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Abstract 
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Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, Examensarbete, 15 hp 
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Kommunikationsbranschen anses medföra marknads- eller organisatoriska fördelar till andra 
organisationer, genom att forma och framföra budskap till målgrupper (Evetts, 2006:521-522). 
Trots branschens rykte gör orättvisor sig tydliga för personer med en annan etniskt bakgrund än 
svensk i form av orättvisor i sysselsättningsmöjligheter, anställningsvillkor och lönesättningar 
(De Los Reyes, 2008:03).  
 
Syftet med undersökningen är att utforska vilka upplevelser samt erfarenheter personer med en 
annan etnisk bakgrund än svensk har av medie- och kommunikationsbranschen. Målet är att få 
en klarare bild av hur situationen ser ut i dagsläget för examinerade kommunikatörer av annan 
etnisk tillhörighet när de kommer ut i arbetslivet. Ämnet är relevant att undersöka för att skapa 
en djupare förståelse av medie- och kommunikationsbranschen från ett mångfaldsperspektiv.  
 
Med narrativ utgångspunkt har den här kvalitativa studien utförts med sju respondenter, där alla 
delar med sig upplevelser och erfarenheter av Medie- och kommunikationsbranschen. Detta har 
gjorts i form av en intervjuguide med teorierna som utgångspunkt. Respondenterna har 
representerat privat och offentlig sektor, byråer och kommunikationsavdelningar. 
 
I studien framkom det att samtliga blivit utsatt för någon form av orättvisa eller blivit ifrågasatta 
gällande deras kunskap och kompetens med tanke på deras bakgrund. Diskriminering har 
framkommit både i sociala sammanhang, på arbetsplatsen samt i rekryteringsprocesser. Det har 
förekommit i form av strukturell diskriminering, men det har dokumenterats att även en öppen 
diskriminering har skett. Hur personer med annan etnisk bakgrund än svensk 
inkluderats/integrerat i branschen framkommer det att vissa respondenter blivit väl mottagna 
beroende på syfte men oftast uteslutna. Om det finns faktorer som kan underlätta eller driva 
jämlikhetsfrågan i branschen är samtliga respondenter överens om att de har framfört vikten av 
att göra branschen mer representativ. Maktstrukturer och inlärd diskriminering har uppenbarats, 
det har föreslagits ändringar i strukturer och att genom undervisningar ändra inlärda beteenden. 
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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som delat med sig av sina livsberättelser i denna 
studie. Utan deras djärva och ärliga insatser i ett sådant känsligt ämne hade denna studie varit 
omöjlig.  
 
Vi vill även tacka Solange Hamrin för hennes enorma engagemang, konstruktiva synpunkter och 
goda handledning. Speciellt vill vi tacka Solange, som även varit en stor förebild för oss i 
mångfaldsfrågor.  
 
Stort tack till er alla! 
 
 
Sundsvall, maj 2019 

Kosovare Buzuku & Sibel Kara 
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1. Inledning 
Kommunikationsbranschen anses medföra marknads- eller organisatoriska fördelar till andra 
organisationer, genom att forma och framföra budskap till målgrupper (Evetts, 2006:521-522). 
Trots branschens rykte gör orättvisor sig tydliga för personer med en annan etnisk bakgrund än 
svensk i form av orättvisor i sysselsättningsmöjligheter, anställningsvillkor och lönesättningar 
(De Los Reyes, 2008:03).  
 
Det framkommer att individer med en annan etnisk bakgrund gör förändringar för att bli 
accepterade i arbetslivet, såsom namnbyte (De Los Reyes, 2008:04). De som inte genomgår 
dessa förändringar blir undersysselsatta eller drabbas av andra yrkesmässiga orättvisor. 
Undersysselsatta människor kan riskera ohälsa på grund av att de är benägna att uppleva mindre 
mental, fysisk och social stimulering och detsamma gäller överarbetade människor på grund av 
att de har mer att ta hand om (Townsend & Wilcock, 2014:82). Arbetslöshet är inte bara en 
ekonomisk status men kan även vara skadligt då de kan arbeta utan ersättning och bli 
överutnyttjade (ibid). Vid en anställning kan ytterligare orättvisor uppdagas i form av 
utanförskap som leder till känslor av meningslöshet i arbetet, eller till exempel bli nekad i det 
nya samhället och därmed möjligheter och resurser för en meningsfull arbetsplats.  
 
