfördes på ett bra sätt.  Under intervjun 

utgick vi från vår intervjuguide som gav oss möjligheten att ställa följdfrågor vid behov. 

Eftersom intervjun gjordes på ”neutral mark” fick vi intrycket att det var en nervös atmosfär i 

början, och att samtalet fick en trög start. Men efter ett tag så blev vi mer avslappnade och 

samtalet flöt på. 

 Av DO fick vi allmän information gällande etnisk diskriminering. Vi fick även ta del av 

anmälningar som gjorts av personer som har upplevt sig blivit etniskt diskriminerade vid 

anställningsintervju. Endast tre stycken av dessa anmälningar ledde till intervjuer med oss. 

Genom anmälningarna fick vi även reda på vilka företag som blivit anmälda för etnisk 

diskriminering men dessa var inte villiga att ställa upp på intervju. Vi beslutade därför att 

ringa till lokala företag i den ort där vi bor och fråga om de var villiga att ställa upp på 

intervju. Urvalsmetoden som vi använde oss av vid valet av arbetsgivare som respondenter 

har likheter med den metod som Trost kallar för bekvämlighetsurval
41

 där man ”råkar” finna 

respondenter, vi vände oss till de första som vi kom att tänka på. För oss hade det ingen 

betydelse vilken typ av arbetsgivare som vi intervjuade, men den ena var från 

livsmedelsproduktion och den andra från offentlig hälsovård.  

I vår studie ville vi få fram respondenternas upplevelser av etnisk diskriminering, därför fann 

vi det inte relevant vilken yrkesgrupp det handlade om – därför krävde vi heller inte av DO att 

finna respondenter som tillhör en specifik kategori varken vad gäller yrke, kön eller ålder.   

Anmälningarna vi fick från DO är offentliga handlingar, därför hade vi friheten till att ta 

kontakt med de personer som lämnat e-mailadress eller telefonnummer på anmälningen. Vi 

skickade mail till samtliga personer där vi förklarade vilka vi är, vad vi studerade samt hur vi 
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hade fått fram deras kontaktuppgifter. Redan i mailet förklarade vi att de skulle vara anonyma 

i studien och att det inte skulle gå att återkoppla till dem på något sätt. Sedan ringde vi upp de 

personer som ville medverka i studien och bestämde hur intervjuerna skulle gå tillväga.  

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi dessförinnan utformade en intervjuguide, 

som har använts som en mall vid intervjutillfällena. Den fördel som finns med kvalitativa 

intervjuer är att den har gett möjlighet till innehållsrika svar som beskriver respondenternas 

upplevelse av detta socialpsykologiska fenomen. Eftersom vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer hade vi möjlighet att även ställa följdfrågor, ifall respondenternas 

svar skulle leda till sådana.  En nackdel som kan ses med kvalitativa intervjuer är utformandet 

av frågorna, eftersom det kan vara svårt att veta vad man ska fråga för att få ut bästa möjliga 

svar. Av denna anledning valde vi att inte bara utgå från intervjuguiden, utan även ge oss 

själva friheten till att ställa följdfrågor som har förankring i ämnet. Eftersom samtliga 

respondenter som medverkade i studien bodde en bra bit ifrån oss, valde vi att utföra 

intervjuerna per telefon och spela in samtalen för att lättare kunna transkribera 

konversationerna. Då intervjuerna gjordes per telefon bestämde vi oss för att en av oss ställde 

frågorna och den andra antecknade. Innan respektive intervju förberedde vi oss med en 

intervjuguide, vilken gav oss friheten till att ställa relevanta frågor men även följdfrågor vid 

behov. Det skulle ha varit mer intressant om vi utförde intervjuerna personligen istället för per 

telefon, eftersom vi då skulle kunna tolka in kroppsspråk och förankra oss mer i hur 

respondenterna förklarade sina upplevelser om hur de upplevde sig bli behandlade. Trots det 

tycker vi att vi fick ut den önskvärda information från våra respondenter och de var positiva 

till intervjun och de kände att de blev hörda.  

Vi har även tagit kontakt med de olika antidiskrimineringsbyråerna runt om i Sverige för att 

se ifall de kunde hjälpa oss i sökandet efter respondenter, men tyvärr ledde det ingenstans. 

Ursprungligen ville vi intervjua arbetsgivare som har blivit anmälda för etnisk diskriminering, 

men vi fick avslag på våra förfrågningar om intervjuer. Vi valde att istället fokusera på 

arbetsgivare från både den privata och offentliga sektorn, deras allmänna synpunkter på etnisk 

diskriminering och deras tillvägagångssätt vid anställning. På så sätt kunde vi utläsa ifall det 

fanns några skillnader respektive likheter, eftersom vi genom utredaren från DO fått veta att 

människor verksamma i den offentliga sektorn överlag diskriminerar mer än i den privata 

sektorn. Intervjuerna med arbetsgivarna gjordes på deras respektive arbetsplats där vi ostört 

kunde utföra dem. Även dessa spelades in för att lättare kunna transkribera samtalet vid ett 

senare tillfälle. Då arbetsgivarna var på sina egna arbetsplatser kunde man, till skillnad från 
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intervjun med utredaren från DO, se att de var mer avslappnade och mer alerta med att ställa 

egna frågor till oss. 

Problem som har uppstått under studiens gång är att vi har haft svårt att få tag på 

respondenter, och vilket i sin tur har lett till att vi inte fått den breda syn på etnisk 

diskriminering som vi från början hade tänkt. Vi var medvetna om att etnisk diskriminering är 

ett känsligt ämne och att det skulle vara svårt att få tag i respondenter, speciellt arbetsgivare, 

trots det anser vi att det är ett viktigt ämne att belysa. 

3.5.  Tillförlitlighet 

Vi har vid tillvägagångssättet stött på problem som både varit väntade och oväntade, eftersom 

vi varit tvungna att ta hänsyn till urval, tillgång till fältet och respondenter samt metoderna till 

hur materialinsamlingen gått tillväga. Eftersom det finns ett bortfall med personer som väljer 

att inte anmäla upplevd etnisk diskriminering, medför detta att det inte går att göra exakta 

mätningar på hur många personer som varje år blir etniskt diskriminerade, och varför. Vid de 

fall då respondenternas svar inte varit konkreta har vi använt oss av respondentvalidering, där 

vi har tolkat svaren och frågat den respondent som det berör ifall vår tolkning är korrekt.
42

  

En intern validitet kan inte uppnås då Bryman menar att denna styrks genom långa och 

delaktiga observationer med hög närvaro, och vi har i vår studie inte använt oss av 

observationer. De motiv som vårt resultat visat har varit bakomliggande för etnisk 

diskriminering vid anställningsintervju tror vi kan återspeglas i princip i vilket annat 

samhälleligt sammanhang som helst, eftersom den etniska diskrimineringen inte sker på 

individbaserad nivå. Det är snarare en hel ras, nation eller religion som diskrimineras, vilket 

Bryman menar krävs för att uppnå extern validitet, enligt Bryman är det inte möjligt för oss 

att bevisa att detta stämmer eftersom vi har ett begränsat urval av respondenter.
43

 För att 

uppnå en extern validitet så hade vi behövt intervjua betydligt fler respondenter, eftersom det 

behövs för att få en bredare syn på etnisk diskriminering. Vi menar att de motiv som våra 

respondenter hävdar har legat till grund för vad de upplever som etnisk diskriminering, kan 

ligga till grund om någon blir etniskt diskriminerad i ett annat sammanhang. Exempelvis kan 

det finnas försäljare som inte är villiga att hjälpa en person på grund av att den exempelvis bär 

slöja. 
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I och med att vi har använt oss av trianguleringsmetoden,där vi utgått från fler 

informationskällor, har vi fått en bredare grund, och anser att vårt resultat har blivit mer 

tillförlitligt än om vi enbart skulle använt oss av intervjuer. Då vi även har använt oss av 

tidigare forskning kring samma fenomen, som visar på liknande resultat, anser vi att 

överförbarheten är hög. Det innebär att tidpunkten för händelsen inte behöver spela någon 

roll, utan samma fenomen skulle ske vare sig det sker idag eller nästa vecka.
44

 

Det är rimligt att tro att eftersom många av anmälningarna läggs ner redan hos DO  förlorar 

vissa individer viljan och hoppet om att en förändring kommer att ske, vilket kan vara en 

orsak till att de är mindre villiga att ställa upp på en intervju gällande detta ämne. Eftersom 

kulturen påverkar personligheten kan det vara svårt att generalisera vilka motiv som ligger till 

grund för den etniska diskrimineringen, då varje enskild individ utstrålar olika egenskaper 

som i sin tur kan trigga igång en negativ syn hos (exempelvis) arbetsgivaren vid (exempelvis) 

en anställningsintervju. På grund av att vi bara har använt oss av tre respondenter som har 

upplevt sig bli etniskt diskriminerade är det svårt för oss att kunna göra en generalisering av 

emotionerna och de bakomliggande motiven, då vårt material är begränsat. 

Av alla anmälningar till Arbetsdomstolen som finns att hitta på www.lagen.nu kring etnisk 

diskriminering vid anställningsintervju har endast en fått en fällande dom. På grund av detta 

finner vi det inte relevant ifall en anmälning har fått en fällande dom eller inte, utan vi är ute 

efter respondenternas egna upplevelser av etnisk diskriminering. De fall vi tagit del av har alla 

fått avslag vid Arbetsdomstolen. Denna information förvånade oss inte, eftersom vi vid vår 

intervju med DO fick reda på att de flesta fall får avslag – på grund av att etnisk 

diskriminering vid anställningsintervju är svårt att bevisa. Man måste tydligt kunna bevisa att 

det är ens etnicitet som varit motivet till den etniska diskriminering som man har upplevt, 

vilket är svårt, speciellt då bevisbördan ligger på den som upplever sig ha blivit 

diskriminerad. Ur ett rättsligt perspektiv har etnisk diskriminering inte skett om anmälningen 

inte fått en fällande dom, men vi anser att det är upplevelsen av etnisk diskriminering som 

avgör ifall en person upplever sig ha blivit etniskt diskriminerad och att det inte krävs en 

fällande dom för att bevisa om upplevelsen är korrekt eller inte. Denna infallsvinkel intog vi 

eftersom etnisk diskriminering kan ske på olika sätt och kan ses ur olika synvinklar eller 

perspektiv. 
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3.6.  Etisk reflexion  

Vid kontakt med varje enskild respondent informerade vi dem mycket tydligt om vad vår 

studie handlar om och vad vi vill få ut för information från respektive respondent, vilket står 

under Vetenskapsrådets informationskrav. Vi har använt oss av den första av de tre typer av 

undersökningar som Vetenskapsrådets informationskrav uppgett som metod att samla in 

information, vilket är att vi har intervjuat undersökningsdeltagarna.
45

 Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att våra respondenter själva valde att delta i intervjuerna efter att de blivit 

tillfrågade. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi innan varje intervjutillfälle 

betonade att respondenterna kommer att vara helt anonyma i vår studie, eftersom namn på 

personer och företag inte är relevanta. Vi förklarade att intervjuerna endast skulle användas 

för forskningsändamål innan varje intervju, på så sätt uppfylldes nyttjandekravet.
46

 

Respondenterna tillfrågades även vid varje intervjutillfälle om det gick bra med ljudinspelning 

för att underlätta transkriberingen av materialet.  

Det intryck som vi fick av våra respondenter som ansåg sig ha blivit utsatta för etnisk 

diskriminering var att de tyckte att vår studie var bra. De betonade att de var glada över att vi 

ville belysa deras upplevelser, samtliga var överens om att detta ämne är mycket viktigt att 

belysa. Samtliga var positivt inställda och ville mer än gärna ställa upp på intervju. Även de 

arbetsgivare som vi intervjuade var positivt inställda och tyckte att detta är ett viktigt ämne – 

trots att de inte har någon personlig erfarenhet av det. 
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4.  Teorier 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för olika teorier som vi anser utgör en bra grund för 

analys av vårt arbete. Vi börjar med att förklara Moira Von Wrights teori om ”vad” eller 

”vem”. Efter det redogör vi för Thomas H. Eriksens teori om det omvända kylskåpet samt om 

kultur. Vidare förklarar vi Ingela Thylefors teori om normer och normavvikelser. Till sist 

redogör vi Thomas J. Scheffs teori kring hänsynsemotionssystemet och skam.  

4.1.  Moira Von Wright 

I Moira Von Wrights bok Vad eller vem beskriver hon relationen mellan en lärare och elev. 

Von Wright vill i denna bok utifrån ett pedagogiskt perspektiv rekonstruera Meads teori om 

intersubjektivitet på så sätt att hon talar om hur läraren ser på eleven, när och hur eleven ses 

som ett ”vad” och när som ett ”vem”. Von Wright ger exempel på olika situationer där läraren 

ser eleven på dessa två sätt.  

Hur en lärare möter en elev beror på ifall läraren ser eleven som ett vad eller ett vem. Med 

utgångspunkt i de olika upplevelserna av etnisk diskriminering i arbetslivet vill vi med hjälp 

av Von Wrights teori om det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet utveckla 

förståelsen för fenomenet mer.  

Von Wright beskriver det punktuella perspektivet som att människans subjektivitet ses som en 

individuell produkt av omständigheter eller egenskaper som går att isolera från sitt 

omedelbara sammanhang, en produkt av en lagbunden ontogenes. Utifrån detta bestäms vem 

en annan människa är utifrån exempelvis historiska, sociala, biologiska eller psykologiska 

faktorer, men avgörande är uppfattningen att den mänskliga individens subjektivitet kan 

fixeras i sig.
47

 I detta perspektiv ställer man sig då frågan; Vad är en människa.   

