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Abstract 

Titel: ”Du ser ju inte så svensk ut” – En kvalitativ studie om förekomsten av vardagsrasism och 

diskriminering mot andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden 

Författare: Mimmi Haile-Mariam 

Nyckelord: Andra generationens invandrare, vardagsrasism, diskriminering, arbetsmarknaden 

Dagens svensk är en individ som idag har olika bakgrund, utseenden, religion och kön. Faktorer 

som har en avgörande roll när det gäller individers chanser och möjligheter på den svenska 

arbetsmarknaden. Denna studie avser att presentera förekomsten av vardagsrasism och 

diskriminering mot andra generationens invandrare (dvs. individer födda i Sverige med en eller 

två föräldrar födda utomlands) på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna kvalitativa 

studie är att spegla hur andra generationens invandrare upplever den svenska arbetsmarknaden. 

Genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer intervjuades det sammanlagda 

urvalet av 8 personer varav 4 män och 4 kvinnor som ingår i gruppen andra generationens 

invandrare, med olika etnisk bakgrund. Därefter genomfördes en tematisk analys. Ofta beskrivs 

diskrimineringen genom s.k. situation testing av invandrare (Höglund, 2002). Idag finns det inte 

lika mycket studier som berör andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Det gör denna studie särskilt intressant inom forskningen. Fokus riktas även mot hur man idag 

kan särskilja olika arenor som går att hänvisa till vardagsrasism inom arbetsmarknaden, hur dessa 

mekanismer går att skåda framgår i denna studie. Vidare sker en uppdelning mellan 

rekryteringsprocessen, inträdet på arbetsmarknaden (när individen är nyanställd, arbetat i max tre 

månader) och situationen på arbetsmarknaden (när individen erhåller en anställning som är längre 

än tre månader). Resultaten visar att även om det sker specifika skillnader t.ex. om individen 

saknar eller erhåller arbetserfarenhet samt skillnader i anställningstid går det, att tolka en 

huvudsaklig generell likhet där diskrimineringen är dold samt går att härleda på etnisk och 

rasmässiggrund. Dold form av rasism är svår för individen att hantera, det blir tydligt när den 

bakomliggande rasismen kan förnekas det beskriver kärnan för den moderna rasismen (Essed, 

1996). Diskrimineringen möjliggörs när individen erhåller underordnad position, saknar 

tolkningsföreträde och genom diskrimineringens stigmatiserande innebörd (Integrationsverket, de 

los Reyes & Wingborg 2002). 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det omfattande bevis på förekomsten av vardagsrasism och diskriminering, inom de 

flesta samhällsområden (de los Reyes, 2011). Den mest omfattande formen av upplevd 

diskriminering i samhället går att finna på arbetsmarknaden (Lange, 2000). Forskningen som idag 

belyser vardagsrasism och diskriminering på arbetsmarknaden fördjupas ofta i diskussioner som 

speglar invandrares missgynnande position (roll) i relation till svensken (Rooth, 2001) men 

studier som undersöker hur dessa individer hamnar i sådan position är mindre frekventa 

(Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). Studier om hur det ser ut för andra 

generationens invandrare i denna bemärkelse är inte heller frekventa. Denna studie avser därför 

att undersöka förekomsten och mekanismer av vardagsrasism och diskriminering mot andra 

generationens invandrare (dvs. individer födda i Sverige med en eller två föräldrar födda 

utomlands) på den svenska arbetsmarknaden. 

Idag finns ett flertal studier som visar att det råder vardagsrasism och diskriminering på 

arbetsmarknaden (Lange, 2002). En vidare analys av arbetsmarknadsskillnaderna mellan andra 

generationens invandrare och individer med svensk härkomst, går att härleda till 

föräldragenerationens situation dvs. att det finns ett tydligt samband av en överföring mellan 

generationerna (Ekberg, 1997). I detta sammanhang finns ett intresse av att identifiera hur 

arbetsmarknaden ser ut. Det går att konstatera hur invandrare med anställning generellt sätt tjänar 

mindre än individer med svensk härkomst. Studier visar att sannolikheten är lägre för en invandrare 

att erhålla jobb som kräver hög utbildning, även om man tagit hänsyn till kön, ålder, utbildningsnivå 

och hushållssituation. Vidare förklarar Håkansson att sannolikheten är lägre för invandrare att 

erhålla en fast anställning i jämförelse med individer som är etniska svenskar (Håkansson, 2001). 

Andra tydliga skillnader mellan invandrare och individer med svensk härkomst går att finna i 

arbetets organisering, där kan man se hur de flesta beslutsfattare i arbetslivet utgörs av etniska 

svenskar (Schierup & Paulson, 1994). Författaren Rooth beskriver att diskriminering pga. hudfärg 

motsvarar sex procentenheter högre benägenhet att vara arbetslös i jämförelse med individer som 

inte utsätts för diskriminering (Rooth, 2001). Denna studie understryker vikten av att analysera de 

subtila kanalerna som används vid diskrimineringssammanhang, exempelvis hur särskiljande 

behandling pga. brist på ett socialt nätverk och kontakter kan identifieras som en form av 

diskriminering (Rooth, 2001). Idag kan man se hur vardagsrasism förändrats på arbetsmarknaden. 

Från en öppen form av diskriminering till en mer dold form av diskriminering. Genom subtila 

kanaler blir det svårare att identifiera rådande vardagsrasism. Studier visar ofta hur rasism hänvisas 

till extrema former i vardagen exempelvis misshandelsfall (Essed, 2002). Vardagsrasismen 

beskrivs istället vara mer dold t.ex. på arbetsmarknaden. Det går att exemplifiera när: 

Respondenten P får en fråga av en arbetsledare på en arbetsplats: 

P: ”Jag fick en fråga av en arbetsledare, han frågade vart jag kom 

ifrån. Jag sa Sverige och tänkte inte mer på mitt svar, innan han 

försökte rätta mig och sa: men du ser ju inte så svensk ut. Han sa 

det framför alla mina kollegor som började att le och fnissa.” 
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Det går att relatera denna händelse till vardagsrasism med anledning av subtila undertoner som i 

detta sammanhang skapar särbehandling mot individen med hänvisning till fenotypiska drag. 

Studier beskriver hur individer i samhället som utsätts för särskiljande behandling med bakgrund 

av utseende, nationalitet, religion och hudfärg är det som kallas för vardagsrasism (Essed, 2002). 

Vardagsrasismen handlar inte om rasister, istället om rasismens praktiker där rasismen är ett vanligt 

socialt beteende. Vardagsrasismen sker tydligt genom ord, bilder, ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

För utsatta individer kan detta beteende upplevas som en vanlig upplevelse i vardagen. I detta fall 

tar arbetsledaren den beslutfattande rollen om vem P är på arbetsplatsen. Arbetsledaren skapar en 

situation där P blir ifrågasatt med bakgrund i sin etniska tillhörighet. Att arbetsledaren inte 

accepterar P som svensk skapar vidare en särskiljning av ett vi och de perspektiv på arbetsplatsen. 

P hamnar härmed i kategorin andra generationens invandrare. Vidare skapas denna verklighet inom 

ramen för den miljön som råder dvs. att arbetsledaren utgår från sin roll som arbetsledare, genom 

överordning men även utifrån institutionella mönster. Vardagsrasismen är en process av mindre 

och större vardagliga kränkningar och överträdelser av etniska minoriteter som påverkar individens 

mänskliga rättigheter och värdighet. Vid dessa sammanhang blir resultatet viktigare än motivet 

(Essed, 2002). I detta sammanhang bär individen som blivit utsatt för vardagsrasism på samlade 

erfarenheter av förnedring, avisning, hinder och blockerade möjligheter i vardagen. 

Vardagsrasismen anpassar sig till rådande värderingar, kultur och normer i samhället. När 

sanktioner och utförandet av diskriminerande handlingar och policys förekommer, äventyras 

individens mänskliga rättigheter och säkerhet för de etniska minoriteterna i samhället. Det här går 

att exemplifiera på arbetsmarknaden när diskrimineringen utsätter individen för risker gällande 

inkomst och karriärmöjligheter (Essed, 2002). Konsekvenserna av diskrimineringen går att finna i 

hur individen hamnar i missgynnande position när det gäller trygghet, inflytande, materiella villkor, 

delaktighet och makt på arbetsmarknaden och i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & 

Wingborg 2002). Följaktligen visar studier hur vardagsrasism leder till negativa kroniska följder 

när det handlar om fysisk och psykisk hälsa (Essed, 2002). 

Idag finns det inte lika mycket studier som berör andra generationens invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden. Metoder som används inom forskningen om diskriminering beskriver ofta s.k. 

situation testing av invandrare (Höglund, 2002). Denna studie riktar fokus mot olika arenor för 

vardagsrasism på arbetsmarknaden, hur dessa mekanismer går att skåda framgår i denna studie. 

Vidare sker en uppdelning mellan rekryteringsprocessen, inträdet på arbetsmarknaden (när 

individen är nyanställd, arbetat i max tre månader) och situationen på arbetsmarknaden (när 

individen erhåller en anställning som är längre än tre månader). Genom en kvalitativ studie i form 

av semistrukturerade intervjuer intervjuades 8 personer varav 4 män och 4 kvinnor som ingår i 

gruppen andra generationens invandrare. Därefter genomfördes en tematisk analys. Vidare beskrivs 

hur andra generationens invandrare upplever den svenska arbetsmarknaden. (Begränsningar i 

studien innebar att denna studie enbart redovisar resultat ur en tematisk analys, val av citat kan haft 

inverkan i studiens resultat). I detta perspektiv kan man undersöka företeelsen vardagsrasism och 

diskriminering av andra generationens invandrare på arbetsmarknaden. Betydelsen av att somliga 

individer definieras som andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden, blir 

intressant att identifiera. Samtidigt återstår frågan om varför de inte kallas för svenskar? Andra 

generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden har inte tidigare analyserats utifrån 

ovanstående perspektiv, därmed blir föreliggande studie ett nytt bidrag inom forskningen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att spegla hur andra generationens invandrare upplever den 

svenska arbetsmarknaden. Genom att beskriva hur individer som är andra generationens invandrare 

beskriver deras bild, upplevelse och erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. 

Frågeställningar:   

1. Hur ter sig/ uttrycker sig vardagsrasism och diskriminering av andra generationens 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden? 

 

2. Inom vilka arenor på arbetsmarknaden förekommer vardagsrasism och diskriminering mot 

andra generationens invandrare? 

 

 

2. Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod för denna studie, härmed presenteras hur man gått tillväga 

för studiens utförande. Vidare specificeras vilka metoder som valts för studien. 

2.1 Undersökningsmetod  

Under genomförandet av denna studie valdes en kvalitativ metod. Jag valde att inhämta material 

genom att intervjua personer som tillhör urvalsgruppen andra generationens invandrare. Dessa 

individer går att finna på den svenska arbetsmarknaden. (Mer om urvalgruppen utvecklas vidare 

under rubriken urval och avgränsningar). Analysmetoden som genomfördes i denna studie är en 

tematisk analys. Varje respondent hade sin upplevelse och egna utsago. Därefter valdes citat av 

relevant innebörd som kom till användning i resultat och analys delen. Efter samtliga intervjuer 

lyssnade jag på det inspelade materialet och transkriberade det (ordagrant). När jag väl läst igenom 

det transkriberade materialet ingående framgick ett antal teman som återkom i intervjuerna. Teman 

som framgick valde jag att systematisk ordna efter följande rubriker: rekryteringsprocessen, 

inträdet på arbetsmarknaden och på arbetsmarknaden. Följaktligen fick jag mer insyn, det följdes 

upp av att jag granskade materialet från respondenterna. Jag valde 3 teman som upprepades särskilt 

frekvent men som även haft intressant innebörd och hör samman med frågeställningarna. Därefter 

genomförde jag en noggrann granskning av materialet. Det blev också nödvändigt att plocka fram 

delar som speglade det specifika temat för att därefter analysera det. Jag försökte hitta mönster i 

hur respondenterna pratade om samma ämne. Jag letade även efter gemensamma nämnare eller 

differenser som fanns mellan respondenternas svar. 

Det blev viktigt att avgränsa materialet därmed framgår inte all data i analysen. Vid denna 

kvalitativa studie är det relevant att lyfta fram det unika materialet som framgår därmed, saknas 

relevans av att lyfta fram all data (Bryman, 2011). Genom valet av en tematisk analys blev det 

särskilt viktigt att läsa igenom det transkriberade materialet ingående. För att sedan systematiskt 

ordna det insamlade materialet har jag valt att utgå från Ryan och Bernads hänvisningar (Ryan & 

Bernad, 2003). Därefter valdes ett s.k. Framework som innebär att man använder denna metod, för 

att skapa struktur i insamlad data. Därmed möjliggörs metoden av att skapa ett index med 
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huvudsakliga och relevanta teman och subteman som framgår. Det utgör en referensram för den 

tematiska analysen och hur man kan förhålla sig till det gällande teman och data (Bryman, 2011). 

Vid dessa sammanhang kan man söka efter och granska gemensamma nämnare eller differenser 

mellan respondenternas svar. Det framgår ofta när respondenterna talar om ämnet. I skapandet av 

teman kan man använda sig av material som går att härleda till de teoretiska utgångspunkterna för 

att skapa ordning. Man kan även analysera det respondenterna inte beskriver i sina svar. Genom att 

använda sig av Framework kan man finna struktur i en tematisk analys. Dessa referensramar 

skapade ett gott förhållningsätt för mig som uppsatsförfattare (Bryman, 2011).   

2.2 Urval och avgränsningar 

I valet av urval för denna studie har det funnits tankar om vad undersökningens resultat bör 

användas till. I denna studie valdes individer som hör till gruppen andra generationens invandrare 

och som idag går att finna på den svenska arbetsmarknaden. 

Dessa personer kan därmed beskriva deras individuella upplevelser och erfarenheter av hur den 

svenska arbetsmarknaden ser ut idag. Genom att börja med att nyttja människor i min närhet och 

genom grannskapet, med en allmän förfrågan sökte jag efter individer som ingår i benämningen 

andra generationens invandrare. Därefter sökte sig dessa individer till andra människor som vidare 

sökte efter fler individer som hör till gruppen andra generationens invandrare. Samtliga individer i 

urvalsgruppen är över 18 år. Här eftersträvades ett urval bestående av individer med varierande 

ålder, kön och yrkesgrupper. I studien intervjuades 4 män och 4 kvinnor med olika etnisk bakgrund. 

Genom att studera individer som funnits tillförfogande framgick ett s.k. bekvämlighetsurval. 

Därefter användes ett s.k. målinriktat urval här valdes individer som ansågs kunna ge svar till 

frågeställningarna i studien (Bryman, 2011). Att avgränsa denna studie har varit av nödvändighet. 