Vidare kan orättvisor i form av otillfredsställande anställningsvillkor inträffa på grund av 
faktorer som individen inte har kontroll över, eller en yrkesmarginalisering där synlig eller 
osynlig diskriminering sker för att individen sticker ur normen. Diskriminering benämns som en 
särbehandling och vad som är centralt i sammanhanget är att de som blivit utsatt för det utgår 
från kollektiva egenskaper. Med det menas att personen som blir utsatt för särbehandling blir det 
på grund av kön, hudfärg, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuelläggning (Roth, 
2008:13-14).  
 
Den här kvalitativa studien har utförts med en narrativ utgångspunkt, där sju respondenter delat 
med sig av upplevelser och erfarenheter av medie- och kommunikationsbranschen. Målet med 
den narrativa utgångspunkten var att genom respondenternas berättelser lyfta upp de orättvisor 
som framkommer i arbetslivet och som utvalda forskare lyft fram i denna studie. Om det 
framkommer orättvisor även i medie- och kommunikationsbranschen eller inte.  
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1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att utforska vilka upplevelser samt erfarenheter personer med en 
annan etnisk bakgrund än svensk har av medie- och kommunikationsbranschen. Målet är att få 
en klarare bild av hur situationen i dagsläget ser ut för examinerade kommunikatörer av annan 
etnisk tillhörighet när de kommer ut i arbetslivet. Ämnet är relevant att undersöka för att skapa 
en djupare förståelse av medie- och kommunikationsbranschen från ett mångfaldsperspektiv.  
 
1.2 Frågeställningar 
De frågeställningar som studierna kommer att basera sig på är: 
 

1. Vilka upplevelser samt erfarenheter har personer med en annan etnisk bakgrund än 
svensk av Medie- och kommunikationsbranschen? 

2. Hur har personer med en annan etnisk bakgrund integrerat/inkluderats i branschen? 
3. Vilka faktorer kan driva jämlikhetsfrågan i branschen? 

 
1.3 Bakgrund 
Den totala andelen människor som är utlandsfödda inom kommunikations- och 
informationsbranschen i Sverige är i dagsläget 1490 personer, vilket motsvarar drygt 8,3 procent. 
Personer med utomeuropeisk ursprung är till antalet 725 stycken vilket i sin tur utgör 4 procent. 
Räknar man bort de med ursprung från Nord- och mellanamerika och Australien/Nya Zeeland är 
procentantalet nere i endast 3 procent, av människor med annan etnisk tillhörighet än de 
förstnämnda. Asien som är världens största och folkrikaste världsdel utgörs av 400 personer, 
vilket representerar drygt 2,25 procent och ännu mindre när det kommer till personer med 
Afrikanska rötter vilket är 0,45 procent. Alltså är det knappt 1 på 200 i branschen som har 
afrikanskt ursprung (Statistiska centralbyrån, 2017). Den statistik som framfördes var att 
branschen utgörs mest av kvinnor, ett siffertal på 12144 stycken vilket motsvarar 67,94 procent. 
Antalet män i branschen är 5730 stycken vilket motsvarar 32,06 procent (ibid.).  
 
På Sveriges kommunikatörers hemsida nämns det hur hundratusentals nya invånare Sverige har 
fått de senaste åren och att det blir allt mer angeläget att kommunicera på ett sätt som inkluderar 
och återspeglar mångfalden i samhället. De lyfter även hur vanligt det är att vissa aktörer antar 
hur olika målgrupper “är” och jobbar med extern mångfald istället för att börja med en intern 
mångfald inom organisationen. De menar att det inte är någon nyhet att medie- och 
kommunikationsbranschen är en homogen grupp och att mångfalden behövs, men för att spegla 
mångfalden i samhället måste rekryteringsprocesser ses över (Sveriges Kommunikatörer, 2018). 
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2. Tidigare forskning 
De studier som finns om inkludering och diskriminering i arbetssammanhang idag har 
undersökts i andra professioner än i medie- och kommunikationsbranschen. Men fokus är 
densamma, skillnader på personer med en annan etnisk bakgrund och de ojämlikheter de upplevt 
i arbetslivet och deras arbetsvillkor.  
 