Von Wright beskriver det relationella perspektivet som att människor betraktas i relation till 

andra människor, i och med att en förutsättning för enskilda individers existens är existensen 

av andra individer.
48

 Och enligt detta perspektiv ställer man sig då frågan; Vem är en 

människa. Det relationella perspektivet förutsätter att läraren avstår från omdömet och lyssnar 

till vem eleven är, och föregriper vem han/hon kan vara. Detta är dock endast möjligt då 

läraren uppfattar eleven som en konkret annan och sätter sig in i elevens perspektiv som vem 

och inte som vad. Von Wright menar på att det punktuella perspektivet identifierar brister och 
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utvecklingsmöjligheter
49

, medan det relationella perspektivet kan upprätthålla den undran som 

gör det möjligt att överskrida de givna omständigheterna.
50

 Vidare skriver hon att till skillnad 

från det punktuella perspektivet, riktar det relationella perspektivet uppmärksamheten mot 

människor som deltagare i sociala interaktionsprocesser där den mäskliga subjektiviteten 

förstås i termer av koordinerad handling och samförstånd, inte i termer av egenskaper eller 

(tvingande) omständigheter och nödvändighet.
51

 

Von Wright skriver att en konsekvens av att se en person som ett ”vad” är att eleven även 

kommer att se sig själv som ett ”vad”, vilket inte ger utrymme för ett ”vem” att träda fram.
52

 

Om lärarna istället intar ett relationellt perspektiv så synliggörs elevernas mångfald och bidrar 

till att få dem att känna sig unika, oavsett deras sociala klassifikationer, exempelvis kön, klass 

och etnicitet.
53

 

Von Wright menar vidare att man aldrig kan se en människa som ett vem förrän man själv 

möts i en social relation med henne och ser hennes personliga egenskaper, det man ”hört” från 

andra beskriver bara vad hon varit, inte vem hon är.
54

 För att mötas, ur ett relationellt 

perspektiv, krävs det att man dels möts ”förutsättningslöst” det vill säga utan att fastslå eller 

begreppsliggöra personerna men genom hängivelse, genom ett ”med”.
55

 Att man möts med 

personen. Von Wright skriver vidare att resonemanget om vemet blir meningsfullt endast då 

vi förstår människor med utgångspunkt i det mellanmänskliga mötet. vem jag är avslöjas i 

mötet med andra, och mitt vem är därför inte detsamma som min identitet eller min egen 

berättelse om mig själv.
56

 

Vidare skriver Von Wright om relationen mellan dessa två parter och hon menar på om man 

genom att i ett relationellt perspektiv rikta uppmärksamheten mot eleven, unika individualitet 

kan man synliggöra dennes mångfald på ett sätt som i bästa fall kan bidra till att ge dem större 

tolkningsutrymme och erkänsla som unika, oavsett sociala klassifikationer som till exempel 

etnicitet. Vidare skriver Von Wright att i det relationella perspektivet kan läraren, inte bara ta 
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hänsyn till den unika egenarten, utan framför allt möta subjektiviteten i den konkreta 

handlande eleven.
57

 

Eftersom våra respondenter har upplevt etnisk diskriminering och blivit sedda som ett ”vad” 

istället för ett ”vem” anser vi att vi med denna teori kan få en bättre uppfattning kring de olika 

perspektiven att se människor på. Arbetsgivarna har då utifrån det punktuella perspektivet 

utgått från respondenterna som enskilda subjekt, där de söker efter brister och kvaliteter som 

saknas.
58

Vad vi vill visa på genom Von Wrights teori är att det är viktigt att en arbetsgivare 

ser en arbetssökande som ett vem då de möts vid en anställningsintervju, för att man ska 

kunna se personen för vem den är. Att oavsett vilken kunskap man har angående en person så 

beskriver inte det vem personen är i just den situationen. Vi vill även visa att då en 

arbetsgivare ser den arbetssökande som en person av annan etnisk bakgrund så ses 

arbetssökanden som ett vad och inte ett vem.  

4.2.  Thomas H. Eriksen 

Thomas H. Eriksen berättar i sin bok ”Rötter och Fötter” om hur olika faktorer, såsom vår 

kultur och vårt samhälle, formar en människa. Genom diverse begrepp ger han en del möjliga 

förklaringar som kan användas för att få en ökad förståelse kring olika fenomen i samhället, 

exempelvis etnisk diskriminering. Exempel som behandlar fundamentalismen i Malaysia, 

sydafrikansk apartheid, barns uppfostran och plastkirurgi används för att utveckla begreppen 

och ge en bredare förståelse för de olika fenomenen. 

Thomas H. Eriksen skriver om kultur som det omvända kylskåpet, att det genererar värme inåt 

och kyla utåt, lika så gör vi människor ibland, ibland oavsiktligt, då vi väljer det som står vår 

kultur närmast och det som är annorlunda slår vi ut, kyla utåt.
59

 Vidare menar Eriksen att på 

en nivå är alla människor lika, och på en annan nivå är de olika på grund av kulturskillnader.
60

 

Han beskriver att alla gemenskaper är som omvända kylskåp, som avsiktligt eller oavsiktligt 

skapar kyla utåt – i syfte att stärka deras inre sammanhållning.
61

 Eriksen förklarar vidare att 

anledningen till varför grupper så ofta får skarpa gränser och en skeptisk hållning till andra 

beror på vad George Herbert Mead kallar för ”den generaliserade andre”, vilken ger trygghet 
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och tillhörighet, inte påträffas hos människor som beter sig konstigt,
62

 och på grund av detta 

så exkluderas dem från gemenskapen. 

Eriksen skriver att i olika delar av världen tillskrivs vissa egenskaper som mer viktiga än 

andra, exempelvis är hudfärgen viktigare än ålder i vissa samhällen, och på vissa ställen 

kommer religiös tillhörighet eller brist på dylikt att vara avgörande för andras spontana 

synpunkter på vilken slags människa man är.
63

 Detta kan även relateras till att vi människor är 

ofta vana vid att möta människor som är lika oss själva vilket innebär att vi ofta är ovana att 

möta människor som är annorlunda, och att vi många gånger har bristande kompetens för 

det.
64

 Eriksen menar att det inte är människors kulturella identitet som skapar konflikt, utan 

att det är försöken att expropriera, ignorera, undertrycka och utradera deras kulturella identitet 

som skapar konflikt.
65

 Människor får olika identifikationer kastade efter sig, sådana som de 

själva inte valt. Frantz Fanon skriver; ”Oavsett vart han reser, kommer negern att behandlas 

som neger. Det är inte en identitet som han valt på den fria marknaden. Den är ett stigma, en 

stämpel som ges honom av omvärlden.”
66

 Detta fenomen har inte alltid funnits, det är de 

moderna samhällena som skapar entydiga gränser mellan grupper och folk.
67

 Eriksen menar 

vidare att ingen grupp är konstruerad på så sätt att alla får vara med, då faller det naturligt att 

vissa blir oundgängligen exkluderade.
68

  

Detta är intressant eftersom det första vissa ser, ibland, är inte en persons kompetens, utan 

dess religiösa tillhörighet. Det hade varit intressant att ta reda på ifall det är många som 

upplever att de blir dömda på detta sätt när de söker ett arbete. Varför man först och främst 

klassas som exempelvis muslim, istället för person
69

 – hur vi ser oss själva och andra 

individer härstammar från vilken utsiktspunkt vi har.
70

 Därför hade det varit intressant att ta 

reda på ifall media har stor påverkan på hur vi ser på andra personer, då Eriksen också menar 

att den senaste tidens nyhetsrubriker spelar roll i synen på andra individer. Med denna teori 

vill vi i analysen belysa hur det faktum att en människa som är av annan etnisk bakgrund, inte 

främst ses som just en person utan ses utifrån de attribut som hon tillskrivs då hon avviker 

från den svenska normen. Med hjälp av Eriksens teorier vill vi även belysa våra respondenters 
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upplevelser av att deras kulturer inte accepteras, utifrån exempelvis hans teori om hur religiös 

tillhörighet kan vara avgörande för andras spontana synpunkter på vilken slags människa man 

är. 

4.3.  Ingela Thylefors 

Ingela Thylefors skriver i sin bok ”Syndabockar” om varför vissa människor blir utfrusna från 

arbetsplatsens gemenskap. Genom att belysa frågan från olika infallsvinklar, såsom från 

historiens häxprocesser och riter samt gruppsykologi och diskussioner av individuella fall, 

syftar boken till att öka förståelsen för varför vissa människor utesluts från gemenskapen, 

samt hur mobbningen kan hanteras och förebyggas. De fallbeskrivningar som finns bygger på 

verkliga personer och händelser, vilket visar att fenomenet mobbning är vanligt 

förekommande i samhället. Boken bygger på hennes egna erfarenheter som psykolog i klinisk 

och framförallt arbets- och organisationspsykologisk verksamhet, som har systematiserats och 

analyserats. 

Thylefors skriver om normavvikelser – arbetslivets organisationer och grupper har ett 

normsystem. Normer är antaganden och förväntningar om vilka beteenden som är bra eller 

dåliga, lämpliga eller olämpliga, tillåtna eller otillåtna.
71

 Dessa syftar till att hålla ihop en 

grupp och minimera yttre och inre hot genom att stabilisera maktfördelningen och relationer. 

Normerna syftar på så sätt bland annat till att hålla ihop en grupp och utesluta de som utgör 

hot mot den specifika gruppen. Thylefors menar vidare att tidigare livserfarenheter har format 

en karaktär eller en inre värld av tankar, känslor, värderingar och föreställningar,
72

 och utifrån 

dessa vet man hur man ska se på och behandla andra individer. Obekanta människor och 

grupper är lockande projektionstavlor, därför att ju mindre man har fakta av, desto mer kan 

man tolka in.
73

 Olika normsystem orsakar inte bara konflikter mellan människor utan också 

inre konflikter hos människor som exponeras för oförenliga normer.
74

 

Vidare skriver hon att en grupps eller organisations karaktär eller kultur konserveras därför att 

den attraherar vissa personligheter, vars personliga förhållningssätt mer eller mindre 

överensstämmer med kollektivets.
75

 Thylefors beskriver detta som att ju homogenare en 

grupp är till sin sammansättning, desto större risk finns det för att en ny medlem kan te sig 
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annorlunda och hotande.
76

 Vidare nämner hon att den slutna gruppen har en stark vi-känsla 

och nackdelen med detta är att det finns låg tolerans mot avvikare samt att det finns en 

försiktighet mot nya medlemmar.
77

 Thylefors nämner begreppet anakronismer, vilket beskrivs 

som då man lever efter och står för värderingar som är gammalmodiga. De inre normsystemen 

hos vissa individer har inte hängt med i utvecklingen – där idéer och värderingar betyder mer 

än relationen till andra.
78

 

Eftersom det i Sverige länge har funnits personer med annan etnisk bakgrund kan man ställa 

sig frågan varför det inte ser annorlunda ut på arbetsmarknaden. Normen ”svenskhet” kommer 

alltid finnas kvar, men vi ställer oss frågan varför invandrare fortfarande ses som främmande 

och som ett hot. Vidare varför etnisk tillhörighet har så stor betydelse i arbetslivet och att man 

ofta drar alla över en kam, då ens personliga identitet och kompetens inte är lik en annans – 

och betyder inte att man inte har lika rätt till ett arbete som någon annan som är svensk. Vi 

vill med denna teori analysera våra respondenters upplevelser utifrån perspektivet att dem 

faller utanför den svenska normen och hur detta kan komma att förstås inom ramen för vårt 

4.4.  Thomas J. Scheff 

I boken “Microsociology” redovisar Thomas J. Scheff sin studie kring kommunikation och 

socialpsykologiska tankar kring emotioner och hur dessa kan ses på ett mikroplan. Scheff 

fokuserar mest på emotionerna skam och stolthet och visar på hur dessa emotioner kan 

komma att uppstå samt vilka andra emotioner som ”leder” till dessa. Scheff skriver även om 

hur vi människor kan komma att agera och känna oss då dessa emotioner dyker upp.  

Scheff menar att social övervakning är vanligt, och det ger upphov till antingen stolthet eller 

skam. Man skulle kunna påstå att antingen stolthet eller skam är förekommande nästan 

oavbrutet men har låg synlighet.
79

 Scheff presenterar hänsynsemotionssystemet, och förklarar 

att man i hänsynsemotionssystemet vid överensstämmelse med yttre normer är belönad med 

hänsyn och känner stolthet, och då man inte överensstämmer med dessa normer blir man 

straffad med brist på hänsyn och känner skam. Detta skapar social kontroll som talar om för 

oss, utifrån samhället, hur vi bör bete oss och bestämmer när en viss emotion bör väckas. Här 
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innebär social kontroll ett biosocialt system som fungerar tyst, ständigt och i stort sett osynligt 

och som inträffar inom och mellan interagerande.
80

  

Scheff menar på att skam uppstår i situationer när de sociala banden hotas,
81

 och att den som 

känner skam, i motsats till de som känner stolthet, sjunker och sänker huvudet och tittar bara 

försiktigt, då och då på den man talar med.
82

 Skam anses vara undertryckt i vårt samhälle och 

att förneka skam är institutionaliserat i det vuxna språket idag.
83

 Skam kan vara något som 

man inte alltid vågar erkänna, man känner ofta skam över att känna skam eftersom man anser 

att man som vuxen inte borde känna skam och känna sig mindre i jämförelse med andra. 

Scheff menar att skam är den primära emotionen och att den oftast ses i jämförelsen av sig 

själv gentemot andra. Han menar även på att detta inte sker bara då och då utan ständigt i 

social interaktion med andra och även hemligt i egna tankar om sig själv, och ifall detta skulle 

stämma menar Scheff på att skam skulle vara den mest vanliga och möjligtvis den mest 

viktiga emotionen även om den oftast är osynlig.
84

 Vidare menar han att när man ignorerar 

skam så känner man sig inte bara sårad och avskiljd av den andra personen, utan 

identifieringen med andra blir svårare. Denna andra person ses som källan till ens sår.
85

 Ett 

kännetecken för att känna skam är att man agerar på ett mer tillbakadraget sätt, man vågar inte 

säga ifrån och man sänker ofta blicken. Det kan även vara så att man känner skam utan att 

veta om det, man förnekar känslan istället för att acceptera att den uppkommit, och utifrån det 

bearbeta den.  