Med hänsyn taget till studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt som det funnits en tidsplan att 

förhålla sig till.   

2.3 Genomförande  

Vilka är Respondenterna? 

Tabell 1. Respondenterna i studien 

Namn    Kön                Ålder Yrke 

B Kvinna 35  Biomedicinsk 

analytiker 

D Man 28  Butiksbiträde 

E Man 23  Undersköterska 

F Kvinna 32  Projektledare 

G Man 33  Säljare 

J  Man 34  Tandläkare 

P Kvinna 30  Handläggare 

R Kvinna 29  Tandhygienist 
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Att arbeta med denna studie har inneburit noga planering gällande det mesta. Detta gällande 

alltifrån val av innehåll dvs. teoretiska utgångspunkter men även när det handlar om val av 

urvalsgrupp och tidsaspekten för studien. Att till en början finna urvalsgruppen var det första steget. 

Följaktligen intervjuades individerna som medverkade i studien. Material av relevant och 

huvudsaklig innebörd i denna studie var intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Det 

empiriska materialet samlades in genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Där alla informanter får samma frågor. Svarsmöjligheterna går att beskriva som mer öppna och 

något allmänna där individer har lika möjligheter att uttrycka sin åsikt om samma frågor (Bryman, 

2011). Följaktligen erhåller intervjuaren färdiga frågor, här valdes en intervjuguide som 

efterliknade en mall för frågorna i studien (Se bilaga 1). Skapandet av intervjuguiden gick att finna 

med bakgrund till syftet och frågeställningarna i studien. Frågorna ger respondenten chansen att 

fritt berätta om sina svar, här finns även möjligheten för respondenten att uttrycka svar utanför 

frågorna. Genom valet av en mer öppen intervjuform kan intervjuaren ta tillfället i akt och även 

addera frågor i sitt sammanhang s.k. uppföljningsfrågor (Bryman, 2011). Genomförandet av 

intervjun innebar att uppsatsförfattaren genomförde samtliga intervjuer. Detta genom att boka tid 

med respondenterna via telefon. Därefter träffade jag en respondent åt gången. Genom valet av en 

offentlig plats som ett bibliotek ville jag få respondenten att känna att det var en neutral miljö.  

Innan varje intervju avsatte jag tid till att förklara för respondenten om utförandet av intervjun. 

Respondenten informerades sedan om studiens innehåll, syfte, frågeställningarna till intervjun och 

de etiska principerna. När jag väl fått intervjupersonernas godkännande och samtycke kunde jag 

genomföra intervjun. Vid intervjuerna av respondenterna framgick en positiv stämning. 

Intervjupersonerna ville gärna berätta om sina egna upplevelser. Genom att jag spelade in materialet 

fick jag möjligheten att ställa uppföljningsfrågor, uppfatta kroppsspråk och även lyssna mer aktivt. 

Efter intervjuerna lyssnade jag på det inspelade materialet, vidare transkriberades intervjuerna 

ordagrant. Varje respondent hade sin upplevelse och egna utsago. Därefter valdes citat av relevant 

innebörd som kom till användning i resultat och analys delen. Jag förde även kortfattade 

anteckningar om respondenterna nämnde något som var viktigt att understryka och som går att 

härleda till frågeställningarna i studien. Efter varje intervjutillfälle funderade jag även på mina egna 

tankar om respondentens svar. Frågornas utformande bestod i fem huvudfrågor med tillhörande 

bakgrundsfrågor (se bilaga 1). Vid utformningen av frågorna försökte jag formulera orden så att 

frågorna inte skulle bli svåra att förstå. Jag försökte även ställa frågorna i logisk följd. 

Intervjuguiden var ett positivt redskap för att kunna komma ihåg frågorna i studien och för att 

härleda en mer utförlig granskning för resultat och analysdelen. Under intervjutillfällena förklarade 

jag för respondenterna att de hade möjligheten att uttrycka sig fritt, jag betonade även vikten av 

respondentens egna upplevelser för denna studie. Intervjuerna tog ungefär 50 - 60 min per 

respondent. Jag ville se till så att respondenterna fick god tid på sig under intervjutillfällena. Detta 

för att jag ville få respondenterna att fokusera på sina upplevelser och svar istället för tanken av att 

bli intervjuad. Slutligen transkriberades intervjuerna ordagrant. Varje respondent hade sin 

individuella berättelse, samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en telefon. Därefter valde jag 

ut lämpliga citat. Det bör understrykas att dessa val av citat kan haft inverkan i studiens resultat 

(Bryman, 2011). Genomförandet av intervjuerna hade en positiv innebörd där intressant material 

växte fram för studien om andra generationens invandrare på arbetsmarknaden. 

2.4 Individuella upplevelser och upplevd diskriminering 

Innan man bejakar företeelsen upplevd diskriminering blir det relevant att reda ut begreppet 

självupplevd diskriminering. Metoder som används inom forskningen idag, formas ofta av 

exempelvis intervjuer eller enkäter av individens upplevelser (SOU:2006:21). I detta perspektiv 
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blir det viktigt att understryka hur individen uppfattar en särskild situation dvs. vad individen anser 

eller tycker om en särskild fråga därmed, återstår frågan om vad som faktiskt har inträffat (Ds: 

2007:004). För att tydliggöra detta speglas företeelsen upplevd diskriminering (SOU:2006:21). 

Idag kan man inte utesluta förekomsten av diskriminering samtidigt som det finns svårigheter att 

mäta diskrimineringen (SOU:2006:21). Detta kan exemplifieras i en rekryteringsprocess om 

individen bortsorteras i ett urval under lika förutsättningar som en annan individ eller om det sker 

pga. rasism och diskriminering. Denna studie reder ut denna problematik, samtidigt som studien 

pekar på verktyg som går att använda på arbetsmarknaden när det handlar om vardagsrasism och 

diskriminering. Diskrimineringsmekanismer inom arbetsmarknaden kan undersökas på ett flertal 

olika sätt. Med hänvisning till att denna studie använder kvalitativ metod genom semistrukturerade 

intervjuer. Framkallas behovet av att beskriva individens erfarenheter av upplevd diskriminering. 

Erfarenheter av diskriminering blir således en viktig kunskapskälla, genom individens individuella 

utsago (SOU:2006:21). 

2.5 Etiska överväganden 

Under denna studie har särskilt fokus riktats åt forskningens etiska överväganden och principer. 

Det etiska ansvaret åligger mig som uppsatsförfattare (www.codex.vr.se). I genomförandet av 

studien fick jag förståelse för balansgången mellan värdet av det förväntande kunskapstillskottet 

mot de potentiella riskerna som hör till negativa konsekvenser för deltagarna i studien 

(www.codex.vr.se).  

I denna studie om andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden speglas en 

grupp som i dagsläget, erhåller en utsatt position i samhället vid diskrimineringssammanhang 

(Ekberg, 1997). Genom att spegla individens individuella erfarenheter och upplevelser framgår 

privat och känslig information om individens erfarenheter. Som anställd på en arbetsplats råder 

förväntningar från arbetsgivaren och arbetsmarknaden i sin helhet. När en anställd uttrycker 

erfarenheter utifrån ett underordnat läge i en maktposition, kan konsekvenserna för individen 

påverka individens anställning. Utifrån detta perspektiv motiveras särskild aktsamhet när det 

handlar om individens integritet och rätt till anonymitet. I denna studie beaktades ovanstående 

konsekvenser både på längre och kortare sikt (www.codex.vr.se).  

Intervjuprocessen kan även uppfattas vara en uppslitande process. Intervjutillfället och mötet med 

den enskilde respondenten kan haft särskild betydelse för individen. För somliga av respondenterna 

framkallas visuella minnen, gamla sår nystas upp och det blir en emotionell upplevelse att 

återberätta. För att dessa individer, inte tidigare varken kommit till tals eller haft möjlighet att 

bearbeta sina erfarenheter. Ur det perspektivet blir det särskilt viktigt att intervjupersonen inte 

ifrågasätter respondentenssvar exempelvis varför gjorde du si eller så. Detta för att undvika att 

skuldbelägga respondenten (www.codex.vr.se). Dessa aspekter betonades under genomförandet av 

intervjun, där uppsatsförfattaren genomförde samtliga intervjuer. Det möjliggjordes genom att boka 

tid med respondenterna via telefon. I sammanhanget informerades respondenten om studiens 

innehåll och syfte. Vid tidsbokningen av respondenterna, var det särskilt viktigt att tiderna inte 

skulle kollidera med nästa intervjupersons tid. En respondent intervjuades åt gången. Genom valet 

av en offentlig plats som ett bibliotek genomfördes ett försök att visa hänsyn för respondenten. 

Tanken var att respondenten skulle uppleva en neutral miljö, när svaren förtäljer en privat innebörd. 

I detta sammanhang var det även relevant att betona vikten av etiska aspekter där individens 

integritet centraliserades genom anonymitet och valet av fiktiva namn i studien. Det hade även 

betydelse för att inte kunna spåra respondenternas identitet eller arbetsplats. I denna studie är 

personuppgifterna konfidentiella.  

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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Vidare förklarade jag hur det inspelade materialet raderades i efterhand. Detta efter att tre av 

respondenterna uttryckte sådant behov. Med hänvisning till etiska aspekter som hör till individens 

integritet och rätt till anonymitet valdes beslut om denna metod. Även om risken fanns att det 

saknades möjlighet för inspektion av det inspelade materialet och därmed svårigheter att kontrollera 

källan. Samtliga respondenter är även frivilligt medverkande i denna studie. Jag informerade de 

medverkande i studien att de närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande (www.codex.vr.se). De 

medverkande hade även rätt att ställa frågor om studien.(Inför varje intervju förklarade jag om 

studiens innehåll, syfte och frågeställningarna till intervjun). Vidare förklarade jag om hantering av 

data och sekretess. De medverkande blev informerade om att inspelningsapparaten bestod av en 

telefon. Därefter beskrev jag vikten av anonymitet. Allt inspelat material används enbart för 

användning till denna studie. Med tanke på studiens syfte, frågeställningar och innehåll finns ett 

intresse för den enskilde individen såväl som för samhällets utveckling (www.codex.vr.se).  

Jag valde att följa riktlinjer ur vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Där understryks vikten av 

att följa huvudkrav och principer av individer som genomför forskning. Detta med huvudsak i etiska 

grunder (Bryman, 2011). Inför varje intervju med respondenterna i denna kvalitativa studie valde jag 

att informera om individskyddet (Bryman, 2011). Fyra huvudkrav för individskyddet beskriver 

följande: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därmed 

bär jag ansvaret för de forskningsetiska principerna såväl som lagring av personuppgifter och att det 

även sker genom ett s.k. betryggande förhållningsätt (www.codex.vr.se). 

3. Teoretiska utgångspunkter  

Detta kapitel presenterar teoretiska utgångspunkter för denna studie. Här speglas förekomsten av 

vardagsrasism och diskriminering. Fokus riktas även mot mekanismer som gör dessa företeelser 

till en del av samhället. Därefter följer konsekvenserna på arbetsmarknaden. Vidare speglas 

företeelserna vardagsrasism och diskriminering i relation till andra generationens invandrare på den 

svenska arbetsmarknaden. 

3.1 Vardagsrasism  

Essed myntade termen vardagsrasism för att beskriva förlängningen av rasism genom, strukturella 

ojämlikheter. Det går att skåda genom vardagshandlingar och interaktioner som bevarar det sociala 

förtrycket av etniska minoriteter på rasmässig grund. Där beskrivs vardagsrasism som systematiska 

repeteringar av ofta förekommande handlingar som går att härleda till kollektivt skapade normer. 

Vidare förklaras hur avvikelser från normen leder till konsekvenser för den utsatte individen. 

Vardagsrasismen beskriver beteendemönster som uttrycks i negativ särbehandling och kränkningar 

(Essed 1991). Följaktligen beskriver vardagsrasismen hur individer socialiseras in i ett system av 

förtryck antingen omedvetet eller medvetet, därmed förstärks och bevaras rådande ojämlikheter i 

samhället. Vidare formas ojämlikheterna mellan individer i samhället, genom oberoende 

handlingar såväl som genom det som går att beskriva som en mer komplex process som styrs av 

subtila attityder av rasism. 

Enligt Essed existerar rasism inom en strukturellt uppbyggd maktgrupp (Essed, 2002). Essed menar 

att det sker så länge den dominerande gruppen är sammanhängande, aktiv eller passiv. Följaktligen 

bevaras distinktionen mellan ” vi och de”. Vardagsrasismen är inkluderad i samtliga system 

exempelvis massmedia, policyn och utbildning (Van Dijk, 1991). Essed understryker och skiljer 

mellan begreppen ”vardagsrasism” och ”rasism”. Rasism förklaras som ett paraplybegrepp där 

inkluderas både makro och mikro företeelser av rasism. I detta sammanhang ingår handlingar, 

processer och attityder som förstärker och bibehåller sociala, ekonomiska, juridiska och politiska 
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förtryck av grupper baserade på etnisk och rasmässiggrund (Essed 2002). En grundläggande del i 

definitionen av rasism tydliggör hur det råder en maktgrupp där den ena gruppen förtrycker den 

andra. Vidare förklaras hur ”vardagsrasism” utgör en unik mekanism av förtryck som byggts in i 

samhällsstrukturen och bibehålls genom vardags handlingar och ritualer. Institutionell rasism 

betecknar policyn, processer och praktiker av den sociala strukturen som bevarar rasistiska 

värderingar. I motsats till det speglas individuell rasism som förklarar personliga handlingar, 

attityder och värderingar som förstärker rasism. I det här sammanhanget får de senare termerna en 

begränsad innebörd (Essed 2002). Den institutionella rasismen fråntar det individuella ansvaret i 

skapandet av ett förtryckande system (Essed, 2002). I sammanhanget summeras ett systematiskt 

och strukturellt tillmötesgående, det hänvisar till makro (kulturell-strukturellnivå) och mikro 

ojämlikheter när det handlar om rasism.  

3.2 Att bli utsatt för vardagsrasism 

Vardagsrasismen handlar inte om rasister, istället om rasismens praktiker där rasismen är ett 

vanligt socialt beteende (socialt fenomen). Vardagsrasism är en process av mindre och större 

vardagliga kränkningar och överträdelser av etniska minoriteter som påverkar individens 

mänskliga rättigheter och värdighet. Vid dessa sammanhang blir resultatet viktigare än motivet. 