Heike Graf som är professor i medie- och kommunikation på Södertörns Högskola undersöker i 
artikeln “What Structures” hur en etniskt varierande arbetskraft kan bli ett organisatoriskt 
problem eller inte i privata medieföretag (2016:544). Den här studien behandlade specifikt 
personer med afrikansk bakgrund (ibid). Inledningsvis diskuteras hur samhällsstrukturer kan 
hindra mångfald eller möjligtvis andra faktorer som svindlande ekonomi eller strukturer inom 
organisationen i sig (2016:545). I det journalistiska yrket sägs det att det strikta arbetssättet och 
normerna som tidspress och liknande kan hindra mångfald (ibid.). I studien beskrivs hur 
djuprotade “osynliga regler” nyttjar den dominanta och homogena gruppen. Att strukturell 
diskriminering ofta är roten till homogena mediebolag i mångkulturella samhällen (Graf, 
2016:545). Samtidigt menar Graf att alla inte kan bli anställda av ett mediebolag på grund av 
akademiska färdigheter och språkkunskaper (ibid.).  
 
Graf framförde en kvalitativ studie med respondentintervjuer där han hörde av sig till 
HR-avdelningar i medieorganisationer, slutligen hade han tio respondenter att intervjua (Graf, 
2016:549). I intervjuprocessen kom han fram till att mindre mediebyråer inte gav honom respons 
eller förklarade att de inte behandlade frågan. De som gav en respons förklarade att de ville 
behandla frågan men inte kunde. Graf menar att det begränsade sättet att tänka skulle kunna 
bidra till en sämre förutsättning att kommunicera med olika typer av människor (ibid). Graf kom 
fram till i sina intervjuer att vissa mediebyråer anställer individer för att det anses är givet att 
mångfald kan berika organisationen, men att vissa inte rekryterar personer med utländskt 
bakgrund eftersom deras förväntningar är att kompetensen är lägre än hos den dominanta 
gruppen (2016:555). 
 
Studien “Etnisk diskriminering i arbetslivet” har gjorts i Sverige om klyftorna på 
arbetsmarknaden av Paulina De Los Reyes, som är forskare i etnisk diskriminering. Hon belyser 
att diskriminering finns och att den går sedan i arv mellan generationer, men det finns även 
indikationer som visar på att diskriminering inte bara är kopplad till annan etnisk tillhörighet 
eller religion. Den kan även riktas mot individer som anses annorlunda och avviker från 
uppfattningen om hur en svensk eller en utländsk bör se ut. Det handlar om att diskriminering 
kommer i olika former och är inte bunden till bara etnicitet, hudfärg eller klädval (De Los Reyes, 
2008:02). 
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En studie utförd av Moa Bursell vid institutet för framtidsstudier handlar om etnisk 
diskriminering på arbetsmarknaden. Främst handlar studien om hur personer med ett annorlunda 
efternamn påverkas i inkluderingsprocessen på arbetsmarknaden. Arbetssökande med efternamn 
från Afrika och Mellanöstern riskerar etnisk diskriminering i rekryteringsprocessen (Bursell, 
2012:02). 
 
3. Teorier 
Under detta kapitel kommer occupational theory, occupational justice, inkludering, integrering 
och diskriminering att vara utgångspunkterna. Valet av teorierna är relevanta, nödvändiga och 
utvecklande för professionens legitimitet från ett etiskt perspektiv. 
 
3.1 Occupational Theory 
Professionalism är ett ord som tidigt blev ett nyckelbegrepp för förtroende, kompetens och 
samarbete i yrkessammanhang (Evetts, 2006:517). Det handlar om image och att respektera 
andra individer i branschen (Parsons, 2008:11). Professionalism värderas högt av organisationer 
och kan ses som en utveckling av olika branscher, detta på grund av att professionalism 
förknippas med sakkunnighet och vägledning (Muzio & Kirkpatrick, 2011:390). Oavsett om det 
handlar om organisationer i offentliga- eller privata sektorn så handlar professionalism om en 
strukturell utveckling (ibid.). 
 