Med utgångspunkt i Thomas J. Scheffs teori om hänsynsemotionssystemet har vi med denna 

studie velat se vilka emotioner som uppkommer i de interaktionerna som sker i 

anställningsintervjuerna, och ifall dessa leder till någon av de primära emotionerna som 

Scheff tar upp. Vi vill fokusera på emotionen skam och därför antog vi att det kunde vara en 

framträdande emotion vid etnisk diskriminering. I relation till vårt syfte och vår frågeställning 

gällande etnisk diskriminering, vill vi på basis av vår empiri undersöka om skam är en viktig 

emotion i sammanhanget. Ifall skam inte skulle vara den primära emotionen vill vi i enlighet 

med vårt syfte undersöka vilka emotioner det istället är som uppkommer vid 
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diskrimineringen. Vi vill även se ifall normerna som samhället skapar har en påverkan på 

personer av utländsk bakgrund. Eftersom de sociala banden mellan våra respondenter och 

arbetsgivarna inte var intakta, utan det fanns brister, vill vi med denna teori analysera de olika 

emotionerna som upplevdes. 

4.5. Teorisammanfattning 

Vår huvudteori i samband med vårt syfte är Von Wrights teori om ”vad” eller ”vem”, vilket 

kommer att vara kärnan i analysen, där vi försöker öka förståelsen för hur Von Wrights teori 

kan användas i relation till vårt problem. Att man ser andra individer som ett ”vad” kan 

relateras till Eriksen, då han menar att människor ibland inte ses som i första hand som 

enskilda individer, utan som medlemmar i exempelvis en specifik ras, nation eller religion. 

Detta i sin tur kopplar vi med att det finns vissa normer och en viss kultur i Sverige som gör 

att arbetsgivare kan ha lättare att föredra personer som faller inom ramen för dessa normer 

och kultur. Vidare vilka emotioner som uppkommer i samband med etnisk diskriminering och 

hur dessa kan ses i relation till Scheffs teori om bland annat hänsynsemotionssystemet. 

Genom att analysera i denna ordning tror vi att det kommer att ge ett bra svar på vår 

frågeställning samt ge en djupare förståelse kring fenomenet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

5.  Presentation av insamlat material  

I detta avsnitt avser vi att presentera de respektive intervjuerna som utförts samt ytterligare 

material, så som tidigare rättsfall, som vi samlat in för att få ett bredare underlag till 

uppsatsen. Vi börjar med att i 5.1 presentera den intervjun som gjordes med vår 

nyckelinformant som var en utredare från Diskrimineringsombudsmannen. Med hjälp av 

denna intervju ville vi i relation till vår forskningsfråga och vårt syfte öka vår allmänna 

förståelse för hur etnisk diskriminering kan se ut i arbetslivet. Denna intervju ger en mer 

övergripande kunskap för läsaren om hur etnisk diskriminering kan upplevas, av en part som 

arbetar emot det. Därefter i 5.2 gör vi en presentation av det övriga materialet som består av 

intervjuer med arbetsgivare från den privata respektive offentliga sektorn, eftersom vi även 

ville belysa att det finns arbetsgivare som inte diskriminerar etniskt. Eftersom vi inte fick tag i 

arbetsgivare som hade diskriminerat etniskt, var vårt syfte med dessa intervjuer att visa att 

även om det finns personer som upplevt sig bli etniskt diskriminerade, så finns det fortfarande 

invandrare som integreras i det svenska arbetslivet.  

Vidare i 5.3 görs en presentation av intervjuer med arbetssökande som har upplevt sig blivit 

etniskt diskriminerade vid anställningsintervju, då det är deras upplevelser vi har haft som 

syfte att studera. I relation till vår frågeställning var vårt syfte att belysa arbetssökandes 

upplevelser av etnisk diskriminering, samt se vad de menar var motiven bakom detta. Detta i 

syfte att styrka vårt material, då det i anmälningarna tydligt klargjorts hur den som anmälde 

upplevde sig bli etniskt diskriminerad. I 5.4 görs vi en presentation av tidigare rättsfall som 

handlar om detta fenomen, där vi får ta del av båda parters syn på den upplevda etniska 

diskrimineringen vid anställningsintervjun. Vi tyckte att det var viktigt att vi på något sätt 

även redovisade hur fenomenet kan upplevas av respektive parter, det vill säga den som 

upplever sig ha blivit etniskt diskriminerad men även de/den som sägs ha diskriminerat. 

Vi är i vår studie inte intresserade av vilka företag som intervjuerna gäller och har därför valt 

att hålla dem anonyma, och benämna dem med olika bokstäver. Eftersom denna studie är 

konfidentiell är alla respondenter anonyma och även de benämns med olika bokstäver. 

5.1.  Presentation av en intervju med ett ombud från Diskrimineringsombudsmannen 

Vi väljer att i denna presentation av intervjun kalla vår respondent för X. Eftersom att X var 

vår nyckelinformant fick vi reda på att det är ungefär 2000 anmälningar som årligen kommer 

in, men att det även finns ett stort bortfall med personer som inte vill eller vågar anmäla då det 

är ett känsligt ämne. Mest utsatta för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är enligt X 
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romer och kvinnor med slöja. Vi fick reda på att en generalisering av de bakomliggande 

motiven inte kan göras, just på grund av att det finns ett så stort bortfall. Vid frågan om vilken 

bransch det sker mest etnisk diskriminering i fick vi svaret att även här är det svårt att avgöra. 

X menar att många av anmälningarna som kommer in är mot staten, eftersom det ofta är svårt 

att komma in på en statlig arbetsplats, och i vissa fall krävs det att man har arbetat inom staten 

tidigare. En annan faktor tror X är att de offentliga företagen inte är vinstdrivande, och har 

därför ”råd” att diskriminera. I den offentliga sektorn är det inte är lika viktigt att den man 

anställer arbetar så effektivt som möjligt för att företaget ska gå i vinst, som det är i den 

privata, det viktiga är att företaget går runt.  

 

X började med att förklara vad deras arbete går ut på, hur dem gör sitt urval av fall och sedan 

på vilket sätt dem hjälper dessa utvalda personer. X förklarade att de endast väljer de fall som 

de anser kommer att påverka samhället på något sätt, därför får många fall avslag redan här. 

Diskrimineringsombudsmannen fungerar endast som ett ombud för den diskriminerade vid 

domstolen, utöver det hjälper de inte den diskriminerade, bevisbördan ligger på den som 

upplever sig har blivit etniskt diskriminerad. X berättade även att de ibland blir kontaktade av 

arbetsgivare som kommit i en knepig situation där de inte vet hur dem ska gå tillväga för att 

inte framstå som diskriminerande. X påpekade då att det mest är privata företag som vänder 

sig till dem för att få råd och information. 

Vad som även var intressant var att X berättade att det är fler män än kvinnor som väljer att 

anmäla, och förklaringen var att män troligen har lägre smärttröskel. Eftersom vi är 

intresserade av vilka emotioner, speciellt skam, som uppstår vid upplevd etnisk 

diskriminering, fick vi bekräftat att skam är en av de emotioner som uppstår vid denna 

upplevelse. Vi undrade ifall X tror att skam påverkar varför man väljer att inte anmäla 

upplevd etnisk diskriminering och svaret blev; ”Vissa kan ha blivit diskriminerade flera 

gånger, utan att anmäla, men sedan kan det uppstå något som får dem att anmäla till slut, 

exempelvis barn. Man vill få en förändring för sina barns skull, så de inte upplever samma 

sak.”  

 

X förklarade att man som arbetsgivare har lätt för att dra sig till sådana personer som är lika 

en själv, och anställa dessa – istället för de som är olika en själv, då det kan ses som en risk att 

anställa dessa. ”Det är ju lättare att anställa någon som är lik en själv. Sen måste man se över 

de kriterier som ställts på arbete, har man exempelvis krav på att prata bra flytande svenska 

så får man se ifall det är nödvändigt för att jobbet ska klaras. Ifall man söker jobb som 
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trädgårdsskötare så kanske det inte är lika viktigt med språket som exempelvis ett jobb där 

man pratar mycket.” Vidare förklarade X att man ofta är rädd för det som är främmande, och 

väljer därför det man är bekant med. X tog upp ett exempel där arbetsgivaren inte ställde 

rimliga krav på de arbetssökande. Exemplet visade att det fanns ett krav på att behärska det 

svenska språket perfekt, fastän tjänsten i verkligheten inte krävde detta. När arbetsgivaren sen 

blev upplyst om detta påpekade personen att innebörden av kravet missuppfattats och att 

kravet på perfekt svenska innebar att man fick ha en viss brytning och fel då och då. X tog 

upp ett fall där arbetsgivaren inte ville verka diskriminerande och frågade en beslöjad kvinna 

ifall hon skulle kunna tänka sig att ta av sig slöjan på jobbet, med intentionen att hjälpa henne 

– fast i själva verket upplevde sig denna kvinna ha blivit etniskt diskriminerad. 

 

5.2.  Presentation av intervjuer med arbetsgivare från privat respektive offentlig sektor 

På grund av att det inte var möjligt för oss att få tag på respondenter som har blivit anmälda 

för etnisk diskriminering valde vi att istället intervjua en arbetsgivare från både den privata 

och offentliga sektorn, för att kunna se och jämföra deras urvalsprocess och hur de går 

tillväga vid anställning. Med utgångspunkt i den information om etnisk diskriminering som vi 

fick av utredaren från Diskrimineringsombudsmannen angående den privata respektive 

offentliga sektorn, ville vi se huruvida det finns likheter eller skillnader, och vilka dessa i så 

fall är. 

 

5.2.1.  Intervju med en arbetsgivare från den privata sektorn 

Vår respondent som vi här kallar för P, förklarade att de vid anställningsbehov använder sig 

av arbetsförmedlingen eller personalkontakter, och att de främst går efter referenser för att se 

hur denna person hanterat tidigare arbete – speciellt egenskaper såsom samarbetsförmåga, 

förmåga att infinna sig på arbetet i tid, ha ett öppet sinne samt att man ska vara arbetsvillig då 

jobbet kan vara tungt och påfrestande. Om man besitter dessa egenskaper kan man bli kallad 

till en anställningsintervju. P menar att etnisk tillhörighet inte spelar någon roll för att få jobb 

hos dem, de har mycket personal som är av annan etnisk tillhörighet.  Ett krav som de satt den 

senaste tiden är att man ska kunna behärska språket tillräckligt väl för att kunna förstå ens 

arbetsuppgifter. ”Om det kommer en hit och söker jobb så tänker inte vi på att den har 

invandrat eller inte kan perfekt svenska, det bryr vi oss inte om – utan det är personen, 

egenskaperna och erfarenheterna.” På så sätt anser P att dem förebygger etnisk 

diskriminering, genom att anställa olika personer med olika bakgrund. 
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P berättar att det inte sker någon etnisk diskriminering på denna arbetsplats, varken vad gäller 

anställning eller ute på själva arbetsplatsen. P lade även till att hon tidigare endast arbetat 

inom den privata sektorn, men har aldrig upplevt eller varit med om etnisk diskriminering på 

tidigare arbetsplatser. P anser sig vara privilegierad över att hon haft den turen att inte uppleva 

eller vara med om etnisk diskriminering. 

 

Vår intervju med P bekräftade till viss del vad vi fått reda på av utredaren från 

Diskrimineringsombudsmannen, angående att det kan vara lättare att komma in på vissa 

arbetsplatser i den privata sektorn, eftersom på detta företag ofta inte krävs att man haft 

tidigare erfarenhet av just detta yrke för att få jobb – då man mest utgår ifrån personliga 

egenskaper. 

P avslutar intervjun med att säga; ”Eftersom jag har ett öppet sinne själv, så kan jag inte 

tänka mig hur andra människor kan göra så. Jag försvarar alltid, utanför jobbet, när man 

hamnar i sådana diskussioner, eftersom att vi har så duktiga invandrare som jobbar här.” Vi 

tolkar detta, trots att det finns personer som diskrimineras etniskt, som att det finns 

arbetsgivare som mer än gärna vill anställa personer med utländsk härkomst, och att dem i 

vissa situationer också kan försvara dem. 

 

5.2.2.  Intervju med en arbetsgivare från den offentliga sektorn 

Vår respondent som vi väljer att kalla för O, förklarar att hon utgår ifrån kvalifikationer samt 

utbildning och tillgänglighet vid urval av anställning. O förklarar vidare att de även använder 

sig av en rekryteringsfirma där tjänsten läggs upp på deras hemsida. O lägger då upp 

kravspecifikationer samt kvalifikationer, och alla ansökningar kommer direkt till O, men hon 

kan välja att få hjälp med den första gallringen av rekryteringsfirman. O påpekar att hon stött 

på ett fall där hon överlåtit gallringen till rekryteringsfirman och att hon i efterhand upptäckt 

att de gallrat bort en person som hon själv tyckte var kompatibel, och ser det som en nackdel 

med denna metod. O påpekar att det inte finns något annat sätt att få en långvarig tjänst, än att 

söka till själva tjänsten – vare sig man jobbat där tidigare eller inte.  

 

När alla gallringar är utförda kallar O de tre mest lämpliga till en anställningsintervju och de 

kvalifikationer som O oftast söker är flexibilitet, samarbetsförmåga och attityd till arbete. 

”Jag är neutral och låter alla få samma tillgång eller möjlighet.” 