Rasismens ojämlikheter bevaras även när den dominerande ideologin kan relateras till hudfärg 

eller hårfärg (Essed, 2002). Vardagsrasismen råder i de flesta områden i samhället. Det går att 

exemplifiera genom media, i skolan, på arbetsplatsen, i butiken och i bostadsområdet. I detta 

sammanhang bär individen som blivit utsatt för diskriminering på samlade erfarenheter av 

förnedring, avisning, hinder och blockerade möjligheter i vardagen. Vardagsrasismen förekommer 

genom ord, bilder, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Essed, 2002). För utsatta individer kan detta 

beteende upplevas som en vanlig upplevelse i vardagen (Henry & Ginzberg, 1985). Ofta hänvisas 

rasism till extrema former i vardagen exempelvis vid misshandelsfall. Vardagsrasismen beskrivs 

istället vara mer dold t.ex. på arbetsmarknaden. Där råder exempel när informella nätverk leder till 

att bibehålla en s.k. vit arbetsplats. Eller när somliga individer systematiskt bortsorteras från 

arbetsmarknaden på etnisk och rasmässiggrund enligt Henry & Ginzberg (Henry & Ginzberg, 

1985). Vidare förklaras segregerade matbord, på lunchrasterna med hänvisning till etnisk bakgrund 

(http://eng1020detroit.pbworks.com/w/file/fetch/51675090/Everyday%20 ). 

Vardagsrasismen anpassar sig till rådande värderingar, kultur och normer i samhället. När ett flertal 

myndigheter och andra befogenheter är inblandade blir konsekvenserna värre/mer påtagliga (Essed, 

2002). Med hänvisning till att det kommer ifrån maktstrukturer i samhället. När sanktioner och 

uttalanden av diskriminerande handlingar och policys förekommer i samhället blir vardagsrasismen 

det som går att finna på institutionell nivå. Vid sådana situationer äventyras individens mänskliga 

rättigheter och säkerhet för de etniska minoriteterna i samhället. Det här går att exemplifiera på 

arbetsmarknaden när diskrimineringen utsätter individen för risker gällande inkomst och 

karriärmöjligheter enligt Hällgren, i studien Working harder to be the same (Hällgren, 2005). I 

sammanhanget beskrivs inte en enskild handling utan det går att förklara som en samling av ett 

flertal, olika och parallella orättvisor (Essed 2002). Vardagsrasismens handlingar och uttryck kan i 

ett fall vara relaterad till andra praktiker som uttrycker rasism. Detta beskriver Essed genom en 

förklaringsmodell: 1, som en triangel av ömsesidiga beroendeprocesser, där de som identifieras 

marginaliseras som annorlunda med härledning till etnisk eller rasmässig grund. 2, beskriver 

problematiseringen av andra identiteter och kulturer. 3, fysisk eller symboliskt förtryck av (ett 

potentiellt) motstånd genom förnedring och andra överträdelser (Essed 2002). 

Vardagsrasismen framgår genom s.k. ”Skämt”, förlöjligande av ” den andre”, nedlåtande och oartigt 

beteende (Essed, 2002). Med anledning till att förnedra och skrämma somliga individer i samhället. 

Vardagsrasismens praktiker kan exempelvis uttrycka något som baseras på det egna privilegiet som 
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finns inom etnicitet, kön eller klass. (Gupta, 1996). Studier visar hur vardagsrasismen innebär att 

regler och riktlinjer värderas annorlunda mot individer pga. etnisk tillhörighet. Där en individ pga. 

fenotypiska drag, hudfärg eller hårfärg hamnar i missgynnande position och behandlas illa. Ett 

beteende som härrör från historien där ”den andre ” förklaras som mindre human, saknar moral och 

är mer primitiv. Dessa fördomar och föreställningar beskriver istället påståenden om ”den andre” 

som lägre stående (i en hierarkisk skala) mänskligheten (Henry & Ginzberg, 1985). På detta sätt 

förklaras även moderna beteendemönster av vardagsrasism (Essed, 2002). Följaktligen innebär det 

att medlemmar ur den dominerande etniska gruppen ger företräde åt medlemmar ur sin egen grupp 

per automatik (de los Reyes, 2007).  

Vardagsrasismen interagerar med andra former av förtryck i samhället, exempelvis könsförtryck 

(de los Reyes, 1997). Orättvisor som individen blir utsatt för är ofta svåra att bevisa och precisera 

och blir därför svåra att motarbeta (Essed, 2002). Studier visar hur etniska minoriteter exempelvis 

latinamerikanska minoriteter i USA, kan förutse och förvänta sig rasism vid kontakt av 

medlemmar ur den dominerande gruppen i samhället enligt Bretell (Bretell, 2011). Även om varje 

kontakt eller tillfälle inte innebär att individen blir orättvist behandlad. Det beskrivs när 

minoriteter redogör strategier om självförsvar mot vardagsrasismen (Essed 2002). Vidare 

beskriver den dominerande gruppen en retorik av etniska minoriteter som överkänsliga mot 

rasism (http ://eng1020detroit.pbworks.com/w/file/fetch/51675090/Everyday%20 ). Forskningen 

visar hur individer som blivit utsatta för vardagsrasism och diskriminering är ovilliga att i första 

hand beskriva en utsatt situation som vardagsrasism innan andra möjliga förklaringar beaktas. 

Samtidigt visar den dominerande gruppen en inställning om att rasism är ett problem ur det 

förflutna (Pettigrew, 2000). Men studier visar även att den dominerade gruppen t.ex. inte erkänner 

sig blivit utsatt för diskriminering, där undviks stigmatiseringen som går att relatera till en 

diskriminerad individ (de los Reyes, 1997). I detta sammanhang visar studier hur ett erkännande 

av individens situation därmed leder till känslor som uttrycker sig i skam eller degradering över 

situationen (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). Vidare speglas ytterligare 

kopplingar till varifrån förnekandet av individens situation kan ha sin gro grund. Ett exempel som 

nämns är omgivningens acceptans för vardagsrasismen (de los Reyes, 1997). 

Det är viktigt att understryka hur vardagsrasismen inte är någon lindrigare och mer human form av 

rasism. Följaktligen visar studier negativa kroniska följder när det handlar om fysisk och psykisk 

hälsa. Förväntningen om att individen kan bli utsatt för vardagsrasism blir en källa till stress (Essed, 

2002). Den utsatte individen behöver konstant oroa sig över hur individen ska svara och bemöta 

olika vardagssituationer som handlar om rasism. I detta sammanhang har studier genomförts som 

visar samband mellan vardagsrasism och blodtryck (Essed, 2002). 

3.3  Vardagsrasismens olika skepnader 

Vardagsrasismen definierar även handlingar som inte avsiktligt, försöker skapa eller förstår de 

sociala konsekvenserna (Essed, 1996). Vid diskrimineringssammanhang är det viktigt att 

understryka skillnaden mellan öppen och dold diskriminering (Essed, 1996). Följaktligen kan det 

exemplifieras från: ”inga svarta på denna klubb” i jämförelse med ”ledsen endast medlemmar”. 

Dold form av rasism är särskilt svår för individen att hantera, det blir tydligt när den bakomliggande 

rasismen kan förnekas. Vidare förklarar Pettigrew hur förnekandet av fördomar utgör kärnan för 

den moderna rasismen (Pettigrew, 2011).  

3.4 ”Den andre” från patriarkalisk till konkurrensinriktad rasism 

Samhället består av individer som bär på fördomar, diskriminerar och har föreställningar om ”den 

andre”. Bakgrunden går att finna utifrån rasism. I sammanhanget beskrivs ofta patriarkalisk och 
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konkurrensinriktad rasism (Essed, 1996).  Patriarkalisk rasism är en kvarleva av kolonialismen, 

som ingår i ”goda intentioner ” för att ”hjälpa” etniska minoriteter (Essed, 1996). Det exemplifieras 

som en slags vänlighet i välfärdsstater. Med ett välutvecklat bidragssystem. Medan vid tider av 

finanskris, blir vänligheten istället fientlig, leder till avisning och blir mer konkurrens inriktad. 

Följaktligen uppfattas ”den andre” som ett ”hot” till den dominerande normen och värderingarna 

(Essed, 1996). Därmed framgår det som kallas för konkurrensinriktad rasism. Rasism är ett särskilt 

historiskt fenomen, och uttrycker sig på olika sätt beroende på den sociala strukturen av olika 

samhällen under olika tidsperioder (Essed, 1996). Därmed beaktas olika former av rasism. Här 

presenteras en ideologisk omdefiniering av rasism. Från öppen rasism på rasmässig grund till en 

mer sofistikerad och dold rasism, kan även definieras som kulturell eller etnisk rasism enligt Reinch 

(Reinch, 2001). En moderniserad ideologi som rangordnar vit kultur över t.ex. svart kultur. Detta 

tydliggör hur den biologiska relevansen ersätts av en kulturell begränsning. Där ersätter 

”etniciteter” det som tidigare beskrev ”ras” (Essed, 1996). Den uppenbara rasrelaterade 

överordningen har blivit utbytt mot en outsagd föreställning av vit kulturell överordnad (även 

materiellt) (Essed, 1996). Det råder ett flertal negativa generaliseringar om etniska grupper (Essed, 

1996). Idag kan man se hur invandrare benämns som främlingar och ”den andre”. Bilden 

upprätthålls med hjälp av den sociala konstruktionen (Tesfahuney, 1998). I samhället skapas den 

sociala konstruktionen bla av maktförhållanden, genom sättet att beskriva och tala om invandrare. 

Genom berättelser om invandrare definieras gruppen inom kategorin som underlägsen. Där 

diskuteras invandrare som utgör en särskild grupp tillskillnad ifrån andra individer i samhället 

(Tesfahuney, 1998). När invandrare tydligt förklaras genom bilden av den andre och därigenom 

underlägsen konstrueras den ideologiska legitimitet som råder vid diskriminering.  

3.5 Vardagsrasismens konsekvenser på arbetsmarknaden 

Vardagsrasismens konsekvenser på arbetsmarknaden går att exemplifiera när arbetsförmedlare 

uttrycker att arbetsgivarna ställer höga krav på språkkunskaper med anledning till att det kan 

redogöra brister hos individen, det är något som går att påvisa enligt Hegelsson (Hegelsson, 

2000). Ytterligare konsekvenser av vardagsrasism på arbetsmarknaden beskrivs genom 

rekryteringsprocessen. I studien analyseras fyra grupper med samma kvalifikationer. Resultaten 

visar hur vita arbetssökande, fick positiva svar av potentiella arbetsgivare. Vidare får svarta 

individer färre befogenheter, jobberbjudanden och är minimalt erbjudna till lednings uppdrag i 

jämförelse med vita individer. Preferenserna som tyder på etnisk och rasmässiggrund blir 

grundläggande i studien enligt Henry och Ginzberg (Henry & Ginzberg, 1985). 

3.6 kontrollmetoder och chefstilar 

Stereotyper, fördomar och diskriminering är lika exkluderande (Schierup & Paulson, 1994). 

Samtidigt som dessa fenomen kan bli ömsesidigt förstärkande. Det förklarar att om vardagsrasism 

råder på en arbetsplats, är sannolikheten stor att individer med makt och ledning på arbetsplatsen 

handlar på ett sätt som exempelvis påverkar färgade individer. Med bakgrund i fördomar och 

stereotyper mot t.ex. färgade individer (Gupta, 1996). Detta fenomen kan exemplifieras vidare i 

studier som beskriver hur vardagsrasism uttrycks från arbetsgivare och ledningen (Gupta, 1996). I 

studien exemplifieras hur individer som utsätts för diskriminering präglar svarta individer och 

Kineser. Detta avser den Kanadensiska arbetsmarknaden inom lönearbete i konfektionsindustrin 

och inom sjukvården. Det förklaras genom särskilda kontrollmetoder och chefstilar. Här 

exemplifieras hur arbetsgivaren och ledningens praktiker kan skapa en miljö för systematisk 

vardagsrasism (Gupta, 1996). Det som förekommer på arbetsplatsen kan för många utsatta individer 

bli svårt att inte ta personligt. Det är också här som arbetsgivaren och ledningen vid vardagsrasism 

(diskriminering) på arbetsmarknaden ofta pekar på individen och personliga tillkortakommanden. 

Studier visar dock hur arbetsgivaren och ledningen ur denna aspekt använder särskilda 
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kontrollmetoder och chefstilar som systematiskt placerar individen i en offerposition. Detta är en 

typisk situation som går att hänvisa till vardagsrasism och diskriminering. Denna situation blir 

också möjlig när vardagsrasismen ofta är svår att bevisa, precisera och motarbeta för den utsatta 

individen på arbetsmarknaden. Studier visar särbehandling och utpekande som går att härleda till 

etnisk och rasmässig grund. Dessa studier visar exempel på när en anställd blir utpekad och orättvist 

behandlad baserat på etnisk bakgrund. Därtill ingår hårdare kontroller, strängare disciplin 

(påföljder) eller mindre önskvärda arbetsuppgifter. Utpekandet används oftast för att isolera, tysta 

ner och avskeda t.ex. färgade individer på en arbetsplats (Gupta, 1996). Andra exempel visar 

överdriven övervakning t.ex. av färgade individer på arbetsmarknaden. En ökad övervakning kan 

leda till ökad disciplinära åtgärder från arbetsgivare och ledning. Vilket i sin tur leder till negativa 

följder gällande möjligheter till befordran (Gupta, 1996). Vidare exemplifieras särskilda krav, 

förminskande eller att hävda att färgade individer inte är tillräckligt bra, subtila vägar där en individ 

kan bli trakasserad. I processen blir individens värdighet, självkänsla och vuxenskap reducerad. 

Här beskrivs hur vita arbetsgivare och ledningen dokumenterar hur arbetsgivare och ledningen 

förklarade att färgade anställda sänkte standarden eller saknar kompetens (Gupta, 1996). Det är 

uttryck av negativa utvärderingar på arbetsmarknaden som beskriver färgade individer och deras 

föreställningar som tydliggör primitiva ideologier som går att härleda till kolonialism och slaveri. 

Kriminaliseringen av färgade individer har sin bakgrund i stereotyper om rasism. Vidare förklarar 

studier hur anställda utgör syndabockar av arbetsgivare och ledningen. En enskild färgad anställd 

eller en grupp färgade anställda beskylls och får skulden för något som en vit individ/ anställd inte 

får. Arbetsgivaren och ledningen, beskyller ofta färgade anställda för deras omständigheter och 

missgynnade position på arbetsmarknaden. Där inkludera deras erfarenheter av vardagsrasism 

(Gupta, 1996). Young beskriver hur de utsatta individernas erfarenheter för den dominerade 

gruppen i samhället ofta beskrivs som något som saknar objektivitet och saknar trovärdighet 

(Young, 1995). Rättsprocesser startade av färgade individer ses ofta som osanna, överdrivna eller 

påfund av fantasin. Genom att beskylla offren, förnekas rasism och det rådande läget förblir. 