Parsons (2016:14) belyser att PR är en offentlig kommunikationsfunktion och att utövare måste 
ta ansvar. Utbildning förser individer i branschen kompetens till att utöva och ta samhällsansvar 
(Yang & Taylor, 2013:258). En utveckling av etiska regler är naturliga steg när målet är 
legitimitet i samhället (ibid.). Parsons (2008:37) menar även att det finns olika typer av etiska 
perspektiv, ett av dessa är situationsetik där hon menar att en situation inte går att förutse och hur 
reaktionen kommer vara, utan att situationen i sig blir det som bestämmer vilket agerande och att 
det är hur den stunden blir som sedan styr oss, men att varje tillfälle har sina unika principer som 
riktlinjer (ibid.).  
 
Public Relations Society's Code of Professional Standards är tydliga med vad som förväntas av 
en medlem, här är det viktigt att ha en hög standard för ärlighet, noggrannhet, integritet, sanning 
och inte medvetet sprida falsk eller vilseledande information (Parsons, 2008:15). För att PR- 
yrket ska kunna vara ett legitimt yrke är etiska kriterier nödvändiga, men inte tillräckliga inom 
yrket (Yang & Taylor, 2013:259). Det föreslås att upprätthållandet av etik är viktigare än att 
tillämpa etik i yrket (ibid.). Parsons framför yrkesetikens fyra pelare som handlar om att tala 
sanning, skada ingen, göra gott och vara rättvis (Parsons, 2016:136). Men kan vara svåra att 
uppnå eftersom varje individ i professionen ställs inför beslut som gör att man antingen tänker på 
sin framgång, organisationens eller kundens bästa (Parsons, 2016:24).  
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3.1.1 Occupational Justice 
Från ett västerländsk perspektiv har yrkesmässig rättvisa beskrivits som rättvisa bland skillnader 
där det ska vidkännas att alla ska ha samma rättigheter oavsett ålder, kön, social bakgrund eller 
andra olikheter (Nilsson & Townsend, 2014:65). Det centrala är att yrkesmässiga orättvisor är ett 
resultat av sociala normer eller andra former av styrning, som styr hur makt utövas för att 
begränsa vissa befolkningar eller individer från att delta i det dagliga arbetslivet eller vissa delar 
av det (ibid.). Det framgår fyra typer av yrkesmässiga orättvisor i studien vad gäller arbetslivet 
(Townsend & Wilcock, 2014:75). Dessa orättvisor är yrkesmässigt utanförskap, yrkesmässigt 
berövande, yrkesmarginalisering och yrkesmässig obalans (ibid.). 
 
Yrkesmässigt utanförskap beskrivs som en social orättvisa där personer känner långvariga 
erfarenheter av avskildhet och isolering, tomhet och brist på identitet i organisationen, ett 
begränsat uttryck av arbetsanda eller känslor av meningslöshet (Townsend & Wilcock, 2014:80). 
Dessa upplevelser kan uppstå även om personen är sysselsatt eller rik (ibid). Detta gäller även i 
mån om möjligheter och resurser, där det är brist på för att skapa en mening på arbetsplatsen 
(ibid.). I professionella yrken som är högt värderade där vissa människor blir utanför eller är 
otillfredsställda när andra är priviligierade kan skapa yrkesapartheid (Durocher, Gibson & 
Rappolt, 2013:06). Ett exempel där detta kan ske är när människor från andra kulturer kommer i 
ett nytt samhälle och blir i vissa grader nekade i det nya samhället, därav även nekade 
möjligheter och resurser för en meningsfull arbetsplats (Townsend & Wilcock, 2014:80). Arbetet 
som individen känner är meningsfullt kan berika individens identitet på ett mentalt och spirituellt 
plan (Durocher, Gibson & Rappolt, 2013:06).  
 