O tror inte att etnisk diskriminering är mer vanligt på den offentliga sektorn än på den privata, 

och inte heller på att det är svårare att komma in på den offentliga sektorn än på den privata. 
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O har heller inte upplevt eller varit med om etnisk diskriminering vid anställning på denna 

arbetsplats, som hon kunde komma ihåg just då, men har märkt av att etnisk diskriminering 

sker på arbetsplatsen – men då är det kunderna som diskriminerar de som arbetar. Vid dessa 

fall påpekar O att; ”vi är en arbetsplats som värnar om jämlikhet och jämställdhet och vi har 

personal som har olika etnicitet.” Trots att detta medför att O förlorar kunder tycker hon att 

det är viktigt och bra att det finns olika kulturer på arbetsplatsen, eftersom att det finns många 

på denna ort som talar ett annat språk, och kommer från andra länder.  

 

O berättar att hon för tillfället har pågående anställningar där hon kallat två till intervju, varav 

en har svenskt namn och den andra ett utländskt namn. O tycker inte att namn har någon 

betydelse, men hon är inte säker; ”Men det vet man ju aldrig, man har ju så mycket inbakat i 

sin hjärna som man inte är medveten om. Jag hoppas inte det.” O blir inte förvånad över hur 

mycket etnisk diskriminering som sker och tror att den diskriminering som sker på hennes 

arbetsplats mot hennes anställda beror på att arbetsplatsen befinner sig på en mindre ort, men 

även att vilken utbildning man har, hur mycket man vet om jämlikhet, etnicitet och hur 

upplyst man är spelar roll.  

 

5.3.  Presentation med respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade 

Eftersom etnisk diskriminering är känsligt var det svårt för oss att få kontakt med 

respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade vid anställningsintervju. Genom 

att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen fick vi tag i ett par anmälningar genom 

vilka vi därefter kontaktade de olika individerna. Vissa av dem var mycket positivt inställda 

till denna typ av studie och ville mer än gärna ställa upp för att belysa detta fenomen, medan 

andra inte ville ställa upp på en intervju. Nedan presenteras de tre intervjuer som utfördes med 

de respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade, där namnen har ersatts med 

bokstäver med hänsyn till att vår studie är konfidentiell. 

 

5.3.1.  Intervju med respondent 1 

Den här personen, som vi väljer att kalla för Q, blev kallad till en anställningsintervju där hon 

upplevde sig bli etniskt diskriminerad. Q:s egen definition av etnisk diskriminering lyder; ”Att 

någon blir utstött för att man tillhör ett specifikt folkslag, religion eller utseende.” Q är av en 

annan etnisk bakgrund än svensk, och upplever att hon på grund av sin religion blivit etniskt 

diskriminerad, mer specifikt på grund av att hon bär slöja. Vidare berättade Q att rekryteraren 



41 
 

jämförde hennes slöja med ett svärd, vilket var förbluffande för henne då; ”ett svärd kan ta 

död på tusentals personer.” Q förklarade att hon blev bemött på ett fruktansvärt sätt, men när 

man väl kommit in i arbetsmarknaden och ens kollegor känner en så blir det andra upplevelser 

– till det positiva. ”Kollegorna och kunderna börjar se individens inre, inte utseendet.” 

Vid frågan om vilka emotioner som uppstod vid den upplevda etniska diskrimineringen 

svarade Q att hon blev mycket känslosam och jätteledsen. Besvikelsen uppstod då Q hade 

förhoppningar om att hitta ett arbete inom hennes yrke och blev Q arg då hon upplevde att 

rekryteraren nedvärderade hennes religion genom att uttala sig om att Q skulle hitta jobb inom 

hennes muslimska värld. Q reagerade negativt på rekryterarens uttalanden, särskilt då 

rekryteraren jämförde hennes slöja med ett svärd, men Q kunde inte utläsa några emotioner 

från rekryteraren, vilket gjorde att Q ansåg att hon blev dåligt bemött samt att det var en 

hemsk upplevelse. ”Jag var där för en arbetsintervju, inte för att höra på hennes åsikter - 

vilket jag gjorde och det ledde till en dålig stämning. Jag blev dåligt bemött och det blev en 

hemsk upplevelse som jag aldrig vill uppleva igen.”  

 

Q instämmer i att hennes kultur och religion påverkar hennes personlighet på det sätt att hon 

anser att det första som människor ser är främst hennes utseende, med betoning på hennes 

slöja. Q anser att det är samhället som inte vill ta emot invandrare och andra personer som de 

inte tycker passar in i samhället eller arbetsmiljön, på grund av detta har invandrare och andra 

som avviker svårare att komma in på arbetsmarknaden. 

5.3.2.  Intervju med respondent 2 

Den här personen, som vi väljer att kalla W, blev kallad till en anställningsintervju där han 

upplevde sig bli etniskt diskriminerad. W är av en annan etnisk bakgrund än svensk, och 

upplever att han på grund av sin religion blivit etniskt diskriminerad, mer specifikt på grund 

av att han har svart hår samt att han ser utländsk ut. W menar att det som avgör är ifall man 

ser svensk ut, att arbetsgivarna hellre ger jobb till en okvalificerad svensk än till en 

kvalificerad utlänning. Vidare menar han att om man talar tydlig svenska så blir det lättare att 

komma in på arbetsmarknaden. ”Bara en sådan sak som att byta namn till något svenskt 

klingande, eller byta adress skulle ge andra resultat.” W betonade att han tycker att det bara 

är personer med låg intelligens som etniskt diskriminerar, på grund av att de är trångsynta och 

inte är vana vid personer som är olika dem själva.  
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W berättar att han kände att han hade bland de bästa kvalifikationerna under 

anställningsintervjuerna, men i och med att han har svart hår och ser utländsk ut så spelade det 

ingen roll. Utöver att W upplevde sig bli etniskt diskriminerad så kände han sig ignorerad 

eftersom han inte fick en motivering till varför han inte fick anställningen. W tror att 

anledningen var att man får jobb genom kontakter på orten där han bor, han tror även att 

arbetsgivaren ansåg att W var överambitiös. W menar vidare att det är namnet och hårfärgen 

som var motiv till den upplevda etniska diskrimineringen. ”Jag är inte muslim eller kristen, 

men eftersom jag är svarthårig tror de att jag kommer att bete mig på ett visst sätt. Jag har 

sett många som väljer att ändra på sig själva för att passa in, samhället får folk att hata sina 

kulturer och ändra på sig för att bli mer svenska. Jag tror att namn och adress spelar roll i 

diskrimineringen.” 

Den primära emotion som W upplevde var att han blev arg, inte enbart för att han inte fick 

jobbet men även för de vägrade ge honom en förklaring till varför. ”Jag känner att jag blev 

mobbad, just eftersom jag var svarthårig och utländsk.” När vi frågade vilken emotion som 

arbetsgivaren visade upp svarade W att mötet i början var trevligt och att arbetsgivaren var 

snäll, men att W senare upplevde att arbetsgivaren dömde boken efter omslaget; ”hon bara 

ser att det är en svarthårig person ifråga och beslutar efter det.” 

W anser att han blir mer diskriminerad än andra därför att han tycker att han är smartare än 

vad arbetsgivaren förväntade; ”de tror att alla svarthåriga inte är intelligenta” – W menar att 

detta motiv låg bakom den upplevda etniska diskrimineringen. Vidare säger W att 

arbetsgivaren tror att alla personer från W:s kultur är likadana, och att det påverkar synen på 

honom. Vad W även tror är en del i etnisk diskriminering är namn och adress, han berättar att 

han har sett många som har valt att ändra på sig själva för att passa in. 

Inför anställningsintervjun hade W höga förväntningar då han fick en antydan från firman att 

han hade stor chans till att få jobbet. W hade bra meriter och resultat, det enda som de tyckte 

att han borde förbättra var hans svenska – men det skulle inte utgöra något stort problem. 

Vid frågan om hur hans kultur påverkar hans personlighet så sa W att bara genom att byta 

namn till ett svenskt klingande, eller byta adress, skulle det ge andra resultat. ”De tror att alla 

personer från min kultur är likadana - det påverkar hur de ser på mig.” Även media och 

filmer har en stor påverkan på hur svenskar ser på invandrare menar W, samt att många 

hemsidor får svarthåriga att se dåliga ut. Vidare säger W att USA har en stor del i hur 
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svenskar ser på invandrare, därför att svenskar ser upp till USA; ”ifall de är emot muslimer 

och tror att alla muslimer är terrorister så tror många i Sverige också det.” 

5.3.3.  Intervju med respondent 3 

Den här personen, som vi väljer att kalla Z, blev kallad till en anställningsintervju där han 

upplevde sig bli etniskt diskriminerad. Z är av en annan etnisk bakgrund än svensk, och 

upplevde att han på grund av sin etnicitet blivit etniskt diskriminerad, mer specifikt för att han 

upplevde sig bli behandlad som en kriminell eller terrorist; ”jag upplevde hennes sätt att se på 

mig som om hon skulle vilja se mig bakom lås och bom.” Z:s definition av etnisk 

diskriminering var att det inte nödvändigtvis var svart och vitt, utan att det delar upp sig i 

medveten och omedveten diskriminering.  Själva anställningsintervjun berättar Z att han 

upplevde som kränkande, då han menar att rekryteraren i förhand hade bestämt att neka Z 

jobbet. Z lägger betoning på att rekryteraren sa att han inte passar in i gruppen, men att 

rekryteraren i själva verket inte känner Z tillräckligt bra för att kunna uttala sig om den saken. 

Z tror att de missbedömde hans personlighet, eftersom han hållit fast vid sina traditioner, 

språk och kultur – men samtidigt tagit vara på positiva aspekter från den svenska kulturen - 

”vilket många som har negativa åsikter om invandrare missar eftersom dem inte förstår att vi 

bor med två kulturer och tar vara på båda två.” 

Z berättar utifrån sin erfarenhet av att arbeta inom företaget samt erfarenheten av 

anställningsintervjun, att personerna som rekryterade var fördomsfulla och ignorerar social 

sammanhållning, men även att det på företaget förekom öppen rasism. Anställningsintervjun 

ledde till att Z upplevde starka och långvariga emotioner i form av besvikelse, hopplöshet och 

ilska. Utöver att Z upplevde sig bli etniskt diskriminerad så berättar han vidare att många av 

hans vänner bekräftade att även dem upplevde sig ha blivit diskriminerade. 

Z berättar att genom återkommande frågor om hur länge han bott i Sverige, kommentarer om 

att han är invandrare och påhopp på hans religion under intervjun, märkte han att rekryteraren 

försökte projicera en negativ bild av invandrare; ”att vi ser skumma ut, eller att vi kommer 

från ett konstigt land.” Z beskriver att anställningsintervjun endast skedde regelmässigt, att 

rekryteraren inte ens ville lyssna på svaren utan hade redan bestämt sig för att inte ge honom 

tjänsten. 

Z tror definitivt det finns ett orsakssamband mellan hans etnicitet och hans personlighet, men 

han menar att det även kan ha varit omedvetna handlingar som lett till en direkt eller indirekt 

diskriminering. Z berättade vidare att han tror att media har en stor roll i samhället. Han tog 
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upp ett exempel på en händelse då han kom till insikt att media har spelat en stor roll bland ett 

par föräldrar, ”jag insåg vilken stor roll media har spelat bland deras föräldrar som vid 

frukostbordet diskuterat och fört över till sina barn om olika stereotyper som omtalas i 

media.” Vår respondent förklarade att denna åsikt uppkom då han talade med en dåvarande 

kompis om en skola i den staden båda bodde i. Kompisen jämförde skolan med en djungel 

och att det bara var bråkstakar som gick där, att det inte var bra människor. Vår respondent 

tolkade det som att han antydde att det berodde på att de flesta var invandrare på skolan. Då 

vår respondent sa att han själv hade gått på den skolan så blev kompisen ställd och sa att, ”ja, 

men du räknas ju inte, du är normal!” Vi har tolkat situationen som att kompisen, som inte 

själv gått på skolan, fått en bild uppmålad av media om vad som sker på skolan och hur den 

ser ut. Detta kan tolkas som ett normalt beteende bland oss människor då vi gärna tror på det 

vi läser i tidningar och ofta generaliserar. Det kan ses som ett bra exempel som visar hur 

media kan påverka oss till att tycka och tänka om saker som vi egentligen inte vet. 

5.4.  Presentation av rättsfall gällande etnisk diskriminering vid anställningsintervju 

Här har vi valt att presentera fem olika fall av etnisk diskriminering som har gått till domstol, 

i syfte att få en inblick i hur upplevelsen av den etniska diskrimineringen var från både 

arbetssökande och arbetsgivare, samt vilket motiv det var som utlöste diskrimineringen. 

Genom att ge en beskrivning av fallen vill vi få fram ett komplement till vårt material, som 

består av intervjuer. Diskrimineringsombudsmannen har fått godkännande att föra talan för de 

olika personerna, och den information som vi finner relevant i rättsfallen kommer vi att ta 

upp. De fyra första fallen har blivit avslagna i Arbetsdomstolen, och den sista är det enda fall 

som har fått en fällande dom. 

5.4.1.  Rättsfall AD 2003 nr 63 

I detta fall var det en muslimsk kvinna, C.D-K., som bar huvudduk och per telefon sökte 

arbete som demonstratris och fick besked om vissa lediga uppdrag. Vid personligt möte fällde 

bolagets representant vissa uttalanden som gjort att sökande lämnat platsen. Tvisten uppkom 

huruvida bolaget har diskriminerat sökanden genom att avbryta anställningsförfarandet på 

grund av hennes etniska tillhörighet och/eller kön samt genom att göra vissa uttalanden. Hon 

fick inte jobbet. 