Anställda som konfronterar arbetsgivare och ledningen stämplas som bråkstakar och saknar 

förmåga att komma överens/arbeta med andra. Detta får konsekvenser i resulterande alienation från 

deras arbetskamrater/kollegor det är ofta användbart av arbetsgivare och ledningen för att 

disciplinera eller för att avisa/avskeda de (Gupta, 1996). Dessa antaganden ingår i fördomar 

baserade på vardagsrasism. 

3.6.1 Ensidig arbetsfördelning 

Somliga individer på arbetsmarknaden exkluderas med bakgrund i stereotyper med hänvisning till 

vardagsrasism, det blir tydligt när det råder en etnisk delning. Etnisk bakgrund har relevans för 

tilldelningen av arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Längst ner i arbetsorganisationen hamnar 

invandrarkvinnor där analyseras hur individens kön och etnicitet har en inverkan gällande 

individens position på arbetsplatsen t.ex. inom Volvo (Integrationsverket, de los Reyes & 

Wingborg, 2002). Ur ett intersektionalitets perspektiv kan man se hur det råder en hierarkisk 

ordning när det handlar om etnicitet och kön (de los Reyes, 2005). I studien Arbetets etniska 

delning, förklaras strukturella hinder där kvinnorna visar initiativ genom strategier i vardagen 

(Schierup & Paulson, 1994).  

En särskilt utsatt grupp utgörs av individer som invandrat från länder i Afrika. Det visar resultat ur 

statistik som bekräftar diskrimineringsförhållanden (Sabuni; Eyoma och Sawyer 2001). I studien 

Afrikaner och Svensk arbetsmarknad. Där understryks hur afrikaner inte är en kultur eller etnicitet 

utan en kontinent. Genom vardagsrasismens markörer framgår tydliga raskaraktäriseringar, där 

beskrivs individer utifrån fysiska egenskaper t.ex. klädval eller hudfärg. Därmed placeras individer 

i en särskild grupp, även om individerna egentligen tillhör olika etniciteter, nationaliteter och 

kulturer (Sabuni; Eyoma och Sawyer 2001). Vilket leder till att somliga individer exkluderas på 
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arbetsmarknaden. Där en grupp missgynnas medan den andra gruppen finner förturer per automatik 

(de los Reyes 1997). Här understryks dock att studien inte inkluderar individer från nordafrikanska 

nationer. Författarna menar att nordafrikaner kommer från ”annat kulturellt område” detta enligt 

Kitumbwa Sabuni, Inyang Eyoma och Lena Sawyer (Sabuni; Eyoma och Sawyer 2001).  

Diskrimineringsförhållandena på arbetsmarknaden pågår inte enbart mellan individen som 

diskrimineras och individen som diskriminerar (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg, 

2002). Vardagsrasism på en arbetsorganisation eller arbetsplats påverkar relationer mellan de 

anställda, strategierna och attityderna går även att härleda till den diskriminerande arbetsmiljön 

som ofta normaliseras. Ett annat sätt att diskriminera i detta avseende är genom att acceptera och 

förbi se diskrimineringsförhållandena (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg, 2002). 

3.7 Vardagsrasism på den svenska arbetsmarknaden  

Vardagsrasism och diskriminering kan idag beskriva bakgrunden till den etniska differentieringen 

på den svenska arbetsmarknaden (Rooth, 2001). Samtidigt råder fördomar på arbetsmarknaden 

som beskriver hur invandare saknar kompetensmässiga och sociala krav. Detta resonemang går 

att härleda till föreställningar om att invandrare erhåller kulturoliketer i jämförelse med etniska 

svenskar. Därmed skapas strukturella hinder för invandrare. Även om dessa fördomar existerar i 

samhället idag och skapat rådande medgivande i samhället, menar ett flertal forskare att det råder 

andra faktorer än ovanstående resonemang. Det framgår i rapporter enligt de los Reyes, Matsson 

och Tesfahuney (de los Reyes1997; Matsson 2001; Tesfahuney 1998). Dagens 

diskrimineringsmekanismer rangordnar individer i olika kategorier där utgångspunkten går att 

härleda till fysisk och kulturell bakgrund (Essed, 2002). Vardagsrasismen går att exemplifiera 

genom negativsärbehandling med hänvisning till hudfärg, religion och nationalitet. 

Konsekvenserna av diskrimineringen föreligger ofta i hur individen hamnar i missgynnande 

position när det gäller trygghet, inflytande, materiella villkor, delaktighet och makt på 

arbetsmarknaden och i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002) 

Det finns ett flertal studier som förklarar hur faktorer som fenotypiska drag får avgörande innebörd 

vid diskrimineringssammanhang i arbetslivet (Essed, 2002). Det visar exempelvis mörk hudfärg 

och mörk hårfärg som går att härleda till en icke svensk härkomst enligt Schröder (Schröder, 1998). 

Att det idag råder vardagsrasism på den svenska arbetsmarknaden är en uppfattning som delas av 

arbetsförmedlare såväl som individer som söker anställning. Studier visar hur arbetsgivaren kan 

agera diskriminerande vid rekryteringsprocesser exempelvis när arbetsförmedlare inte kallar 

individer med utländska efternamn till anställningsintervjuer (Knocke & Hertzberg, 2000). Vid 

sådan form av generell exkludering blir det tydligt att det handlar om vardagsrasism på 

arbetsmarknaden. Faktorer som skapar och reproducerar diskrimineringen går att finna i 

interaktionen mellan aktörerna och deras handlingar på arbetsmarknaden t.ex. när arbetsgivare på 

arbetsförmedlingen erhåller en särskild överordnadposition när det handlar om diskriminering av 

individen (Knocke & Hertzberg, 2000). I sammanhanget skapas hinder för somliga individer, som 

resulterar i utanförskap.  

3.8 Vilka diskrimineras? 

Studier visar hur sannolikheten är lägre för invandrare att erhålla en fast anställning i jämförelse 

med etniska svenskar enligt Håkansson (Håkansson, 2001). Andra tydliga skillnader mellan 

invandrare och individer med svensk härkomst går att finna i arbetets organisering, där kan man se 

hur de flesta beslutsfattare i arbetslivet utgörs av etniska svenskar (Schierup & Paulson, 1994). 

Vardagsrasism och diskriminering pga. hudfärg motsvarar sex procentenheter högre benägenhet att 

vara arbetslös i jämförelse med individer som inte utsätts för diskriminering (Rooth, 2001).  
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Det råder olika anledningar till att det finns ett flertal studier som beskriver resultat som speglar 

hur individer utsätts för diskriminerande handlingar. Studier visar att individer i samhället som 

har störst benägenhet att utsättas för diskriminering tillhör invandrare från länder utanför Europa 

och särskilt utsatta är individer från tredje världen. Den verkligheten framgår i en rapport av 

Arai, Regner och Schröder (Arai 1999; Regner 1999; Schröder 1999). Resultaten visar att 20,7 

procent av individer födda utomlands avstår från att söka arbete med anledning till etnisk 

bakgrund. Vidare beskriver 44, 1 procent att deras hårfärg, namn och hudfärg har en inverkan på 

individens förmåga att erhålla en anställning (Håkansson, 2001). Bakgrunden går att finna i 

empiriska undersökningar och forskning om förekomsten av diskriminering på etnisk och 

rasmässig grund. I studien granskas företeelser som går att härleda till individen bl.a. betyg, 

arbetslivserfarenheter, ålder, utbildningsnivå och sökbeteende. Vidare förklaras studier som 

omfattar diskriminering vid inträdet på arbetsmarknaden genom individens anställning, gällande 

arbetstider, utsatthet och arbetsformer (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). Vad 

forskningen förtäljer är att även om undersökningar bla redogör ålder, utbildning, sökbeteende 

och arbetslivserfarenhet återstår oförklarliga differenser mellan etniska svenskar och 

utlandsfödda gällande möjligheter och position på arbetsmarknaden. (I detta sammanhang 

saknas betydelsen av individens tillgång till humankapital). Istället beskrivs vardagsrasism och 

diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studier visar även att likartade konsekvenser 

beskriver individer med utländska efternamn (Ekberg, 1997). I detta sammanhang blir det 

intressant att spegla andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Företeelsen vardagsrasism och diskriminering på arbetsmarknaden skildrar förekomsten av 

missgynnande position gentemot individer som är invandrare, det sker även mot andra 

generationens invandrare (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). 

3.9 Andra generationens invandrare och vägen till arbete 

Dagens arbetsmarknad visar studier som redogör att de flesta jobben förmedlas genom informella 

nätverk (Rooth 2001). Vidare förklaras hur vardagsrasism förtydligas genom subtila undertoner, 

exempelvis kan särskiljande behandling pga. brist på ett socialt nätverk och kontakter identifieras 

som en form av diskriminering (Rooth 2001). Genom att de informella nätverken leder till att 

individer anställs framgår exkludering av somliga individer när arbeten inte skapas via 

arbetsförmedlingen. Det är särskilt tydligt hur individer med utländsk härkomst som är födda i 

Sverige inte har tillgång till samma humankapital som etniska svenskar på den svenska 

arbetsmarknaden enligt Schröder och Vilhelmsson (Schröder & Vilhelmsson, 1998). En 

centralaspekt i studien beskriver en ökad benägenhet för arbetslöshet (med en dryg tredjedel) för 

individer där den ene föräldern är invandrare (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). 

(Här nämns även hur diskrimineringsförhållandena ser olika ut beroende på nationstillhörighet). 

Vidare redogör författaren Behtoui en ingående granskning om den bakomliggande förklaringen 

till diskriminering. Detta utifrån diskrimineringssammanhang i Sverige det beskriver studien 

Invandrare på den svenska arbetsmarknaden (Behtoui, 1998).  

Denna typ av diskriminering närmar sig det som forskare beskriver i relationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare som beskriver makt, överordnad och underordnad. Följaktligen diskuteras 

arbetsmarknadssituationen för individer med invandrarbakgrund i jämförelse med individer där 

båda föräldrarna är födda i Sverige. Vardagsrasism och diskriminering framgår genom ett flertal 

urvalsmekanismer på arbetsmarknaden det sker genom klädval, religion, hårfärg och hudfärg. I 

forskningen riktas fokus åt det svenska arbetslivet mot de byggstenar värderingar, mekanismer och 

vardagshandlingar som gör diskrimineringen till en strukturell del på arbetsmarknaden och i 

samhället (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). Detta tycks vara resultatet av 

vardagsrasism som funnits i generationer (Ekberg, 1997). Samtidigt blir det viktigt att granska vilka 
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mekanismer som bevarats i samhället och blivit verkligheten för andra generationens invandrare. 

Följaktligen förklaras hur vistelsetidens längd inte kan förklara exkluderingen av somliga individer 

på arbetsmarknaden. I studien ifrågasätts hur enbart somliga etniska grupper får en bättre situation 

när det handlar om diskriminering. Andra exempel som visar att vistelsetiden saknar betydelse är 

hur höga arbetslös drabbar grupper som befunnits i Sverige under långa historiska perioder (Arai, 

Regner och Schröder, 1999). I sammanhanget speglas även varför andra generationens invandrare 

drabbas av högre arbetslös än etniska svenskar. Ovanstående exempel beskriver att andra 

förklaringar än vistelsetiden bör analyseras enligt Arai, Regner och Schröder (Arai 1999; Regner 

1999; Schröder 1999). En vidare analys av arbetsmarknadsskillnaderna mellan andra generationens 

invandrare med utomeuropeisk härkomst i jämförelse med individer som erhåller europeisk 

härkomst går att härleda till föräldragenerationens situation dvs. att det finns ett tydligt samband av 

en överföring mellan generationerna (Ekberg, 1997). Genom en ingående granskning beskriver 

Ekberg faktorer som möjliggör att andra generationens invandrare utsätts för vardagsrasism. 

Huvudsakliga förklaringar som Ekberg pekar på är att föräldrarna till dessa individer är födda 

utanför europeiska länder och i jämförelse med etniska svenskar drabbas föräldrarna i högre 

utsträckning av arbetslöshet. Diskrimineringen bär på socioekonomiska faktorer som överförs 

mellan generationer. Därtill beskrivs en annan central aspekt som understryker etnisk och 

rasmässiggrund (Ekberg, 1997). 

4. Företeelsen och begreppet andra generationens invandrare (att vara eller icke vara svensk) 

De differenserna som skapats mellan individer i samhället idag handlar inte enbart om att individen 

som blir diskriminerad är invandrare. (Den fysiska och kulturella bakgrunden har betydelse i detta 

avseende). Istället råder uppdelningar i kategoriseringar i vad som anses vara svenskt och icke 

svenskt, i detta reproduceras ett samhälle som legitimerar rådande vardagsrasism och 

diskriminering (Tesfahuney, 1998). Denna reproducering går att exemplifiera inte minst genom 

företeelsen och benämningen andra generationens invandrare. Individer som inte har invandrat 

kallas ändå för invandrare. Makten som finns genom retoriken skapar ett forum för det som anses 

vara legitimt, dessa referensramar kan man även se varit bestående i flera decennier (Ekberg, 1997). 

I detta avseende kan man ifrågasätta företeelsen och benämningen andra generationens invandrare. 

Idag kan man se hur definieringen egentligen förtydligar hur samhället förklarar en grupp utifrån 

deras situation i samhället. Därmed råder tydliga skillnader mellan svenskar dvs. etniska svenskar 

och individer som förklaras som andra generationens invandrare. I sammanhanget betonas 

särbehandlingen av somliga individer i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 

2002). Därmed kan företeelsen såväl som begreppet andra generationens invandrare, bära på och 

förtydliga maktpositioner som skapar överordnad och underordnad. Denna företeelse blir relevant 

istället för att beskriva benämningen andra generationens invandrare som en restpost ur gammalt 

ordalag. Med bakgrund i vardagsrasism och diskriminering blir frågan om att ”vara eller icke vara” 

svensk, särskilt påtaglig på den svenska arbetsmarknaden. 

4.1 Olika arenor på arbetsmarknaden 

Arbetsmarknaden visar dock inte enbart hur den mest omfattande formen av upplevd 

diskriminering i samhället går att finna på arbetsmarknaden (Lange, 2000). Denna studie visar 

genom en tematisk analys att man idag kan särskilja olika arenor som går att hänvisa till 

vardagsrasism inom arbetsmarknaden, hur dessa mekanismer går att skåda framgår i denna studie. 

Vidare sker en uppdelning mellan rekryteringsprocessen, inträdet på arbetsmarknaden (när 

individen är nyanställd, arbetat i max tre månader) och situationen på arbetsmarknaden (när 

individen erhåller en anställning, arbetat längre än tre månader). 