Yrkesmässigt berövande handlar om grafisk isolering och otillfredsställande anställningsvillkor 
(Townsend & Wilcock, 2014:81). Det föreslås att detta händer individer på grund av olika 
faktorer som individen inte har kontroll över (Durocher, Gibson & Rappolt, 2013:05). Faktorer 
som till exempel sociala, ekonomiska, historiska eller politiska (ibid.). Otillfredställande 
anställningsvillkor kan vara till exempel orättvis lön, att arbeta som överkvalificerad för ett yrke 
eller att någon annan har en bättre anställning på grund av privilegier men har sämre 
kvalifikationer (ibid.). Att ytterligare lägga fokus på när det kommer till orättvisor i denna 
kategori är människor som blir begränsade från att arbeta, begränsade i att delta i vissa delar av 
arbeten på en arbetsplats eller när människor blir begränsade i val av yrken på grund av olika 
omständigheter (Townsend & Wilcock, 2014:81). 
 
Yrkesmarginalisering kan ske även om alla i arbetsplatsen har rätt att uttrycka sig och när 
diskriminering sker händer det mer på en diskret nivå (Townsend & Wilcock, 2014:81). Det kan 
manifestera sig eller resultera i utanförskap och begränsade möjligheter för vissa (Durocher, 
Gibson & Rappolt, 2013: 6). En av de större orättvisorna är den normativa standardiseringen och 
förväntningarna om hur, när och var människor ska arbeta (Townsend & Wilcock, 2014:81). 
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Detta är något som ledningssystem fortfarander nyttjar för att ha kontroll över tid, platser, 
policys och dylikt. (Townsend & Wilcock, 2014:82). Anställda borde dock vara med i processen 
över sina egna arbetsvillkor (Townsend & Wilcock, 2014:81). I yrkesmarginaliseringar sker även 
uteslutningar av människor som inte tillhör normen och blir begränsade fysiska tillträden, sociala 
möjligheter eller sysselsättning (Townsend & Wilcock, 2014:82). Det ska understrykas att detta 
inte nödvändigtvis sker på grund av lagar eller sociala policys, utan på grund av traditioner, 
vanor eller oexaminerade förväntningar av beteenden inom organisationen (Durocher, Gibson & 
Rappolt, 2013:6). På grund av detta förespråkas det att människor behöver ta vardagliga och 
viktiga beslut i arbetsplatsen på en mer deltagande och detaljerad nivå (Townsend & Wilcock, 
2014:81). 
 
Yrkesmässig obalans är en term som används för att identifiera människor som inte delar 
fördelarna av arbetet och den ekonomiska produktionen (Townsend & Wilcock, 2014:82). Rätten 
till lika privilegier och jämlik lön är grunden för social rättvisa (ibid.). Yrkesmässig obalans kan 
identifieras utefter tre stora yrkesklasser; sysslolös, under- och översysselsatta (ibid.). Den kan 
även karaktäriseras på ett sätt där vissa har tillgång till vissa arbeten jämfört med andra på grund 
av personliga egenskaper som till exempel ras, kön, ålder eller socialt status (Durocher, Gibson 
& Rappolt, 2013:05). Yrkessegregering i form av kön, ras eller andra former av skillnader är 
även det en form av yrkesmässig obalans (ibid.) För att identifiera obalans på en arbetsplats 
måste man observera om arbetsplatsen värderas högt och förbättrar livet för vissa och samtidigt 
kan ta för givet eller utnyttja andra (ibid.). 
 
Med dessa fyra orättvisor menar de till motsatsen att en anställd har rättigheter i arbetslivet 
(Townsend & Wilcock, 2014:75). Det betyder alltså att dessa orättvisor baserar sig på att 
anställda har rättigheter som att uppleva arbetsplatsen som något meningsfullt och berikande, att 
utvecklas genom deltaganden för en hälsosam arbetsplats och social inkludering, att självständigt 
få utöva individuella eller kollektiva val i yrket och att få arbeta på lika villkor oavsett grad av 
deltagande (Townsend & Wilcock, 2014:80). Hur man kan arbeta för att skapa en mer rättvis 
arbetsplats är att se på arbetsplatsen från ett perspektiv där man tar hänsyn till individen och dess 
behov på arbetsplatsen och i samhället (Whiteford, 2000:04). Man kan även behöva tänka på ett 
bredare socialt och kulturellt plan, därav investera mer energi på att påverka strukturer och 
policys som hämmar från att alla får delta i en arbetsplats (ibid.). 
 