C.D-K. kontaktade bolaget per telefon eftersom hon var intresserad av arbete, vid 

telefonkontakt med bolagets regionchef fick hon uppgift om vissa lediga arbetstillfällen och 

det avtalades att hon dagen därpå skulle träffa regionchefen för vidare samtal. Vid 
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telefonsamtalet framkom inte att C.D-K. är troende muslim och bär huvudduk. Vid träffen 

dagen därpå uttalade sig bolagets regionchef på ett sätt som föranledde C.D-K. att ta kontakt 

med Diskrimineringsombudsmannen. 

Ett uttalande av C.B., som var arbetsgivaren, var ”Jag bryr mig inte om vad människor har för 

religion, men du kan tyvärr inte ha de kläderna på dig då du ska ”dema”, för du ska vara 

ansiktet utåt för våra kunder.” Vidare sade C.B. att man för arbetet också måste vara hel och 

ren och ha håret uppsatt. C.D-K. blev chockad och kränkt av det uttalande men tackade för att 

C.B. tagit sig tid och gick därifrån.  

DO bestrider att bolagets agerande gentemot C.D-K. innebar ett beaktande av andra 

människors rätt att slippa religiösa manifestationer eller att agerandet varit grundat på sådana 

hänsyn. Bolaget avbröt anställningsförfarandet under hänvisning till att C.D-K. skulle vara 

bolagets ansikte utåt mot kunderna och att kunderna inte accepterade muslimsk huvudduk på 

en arbetsplats. 

Bolaget har genom att avbryta anställningsförfarandet genom att ställa in 

anställningsintervjun och göra klart att C.D-K. inte heller i framtiden kunde komma ifråga för 

en timanställnings på grund av sin klädsel och religiösa tillhörighet behandla henne mindre 

förmånligt än bolaget behandlat eller skulle behandlat personer med annan etnisk tillhörighet i 

en likartad situation. 

Bolaget har även diskriminerat C.D-K. genom att ställa upp ett kriterium att sökande måste 

kunna demonstrera och äta griskött. Kriteriet är direkt diskriminerande då det har en direkt 

koppling till islam. Könsdiskrimineringen består i att bolaget har förklarat att en muslimsk 

huvudduk som bärs av kvinnor inte får bäras på arbetsplatsen och att en arbetssökande kvinna 

som bär sådan huvudduk inte kan antas ha möjlighet att uppfylla bolagets klädpolicy och 

därför skall förvägras en anställningsintervju. 

Bolagets regionchef, C.B., talade i telefon med C.D-K. den 30 maj 2002 angående en 

eventuell anställning och det beslutades att de skulle träffas dagen därpå. Någon exakt tid 

bestämdes inte. Tjänsten tillsattes dock före sammankomsten den 31 maj 2002 med A.L.B. 

när tjänsten tillsattes hade bolaget inte träffat C.D-K. och hade ingen kännedom om hennes 

religion eller att hon bar huvudduk. Tillsättningen grundade sig helt på att A.L.B. hade bättre 

meriter än C.D-K. då hon hade arbetat hos bolaget tidigare och hade tillgång till bil. 
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Det intygas även att C.B. sagt till C.D-K. att denna inte skulle kunna ha sina kläder på sig om 

hon skulle demonstrera varor. Bolaget har en klädpolicy som innebär att demonstratrisen skall 

bära bolagets tröja, förkläde och keps om inte uppdragsgivaren tillhandahåller särskilda 

kläder. Frågan om kläder kom upp vid mötet och det hade vid detta tillfälle varit naturligt att 

C.D-K. redovisade sin inställning till klädseln, vilket hon inte gjorde. 

Det är otvivelaktigt att det vid telefonkontakterna mellan C.B. och C.D-K. inte framkom att 

C.D-K. var muslim och bar huvudduk och att bolagets agerande innan det fick kännedom om 

C.D-K:s etniska tillhörighet inte kan utgöra etnisk diskriminering. 

Diskrimineringsombudsmannen och C.D-K. fick avslag. 

5.4.2.  Rättsfall AD 2009 nr 87 

En kommun sökte en placeringsassistent, en kvinna med makedoniskt ursprung har upplevt 

sig bli utsatt för etnisk diskriminering dels genom att hon inte fick anställningen, och dels 

genom påstådda trakasserier vid anställningsintervjun. 

 

DO har sammanfattningsvis gjort gällande följande. M.R. var mer kvalificerad för arbetet än 

den person som anställdes. Beslutet att inte anställa M.R. hade samband med hennes etniska 

härkomst och innebar att hon utsattes för diskriminering. Vid anställningsintervjun fick M.R. 

nedlåtande frågor om betydelsen av diverse ord. Frågorna var trakasserande och hade 

samband med hennes etniska tillhörighet. Agerandet har kränkt hennes värdighet. 

 

Kommunen har bestritt att M.R. utsatts för etnisk diskriminering och sammanfattningsvis 

gjort gällande följande. M.R. och den sökande som anställdes befann sig inte i en jämförbar 

situation, eftersom M.R. inte uppfyllde kraven på personlig lämplighet. Det har inte 

förekommit några trakasserier eller otrevligt bemötande från kommunens sida vid 

anställningsintervjun. M.R. har inte behandlats annorlunda än övriga sökande. 

 

Sammantaget finner Arbetardomstolen att DO inte har visat sådana omständigheter som ger 

anledning att anta att M.R. blivit diskriminerad vid intervjun. 

 

Arbetsdomstolens slutsats av det anförda blir att M.R. och A.T., som alltså fick arbetet, inte 

kan anses ha befunnit sig i en jämförbar situation. M.R. har därmed inte blivit utsatt för etnisk 

diskriminering genom anställningsbeslutet. 
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5.4.3.  AD 2007 nr 16 

En palestinsk man söker anställning som rektor i en kommun. Han blir kallad till 

anställningsintervju där han blev intervjuad av tre separata grupper, en grupp bestod av 

representanter för arbetsgivaren, den andra bestod av representanter för arbetstagarna och den 

tredje gruppen bestod av representanter för de fackliga organisationerna på arbetsplatsen där 

han fick en fråga med utgångspunkt i att han kom från ett muslimskt land. 

Jobbet annonserades ut och R.S hade sökt till arbetet och blev kallad till anställningsintervju 

hos kommunen. R.S blev representerad utav DO i domstolen. Kommunen blir anmäld på 

grund av att de vid anställningsintervjun brutit mot lagen om diskriminering i arbetslivet på 

grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eftersom de ställt frågor som 

har med R.S etnicitet och religion att göra.  

R.S har tidigare arbetat inom både den offentliga och den privata sektorn, och inom områden 

som tillexempel integration, sysselsättning, arbetsmarknadsutbildning och så vidare, R.S 

ansåg att han hade en lämplig bakgrund för arbetet som rektor och ansökte därför till jobbet.  

Vid intervjun med den fackliga representationsgruppen fick R.S frågan om vad han, som har 

muslimsk bakgrund, tycker om att så många kvinnor arbetar på enheten, och R.S svarade då 

att han ansåg att frågan var integritetskränkande och att han därför inte tänkte besvara den. 

Intervjuarna ställde sedan fråga med olika formuleringar flera gånger under intervjun för att få 

svar på den. R.S ansåg att frågorna vara kränkande på så sätt att han på grund av sin etnicitet 

och religion antogs ha en negativ kvinnosyn.  

Den person från den fackliga gruppen ansåg att frågan var relevant att ställa och inte borde ses 

som kränkande eftersom jobbet kräver att rektorn/enhetschefen delar kommunens kvinnosyn 

för att det inte ska uppkomma situationer där de kvinnliga anställda utsätts för olika angrepp 

och då inte får stöd av sin chef. Detta menar han har hänt tidigare och jobbet som utförs på 

arbetsplatsen kan vara, i vissa fall, hotfullt mot personalen. Därför anser den fackliga 

representanten att frågan inte ska ses som kränkande eftersom den är högst relevant för 

arbetet. Kommunen ansvarar inte heller för vilka frågor den fackliga representationen ställer, 

men anser heller inte att frågan är kränkande och att den är relevant för arbetet. 

Domstolen ansåg inte att kommunen hade ansvar för vad de olika representanterna från de 

olika grupperna frågade för frågor och därför avslås DO:s talan mot etnisk diskriminering.  
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5.4.4.  AD 2005 nr 98 

En man, M.D, med annan etnisk bakgrund, ursprungligen från Kosovo, ansökte om ett jobb 

som en viss kommun utannonserat. DO representerar M.D i frågan om han blivit utsatt för 

direkt eller indirekt etnisk diskriminering på grund av det språkkrav som kommunen 

tillämpade.  

I annonsen stod det att man utöver den relevanta examen ska ha erfarenheter inom det 

kommunala området, att man ska ha god samarbetsförmåga och god förmåga att uttrycka sig i 

tal och skrift med mera.  

M.D blev kallad till anställningsintervju men anställningen tillsattes med en annan sökande, 

då M.D frågade kommunen om orsaken till att han inte fick jobbet svarade de att orsaken var 

bland annat hans bristande kunskaper i svenska språket. M.D har sedan han kom till Sverige i 

början av 90-talet läst svenska på olika nivåer och fått betyget Mycket väl godkänd i svenska 

som andra språk. M.D  har efter det studerat vidare vid en viss högskola och examinerats i det 

specifika yrket.  

DO bekräftar att yrket M.D sökte kräver god förmåga att utrycka sig i tal och skrift. M.D 

menar att han under intervjuns gång inte fått det intrycket av att de hade svårt att förstå 

honom. Då M.D fick reda på att han inte blev tillsatt tjänsten skickade han ett e-mail till den 

dåvarande chefen och frågade varför han inte blev tillsatt och undrade ifall han kunde få reda 

på vilken utbildning och meriter den som blev anställd har. Som svar fick han att det var 

M.D:s bristande språk som gjorde att han inte fick tjänsten, eftersom tjänsten kräver att man 

behärskar det svenska språket väl då det innebär en användning utav bland annat juridiska och 

ofta svåra ord som ska vara både skriftligt och uttalsmässig korrekta.  

Anmälan ställs mot kommunen då de valt en annan person med likvärdiga meriter som M.D, 

DO anser även att M.D inte har dessa brister i språket som kommunen påpekar och att denna 

bedömning från kommunens sida är knuten till M.D:s etniska tillhörighet. DO anser även att 

kommunen gjort sig skyldig till att indirekt diskriminering genom att ställa högre krav på 

kunskaper i det svenska språket än vad som varit nödvändigt för yrket. Detta missgynnar då 

personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och med annat än svenska som modersmål.  

Kommunen berättar att M.D vid intervjun uppträde kortfattat, tystlåtet och blygsamt, att hans 

svar var osammanhängande och ibland med ofullständiga meningar, samt att intervjugruppen 

hade svårt att förstå vad han menade. De upplevde även att M.D hade svårt att förstå de frågor 
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som ställdes så att de fick formulera om frågorna vid flera tillfällen. De menar att man kan 

acceptera en viss accent vid uttal men inte en sådan brytning som gör att språket blir svårt att 

förstå och därför har kommunen inte gjort sig skyldig till direkt diskriminering. De menar 

även att de inte heller gjort sig skyldiga till indirekt diskriminering, då kravet att uttrycka sig i 

tal och skrift är sakligt motiverat, lämpligt och nödvändigt och inte missgynnar personer med 

viss etnisk tillhörighet.  

Arbetsdomstolen, AD, menar att DO inte har bevisat att M.D:s språkkunskaper var tillräckliga 

vid själva intervjutillfället och att intervjugruppen som representerade kommunen inte gjort 

sig skyldig till varken direkt eller indirekt diskriminering.  

5.4.5.  AD 2002 nr 128. 

En arbetsgivare som bedriver verksamhet med marknadsundersökningar genom 

telefonintervjuer avsåg att anställa mer personal. Ett telefonsamtal med en av de 

arbetssökande ledde till att rekryteringen av denne avbröts. Arbetsgivaren blir anmäld för 

etnisk diskriminering eftersom att telefonintervjun avbröts på grund av att arbetsgivaren ansåg 

att arbetssökande inte hade tillräckliga svenska språkkunskaper. Bolaget har gjort sig skyldig 

till direkt etnisk diskriminering genom att missgynna den arbetssökande och gjort så att hon 

gått miste om en anställning vid bolaget. Detta missgynnande hade samband med hennes 

etniska tillhörighet och bolaget har missbedömt hennes förmåga att tala svenska. Kriteriet att 

tala tydlig och korrekt svenska kan framstå som neutralt, men det innebär i praktiken att 

sökande med annan etnisk tillhörighet än svensk och med annat modersmål än svenska 

missgynnas i jämförelse med svenskar.  

En fällande dom gavs då AD ansåg att bolaget hade brutit mot lagen då dem tillämpade en 

bestämmelse som är diskriminerande mot personer med annan etnisk tillhörighet än svensk 

och ett annat modersmål än svensk. 

5.5.  Resultatsammanfattning 

Vi har med vår studie velat uppnå förståelse för hur upplevelser av etnisk diskriminering vid 

anställningsintervju som samtal kan se ut, men även vilka motiv som kan tänkas ligga bakom, 

såväl utifrån intervjuerna som i de beskrivna rättsfallen. Vi har tagit del av detaljerade 

beskrivelser av våra tre respondenters upplevelser av vad de anser vara möjliga motiv, då de 

hävdar sig ha blivit etniskt diskriminerade vid anställningsintervju, men vi har även tagit del 

av fem andra personers berättelser via rättsfall, där de också beskrivit vad som skett och vilka 

orsaker till den etniska diskrimineringen var.  
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Genom en av våra respondenter och ett av rättsfallen fick vi fram att ett upplevt motiv till 

etnisk diskriminering var slöja. Vid ett av fallen menade vår respondent att arbetsgivaren såg 

kvinnans slöja som ett hot. Hon jämförde den med ett vapen. Vid det andra fallet hävdades att 

kvinnan inte kunde få arbetet på grund av att hon hade slöja, på grund av att hon skulle vara 

företagets ansikte utåt för kunderna. Arbetsgivaren menade att detta inte var möjligt för en 

individ med slösa, eftersom man måste vara hel och ren och ha håret uppsatt.  