18 
 

Här framgår en arena som beskriver rekryteringsprocessen när individen saknar arbetserfarenhet på 

arbetsplatsen) här exemplifieras rekryteringsprocessen, hur individen som söker anställning på en 

arbetsplats är relativt anonym för arbetsgivaren även om det finns tillgång till information om namn, 

bostadsområde, ålder, yrkeserfarenhet osv. I detta sammanhang blir det också relevant att härleda 

vilka mekanismer/strukturer som förekommer vid dessa sammanhang. Studier visar hur det råder 

vardagsrasism från en öppen form, till en mer dold form. Därmed skapas subtila vägar genom att 

andra generationens invandrare erhåller betydligt lägre tillgång till de informella nätverken i 

jämförelse med etniska svenskar (Ekberg, 1997). Studier om vardagsrasism på arbetsmarknaden 

visar hur exempelvis vita arbetssökande, fick positiva svar av potentiella arbetsgivare. Följaktligen 

får svarta individer färre befogenheter, jobberbjudanden och är minimalt erbjudna till lednings 

uppdrag i jämförelse med vita individer. Preferenserna som tyder på etnisk och rasmässiggrund blir 

grundläggande i studien enligt Henry och Ginzberg (Henry & Ginzberg, 1985). Studier visar hur 

arbetsgivaren kan agera diskriminerande vid rekryteringsprocesser exempelvis när arbetsförmedlare 

inte kallar individer med utländska efternamn till anställningsintervjuer (Knocke & Hertzberg, 

2000). Vid sådan form av generell exkludering blir det tydligt att det handlar om vardagsrasism på 

arbetsmarknaden. Faktorer som skapar och reproducerar diskrimineringen går att finna i samspelet 

mellan aktörerna och deras handlingar på arbetsmarknaden t.ex. när arbetsgivare på 

arbetsförmedlingen erhåller en särskild överordnadposition när det handlar om diskriminering av 

individen (Knocke & Hertzberg, 2000). I detta sammanhang förklaras även individers strategier för 

att träda in på arbetsmarknaden samt hur de hanterar den rådande situationen. Denna studie 

förmedlar även två likartade arenor. Det gemensamma beskriver när individen blivit anställd på en 

arbetsplats: Inträdet på arbetsmarknaden (när individen är nyanställd, arbetat i max tre månader) 

och situationen på arbetsmarknaden (när individen erhåller en anställning, arbetat längre än tre 

månader). Vid dessa sammanhang är individen inte anonym för arbetsgivaren här framgår 

information om individens namn, bostadsområde, ålder, yrkeserfarenhet osv. I sammanhanget 

befinner sig individen på arbetsmarknaden. Härmed har individen skapat arbetserfarenhet på 

arbetsplatsen. Det som förekommer på arbetsplatsen kan för många utsatta individer bli svårt att 

inte ta personligt. Det är också här som arbetsgivaren och ledningen vid vardagsrasism 

(diskriminering) på arbetsmarknaden ofta pekar på individen och personliga tillkortakommanden. 

Studier visar dock hur arbetsgivaren och ledningen ur denna aspekt använder särskilda 

kontrollmetoder och chefstilar som systematiskt placerar individen i offerposition. En situation som 

går att hänvisa till vardagsrasism och diskriminering. Denna situation blir också möjlig när 

vardagsrasismen ofta är svår att bevisa, precisera och motarbeta för den utsatta individen på 

arbetsmarknaden. Studier visar särbehandling och utpekande som går att härleda till etnisk och 

rasmässiggrund. Det sker när en anställd blir utpekad och orättvist behandlad. Därtill ingår hårdare 

kontroller, strängare disciplin (påföljder) eller mindre önskvärda arbetsuppgifter. Utpekandet 

används oftast för att isolera, tysta ner och avskeda färgade individer på en arbetsplats (Gupta, 

1996). 

Andra exempel visar överdriven övervakning. En ökad övervakning kan leda till ökad disciplinära 

åtgärder av arbetsgivare och ledning. Vilket i sin tur leder till negativa följder gällande möjligheter 

till befordran (Gupta, 1996). Vidare exemplifieras särskilda krav, förminskande eller att hävda att 

färgade individer inte är tillräckligt bra, subtila vägar där en individ kan bli trakasserad. I processen 

blir individens värdighet, självkänsla och vuxen skap reducerad. Här beskrivs hur vita arbetsgivare 

och ledningen dokumenterar hur arbetsgivare och ledningen förklarade att t.ex. färgade anställda 

sänkte standarden eller saknar kompetens (Gupta, 1996). 

Det är uttryck av negativa utvärderingar på arbetsmarknaden som beskriver färgade individer och 

deras föreställningar som tydliggör primitiva ideologier som går att härleda till kolonialism och 

slaveri. Kriminaliseringen av färgade individer har sin bakgrund i stereotyper om rasism. Vidare 
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förklarar studier hur anställda utgör syndabockar av arbetsgivare och ledningen. En enskild färgad 

anställd eller en grupp färgade anställda beskylls och får skulden för något som en vit individ/ 

anställd inte får. Arbetsgivaren och ledningen, beskyller ofta färgade anställda för deras 

omständigheter och missgynnade position på arbetsmarknaden. Där inkludera deras erfarenheter 

av vardagsrasism (Gupta, 1996). Young beskriver hur de utsatta individernas erfarenheter för den 

dominerade gruppen i samhället ofta beskrivs som något som saknar objektivitet och saknar 

trovärdighet (Young, 1995). Rättsprocesser startade av färgade individer ses ofta som osanna, 

överdrivna eller påfund av fantasin. Genom att beskylla offren, förnekas rasism och det rådande 

läget förblir. Anställda som konfronterar arbetsgivare och ledningen stämplas som bråkstakar och 

saknar förmåga att komma överens/arbeta med andra. Detta får konsekvenser i resulterande 

alienation från deras arbetskamrater/kollegor det är ofta användbart av arbetsgivare och ledningen 

för att disciplinera eller för att avisa de (Gupta, 1996). Dessa antaganden ingår i fördomar baserade 

på vardagsrasism.  

Även om denna studie speglar vardagsrasism på arbetsmarknaden kan dessa mekanismer av 

vardagsrasism inte enbart tolkas som arbetsmarknadsfenomen. Den hierarkiska över och 

underordningsprincipen kan även skådas på alla samhällets nivåer och arenor (Tesfahuney, 2007). 

Ur ovanstående perspektiv blir det angeläget att ifrågasätta hur det ser ut för andra generationens 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Det är således ytterst relevant att problematisera 

frågan om företeelsen och begreppet andra generationens invandrare. Idag kan man se hur denna 

grupp: andra generationens invandrare, är svenskar men samtidigt definieras via sina föräldrars 

ursprungsnationer och föregående generation. Frågan om varför denna grupp egentligen inte kallas 

för och behandlas som svenskar blir en aktuell fråga. Andra generationens invandrare kan vara 

benämningen och ”verkligheten” som talar för en arena som står för samhällets slussar av 

inkludering och exkludering. Vilka kan egentligen vara med?                       

5. Resultat & Analys   

Erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering blir en viktig kunskapskälla, det får en central 

innebörd i denna studie tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna. 

Här nedan beskrivs upplevelser, erfarenheter och berättelser som speglar andra generationens 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Rekryteringsprocessen 

Att identifieras utifrån föregående generation 

Denna individ har sökt ett flertal jobb via annonser i tidningar. I väntan på svar bestämmer hon sig 

för att öka sina chanser till en anställning, genom att anmäla sitt intresse på arbetsplatser som 

egentligen inte söker nya anställda. En dag när B sökte jobb på en arbetsplats, ringde hon till 

arbetsplatsen och blev därefter kallad till en intervju: 

B: ”Jaha är det du som ringde tidigare? jag trodde att det var en 

svensk … förklarar arbetsgivaren.” 

I detta sammanhang under en rekryteringsprocess där B ringt till en arbetsplats och därmed blivit 

kallad till en intervju, möts hon av en arbetsgivare som blir förvånad över individen som söker 

jobbet. Arbetsgivaren ger ett förvånat uttryck när B kommer in i rummet. Här ifrågasätter 
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arbetsgivaren respondenten, detta följs av uttryck i hur arbetsgivaren trodde att individen som 

ringde var etnisk svensk. 

Det blir tydligt att etnisk bakgrund har betydelse för individen som söker arbetet. Vidare blir det 

svårt att inte se hur fenotypiska drag påverkar situationen på arbetsmarknaden. Det blir även 

relevant att understryka hur en individ med ett särskilt utseende inte ingår i gruppen svensk. 

Respondentens situation visar hur betydelsen av vardagsrasism idag har ett huvudsakligt skäl till 

den etniska differentieringen på den svenska arbetsmarknaden (Rooth, 2001). I sammanhanget 

rangordnas individer i olika kategorier där utgångspunkten går att härleda till kulturell eller 

utseendemässig bakgrund.  

Respondent B upplever att hon blir medveten om att tillhöra gruppen andra generationens 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Respondenten menar att hon inte blir behandlad som 

en annan person som är svensk. I detta sammanhang funderar hon över varför just hon blir 

ifrågasatt. Att det idag råder vardagsrasism på den svenska arbetsmarknaden är en uppfattning som 

delas av arbetsförmedlare såväl som individer som söker en anställning. Den verkligheten framgår 

i en rapport av Arai, Regner och Schröder (Arai 1999; Regner 1999; Schröder 1999). 

Situationen för respondent B understryker förhållandena och innebörden av att inte vara etnisk 

svensk. Detta kan beskriva subtila undertoner, för att på så vis exkludera eller inkludera individen 

med bakgrund i etnisk tillhörighet. Härmed visar arbetsgivaren att preferenserna av anställning 

finns hos svensk födda individer. Vardagsrasismen på arbetsmarknaden blir särskilt tydlig vid 

rekryteringssammanhang. Studier visar hur arbetsgivaren kan agera diskriminerande vid 

rekryteringsprocesser (Knocke & Hertzberg, 2000). I sammanhanget skapas hinder för somliga 

individer, som resulterar i utanförskap. 

I detta sammanhang förklarar respondenten B strategier för att träda in på arbetsmarknaden samt 

hur hon hanterar vardagsrasismen (Knocke & Hertzberg, 2000). En utförlig beskrivning går att 

härleda genom intervjun. 

Vidare förklarar respondent B: 

B: ”Jag undrade såklart vad det spelade för roll om jag var svensk 

eller inte. När han påpekade att han trodde att jag var Svensk, 

kändes det som om han precis menade att jag inte är det. Han 

menade typ att jag lät svensk på telefon men när han såg mig så 

påstod han att jag inte är det. Fastän jag är Svensk”. 

Respondenten B ifrågasätter frågan hon fick av arbetsgivaren. Hon funderade över meningen med 

en fråga om att hon är svensk eller inte vid ett rekryteringssammanhang. Arbetsgivarens antaganden 

om att hon inte är svensk, upplevde respondenten som en slags markering och som därigenom tog 

sig rätten till att definiera henne som icke svensk även om hon är Svensk. 

Det går i detta sammanhang att säga att det är tydligt hur respondenten inte anses vara svensk 

baserat på individens etniska bakgrund. Detta kan vidare förklaras i ett samhälle där ett flertal 

rapporter visar att detta exempel är en vanlig förekommande företeelse på arbetsmarknaden. Här är 

synen på de arbetssökande inte enskilda individer utan istället en medlem ur en etnisk eller kulturell 

grupp. Denna typ av arbetsgivare tar sig rätten till att definiera respondenten även om arbetsgivaren 

saknar kompetens inom arbetsförhållanden som inkluderar individer med varierande bakgrund 

(Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg, 2002). Följaktligen blir bemötandet från 

arbetsgivaren, en företeelse som påverkar den enskilda individens självförtroende men även 
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individens känsla av trygghet och samhörighet med nationen. Det kan i sin tur påverka 

vardagsstrategier och förmågan att vilja söka arbete (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg, 

2002).  

Att arbetsgivaren även tar upp ämnet om att vara eller inte vara svensk och vem som definieras som 

svensk hör också till denna situation. I sammanhanget blir det ytterst relevant för respondenten att 

hävda sig och identiteten som svensk. Respondenten hamnar i en ofrivillig position och blir illa 

tvungen att bli ifrågasatt. Arbetsgivaren gör det också tydligt att förklara att etnisk tillhörighet har 

betydelse på den svenska arbetsmarknaden. 

Försvarsställning och bilden av den andre 

Vidare förklarar E om sin upplevelse av vardagsrasism på den svenska arbetsmarknaden. Han 

beskriver svårigheter i att identifiera sig som en person som blivit utsatt. 

E: ”Även om man blir utsatt för diskriminering. Är det svårt att 

acceptera, jag ville bara glömma det. Man blir arg och besviken 

med tanke på att det finns en lag. Sedan hör jag till andra 

generationens invandrare och det gör ju inte saken bättre. Man blir 

inte accepterad, Känns som om diskrimineringen följer efter mig 

i generationer”. 

Respondenten förklarar hur han blivit utsatt för vardagsrasism men samtidigt haft svårigheter att 

acceptera sin roll som diskriminerad. Han upplever att han försökte glömma särbehandlingen. 

Vidare förklarar E hur han kände sig arg och besviken när han blivit utsatt för vardagsrasism, efter 

det att lagen mot etnisk diskriminering stiftades. 

Respondenten beskriver även rollen som andra generationens invandrare. E menar att det inte finns 

några fördelar med att individer delas in i olika grupper. Han menar att problematiken som första 

generationens invandrare har på arbetsmarknaden följer med till andra generationens invandrare. 

Följaktligen beskriver E hur han inte blir kallad svensk och att det innebär att han egentligen inte 

blir accepterad i samhället. 

I detta sammanhang kan man se exempel på vardagsrasism, diskriminering och stigmatisering. Ett 

flertal studier visar hur individen som blivit utsatt för diskriminering ofta visar tendenser som tyder 

på att vilja förneka diskrimineringen. I bakgrunden till förnekandet av individens situation, finns 

tydliga diskrimineringsmekanismer där den utsatte tar på sig rollen som den andre (de los Reyes, 

1997). Detta går att exemplifiera när E poängterar hans roll som andra generationens invandrare. 

Genom att E inte erkänner sig blivit utsatt för diskriminering, genomförs ett försök att undvika 

stigmatiseringen som går att relatera till en diskriminerad individ (de los Reyes, 1997). 

I detta sammanhang visar studier hur ett erkännande av individens situation därmed leder till 

känslor som uttrycker sig i skam eller degradering över situationen. Vardagsrasismen framgår när 

den etniska tillhörigheten ingår i en hierarkisk ordning, E ingår i en underordnad position. 

Förväntningen om att vardagsrasism kan ske blir en källa till stress. E känner sig orolig över hur 

han ska agera och bemöta vardagsrasismen (Essed, 2002). Respondenten E känner sig maktlös i 

rollen som den som blivit utsatt för särbehandling, detta med anledning till sin etniska tillhörighet. 