3.2 Inkludering 
Förklaringar kring etniska ojämlikheter - Ojämlikhet trots rättvis konkurrens - humankapital. 
När migranter söker sig till ett annat land saknar de vissa kunskaper, exempelvist språk, kunskap 
om samhället, förståelsen eller viljan att anpassa sig till normer och traditioner. Det är inte förrän 
dessa kunskaper utvecklats som utländska har uppnått humankapital (Bursell, 2012:07). 
Forskning om humankapital påvisar att klyftorna på arbetsmarknaden finns på grund av 
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språkbrister. Däremot går det att motargumentera genom att tydliggöra högkvalificerade 
migranter. Med ökad efterfrågan på skicklig arbetskraft bör migranter få möjligheter att integrera 
på den svenska arbetsmarknaden. Trots detta är det fortfarande skillnader i sysselsättningar och i 
löneuvecklingarna mellan infödingar och utländska (Bursell, 2012:09).  
 
Genom att migranterna lyckats utveckla humankapitalet, exempelvist genom att delta i olika 
aktiviteter som gör dem mer utbildade och mer attraktiva för olika organisationer bör de bli mer 
inkluderade i arbetsmarknaden. Då vägen till inkludering i samhället är genom arbete (Larsson, 
2015:43). Sysselsättningen och inkomstskillnaderna mellan utländska och infödda är 
oförändrade. Forskare hävdar att många som migrerar till Sverige är utbildade men utbildningens 
kvalitet och tidigare arbetsuppgifter vid utländska institutioner och organisationer kan variera 
mycket från nation till nation, vilket kan vara ett skäl till exkluderingen på arbetsmarknaden 
(Bursell, 2012:17). För att utländska skall känna sig inkluderade på arbetsmarknaden måste de få 
de förutsättningar till att integrera med olika grupper inom professionen de är verksamma inom 
(Hamrin, 2019:04). Faktum är att inkludering uppnås när språkbarriärerna försvinner och när 
kulturerna sammanlänkas, uppfattningar om inkludering är relaterade till interaktion på 
arbetsplatsen (Hamrin, 2019:06). 
 
Forskning tyder på att arbetsmarknaden förblir segregerad på grund av informell rekrytering, det 
vill säga att informationen om lediga tjänster och kvalificeringskrav sker via olika sidor på 
internet, oftast till specifika nätverk där en etablerad homogen grupp befinner sig. Detta gör det 
omöjligt för personer med en annan etnisk bakgrund att söka sig till, vilket i sin tur gör de 
underrepresenterade på arbetsmarknaden. Denna typ av rekrytering gör att den 
underrepresenterade gruppens barn automatisk blir exkluderade (Bursell, 2012:16). 
 
3.3 Integrering 
Integrering är en process som innebär att den som nyligen kommit till Sverige blir en del av det 
svenska samhället genom att delta i sociala relationer (Cvetkovic, 2009:112). I 
integreringsprocessen är kunskapsutbyte viktigt. Med det menas att språket utvecklas, relationer 
etableras, kunskaper om samhällets normer, traditioner och värderingar utvecklas för att få en 
bättre grund till att få ett arbete och bli självförsörjande vilket är viktiga element för att integrera 
(Lundström 2008:63). Men för att personer ska kunna delta i sociala relationer måste rätt 
förutsättningar ges, ansvaret över integreringsprocessen ligger både på individen och samhället 
(Cvetkovic, 2009:111-113).  
 
Vid integrering talar man om den kulturella integrationen som innebär att den som nyligen 
kommit till Sverige hittar en balans mellan den nya kulturen som denne ställs inför samtidigt 
som denne behåller sitt kulturella ursprung. Detta kan ske ifall nykomlingar får goda 
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grundförutsättningar så som exempelvis språkutbildning och arbetsprövningar. Om inte 
förutsättningar ges ökar risken för segregeringen i samhället (Cvetkovic, 2009:111-113).  
 