Slöjan ses i Sverige, trots att vi är ett mångkulturellt land, som avvikande och enligt DO är 

kvinnor med slöja en av de grupper som är mest utsatta för etnisk diskriminering.  

Ett annat upplevt motiv till etnisk diskriminering tycks vara utseendet överlag, dvs. att man 

ser ”annorlunda” ut. En av våra respondenter menar att han blev etniskt diskriminerad på 

grund av att han är mörkare än resten av de som sökte det arbetet. Att han sågs som en 

”svartskalle”, och att arbetsgivaren trodde att han var muslim eftersom han var mörk och hade 

ett annorlunda namn. Även vår tredje respondent upplevde sig bli etniskt diskriminerad på 

grund av hans utseende, för att han ”såg kriminell ut”, vilket är förknippat med hans ursprung. 

I ett av rättsfallen där en kvinna med makedoniskt ursprung anser sig ha blivit etniskt 

diskriminerad på grund av hennes utseende, eftersom hon inte fått en anställning där hon sägs 

ha varit mer kvalificerad än den personen som fick arbetet. Hon upplevde sig bli etniskt 

diskriminerad utifrån vissa kommentarer från rekryteraren, som påpekade hennes etnicitet och 

det faktum att hon inte fick arbetet trots hennes kvalifikationer. Utifrån ett av rättsfallen har vi 

fått ta del av en man som upplevt sig bli etniskt diskriminerad på grund av att han inte ansågs 

ha tillräckligt god svenska för yrket, trots att han vid flera olika tester och tillfällen haft 

utmärkta resultat. I ett annat rättsfall har vi fått ta del av en mans upplevelse vid en 

anställningsintervju där han fick frågor som rörde hans religion och etnicitet. Han fick bland 

annat frågor om sin kvinnosyn, eftersom han ursprungligen är palestinsk och de har en 

annorlunda syn på kvinnor.  

   Vid våra intervjuer med respondenterna fick vi intrycket att samtliga överlag tyckte att 

arbetsgivarna såg ner på dem på grund av att de avvek från den svenska normen, de ställde 

frågor och formulerade meningar på så sätt att de främst betonade respondenternas etnicitet 

och religion.  

Vi intervjuade en arbetsgivare från privat respektive offentlig sektor och såg inga större 

skillnader i hur de går tillväga, de använder sig av olika former för att anställa personal. Det 

privata företaget vi intervjuade använde sig av Arbetsförmedlingen eller anställdas kontakter. 



51 
 

Själva urvalsprocessen är i princip densamma hos båda företagen, de utgår från meriter och 

olika personliga egenskaper som de söker hos en anställd och kallar sedan de som passar 

denna beskrivning till en anställningsintervju. Ingen av dessa arbetsgivare har som sagt någon 

erfarenhet av etnisk diskriminering vid anställningsintervju, varken på denna arbetsplats eller 

vid tidigare arbetsplatser. 
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6.  Socialpsykologisk analys och tolkning 

Utifrån vår socialpsykologiska frågeställning har vi intervjuat respondenter som har upplevt 

sig bli etniskt diskriminerade vid sin anställningsintervju. Vi har tagit del av deras berättelser 

och fått fram de motiv som respondenterna menade låg till grund bakom den upplevda etniska 

diskrimineringen. Som intervjuerna med arbetsgivarna visar, är det viktigt att betona att det 

finns arbetsgivare som inte gör sig skyldiga till etnisk diskriminering och att det finns 

invandrare som integreras på arbetsmarknaden. Trots detta anser vi ändå att det är viktigt att 

belysa fall där det finns anledning, att på basis av personernas egna upplevelser, misstänka att 

etnisk diskriminering kan ha förekommit.  

Vi kommer till en början att analysera materialet utifrån Von Wrights teori om ”vad” eller 

”vem” och även utifrån andra teorier, som berör kultur, normer/avvikelse och emotioner. Vi 

avser att jämföra våra svar med den tidigare forskning som vi har tagit del av, eftersom de 

bidragande motiven till den upplevda etniska diskrimineringen är av liknande karaktär. 

Exempelvis i Catarina Lundqvists studie ”Möjligheternas horisont – etnicitet, utbildning och 

arbete i ungas berättelser om karriärer” förklaras att namn, hudfärg, språk och ”kultur” ligger 

till grund för sådan sortering och kategorisering som diskriminering bygger på. 

6.1.  Vad eller vem 

Att ses som ett vem är viktigt för varje person då man på så sätt blir sedd för den man 

verkligen är. Att ses som ett vad innebär att man ser på en person utifrån hans eller hennes 

yttre egenskaper, såsom exempelvis utseende, klädstil, hudfärg, religion, etnicitet och dylikt. 

På basis av denna teori anser vi att man vid etnisk diskriminering blir sedd som ett vad, man 

blir dömd utifrån bland annat ens hudfärg, religion eller etnicitet. Våra respondenter upplevde 

sig bli etniskt diskriminerade i samband med sin anställningsintervju. En rimlig tolkning med 

utgångspunkt i denna teori är att de har blivit sedda som ett vad, på grund av deras respektive 

yttre attribut. Ses man som ett vad så spelar det ingen roll vilka egenskaper och vilken 

kompetens man har som individ inför ett specifikt arbete, utan det är de ytliga egenskaperna 

som är av vikt. Det framstår som troligt att våra respondenter inte fick en genuin chans av 

arbetsgivarna under anställningsintervjuerna. Detta menar vi kan stödjas med hänvisning till 

Catarina Lundqvist studie ”Möjligheternas horisont – etnicitet, utbildning och arbete i ungas 

berättelser om karriärer” från 2010, där hon visar att det är sådana egenskaper som blir grund 

för en sådan sortering och kategorisering som diskriminering bygger på.  
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Utifrån denna teori tolkar vi detta som att när vissa arbetsgivare ser en arbetssökande som 

faller utanför den svenska normen, så kan de tendera att döma individen därefter. Eftersom 

våra respondenters berättelser baseras på deras upplevelse av att ha blivit etniskt 

diskriminerade så är det rimligt att med Von Wright göra tolkningen att de har upplevt sig bli 

behandlade som ett vad. En rimlig tolkning kan vara att arbetsgivare ibland baserar sina 

uppfattningar på mer ytliga egenskaper, exempelvis som språk, utseende eller namn – istället 

för att se till individens kompetens. Istället för att värdera en individs kompetens så tror vi att 

det ibland händer att arbetsgivare baserar sina uppfattningar på mer ytliga egenskaper, 

exempelvis som språk, utseende eller namn.  

Genom våra respondenter har vi fått fram vissa faktorer som visar att de upplever sig ha blivit 

dömda utifrån sina yttre egenskaper, istället för inre, som tillexempel bärande av slöja. Detta 

betyder att respondenten i detta fall upplevde sig bli etniskt diskriminerad på grund av ett 

plagg. Det är ett exempel på en yttre egenskap, att man ser en person som ett vad på grund av 

att hon bär en slöja. Det visar alltså inte personens inre egenskaper, till exempel vad hon är 

bra på, vad hon har för kunskaper kring det specifika yrket som hon hade sökt till, och så 

vidare. Ett annat exempel som vi fick från våra respondenter är hur mörk en person är, att man 

blir sedd som ett vad på grund av att man inte är lika ljus som normen är att man ska vara i 

Sverige. Lovisa Hedlund och Sara Simone menar dock i sin studie, ”En studie om hur 

stereotyper påverkar hur bemanningsföretag selekterar i samband med rekrytering” från 

2007, att detta kan vara omedvetet, då värderingar styrs och manövreras av vårt omedvetna. 

Vidare menar dem att rekryterarens tidigare erfarenheter styr deras handlande i rekryteringen, 

vilket innebär att det som känns främmande och som man inte har kunskap om ofta väljs bort. 

Den tolkning som vi gör på basis av Von Wright och denna tidigare forskning är att om man 

inte ser ut på ett visst sätt, talar på ett visst sätt och framställer sig själv på ett visst sätt som 

ligger nära den svenska normen, så finns det en risk att en arbetsgivare medvetet eller 

omedvetet kan välja bort en individ.  

Av Dan-Olof Rooths och Magnus Carlssons fältexperiment från 2007
86

 ser vi att andra 

exempel utöver dessa vi nämnt, kan vara namn. Detta påvisades i deras studie genom att man 

vid urval valde bort de ansökningar med arabiskt klingande namn, även om de hade exakt 

samma kompetens och erfarenhet som de ansökningarna med typiskt svenska namn. Denna 
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studie styrker de upplevelser av etnisk diskriminering som våra respondenter menar att de har 

upplevt, men även att teorin om att ses som ett vad kan appliceras på detta fenomen, då det är 

de yttre attributen som spelar roll. Ytterligare exempel på när yttre attribut har betydelser kan 

ses vid situationer där man ser och dömer personer utifrån deras religion eller etniska 

bakgrund. Det handlar då om att arbetsgivare väljer bort arbetssökande för att de tror på en 

viss religion eller kommer från ett visst land och antas vara på ett visst sätt, tänka på ett visst 

sätt som inte överensstämmer med det som är vanligt och norm i Sverige. Vidare nämns det i 

denna studie att bristande kunskaper i svenska kan vara ett motiv till etnisk diskriminering, 

vilket vi tror kan ha haft del i den etniska diskriminering som en av våra respondenter 

upplevde, eftersom han inte talade helt flytande svenska. Vi menar att denna studie stärker 

den tolkning vi gör med utgångspunkt i Von Wrights teori att våra respondenter har blivit 

behandlade som ett vad. Under vår intervju med DO förklarade han att språket inom vissa 

yrken inte behöver spela så stor roll, då man i vissa yrken inte behöver tala så mycket. Men 

ansöker man exempelvis arbete som försäljare så spelar språket större roll.  

I vårt material finns det ett flertal exempel på att den arbetssökande upplevt att arbetsgivarna  

bedömt dem på grund av sådana yttre attribut som utseende, klädstil, hudfärg, religion och 

etnicitet. Med utgångspunkt i Von Wrights teori menar vi att det går att bättre förstå varför 

våra respondenter upplever sig ha blivit utsatta för etnisk diskriminering. I den utsträckning 

som arbetsgivarna verkligen har bedömt våra respondenter på grund av sådana ytliga 

egenskaper, så är det rimligt att tro att de har blivit sedda som ett Vad istället för ett Vem.  

Om situationerna ska tolkas ur våra respondenter, som har upplevt sig bli etniskt 

diskriminerade, synsätt, så har arbetsgivarna inte betonat ifall personen ifråga besitter de 

kunskaper och kvalifikationer som krävs för arbetet, utan de har värderat respondenternas 

yttre egenskaper. Arbetsgivarna har utifrån ett punktuellt perspektiv sett respondenterna som 

ett Vad. Frantz Fanon beskriver det som att ”oavsett vart han reser, kommer negern att 

behandlas som neger.”
87

 

6.2.  Kultur och normer 

Som Eriksen förklarar genererar man inom många kulturer och samhällsgrupper ofta en 

värme inne i den specifika grupp och kyla, medvetet eller omedvetet, utåt mot de personer 

som inte är med i gruppen.
88

 Med utgångspunkt i denna teori är det rimligt att tro att det även 

kan ske på exempelvis ett företag där arbetsgivaren genererar värme inåt mot de som redan 

                                                           
87

 Hylland Eriksen (2004): Sid. 55. 
88

 Hylland Eriksen (2004): Sid. 9-10. 



55 
 

arbetar där, och kyla utåt mot de som vill komma in – speciellt om det är personer som 

avviker från den redan etablerade normen och kulturen på arbetsplatsen. En av våra 

respondenter fick en motivering till varför han inte fick tjänsten han sökte, den löd som så, att 

han inte passade in i den arbetsgruppen. Med utgångspunkt i Eriksens teori går det att hävda 

att invandrare kan ses som avvikande och att vissa arbetsgivare tror sig veta, innan de ens lärt 

känna personen, att denne inte passar in. Eftersom vi inte fick några intervjuer med 

arbetsgivare som hade diskriminerat någon av etniska skäl, kan vi heller inte veta exakt hur 

deras upplevelse av fenomenet ser ut. Men med hjälp av Thylefors kan en rimlig tolkning vara 

att arbetsgivarnas tidigare livserfarenheter kan ha att göra med hur man väljer att behandla en 

viss typ av människor, därför att dessa har format en karaktär eller en inre värld av tankar, 

känslor, värderingar och föreställningar. Vidare kan det vara så att arbetsgivarna som har 

diskriminerat någon etniskt lever efter och står för värderingar som är gammalmodiga, vilket 

Thylefors kallar för anakronismer. 

Den tolkning som vi gör av detta fenomen med utgångspunkt i Erikssons teori, är att vissa 

arbetsgivare kan medverka till att generera en kyla utåt mot de som ses som ett hot och är 

främmande för företaget. Det vill säga i allmänhet mot andra personer som inte är anställda, 

och kanske i ännu högre grad mot personer med invandrarbakgrund, samtidigt som de 

genererar värme mot de personer som redan deltar i gemenskapen för att stärka 

sammanhållningen. Med hjälp av Erikssons teori går det att bättre förstå varför våra 

respondenter upplever sig ha blivit utsatta för etnisk diskriminering. Som personer med 

invandrarbakgrund är det möjligt att de inte fått en genuin chans att komma in på 

arbetsplatsen, därför att deras kultur ligger längre ifrån arbetsgivarens än en person med 

svenskt ursprung. 