Vilket kan kopplas samman med studier av Ekberg som menar att vardagsrasismen går att härleda 

till etnisk och rasmässiggrund såväl som socioekonomiska faktorer som överförs mellan 

generationer (Ekberg, 1997). 
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Vidare beskriver E hur vardagsrasismen blir särskilt påtaglig utifrån rollen som han erhåller som 

arbetstagare i jämförelse med chefen:  

E: ”Det blir såklart svårt att ifrågasätta sin chef när man blivit 

diskriminerad. Det är ju chefen som bestämmer över din lön så 

vem vågar tjafsa”. 

Respondenten E blev utsatt för diskriminering men vågade inte ifrågasätta särbehandlingen. E 

förklarade att han upplevde svårigheter i att ifrågasätta chefen, med hänvisning till rollen som 

chefen innefattar som beslutsfattare. En särskild känslig punkt enligt respondenten uttryckte rädslan 

i att inte längre få en utbetalad lön och att slutligen bli av med jobbet. 

I detta sammanhang blir rollen som chefen innefattar inte oberoende i hur E beter sig och agerar i 

flera situationer. Ofta blir respondentens situation beroende på chefens roll som utbetalare av lön. 

E är medveten om att han pga. av sin underordnad i en hierarkisk ordning som arbetstagare finner 

svårigheter och möjligheter att bemöta sin arbetsgivare. Han menar att han genom särbehandlingen 

indirekt fått information om att han ingår i en underlägsen roll. E menar också att han av den 

anledningen saknar tolkningsföreträde och väljer därmed att inte ta upp situationen med sin 

arbetsgivare (de los Reyes, 2007). Denna typ av vardagsrasism ger spelrum till det som forskare 

beskriver i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare som beskriver makt, överordnad och 

underordnad (de los Reyes, 2007). 

Det finns exempel ur arbetsmarknaden som beskriver denna typ av diskriminering men som 

samtidigt visar förändring i diskrimineringsformer. Det råder vardagsrasism från en öppen form, 

till en mer dold form. Därmed skapas subtila vägar. I detta sammanhang är det viktigt att 

understryka hur arbetsgivaren utgör rollen som överordnad i en maktstruktur tillskillnad från 

respondenten E som underordnad. På arbetsmarknaden kan man exempelvis analysera 

arbetsmarknadsstrukturer och arbetets organisering (Integrationsverket, de los Reyes & Winborg 

2002). Här förklaras hur företeelsen etnicitet inte enbart speglar skillnader. Den etniska 

tillhörigheten fungerar även som en makt faktor på arbetsmarknaden (Ekberg, 1997). En specifik 

aspekt i detta sammanhang visar hur de flesta beslutsfattare i arbetslivet utgörs av etniska svenskar 

(Schierup & Paulson). De existerande maktskillnaderna mellan etniska svenskar och invandrare 

(samt andra generationens invandrare) kan uttrycka sig på ett flertal olika sätt: 

Respondenten F förklarar hur hennes bakgrund som andra generationens invandare påverkat hennes 

möjligheter till anställning på arbetsmarknaden. 

F: ”När jag ansökte om en tjänst, sökte jag inte via mina föräldrars 

bekanta, jag visste ju att mina föräldrar inte har kontakter inom 

branschen som jag sökte jobb inom. När jag väl fick jobbet märkte 

jag hur mina kollegor sökt jobbet via sina kontakter. Jag har en 

kollega som sökte jobbet via sin farbror, en person som de flesta 

på mitt jobb känner till. Ibland blir det som en rekommendation.” 

Respondenten F beskriver hur hon sökte sitt nuvarande jobb via en annons i en tidning. F uttrycker 

också att hon inte hade möjligheten att vända sig till sina föräldrar, även om hon gärna skulle velat 

söka via informella kontakter. F förklarar hur hennes kollega sökte jobbet via sin farbror. En man 

som har en högt uppsatt position inom branschen. Vidare uttrycker F hur hon såg märkbara skillnader 

mellan henne och andra kollegor. F beskrev hur hon upplevde att somliga individer hade ett 

försprång i rekryteringsprocessen. F uttryckte hur hon upplevde att försprånget som hennes kollega 

hade går att jämföra med rekommendationer ifrån en säker referens. Hon upplevde en svårare 

ingångspunkt och menade att situationen beskrev särbehandling, där samtliga kollegor hade olika 
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och ojämlika förutsättningar vid rekryteringsammanhang. Dessa erfarenheter som respondenten F 

bevittnar analyseras även av författaren Rooth (Rooth, 2001). 

På dagens arbetsmarknad visar studier att de flesta jobben förmedlas genom informella kontakter 

(Rooth, 2001). Därmed skapas exkludering av den anledningen att jobb kontakterna inte skapas via 

arbetsförmedlingen (Rooth, 2001). Vidare förklaras hur vardagsrasism förtydligas genom subtila 

undertoner, exempelvis kan särskiljande behandling pga. brist på ett socialt nätverk och kontakter 

identifieras som en form av diskriminering (Rooth, 2001). 

Inträdet på arbetsmarknaden 

Vem är jag på arbetsplatsen? 

Respondenten P är ny på sin arbetsplats, hon är engagerad, positiv och glad över anställningen. 

Även om hon har en utbildning och tidigare arbetserfarenhet inom branschen menar hon att det 

ändå råder en viss osäkerhet (för henne) på arbetsplatsen, när hon får en fråga av en arbetsledare:  

P: ”Jag fick en fråga av en arbetsledare, han frågade vart jag kom 

ifrån. Jag sa Sverige och tänkte inte mer på mitt svar, innan han 

försökte rätta mig och sa: men du ser ju inte så svensk ut. Han sa 

det framför alla mina kollegor som började att le och fnissa.”  

I detta sammanhang får respondenten en fråga av en arbetsledare. Frågan uttryckte var 

respondenten kom ifrån. När P svarar Sverige blir hon tillrättavisad av sin arbetsledare som menar 

att hon inte såg ut att vara svensk. Att denna fråga ställdes framför hennes kollegor upplevde hon 

ännu mer påtaglig. P beskriver hur hennes egen roll blev måltavlan till åtlöje. När kollegorna log 

och fnissade upplevde hon att arbetsledarens ord legitimerades. 

Det går att relatera denna händelse till vardagsrasism detta med anledning till subtila undertoner.  I 

detta sammanhang skapas särbehandling mot individen med hänvisning till fenotypiska drag, 

utseende och hudfärg (Essed, 2002). Arbetsledaren utgör rollen som rasismens praktiker där 

rasismen är ett vanligt socialt beteende. För den utsatta individen är detta inte en helt ovanlig 

upplevelse i vardagen. Vardagsrasismen sker tydligt genom ord, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Essed, 2002). I detta fall tar arbetsledaren den beslutfattande rollen om vem P är på arbetsplatsen. 

Arbetsledaren skapar en situation där P blir ifrågasatt med bakgrund i sin etniska tillhörighet. Att 

arbetsledaren inte accepterar P som svensk skapar vidare en särskiljning av ett vi och de perspektiv 

på arbetsplatsen. P hamnar härmed i kategorin andra generationens invandrare. 

Vidare skapas denna verklighet inom ramen för den miljön som råder. Dvs. att arbetsledaren utgår 

från sin roll som arbetsledare, genom överordning men även utifrån institutionella mönster. I detta 

sammanhang kan man se exempel där arbetsledaren reagerat utifrån institutionaliserade 

föreställningar om hur svenskar ser ut (de los Reyes, 2007).  

Frågor som ställs mellan individer beskriver ofta föreställningar om vad personer anser om ett visst 

ämne, samtidigt kan individen som ställer frågan förklara sin egen position i 

diskrimineringssammanhang (de los Reyes, 2007). Frågan som arbetsledaren ställer kan få särskild 

betydelse som går att härleda till fördomar (de los Reyes, 2007).  

Efter att P svarat på frågan till arbetsledaren förklarar hon att hon avstod ifrån ytterligare 

kommenterar gällande situationen hon ställdes inför på arbetsplatsen. Detta eftersom respondenten 

P ansåg att hon inte skulle få gehör. En annan aspekt där P beskriver att hon upplevde situationen 

som utsatt och särbehandlad, beskriver hur personen som ställde frågan var hennes arbetsledare. I 
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detta sammanhang är avsikten av underordnad betydelse. Det är istället relevant att man ser till det 

aktuella resultatet. Denna situation kan beskrivas utifrån hur arbetsledaren inte förstår de sociala 

konsekvenserna av handlingarna. Arbetsledarens agerande kan även uttrycka något som baseras på 

det egna privilegiet som finns inom etnicitet, kön eller klass.(Gupta, 1996). 

Denna situation går att exemplifiera utifrån studier om arbetsmarknadssituationen för individer 

med invandrarbakgrund i jämförelse med individer där båda föräldrarna är födda i Sverige.  

(Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). Det är särskilt relevant att förklara faktorer 

som gör det möjligt att diskriminerande värderingar skapas på arbetsmarknaden och i samhället. 

Där en grupp missgynnas medan den andra gruppen finner förturer per automatik (de los Reyes, 

1997).  

Respondenten P blir ifrågasatt när det handlar om hennes identitet: 

P: ”Ja menar tänk om han hade frågat om jag var kvinna eller man. 

Och jag svarat man skulle han då behandla mig som en man? hade 

det egentligen funnits någon betydelse till hur jag skulle bli 

behandlad.” 

P förklarar och ifrågasätter om hennes svar egentligen hade betydelse i detta sammanhang. Hon 

menar att det inte är hon som valt hennes situation. I rollen som andra generationens invandrare 

beskriver hon att hennes etniska bakgrund inte skulle haft betydelse om det inte vore för 

arbetsplatsens uppdelning av olika grupper. P uttrycker vidare sin roll som kvinna och menar att 

om P fick frågan om hon är kvinna eller man om P efter sitt svar som man skulle kunna bli 

behandlad som en man. P menar att det inte är svaren som har betydelse utan vad arbetsplatsen ger 

individen för roll och identitet. Vid en närmare granskning på respondenten P: s upplevelser kan 

man även se att hon ingår i gruppen andra generationens invandrare och kvinna. 

När man idag analyserar maktstrukturer i arbetets organisering på den svenska arbetsmarknaden, 

blir det viktigt att se flera perspektiv om samma utsatta individ. Ur ett intersektionalitets perspektiv 

kan man se hur det råder en hierarkisk ordning när det handlar om etnicitet och kön. På 

arbetsmarknaden kan man idag se en etnisk delning, t.ex. med olika arbetsuppgifter som härrör från 

stereotyper om vardagsrasism (Schierup & Paulson, 1994).  

På arbetsmarknaden 

Likgiltighet eller att nonchalera diskriminering? 

F är anställd på en arbetsplats där organisationskulturen ständigt påminner om vardagsrasism. Hon 

beskriver att hon blir obekväm av situationer hon tvingas bemöta i personalrummet. Hon uttrycker 

att det är svårt att glömma när det förekommer på arbetsplatsen (där hon vistas dagligen). Hon 

upplever att det inte är en sådan trevlig stämning, ibland undviker hon personalrummet på 

lunchrasten genom att gå till ett café på andra sidan gatan: 

F:” Jag minns en gång i personalrummet, hur en kollega som är 

invandrare blev utsatt. När personen lämnande fikarummet. Vad 

det snabbt någon som sa, ibland förstår man inte vad hon säger. 

Personen syftade på en invandrare med brytning.” 

F beskriver sina erfarenheter från sin arbetsplats, i personalrummet möts hon av en arbetsmiljö där 

en kollega blev utsatt för vardagsrasism av en annan kollega. F menar att anledningen var att 

individen som blev utsatt pratade svenska med brytning. F anser att det inte fanns några svårigheter 
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att förstå individen, utan att det istället handlade om markering från kollegan. Att kollegan är 

annorlunda ifrån gruppen pga. av att hon är invandrare.  

I detta sammanhang är det tydligt att kollegan på arbetsplatsen, satt sig själv i kategorin som 

överordnad med hänvisning till sin bakgrund som etnisk svensk. Individen som blir utsatt tillhör 

gruppen invandrare och ingår därmed i en underordnad hierarkisk ordning på den svenska 

arbetsmarknaden. Det kan vara en möjlig faktor till kollegans särbehandling.  

När kollegan väljer att tala om individens språkkunskaper kan det finnas en bakgrund i 

arbetsmarknadssituationen som råder för invandrare. Idag kan man tydligt se hur särbehandling och 

exkludering sker av invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Detta genom att arbetsgivare 

ställer särskilt höga krav i det svenska språket (Hegelsson, 2000). Studier visar hur 

arbetsförmedlare uttrycker att arbetsgivarna ställer höga krav på språkkunskaper av den 

anledningen att det kan påvisa brister hos individen för att det är något som går att ta fasta på 

(Hegelsson, 2000). I det sammanhanget blir det tydligt att det handlar om vardagsrasism.  

F beskriver att hon kände sig illa berörd av situationen. Hon menar att hon med sin utländska 

bakgrund också ingår i samma kategori som den som blev utsatt. Hon beskrev hur hon tyckte att 

det var fel och även om hon sa till i stunden, kunde hon inte låta bli att tänka på de som inte sa till. 

Hon förklarar att det värsta var att ingen reagerade. Hon beskriver även hur vardagsrasismen ägde 

rum utan att den som blev utsatt överhuvudtaget visste om det.  

I det här avseendet kan man skåda omgivningens acceptans för vardagsrasismen. Denna situation 

ifrågasattes inte i praktiken genom den accepterande omgivningen och individen som 

diskriminerar. Denna form av kränkning gör sig påmind där den etniska tillhörigheten ingår i 

underläge gentemot förövaren i en hierarkisk ordning (de los Reyes, 1997). Det är viktigt att 

understryka problematiken i att enbart fokusera på de olika diskrimineringsparterna när 

arbetsmiljön ofta normaliseras.  

På en annan arbetsplats råder en arbetsmiljö där vardagsrasismen ingår i vardagen. 

D har arbetat på sin arbetsplats i tre år han menar att det ändå råder en viss uppdelning mellan vilka 

situationer som en individ/anställd kan hamna i beroende på etnisk tillhörighet: 

D: ”Är ni släkt eller? Frågade en kollega mig när han såg en annan 

kille med samma hudfärg som mig. Nej svarade jag, men ni ser ju 

likadana ut svarade han. Kändes som om han försöker säga att bara 

för att man har samma hudfärg tillhör man en grupp. Jag undrar 

vad som hade hänt om jag ställde samma fråga till honom, det var 

en svensk kille som frågade. Jag blev irriterad för att det kändes 

som han bara försökte vara nonchalant.” 

I detta sammanhang frågar en kollega om hans kollega som härstammar ifrån Kenya är släkt med 

en tredje kollega med mörk hudfärg. Vidare förklarar D att kollegan beskrev hur de två kollegorna 

såg likadana ut. D menar att kollegan uttryckte hur en viss hudfärg ingår i en särskild grupp. 