Oavsett hur bra integreringsprocessen varit, det vill säga även om en person har fått svenskt 
medborgarskap, fast arbete, goda språkkunskaper, född eller uppvuxen i Sverige så kommer 
personen aldrig bli kallad "svensk", då svenskhet anses vara länkad till ett privilegium som ger 
både materiella och symboliska tillgångar till samhället (Mattsson 2005:12). De stora klyftorna 
mellan svenskar och utländska, de tillgångar och resurser som ges beror på vilken av dessa man 
blir identifierad som. När utländska identifieras som svensk ges en tillgång till en exklusiv 
position (ibid.). 
 
Högkvalificerade som blir diskriminerade på arbetsmarknaden söker sig oftast sig vidare till 
andra länder för att öka sina chanser till arbete, inom EU har detta blivit allt vanligare för 
individer med universitetsexamen och goda erfarenheter i yrkeslivet. Dessa individer interagerar 
genom att anpassa sig till samhället och dess normer (Ryan & Mulholland, 2013:593-597).  
 
3.4 Diskriminering 
Diskriminering sker på olika sätt, den är inte bara riktat mot personer med annan etnisk 
tillhörighet utan även riktad mot de som inte matchar bilden av hur en svensk eller en utländsk 
bör se ut (De Los Reyes, 2008:02).  
 
Diskriminering definieras på olika sätt, men om beskrivningen av den utförs på detaljerad nivå 
går det finna ett sätt att motverka och motarbeta den. När det tidigare talats om diskriminering 
har åtgärderna sällan handlat om ändringar i sociala- eller maktstrukturer. Det har snarare handlat 
om att förändra attityder eller inställningar hos den som diskriminerar (De Los Reyes, 
2008:02-03). 
 
På senare år har begreppet strukturell diskriminering blivit allt vanligare, genom begreppet har 
det möjliggjorts beskrivningar av negativa behandlingar individer utsätts för på grund av sin 
etniska och kulturella olikhet (De Los Reyes, 2008:02-03). Med strukturell diskriminering 
innebär att personer med annan tro eller etnicitet inte har lika rättigheter och möjligheter som 
större delen av befolkningen, men den typ av diskriminering kan ske avsiktligt eller oavsiktligt 
och den kan vara svår att identifiera (Yang et al. 2007:1531-1532). 
 
Några gemensamma nämnare till varför diskriminering utspelar sig i vardagen kan vara genom 
att ha ett annorlunda namn och ett annorlunda utseende eller att tala med brytning och tillhör en 
annan kultur. En annan faktor kan vara att personer jämförs med andra med samma etnisk 
tillhörighet och inte som en enskild individ, vilket gör att diskriminering inte bara förekommer 
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genom tidigare nämnda orsaker utan även genom tidigare förutfattade meningar om en viss 
etnicitet eller kultur (SOU, 2005:446).  
 
Diskriminering utgörs när grupper delas upp i “vi och de”, det vill säga när “svensk” är något 
som förknippas positivt och “invandrare eller utländsk” förknippas med något negativt. 
Diskriminering sker då slutsatser dragits av att någon med annan etnisk bakgrund än svensk är 
sämre (SOU, 2005:446). 
 
Diskriminering på arbetsmarknaden och inom arbetslivet är knappast något nytt. Känslan av 
diskriminering och orättvisor kan uppkomma när individen fått en negativ upplevelse (Hamrin, 
2019:06). Diskriminering kommer i olika former och är inte transparent, vilket gör det svårt för 
personer att definiera vilken typ av diskriminering de blivit utsatt för eller om de ens blivit 
utsatta för det. Ett exempel på en situation där personer inte är medvetna om de blivit utsatt för 
diskriminering är i rekryteringsprocessen, där endast de som rekryterar har kännedom om 
sökanden, vilka kunskaper och erfarenheter de besitter och om de blivit nekad till intervjun på 
grund av brist på kompetens eller av andra skäl (Bursell, 2012:18-19). 
 
4. Kontext av Diskriminering i Sverige 
För en djupare förståelse över diskriminering och situationen i svenskt arbetsliv, har det här 
kapitlet skapats. Inte förens på tidigt 1900-tal gick det att namnge en orättvis eller en negativ 
behandling genom ordet diskriminering (Roth, 2008:19). Diskriminering benämns i olika former 
och kopplas oftast till orättvisor på grund av exempelvis kön, etnicitet, religion eller 
sexuellläggning. Framför allt så kopplas begreppet till ofördelaktig behandling (Roth, 2008:10).  
 