Utifrån Eriksens teori kan en rimlig tolkning vara att eftersom våra respondenter inte har 

etnisk svensk bakgrund ses dem som annorlunda och då blir det lätt för vissa arbetsgivare att 

välja en annan som är bekant, en arbetssökande med etnisk svensk bakgrund. En av 

anledningarna kan vara att en invandrares kultur ligger längre ifrån en arbetsgivare än en 

person med svensk kultur. Eftersom media ofta framhäver en negativ bild av invandrare, 

speciellt muslimer eller personer som man tror är muslimer, kan det bli en bidragande orsak 

till varför man ser annorlunda på personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Rooth och 
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Carlsson
89

 kom i sin studie fram till att det ofta är då rekryterarna är män som etnisk 

diskriminering sker, i denna studie handlade det om namnen, det var det enda som skiljde 

ansökningarna åt.  

Utifrån våra intervjuer med våra respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade 

så kan vi genom Eriksen dra en parallell där han menar att alla människor är lika på en nivå – 

men på en annan nivå är de olika på grund av kulturskillnader. Kulturskillnaderna kan vara en 

möjlig orsak till varför våra respondenter upplevde sig bli etniskt diskriminerade. Utifrån 

denna teori kan en rimlig tolkning vara att våra respondenter inte upplevde att arbetsgivarna 

såg någon likhet mellan dem. Det är rimligt att tro att detta kan förklara varför de upplevde 

sig bli etniskt diskriminerade. Vi menar att denna tolkning också stödjas av Rooth och 

Carlssons studie.   

De respondenter som vi har intervjuat menar själva att de har anpassat sig till den svenska 

kulturen, och att de samtidigt har hållit fast vid sin egen kultur. De menade att de på så sätt 

skapat en balans mellan de olika kulturerna, vilket de anser sig ha rätt till i ett demokratiskt 

land där man har rätt att leva med vilken religion man vill, och leva efter den kultur som 

passar en själv. Bara för att man ser en beslöjad kvinna i det svenska samhället betyder detta 

inte att hon inte är anpassad till den svenska kulturen, hon har bara valt att hålla fast vid en del 

av sin egen kultur och religion. På så sätt kan man märka en ifrågasättande attityd från 

arbetsgivarens sida då de ställer opassande frågor till personer med annan etnisk bakgrund än 

svensk, som vi kan se i vårt material, men inte ifrågasätter personer med svensk bakgrund på 

samma sätt därför att dem inte ses som främmande. Ser man en person som ser svensk ut 

utgår man ofta från att denne tillhör samma kultur och religion samt delar samma normer som 

en själv, och därför ställer man inga frågor om kultur, religion eller värderingar. Även om det 

kanske handlade om ren nyfikenhet från arbetsgivarnas sida så har våra respondenter upplevt 

de frågor som de fick som mycket opassande vid en anställningsintervju, och detta tror vi kan 

vara en grund till varför de upplevde sig bli etniskt diskriminerade.  

Enligt våra respondenter var bemötandet vid anställningsintervjuerna inte bra, utifrån deras 

egna upplevelser. De upplever sig ha blivit dömda utifrån hur dem ser ut och inte den 

kompetens som de innehar för arbetet. Då arbetsgivarna ställer frågor som inte har med arbete 

                                                           
89

 http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf. Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 

2007, årgång: 35-3. Hämtad: 2012-12-24 

 

http://nationalekonomi.se/filer/pdf/35-3-mcdor.pdf


57 
 

att göra, utan personliga frågor om ens kultur, är det möjligt att tolka det som antingen en 

nyfikenhet inför det okända och ett försök till att förstå den främmande kulturen mer, eller för 

att få vissa fördomar bekräftade. Sådana frågor ansågs som opassande av de arbetssökande, 

och kan riskera att leda till att de upplever sig etniskt diskriminerade – för de upplever att 

arbetsgivaren ser mer på kulturen - sådana egenskaper som ras, etnicitet och religion - än på 

kompetensen. Även detta kan återfinnas i Rooth och Carlssons studie där de visar att namnen 

hos vissa arbetsgivare ibland kan vara viktigare än kompetensen för en anställning. Även en 

av våra respondenter berättade ett fall han känner till där ett byte av namn, till ett mer 

svenskklingande, ändrade personens förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. 

6.3.  Avvikelser 

Utifrån Thylefors beskrivning av att det på en arbetsplats redan finns en etablerad norm, där 

de som anses avvika från denna ses som obekanta, är det rimligt att tro att arbetsgivarna 

gjorde egna tolkningar av våra respondenter - som de inte hade någon större fakta om. En 

punkt som våra respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade var överens om 

var att kulturen påverkar deras personlighet. De menar att sättet de framställde sig själva var 

en effekt av deras kultur. Våra respondenter ansåg inte detta som något negativt, de tycker 

tvärtom att det är en positiv sak, då de vill behålla sin kultur samtidigt som de har tagit del av 

den svenska kulturen. Respondenterna upplevde att det var deras utseende som arbetsgivarna 

gick efter, och att det hade blivit en stor skillnad ifall man bytte sitt namn till ett mer 

svenskklingande. Vi anser att Thylefors ger en rimlig förklaring till detta genom sin teori om 

att tidigare livserfarenheter har format en karaktär eller en inre värld av tankar, känslor, 

värderingar och föreställningar, och att man utifrån dessa vet hur man ska se på och behandla 

andra individer. Vidare menar Eriksen att religiös tillhörighet eller brist på dylikt kommer 

vara avgörande för andras spontana synpunkter på vilken slags människa man är, vilket 

respondenterna menar att de upplevde sig bli dömda efter. Vi menar att detta styrks av Rooth 

och Carlssons fältexperiment
90

 där de visar att individer med svenska namn har fördel vid 

ansökning till arbete, och de kom fram till att ansökande med typiskt svenska namn har femtio 

procents högre sannolikhet att kallas till intervju jämfört med ansökande med typiskt arabiska 

namn. Vi menar att detta blir ett kompletterande stöd för att personer med annan etnisk 

bakgrund än svensk har det svårare att etablera sig in i samhället, på grund av deras namn. En 
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rimlig tolkning kan vara att en viktig faktor i varför det blev just som det blev kan bero på att 

forskarna valde att använda sig av typiska arabiskt klingande namn, och araber kopplas ofta 

till religionen Islam, som många delar av världen idag kopplar till något negativt. Även här 

visar Lundqvists studie, att namn, hudfärg, språk och ”kultur” blir grund för en sådan 

sortering och kategorisering som diskriminering bygger på. Utifrån denna studie drar vi en 

parallell till Scheffs teori om hänsynsemotionssystemet, där det skapas en social kontroll som 

talar om för oss, utifrån samhället, hur vi bör bete oss och bestämmer när en viss emotion ska 

väckas. Med hjälp av denna teori tolkar vi vår empiri som att arbetsgivarna agerar utifrån det 

svenska samhället och dess normer, vilket kan leda till att personer med utländsk härkomst 

ibland kan uppleva sig bli etniskt diskriminerade, vare sig det är medvetet eller omedvetet 

från arbetsgivarnas sida. 

Respondenterna upplevde att de blev dömda efter deras utseende. Respondent 1 på grund av 

hennes slöja, respondent 2 på grund av att han har svart hår samt ser utländsk ut och 

respondent 3 för han upplevde sig bli behandlad som en kriminell och terrorist som var 

kopplat till hans etnicitet. Vi menar att detta material styrks av Dan-Olof Rooth studie ”Etnisk 

diskriminering och ”Sverige-specifik” kunskap” från 2001, där han visar att det var på grund 

av utseendet som de, han studerade, blev etniskt diskriminerade. De kulturer som våra 

respondenter innehar är annorlunda än den svenska, och ofta har inte arbetsgivarna den 

kunskap eller erfarenhet av dem. I och med detta är det rimligt att tro att de kan väljas bort till 

förmån mot personer som har en liknande kultur som arbetsgivarna själva. Med utgångspunkt 

i Thylefors teori är det rimligt att tro att arbetsgivarna uteslöt respondenterna för att de ansågs 

utgöra ett ”hot” mot den specifika gruppen på deras arbetsplatser. Dock så har de arbetsgivare 

som vi intervjuat haft en annan inställning, vilket var att de var väldigt öppna mot alla sorters 

individer och värderade kompetens för arbetet istället för kultur. Detta är viktigt att betona, 

eftersom det visar att det finns arbetsgivare som inte diskriminerar etniskt, och att många 

invandrare integreras på den svenska arbetsmarknaden. Det är rimligt att tro att en orsak 

bakom detta kan vara att det redan fanns många invandrare som arbetade på dessa 

arbetsplatser, och på så vis har arbetsgivarna utökat sin erfarenhet och kunskap om olika 

kulturer – och därigenom inte diskriminerar någon etniskt. Thylefors beskriver det som att ju 

homogenare en grupp är till sin sammansättning, desto större risk finns det för att en ny 

medlem kan te sig annorlunda och hotande.
91

 En rimlig tolkning kan vara att det är tvärtom då 

det är en mer heterogen grupp, vilket innebär att det är en större blandning av individer i en 
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heterogen grupp och även att det finns en mer öppenhet mot personer som är av utländsk 

härkomst i sådana grupper. 

Utöver dessa motiv som våra respondenter påpekat tror vi att det finns fler motiv bakom 

etnisk diskriminering, vi har fått en mikrobild på hur det kan se ut på arbetsmarknaden, men 

för att kunna utveckla det till en makronivå hade vi behövt fler intervjuer med arbetssökande 

som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade, samt med arbetsgivare som har diskriminerat 

etniskt. 

Ingela Thylefors beskriver detta som normavvikelser, då invandrare avviker från den svenska 

normen. Människor bildar sig uppfattningar om hur invandrare är exempelvis genom vad de 

har hört, och på så sätt sätts en stämpel på att alla invandrare är likadana. Resultatet pekar på 

att våra respondenter, både arbetsgivarna och arbetssökande tror att media har stor påverkan i 

synen på invandrare.  

6.4.  Emotioner 

Att inte få ett jobb som man vet att man är kompetent för kan av naturliga skäl utlösa 

besvikelse, som i sin tur kan ge upphov till ilska och kanske även skam. Det är rimligt att tro 

att ifall man känner sig nekad ett arbete på grund av sina yttre attribut, som exempelvis 

etnicitet, religion och kläder, är det möjligt att det kan ge större upphov till att känna ilska. 

Scheff menar att man känner skam då de sociala banden hotas, vilket kan ses då en 

arbetssökande upplever sig bli etniskt diskriminerad i samtalet med en arbetsgivare. Även 

detta kan förklaras med hjälp av Hedlund och Simones studie,
92

 där de visar att det är 

rekryterarnas tidigare erfarenheter som styr deras handlande i rekryteringen. 

    Det material som vi har samlat in visar att samtliga arbetssökande upplever sig ha blivit 

etniskt diskriminerade vid anställningsintervju på olika sätt. Eftersom vi bara hade tre stycken 

respondenter som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade så är det svårt att generalisera 

resultatet att gälla andra som också har upplevt sig bli etniskt diskriminerade. De emotioner 

som uppstår hos en själv är individuella och beror på en del olika faktorer, exempelvis hur 

man är som person eller hur man blivit uppfostrad. De olika emotioner som uppstod hos våra 

respondenter som upplevde sig bli etniskt diskriminerade var; känslosam, jätteledsen, 

besviken och arg hos respondent 1, respondent 2 kände sig arg och respondent 3 upplevde 

emotioner i form av besvikelse, hopplöshet och ilska. 
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Scheff
93

 menar att det är vanligt att skam förnekas i det vuxna språket idag. Med 

utgångspunkt i detta kan en rimlig tolkning vara våra respondenter bär på en skam som dem 

inte har erkänt, varken för sig själva eller för oss vid intervjutillfällena. Detta kan vara något 

som omedvetet tynger ner dem. Vidare menar Scheff att identifieringen med andra blir 

svårare då man ignorerar skam. Ifall våra respondenter har ignorerat denna emotion är det 

rimligt att tro att det resultera i problem för deras relationer i fortsatta interaktioner, då de kan 

komma att agera annorlunda, såsom att vara på sin vakt, vara defensiv eller förlora tilliten till 

andra individer.  

Scheff menar vidare att icke erkänd skam är kopplat till ilska, som två av våra respondenter 

kände, vilket kan vara möjlig förklaring till att det kan vara ett substitut till emotionen skam. 

Detta styrks vidare av Eriksen, då han menar att det är de moderna samhällena som skapar 

entydiga gränser mellan grupper och folk. Upplever man sig bli etniskt diskriminerad tror vi 

att det inte är så lätt för de som blivit utsatta att erkänna att de känner skam över händelsen. 

Det är även rimligt att tro att den trygghet och tillhörighet som finns hos den generaliserade 

andre, inte påträffas hos personer som beter sig konstigt. Denna känsla kan även vara 

ömsesidig – både arbetsgivarna och arbetssökande kan uppleva att de inte känner någon 

trygghet eller tillhörighet då den andre personen beter sig konstigt. Vi menar att detta kan ses 

hos arbetssökande då denne avviker från den svenska normen, och arbetsgivarna eftersom de 

tittar på många andra faktorer som inte har stor betydelse för arbetet. 

En rimlig slutsats kan vara att samtliga respondenter till större delen upplevde negativa 

emotioner efter den upplevda etniska diskrimineringen, och har fortfarande starka kopplingar 

till just den specifika händelsen. Eftersom vi ville få respondenternas egna beskrivningar av 

vad de upplever vara etnisk diskriminering, tycker vi även att det är viktigt att emotionerna 

belyses, eftersom varje händelse medför olika emotioner hos oss människor. Vi tror att det i 

just specifika tillfällen som dessa; då man upplever sig bli etniskt diskriminerad, eller ses som 

en sämre människa på grund av sitt utseende, eller är född i ett annat land, är extra viktigt att 

belysa emotionerna. Genom att ta del av de upplevda emotionerna anser vi att vi kunnat 

skaffa en bättre bild över hur de upplevde situationen. 
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7.  Sammanfattande slutsats 

Genom vår socialpsykologiska studie om etnisk diskriminering mellan arbetsgivare och 

arbetstagare vid anställningsintervju fick vi fram resultatet att de upplevda bakomliggande 

motiven kan vara mycket varierande. Upplevelserna av etnisk diskriminering kan variera. 