Respondenten funderade på om en individ med svensk härkomst skulle få samma fråga. Kollegan 

frågade även om de båda kollegorna med mörk hudfärg var släkt med varandra. D blev upprörd 

och irriterad av situationen och förklarade hur kollegan hade ett nonchalant tillvägagångsätt. 

På denna arbetsplats råder subtila undertoner av vardagsrasism där kollegan anspelar på faktorer 

som etnisk bakgrund. Fenotypiska drag med mörkhudfärg har i detta sammanhang haft särskild 

betydelse i förklaringen till varför D blivit utsatt. I studien Afrikaner och Svensk arbetsmarknad av 
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Kitumbwa Sabuni, Inyang Eyoma och Lena Sawyer beskriver författarna resultat som förklarar hur 

afrikaner utgör en särskilt utsatt grupp som blir utsatt för vardagsrasism på ett flertal sätt (Sabuni; 

Eyoma och Sawyer 2001). Vardagsrasismen går att härleda utifrån tydliga raskaraktäriseringar, där 

beskrivs individer utifrån fysiska egenskaper t.ex. hudfärg. Därmed placeras individer i en särskild 

grupp, även om individerna egentligen tillhör olika etniciteter, nationaliteter och kulturer (Sabuni; 

Eyoma och Sawyer 2001). Kollegan är medveten om dessa faktorer när vardagsrasismen 

förekommer på arbetsplatsen. Därmed placerar kollegan respondenten D i en särskild kategori. 

Försvarsställning och bilden av den andre  

P uttrycker hur det råder förväntningar om vem hon är och hur hon förmodligen kommer att vara 

på sin arbetsplats beroende på hennes utseende. Hon beskriver att det var särskilt påtagligt när hon 

var ny men att attityderna är en del av vardagen. Det framgår när: 

P: ”Efter en månad på min nya arbetsplats fick höra att jag inte är 

som andra kollegor som är invandrare. Jag fick höra att du är typ 

som oss, du förstår ju våra värderingar här i Sverige. Ja du låter ju 

svensk och bryter inte på svenska. Då sa jag att det inte är så 

konstigt eftersom jag är svensk och inte har invandrat.”  

Respondenten P beskriver hennes erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Hon beskriver hur 

hon efter en månad på sin nya arbetsplats fick höra hur hon nästan var som de andra på 

arbetsplatsen. Där förklarades hur hennes språkkunskaper i svenska såväl som hennes värderingar 

skilde sig från andra invandrare. Vidare beskriver P hur hon svarade att hon är svensk och inte 

invandrat. P förklarade hur hon upplevde det besvärligt att hon först inte ingick i gruppen svensk 

samtidigt som hon behövde förklara sig och sin identitet. Hon beskriver även hur hon hamnade i 

ett mellanläge där hon varken ingick i gruppen svenskar eller invandrare. 

I detta fall förklaras hur P inte ingår i gruppen svensk. Detta med hänvisning till sin identitet som 

andra generationens invandrare. Samtidigt exkluderas hon från gruppen svenskar trots att hon inte 

invandrat, härmed blir det svårt för P att ingå i gruppen svenskar även om hon egentligen är Svensk. 

Man kan i detta fall hänvisa till att P ingår i en särskild kategori.  

Respondenten P hamnar i en situation där hon under flera sammanhang på sin arbetsplats behöver 

informera om sin identitet som svensk. Det här blir intressant i jämförelse med en kollega som är 

etnisk svensk och som inte blir ifrågasatt. Det är tydligt hur det saknas en bild av att en svensk 

individ även kan ha annan än svensk etnisk bakgrund (de los Reyes, 2007). Respondenten P är 

antingen med i gruppen vi eller de. Samtidigt råder en förutfattad bild av hur en svensk är och hur 

en invandrare är (de los Reyes, 2007). Respondenten P beskriver att det t.ex. finns fördomar om 

att en invandrare bryter på svenska och samtidigt saknar förståelse för svenska värderingar. I 

denna situation blir det tydligt att en svensk är en individ som är etnisk svensk (de los Reyes, 

2007). Vidare tillskrivs P etniska egenskaper baserat på vardagsrasism (de los Reyes, 1997). 

Vardagsrasismen som respondenten P utsätts för kan bidra till att skapa och reproducera olikheter 

mellan individer inom arbetsmarknaden och i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & 

Wingborg, 2002). Denna situation beskriver även hur det råder förväntningar om den andre som 

utgår ifrån modernrasism som beskriver konkurrensinriktad rasism (Essed, 1996). Retoriken som 

framgår i detta fall beskriver även maktförhållanden som skapas genom sättet att beskriva och tala 

om invandrare. Genom berättelser om invandrare definieras gruppen som underlägsen, tillskillnad 

ifrån andra individer i samhället. Utgångspunkten i situationen för respondenten P, går att 

exemplifiera utifrån denna bakgrund. 
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Respondenten G betonar hur vardagsrasismen inte enbart förekommer när individen bär skuld för 

organisationsproblematik, utan även när individen gör bra ifrån sig. Omgivningens fördomar 

uttrycker sig på arbetsplatsen, när individen ständigt ifrågasätts: 

Vidare beskriver respondent G 

G: ”Ja, jag känner att jag blivit ifrågasatt flera gånger på jobbet. 

Så fort man har gjort bra ifrån sig är det någon som ska göra någon 

slags Cv kontroll där jag måste förklara vad jag har för utbildning 

eller hur länge jag arbetat i branschen. Det känns nästan som om 

jag ursäktar mig och tvingas berätta om alla mina troféer jag 

samlat på mig genom åren. Det blir som om man måste försvara 

sin titel som en boxare.” 

Respondenten G beskriver hur han vid flera sammanhang på sin arbetsplats blir ifrågasatt med 

hänvisning till etnisk bakgrund. Han förklarar hur han ofta får frågor om hans utbildning eller hur 

länge han arbetat i branschen. Han upplever att han ursäktar sig och hamnar i försvarsställning. Han 

förklarar också att han vid flera sammanhang känt sig illa tvungen att bekräfta hans plats på arbetet 

likt en boxare som ständigt måste slå emot en tuff vardag. G ifrågasätter särbehandlingen där han 

ständigt måste söka bonuspoäng för att bli accepterad för den han är. I detta sammanhang är det 

tydligt att G erhåller rollen som den andre och den som i en hierarkisk ordning också bär på en 

underlägsen roll. 

 

Att hamna i förvarställning ingår i vardagen för respondenten R som menar att vardagsrasismen 

ingår i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Hon beskriver även svårigheter i att undgå särbehandlingen 

som ofta finner subtila vägar. 

Respondenten R berättade vidare:  

R: ”Är det du som har skrivit det där? frågade min arbetsgivare en 

gång. Ja sa jag, jag hade ju skrivit mitt namn under texten men 

ändå blev jag ifrågasatt. Det kändes som om arbetsgivaren menade 

att det inte var möjligt. Man blir ju dömd på förhand. Varför måste 

man bli ifrågasatt? Kan det inte bara vara okej att man gör bra ifrån 

sig. Man blir ständigt ifrågasatt, det känns som om man blir extra 

övervakad. Nästan som en hök som står och vaktar.” 

Respondenten R beskriver hur hon blivit ifrågasatt av någonting hon skrivit på sin arbetsplats. 

Arbetsgivaren frågade R om hon skrivit texten trots att hennes namn stod under texten. R beskrev 

hur hon upplevde att hon blev dömd i förhand och ifrågasatt så att hon sedan måste bevisa det 

motsatta. Hon förklarar också att hon av den anledningen känner sig särskilt utsatt och extra 

övervakad. R upplever att arbetsgivaren vaktar henne som en hök samtidigt som hon är medveten om 

att hon ingår i kategorin som den andre. I detta sammanhang kan man se hur normativa uppfattningar 

skapar premisser för det som beskriver svenskhet som norm medan invandrare hör till det som är 

avvikande. I detta sammanhang finns negativa uppfattningar som beskriver den andre som 

problematisk eller otillräcklig (de los Reyes, 2007). Med utgångspunkt i en hierarkisk ordning har 

den som ingår i gruppen svensk förtur, det går att skåda i arbetsmarknadssituationer som exempelvis 

handlar om rekrytering och kompetensskillnader. I detta sammanhang ingår respondenten R i en 

etnisk grupp och anses därmed bära på etniska egenskaper. Därmed upplever R att hon måste bete 

sig på ett visst sätt utifrån betraktarens referensram. Att inte ingå i samma förutsättningar och sociala 

rum som andra, formas genom normativa uppfattningar av vilken grupp tillhörighet individen 



28 
 

innefattar exempelvis svenskar eller de andra (de los Reyes, 2007). En annan intressant aspekt är att 

det finns en tydlig underton om vem som har rätten att ifrågasätta den andre. I det här sammanhanget 

är det arbetsgivaren som också bär på en överordnad roll i jämförelse med respondenten R. 

Arbetsgivaren i detta sammanhang utgår även ifrån hur vardagsrasism uttrycks från arbetsgivare 

och ledningen. Studier visar detta genom kontrollmetoder och chefstilar (Gupta, 1996). Vilket i sin 

tur leder till marginalisering och exkludering. Vardagsrasismen blir tydlig genom överdriven 

övervakning mot respondenten R. Denna praxis skapar en bild av att R kräver mer vägledning, mer 

rättelser och mindre given självständighet. Detta ger en underlägsenhet när det handlar om makt på 

arbetsplatsen. En ökad övervakning för R kan leda till ökad disciplinära åtgärder av arbetsgivare 

och ledningen. Konsekvenserna av vardagsrasismen för R blir exempelvis negativa följder gällande 

möjligheter till befordran (Gupta, 1996). 

Att identifieras utifrån föregående generation 

Att identifieras utifrån föräldrarnas situation går bortom benämningen andra generationens 

invandrare. Respondenten J beskriver sina upplevelser av hur det är att ingå i gruppen andra 

generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden. 

Vidare förklarar respondenten J  

J: ”Jag undrar varför jag överhuvudtaget kallas för andragenerationens 

invandrare. Jag har inte invandrat.. jag är född i Sverige, är svensk och 

känner mig svensk men hur länge och i hur många generationer ska man 

vandra för att bli kallad svensk.” 

I detta sammanhang undrar respondenten varför han ingår i benämningen andra generationens 

invandrare. Han menar att han inte han inte är invandrare eftersom att han inte invandrat. Han 

betonar också att benämningen i säg beskriver ett utanförskap och distansering.  

Ser man situationen för J blir det tydligt att benämningen i säg beskriver en förskjutning av en 

situation tillhörande föregående generationen. Där individer tillhörande gruppen den andre 

egentligen inte blir svensk oavsett hur många generationer som passerar (de los Reyes, 2007). 

Genom retoriken och symboliska bilder skapas ett samhälle som framkallar problemfyllda och 

stigmatiserande föreställningar av invandrare i samhället. Konstruktionen av den andre, språket 

och berättelseformen blir särskilt intressant. Bilden upprätthålls med hjälp av den sociala 

konstruktionen (Tesfahuney, 1998). Benämningen andra generationens invandrare förklarar hur 

individer blir indelade i grupper, det kan man se när individer delas in i olika kategorier. 

Företeelsen yttrar sig sedan tydligt genom vardagsrutiner, värderingar och normer som skapas av 

individer i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). 

Följaktligen ifrågasätter J innebörden av benämningen andra generationens invandrare: 

J: ”Det känns som om begreppet bara finns där för att skapa: vi 

och de där! vad är meningen egentligen?” 

Respondenten J funderar över varför benämningen andra generationens invandrare råder i 

samhället. Han menar att benämningen finns för att särskilja grupper i samhället och skapa ett vi 

och de perspektiv. Vidare går vi och de perspektiven att härleda till bilden av den andre. Det 

förklarar individer som inte inkluderas under samma livsförhållanden och möjligheter som etniska 

svenskar. Därefter följer situationer för individer som alltid är utanför ramen för de villkor som 

finns mot individer som refereras som etniska svenskar (de los Reyes, 2007). I detta sammanhang 
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föds särbehandling och diskriminering (vilket i sin tur leder till en stigmatiserande innebörd). Det 

här perspektivet förklarar och förtydligar maktstrukturer på arbetsmarknaden och i samhället. Det 

kan också beskriva funktionen för ett s.k. Vi och de perspektiv. 

Vidare påminns respondenten B om sin identitet som andra generationens invandrare i situationer 

där hon minst anar det, under en rekryteringsprocess. 

Följaktligen beskriver respondenten B:  

B: ”Min arbetsgivare han frågade: Vad arbetar dina föräldrar med? 

Och jag undrade såklart varför arbetsgivaren ställde frågor om 

mina föräldrar under en rekryteringsprocess.” 

Respondenten B får en fråga om hennes föräldrar under en rekryteringsprocess. B undrar samtidigt 

varför hon får en sådan fråga. Hon menar att arbetsgivaren blev förvånad över vem hon var när hon 

ringt till arbetsgivaren innan intervjun. 

I detta fall kan man se hur hennes föräldrars bakgrund haft betydelse i rekryteringsprocessen. B 

får i rekryteringsammanhanget förklara sin identitet. Följaktligen behöver B inte bara presentera 

sig genom sitt namn utan även genom sin bakgrund. Det blir tydligt att frågan innebär ett försök 

till att placera B i en särskild grupp utifrån hennes svar. Man kan i detta fall se hur subtila 

undertoner påverkar individen på arbetsmarknaden. Det är tydligt hur arbetsgivaren utifrån svaren 

kan särbehandla individen. Situationen för B går att jämföra till en individ som är etnisk svensk 

som inte skulle behöva hamna i samma utsatta situation. Att ständigt placera individer i olika 

grupper kan förklaras utifrån att hänvisa till olika kategoriseringar, samtidigt som det i detta fall 

går att relatera till fler perspektiv t.ex. social klass och kön. Därmed är det relevant att se ett 

intersektionalitets perspektiv (de los Reyes, 2005). Detta kan i sin tur betona rådande 

maktstrukturer på arbetsmarknaden. Vidare blir arbetsgivarens fråga särskilt påtaglig, med 

hänvisning till att den ställs under en rekryteringsprocess. Att B behöver svara på en sådan fråga 

kan ifrågasättas samtidigt som studier visar hur maktstrukturer av överordnad och underordnad 

präglar arbetsmarknaden (Rooth, 2001). I sammanhanget ingår individen inte i sin roll som andra 

generationens invandrare och diskriminerad på frivillig basis.  

6. Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna kvalitativa studie är att spegla hur andra generationens invandrare upplever den 

svenska arbetsmarknaden. Detta genom att förklara hur individer som är andra generationens 

invandrare beskriver deras bild, upplevelse och erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Denna 

studie bidrar med att presentera förekomsten av vardagsrasism och diskriminering. Fokus riktas även 

mot mekanismer som gör dessa företeelser till en del av samhället. Vidare följer konsekvenserna på 

arbetsmarknaden. Följaktligen speglas företeelserna vardagsrasism och diskriminering i relation till 

andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden.  

En viktig kunskapskälla i denna studie blir erfarenheter av vardagsrasism och diskriminering. Dessa 

personer kan därmed beskriva deras individuella upplevelser och erfarenheter av hur den svenska 

arbetsmarknaden ser ut idag. Individens berättelser blir således den främsta källan när det gäller 

kunskap om hur diskriminering ser ut, beaktas och utmanas på arbetsmarknaden och i samhället. 

Genom dessa intervjuer skapas en fördjupad bild av verkligheten som skildrar andra generationens 

invandrare på arbetsmarknaden. Det här förklarar dock inte alla föreställningar inom denna rubrik.  



30 
 

Att identifieras utifrån föräldrarnas situation går bortom benämningen andra generationens 

invandrare. Studier visar hur den svenska arbetsmarknaden idag visar att det råder tydliga skillnader 

mellan individer med utländskt ursprung i jämförelse med individer som erhåller svenskt ursprung. 

I sammanhanget förklaras särbehandling och diskriminering på arbetsmarknaden med hänvisning 

till religion, klädval, hudfärg och hårfärg. Det förklarar resultatet av diskriminering som funnits i 

generationer (Ekberg, 1997). Överföringen mellan generationer går att härleda till vardagsrasism 

(Ekberg, 1997). Arbetsmarknadssituationen för individer med invandrarbakgrund går att jämföra 

med individer där båda föräldrarna är födda i Sverige. En huvudsakligaspekt betonar frågan om 

diskriminering. Ser man situationen för respondenterna blir det tydligt att benämningen andra 

generationens invandrare beskriver en förskjutning av situationen tillhörande föregående 

generation. Där individer tillhörande gruppen ”den andre” egentligen inte blir svensk oavsett hur 

många generationer som passerar (de los Reyes, 2007). I sammanhanget råder tydliga 

normstrukturer där somliga inkluderas medan andra exkluderas i samhället (de los Reyes, 2007).  

Med bakgrund i fenotypiska drag, utseende, härkomst, klädsel och efternamn hamnar dessa 

individer utanför den svenska normen (de los Reyes, 2007). Kategoriseringen formas utifrån 

rasistiska föreställningar vilket tydliggör hur andragenerationens invandrare hamnar utanför 

gruppen som etniska svenskar ingår i. Vidare går detta att beskriva som vithetens privilegier (de los 

Reyes, 2007). Vid rasism i vardagen råder specifika strukturer. En huvudsaklig aspekt beskriver hur 

den dominerande kulturen är uppbyggd. I denna studie redogörs hur rasism har förändrats. 

Förändringen beskriver övergången från patriarkalisk till konkurrensinriktad rasism (Essed, 1996). 

Följaktligen uppfattas ”den andre” som ett ”hot” till den dominerande normen och värderingarna 

(Essed, 1996). Därmed framgår det som kallas för konkurrensinriktad rasism. Utifrån detta 

perspektiv blir det möjligt att granska denna studie. 

Den generella uppfattningen som respondenterna (individer som ingår i gruppen andra 

generationens invandrare) beskriver är att arbetsmarknaden präglas av vardagsrasism och 

diskriminering. Företeelser som tydligt visar orättvisor och ojämlikheter speglar hur 

diskriminerade individer beskriver förväntningar och erfarenheter, men även det som denna grupp 

uttrycker genom vardagsstrategier som individen beskriver från dag till dag (de los Reyes, 2011). 

Vid dessa sammanhang blir vardagsrasismen ständigt närvarande: här växlas kroppsspråk, 

ifrågasättande om individens ursprung, övervakning på arbetsplatsen med uttryck av 

kontorskomikern som förtydligar hur arbetsledaren kan uttrycka något som baseras på det egna 

privilegiet som finns inom etnicitet, kön eller klass. När en individ som erhåller social makt agerar 

eller säger något som leder till att en annan individ känner sig obekväm eller otrygg (Gupta, 1996).  

Denna studie visar genom en tematisk analys att man idag kan särskilja olika arenor som går att 

hänvisa till vardagsrasism inom arbetsmarknaden, hur dessa mekanismer går att skåda framgår i 

denna studie. Vidare sker en uppdelning mellan rekryteringsprocessen, inträdet på arbetsmarknaden 

(när individen är nyanställd, arbetat i max tre månader) och situationen på arbetsmarknaden (när 

individen erhåller en anställning, arbetat längre än tre månader).   

Här framgår en arena som beskriver rekryteringsprocessen (när individen saknar arbetserfarenhet 

på arbetsplatsen) här exemplifieras rekryteringsprocessen, hur individen som söker anställning på 

en arbetsplats är relativt anonym för arbetsgivaren även om det finns tillgång till information om 

namn, bostadsområde, ålder, yrkeserfarenhet osv. I detta sammanhang blir det också relevant att 

härleda vilka mekanismer/strukturer som förekommer vid dessa sammanhang. Denna studie 

förmedlar även två andra likartade arenor, inträdet på arbetsmarknaden och situationen som 

förekommer på arbetsmarknaden. Det beskriver när individen blivit anställd på en arbetsplats. Vid 

dessa sammanhang är individen inte anonym för arbetsgivaren här framgår information om 

individens namn, bostadsområde, ålder, yrkeserfarenhet osv. I sammanhanget befinner sig individen 
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på arbetsmarknaden. Härmed har individen skapat arbetserfarenhet på arbetsplatsen. Även om det 

sker specifika skillnader t.ex. om individen saknar eller erhåller arbetserfarenhet samt skillnader i 

anställningstid går det, att tolka en huvudsaklig generell likhet där diskrimineringen går att härleda 

på etnisk och rasmässig grund. Vidare beskriver intervjumaterialet rekryteringsprocessen där 

situationen för individer som hamnat i rekryteringssammanhang finner svårigheter att bemöta 

diskriminering, med hänvisning till underordnad position i relation till chefen som erhåller 

överordnad position. Individer som beskriver inträdet på arbetsmarknaden (när individen är 

nyanställd, arbetat i max tre månader) beskriver strävan efter att finna sin position på arbetsplatsen, 

samtidigt visar denna studie hur andra generationens invandrare hamnar i underordnad position i 

relation till etniska svenskar. Följaktligen förklaras situationen på arbetsmarknaden (när individen 

erhåller en anställning som är längre än tre månader). Resultaten visar hur diskrimineringen inte 

avtar efter tre månader (i jämförelse med inträdet på arbetsmarknaden, när individen är nyanställd) 

utan fortsätter under hela arbetstiden. Vid dessa sammanhang utgör denna grupp ett hot till 

arbetsplatsens hierarkiska ordning. Det råder även exempel som visar vardagsrasism genom subtila 

kanaler. Denna studie speglar hur dold form av rasism är svår för individen att hantera, det blir 

tydligt när den bakomliggande rasismen kan förnekas. Förnekandet av fördomar blir kärnan för den 

moderna rasismen (Essed, 1996). Det som förekommer på arbetsplatsen kan för många utsatta 

individer bli svårt att inte ta personligt. Det är också här som arbetsgivaren och ledningen vid 

diskriminering på arbetsmarknaden ofta pekar på individen och personliga tillkortakommanden 

(Gupta, 1996). Studier visar dock hur arbetsgivaren och ledningen ur denna aspekt använder 

särskilda kontrollmetoder och chefstilar som systematiskt placerar individen i offerposition. En 

situation som går att hänvisa till vardagsrasism. Denna situation föds i svårigheter att bevisa, 

precisera och motarbeta vardagsrasismen för den utsatta individen på arbetsmarknaden, samtidigt 

som diskrimineringen har en stigmatiserande innebörd. Intervjumaterialet påvisar förekomsten av 

diskriminering på etnisk och rasmässig grund. På arbetsmarknaden råder en bild av att, den andre 

är problematisk, kräver mer vägledning, mer rättelser och mindre given självständighet (de los 

Reyes, 2007). 

Denna studie understryker hur arbetsmiljön beskriver en intressant aspekt som kan analyseras när 

vardagsrasism förekommer. Vidare skulle individens etniska bakgrund sakna betydelse om det inte 

vore för arbetsplatsens uppdelning av olika grupper. I det här avseendet är det inte den utsatta 

individens svar (motstånd) som har betydelse utan vad arbetsplatsen ger individen för roll och 

identitet. Vid en närmare granskning, skapas behovet av en nyanserad bild exempelvis om 

individen ingår i gruppen andra generationens invandrare och kvinna. Denna ordning blir även 

relevant i ett intersektionellt utgångsläge, där analyser av förhållanden som t.ex. kön och klass 

inkluderas (de los Reyes, 2005). Bakgrunden till vardagsrasismen skapas utifrån förutfattade 

meningar om etnisk olikhet. Det förekommer genom attityder, avsikter och handlingar som utgår 

från en uppfattning där människor anses vara annorlunda den dominerande gruppen i samhället.  

Sammanfattningsvis förklarar vardagsrasism och diskriminering makt. Vidare beskrivs relationer 

som speglar underordning och överordning. Vid diskrimineringssammanhang råder en komplex bild 

med ett flertal sammanhängande komponenter det går att exemplifiera när diskrimineringen sker 

som ett resultat av institutionella mönster. Här tydliggörs en koppling mellan samhället och 

arbetsmarknaden. I samhället framgår tydliga diskriminerings mönster av förtryck och 

maktstrukturer (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002).  Konsekvenserna föreligger 

ofta i ojämlika rättigheter och ett konstant underläge på arbetsmarknaden. Vid sådana situationer 

äventyras individens mänskliga rättigheter och säkerhet för de etniska minoriteterna i samhället. Det 

här går att exemplifiera på arbetsmarknaden när diskrimineringen utsätter individen för risker 

gällande inkomst och karriärmöjligheter (Essed, 2002). Vardagsrasismen beskriver negativ 

särbehandling med hänvisning till hudfärg, religion och nationalitet. Det resulterar i hur individer 
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placeras i missgynnande position när det gäller trygghet, inflytande, materiella villkor, delaktighet 

och makt på arbetsmarknaden och i samhället (Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). 

Följaktligen visar studier hur vardagsrasism leder till negativa kroniska följder när det handlar om 

fysisk och psykisk hälsa (Essed, 2002). 

6.1  Avslutande diskussion 

Vardagsrasismen beskriver resultatet av den strukturella ordningen (de los Reyes 2007). Idag kan 

man genom en historisk tillbakablick peka på hur förnekandet av diskriminering och rasism skapat 

och reproducerat en etnisk rangordning (de los Reyes, 2011). I förebyggande syfte är det viktigt att 

understryka att det första steget är ett erkännande av förekomsten vardagsrasism och diskriminering 

mot andra generationens invandrare på den svenska arbetsmarknaden. Därmed är det relevant att 

beskriva diskrimineringens rasistiska och subtila karaktär. Genom tydliga direktiv, regler, 

förändringar gällande ideologiproduktion och attityder i samhället (Integrationsverket, de los Reyes 

& Wingborg 2002). Bör man sträva efter ett samhälle där normen, inte accepterar diskriminering. 

Där det saknas spelrum för diskriminerande företeelser. Det handlar exempelvis om specifika 

regelverk för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden och i samhället (Integrationsverket, 

de los Reyes & Wingborg 2002). Samtidigt kan man i detta sammanhang understryka hur 

diskriminerande handlingar kan möjliggöras eller förhindras beroende på samhällets värderingar 

och regelverk. Vidare kan rådande lagstiftning granskas ytterligare i frågor som handlar om 

vardagsrasism och diskriminering. En annan centralaspekt är konkreta åtgärder när en individ blivit 

utsatt, dels för individen som blivit utsatt men även konsekvenser mot individen som diskriminerar, 

frånvaron av konkreta konsekvenser är en avgörande komponent i förekomsten av denna typ av 

diskriminering. Kombinationen av att vardagsrasismen sker på arbetsmarknaden (en särskilt utsatt 

plats som även påverkar individens försörjningsmöjligheter) samt att individen erhåller underordnad 

position och saknar tolkningsföreträde möjliggör denna typ av diskriminering. Därtill är en annan 

viktig aspekt diskrimineringens stigmatiserande innebörd. Antidiskrimineringsarbetet bör därmed 

skräddarsys till det aktuella diskrimineringsklimatet dvs. att strategier formas parallellt i anslutning 

till rådande diskrimineringsprocesser, diskriminerande individer och diskrimineringsstrukturer 

(Integrationsverket, de los Reyes & Wingborg 2002). 

6.2 Framtida forskning 

Man kan visserligen tro att en individ som blivit anställd, inte hamnat i utsorteringsprocessen där 

diskriminering förekommer vid rekryteringssammanhang. Denna studie visar dock hur 

vardagsrasism och diskriminering kan förekomma både under och efter rekryteringen. Hur 

många som sorterats bort vid rekryteringsammanhang på etnisk och rasmässigrund är svårt att 

veta det framgår som en begränsning i denna studie, med hänvisning till att urvalsgruppen 

befinner sig på arbetsmarknaden. Där diskrimineringen fortgår mot andragenerationens 

invandrare på arbetsmarknaden utan ifrågasättanden och åtgärder. Idag saknas denna grupp i 

beslutsfattande organ som domineras av etniska svenskar, (trots att andra generationens 

invandrare går att finna på arbetsmarknaden). Frågan om vart dessa individer kommer att hamna 

på sikt, skulle kunna vara ett förslag på framtida forskning. I sammanhanget blir frågan, som 

respondenten J ställer: 

”Jag undrar varför jag överhuvudtaget kallas för 

andragenerationens invandrare. Jag har inte invandrat jag är född i 

Sverige, är svensk och känner mig svensk men hur länge och i hur 

många generationer ska man vandra för att bli kallad svensk.”  

En fråga som kvarstår… 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 intervjuguide 

(Bakgrund) 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad har du för etnisk bakgrund? / Vilket land är dina föräldrar födda i? 

 

 Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift för tillfället? 

 

1.     Hur upplever du din situation som andra generationens invandrare på den svenska 

arbetsmarknaden? 

 

2.      Hur har du blivit bemött på arbetsmarknaden t.ex. av arbetsgivare, arbetsförmedlare? 

 

3.    Hur anser du att din bakgrund som andra generationens invandrare påverkar dina 

förutsättningar i arbetslivet? Om ja hurdå? om nej hurdå? 

 

4.     Anser du att det finns goda kunskaper om gruppen andra generationens invandrare på den 

svenska arbetsmarknaden?  

 

5. Är det något annat du vill tillägga eller berätta? 

 

 