Beroende på vart man ursprungligen är ifrån och hur man ser ut så kan etnisk diskriminering 

upplevas på olika sätt. Våra respondenter upplevde sammanfattningsvis att de blev etnisk 

diskriminerade på grund av att de bär slöja, har mörk hy och ser kriminella ut i andras ögon. 

Med utgångspunkt i vårt syfte, som var att öka förståelsen för upplevelsen av etnisk 

diskriminering vid anställningsintervju, och de eventuella motiv de utsatta tror ha funnits 

bakom diskrimineringen, anser vi att vi har fått en bredare förståelse av hur etnisk 

diskriminering kan upplevas av olika individer. De motiv som våra respondenter, som har 

upplevt sig bli etniskt diskriminerade, menade låg till grund för diskrimineringen tror vi kan 

variera från fall till fall. 

Våra respondenters upplevelser av etnisk diskriminering var nästan identiska av den 

anledningen att de alla upplevde sig bli etniskt diskriminerade på grund av deras utseende, 

och därigenom även deras etniska, och i vissa fall även religiösa tillhörighet. Med 

utgångspunkt i Von Wright har vi fått en bättre förståelse av deras upplevelser av att ha blivit 

bedömda på basis av deras yttre attribut. Genom att tillämpa teorin kring ”vad” eller ”vem” 

har vi fått en bredare inblick i hur man kan tolka etnisk diskriminering ur olika perspektiv. De 

motiv som våra respondenter upplevde utlöste den etniska diskrimineringen var slöja, mörkt 

hår och farligt utseende, vi tolkar detta som att våra respondenter punktuellt blev behandlade 

som ett ”vad”, då dem upplevde att dem blev sedda utifrån yttre attribut istället för inre 

egenskaper. Vi fann även stöd i Lundqvists
94

 studie där hon menar att detta är vissa av de 

egenskaper som blir grund för en sådan sortering och kategorisering som diskriminering 

bygger på. Mot bakgrund av detta fick vi en ökad förståelse för våra respondenters enskilda 

upplevelser av etnisk diskriminering. 

I vår analys har vi visat att det förekommer att arbetsgivarna utesluter främmande kulturer och 

religioner till förmån för den svenska kulturen och kanske även den kristna religionen, så att 

det genereras en värme inne i den redan etablerade gruppen på arbetsplatsen, och kyla utåt 

mot dem som försöker komma in. Genom att ta del av Eriksens teori kring hur kyla kan visas 

utåt mot de personer som är utanför en specifik grupp, fick vi en bredare insyn i hur det kan 
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komma sig att arbetsgivare kan välja bort vissa personer, till förmån för andra. Denna kyla är 

mycket starkare mot personer som ses som avvikande mot den svenska normen, vilket 

omfattar invandrare. En rimlig förklaring kan även vara, som Thylefors
95

 menar, att 

arbetsgivarnas tidigare livserfarenheter kan ha att göra med hur man väljer att behandla en 

viss typ av människor, därför att dessa har format en karaktär eller en inre värld av tankar, 

känslor, värderingar och föreställningar. Vi fick även stöd av Hedlund och Simone,
96

 där även 

dem menar att det är rekryterarnas tidigare erfarenheter som styr deras handlande i 

rekryteringen.  

   Det är inte alla arbetsgivare som har en modern förståelse av Sverige som ett multikulturellt 

samhälle. En bidragande effekt till etnisk diskriminering kan vara att man har läst eller hört 

negativa saker om en viss religion och utifrån detta dra alla inom denna religion över en kam. 

Det är utifrån ens egen utgångspunkt som man bildar sig förutfattade meningar om andra, och 

för att kunna verifiera eller falsifiera denna uppfattning krävs det att man talar med en annan 

människa för att se hur den är som person samt vad denne är kapabel till. Många antar att 

eftersom man tillhör en viss religion eller kommer från ett annat land så är man som alla andra 

inom samma religion eller samma land, man tar inte hänsyn till personen i fråga och dennes 

personliga egenskaper, vad det är som gör just den personen unik. 

Emotionerna som våra respondenter hävdar uppstod vid den uppleda etniska diskrimineringen 

varierade, vilket beror på hur man är som enskild individ samt vilken inställning man har. 

Med vår studie ville vi se vilka emotioner som uppstod vid etnisk diskriminering, och de 

känslor som våra respondenter upplevde var negativa, vissa var arga andra ledsna och 

besvikna. Med utgångspunkt i Scheff fick vi en bredare förståelse för att etnisk diskriminering 

är ett fenomen som kan ge upphov till emotioner såsom skam, men att dessa kan vara svårare 

att erkänna. En rimlig förklaring kan vara att det har uppkommit emotioner som inte blivit 

erkända av våra respondenter, som skam. 

Av utredaren från DO fick vi reda på att den statliga sektorn diskriminerar mer än den privata, 

eftersom den ses som en sluten cirkel, vilket innebär att det är väldig svårt för folk som inte 

tidigare arbetat inom den statliga sektorn att komma in. Det innebär att det finns svårigheter 

även för personer med etniskt svensk bakgrund, men utredaren betonade att det är ännu 

svårare för personer med annan etnisk bakgrund då det är en mindre chans att de tidigare 
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arbetat inom den statliga sektorn. Utifrån våra intervjuer med arbetsgivarna såg vi inte denna 

skillnad. Båda anser att de inte söker efter religiös tillhörighet, utan hur man är som person 

och vilka egenskaper man innehar. De talade väl om invandrarna som fanns på deras 

arbetsplatser och de hävdade att de försöker motverka etnisk diskriminering genom att se efter 

kompetens istället för etnisk bakgrund. 
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8.  Reflektioner  

Genom vår studie har vi fått en inblick i hur det kan se ut på arbetsmarknaden, gällande etnisk 

diskriminering. På grund av att fenomenet kan definieras och upplevas på olika sätt, var det 

viktigt för oss att göra en egen definition av problemet och belysa att våra respondenters 

upplevelser av etnisk diskriminering var giltiga för dem – och att vi accepterade deras 

berättelser som korrekta. Eftersom det finns radikala skillnader i olika individers perception 

av olika situationer var det av vikt för oss att belysa vår definition av situationen. 

I vår studie fann vi liknelser med vad vi läst i andra studier kring etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden, där det visade sig att motiven som låg till grund för etnisk diskriminering 

var liknande, vi menar därför att giltigheten i vår studie är tillräckligt stark bland annat då vi 

har tagit del av såväl de intervjuade personernas språkliga utsagor, och förklaringar, samt de 

emotioner som de upplevde vid anställningsintervjun. Vi anser att etnisk diskriminering inte 

alltid är något som man kan bevisa stämmer eller inte, i någon objektiv bemärkelse, utan det 

är ifall man själv upplever sig ha blivit etniskt diskriminerad som är väsentligt. Våra 

intervjuer utfördes ur ett lyssnande perspektiv, där vi accepterade våra respondenters 

versioner och upplevelser av etnisk diskriminering som legitima. Vi fann det mycket viktigt 

att belysa detta fenomen ur deras synvinkel därför att all form av diskriminering är ett 

problem i dagens samhälle. Som vi nämnt innan valde vi att se deras upplevelser som legitima 

men vi hade även i åtanke att samma interaktion kan ha setts ur ett annat perspektiv från 

arbetsgivarens sida.  

I begynnelsen av studien trodde vi inte att det skulle vara så svårt i att få tag på respondenter, 

speciellt personer som ansåg sig ha blivit etniskt diskriminerade. Vi trodde att de personer 

som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade skulle vilja belysa problemet och vara villiga 

att ställa upp. Detta stämde till viss del, då vissa påpekade att de tyckte att det är bra att vi tog 

upp ämnet, medan andra inte alls visade något intresse. Vi anade redan i början att vi skulle ha 

svårigheter med att få arbetsgivare som har blivit anmälda för etnisk diskriminering att ställa 

upp på en intervju trots att de skulle vara anonyma, men vi hoppades ändå på att någon skulle 

vara villig att ställa upp. När vi inte fick någon respons från de arbetsgivare som hade blivit 

anmälda för etnisk diskriminering, valde vi därför att intervjua arbetsgivare som inte blivit 

anmälda för etnisk diskriminering då. Eftersom vi fått viss information om arbetsgivare inom 

den offentliga samt den privata sektorn vad gäller etnisk diskriminering, ifrån vår 

nyckelinformant, ville vi se ifall det stämde överens med vad vi fick fram. Detta tycker vi kan 

ses som både positivt och negativt på så sätt att vi tyvärr inte kunde intervjua arbetsgivare 
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som har diskriminerat någon för sin etnicitet, men å andra sidan fick vi ett perspektiv som 

visar att det finns arbetsgivare som inte diskriminerar någon för sin etnicitet.  

Vid förberedelsen inför intervjuerna var det svårt att veta hur vi skulle ställa frågorna för att få 

ut just den informationen vi ville få, därför valde vi att ha semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer och följa en intervjuguide med teman. På så sätt hade vi inte färdiga frågor, men det 

fanns möjlighet för oss att kunna ställa följdfrågor och ha den friheten att formulera frågorna 

på bästa sätt anpassat till situationen. Många av frågorna blev likadana vid intervjutillfällena 

då vi inte såg hur vi kunde ställa en konkret fråga på flera olika sätt, men vi tycker ändå att vi 

fick ut det vi behövde ur intervjuerna. Något som vi hade kunnat göra annorlunda är att ha ett 

bredare underlag med intervjuer från personer som har upplevt sig bli etniskt diskriminerade, 

tyvärr så hade vi svårigheter med att få kontakt med sådana individer. Genom att intervjua fler 

personer som både har upplevt sig bli etniskt diskriminerade och de som har anklagats för att 

ha diskriminerat någon etniskt, så hade vi kunnat få fler perspektiv på samma fenomen. Då 

hade vi fått ta del av båda parter, och därigenom kunnat framta en jämförelse av de olika 

perspektiven. Vi tror även att vi då eventuellt hade kunnat göra en generalisering gällande 

motiven bakom upplevd etnisk diskriminering. Inom ramen för vårt problem och vårt material 

anser vi ändå att våra resultat kan ses som giltiga, då vi har fått fram resultat som 

överensstämmer med tidigare studier och forskningar, vilket gör att vårt resultat är trovärdigt. 

Vi kan dock inte generalisera eller dra några större slutsatser eftersom vi haft ett för litet antal 

respondenter. 

Vårt syfte med studien var att belysa vilka motiv som upplevdes som mest bidragande till den 

upplevda etniska diskrimineringen vid anställningsintervju. Eftersom vi bara har intervjuat tre 

respondenter som upplevt sig bli etniskt diskriminerade kan vi inte generalisera över vilka 

motiv som är mer frekventa än andra. Genom vår nyckelinformant fick vi en viss insyn på 

vilka grupper som var mest utsatta för etnisk diskriminering, och därigenom fick vi även en 

inblick i vilka motiv som kan ligga till grund.  I våra rättsfall kunde vi utläsa att vissa motiv 

upprepades fler gånger. Vi fann vissa överensstämmelser gällande motiv i den tidigare 

forskningen som de resultat som vi fick fram, så på så sätt kunde vi ändå få fram en de motiv 

som var mer frekventa bakom den etniska diskrimineringen.  

När vi tog kontakt med DO för att få tag på respondenter fick vi informationen om att det inte 

fanns många anmälningar gällande anställningsintervjun, vilket försvårade vår studie. Vi var 

även i kontakt med en lokal Antidiskrimineringsbyrå för att se ifall de kunde hjälpa oss med 
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att få tag på respondenter, och de sände oss vidare till deras huvudkontor där även de sa att 

just etnisk diskriminering vid anställningsintervju inte var något de varit i kontakt med alls.  

Vi ansåg att den lämpligaste utgångspunkten för vår studie var det hermeneutiska synsättet, 

där vi tillämpade den hermeneutiska cirkeln.  Vi påbörjade vår studie med en viss 

förförståelse om att det pågår etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och fick 

denna förförståelse bekräftad såväl under studiens gång som vid sammanställningen. Vi anser 

att vi i viss mån bekräftade vår förförståelse i och med att etnisk diskriminering sker på 

arbetsmarknaden, även vid anställningsintervju, vilket var det vi studerade. Under studiens 

gång var vi öppna för att det skulle kunna visa sig att etnisk diskriminering inte sker vid 

anställningsintervjun, utan antingen före eller efter, därför var vi beredda att i värsta fall få 

ändra vårt studieobjekt. Vår förförståelse reviderades under studiens gång på så sätt att vi i 

begynnelsen inte var så insatta i vilka motiv som kan ligga till grund för etnisk 

diskriminering, men allteftersom intervjuerna gjordes fick vi en inblick i hur olika det kan 

vara från person till person. Vi fick även en inblick i hur olika upplevelserna av etnisk 

diskriminering kan vara, beroende på vem man intervjuar. Med utgångspunkt i den 

hermeneutiska cirkeln anser vi att vi har uppnått mer förståelse kring vårt socialpsykologiska 

fenomen. 

 Vi vill betona att vi är medvetna om att etnisk diskriminering inte pågår överallt och att det är 

många med invandrarbakgrund som har integrerats i det svenska arbetslivet. I uppsatsen har 

vi därför utgått från att våra respondenter har upplevt sig blivit etniskt diskriminerande även 

om de inte vunnit i en domstol och fått det bekräftat på det sättet.  
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