Efter andra världskriget var Sveriges ekonomi och industrier så gott som oskadda, med det 
beslutades det att börja exportera varor till resten av Europeiska länder som var under 
återuppbyggnad. Detta resulterade i att den svenska ekonomin blomstrade, den ekonomiska 
tillväxten blev så kraftig att den svenska arbetskraften inte kunde möta dess tillväxt. Under 
samma tid var arbetslösheten enorm i de flesta europeiska länderna. Lösningen på detta blev 
arbetsmigration vilket innebar att arbetskraft värvades från andra europeiska länder, både den 
svenska ekonomin och utländska såg detta som en enorm möjlighet till att åstadkomma något 
utöver det vanliga. Under denna tid märktes det att sysselsättningsgraden för utländska var 
betydligt mycket högre än för infödingarna, orättvisor i lönesättningen blev tydliga vilket 
resulterade i att den svenska befolkningen föraktade utländska för att de kom och tog deras 
arbeten (Bursell, 2012:03-04). 
 
1997 etablerades tre mål för integrationspolitiken men på senare år har man eftersatt den med ett 
enda övergripande mål. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 
kulturell bakgrund (Regeringen, 2008:05). 
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Diskrimineringsombudsmannen ställer vissa krav på arbetsgivare, ett exempel på kraven är att 
arbetsgivare arbetar aktivt till att vidta åtgärder mot diskriminering. Med det menas att arbeta 
aktivt för att förhindra och förebygga diskriminering, lika rättigheter och möjligheter oavsett 
bakgrund. Det ska framgå tydligt vilka riktlinjer arbetsgivaren har kring rutinerna mot 
exempelvis trakasserier av olika slag och diskriminering, det ska även finnas en lönekartläggning 
och att klargöra att det inte förekommer några bestraffningar på grund av kön, etnicitet eller tro 
(Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning, 2018:15).  
 
Varje år genomförs kontroller mot olika arbetsgivare för att verkställa att dessa krav följs, år 
2017-2019 har diskrimineringsombudsmannen granskat 290 kommuner, 20 landsting, 99 privata 
arbetsgivare inom juridik, kultur och media. 180 företag inom bygg- och anläggningsbranschen 
samt 150 företag inom IT-branschen. Det framkom att 80% av de granskade företagen inom 
juridik, media och kultur hade enorma brister gällande rutiner och riktlinjer för repressalier vilket 
innebär bestraffningar eller dålig behandling av olika slag. Trots diskrimineringslagen där det 
framgår vilka krav arbetsgivare har gällande rutiner och riktlinjer för att förhindra sexuella 
trakasserier, trakasserier och repressalier. Den enskilde individen ska kunna framföra 
missförhållanden och erhålla rätten till att anmäla diskriminering på arbetsplatsen utan att denne 
riskerar att bli straffad (Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning, 2018:16-17). Genom 
dessa kontroller har diskrimineringsombudsmannen inlett tillsyn och granskningar mot olika 
företag.  
 
I slutet av 2017 valde diskrimineringsombudsmannen att genomföra en tillsynsinsats. Tillsynen 
har under 2018 inneburit 393 nya ärenden inletts samt 518 beslutsfattanden. 
 
Inledda och beslutade/avslutade allmänna tillsynsärenden inom arbetslivet 2017-2018 

Inledda granskningar 2017 
Antalet granskningar: 345 

2018  
Antalet granskningar: 393 

Beslutade 6 518 (Siffran inkluderar sju ärenden som 
har avslutats utan beslut på grund av att 
företaget upphört) 

Källa: Diskrimineringsombudsmannen årsredovisning, 2018:15 
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5. Metod 
I detta kapitel kommer studiens metod och tillvägagångssätt att presenteras, för att öka 
förståelsen för läsaren samt göra studien transparent. Syftet med undersökningen är att utforska 
vilka upplevelser samt erfarenheter personer med en annan etnisk bakgrund än svensk har av 
medie- och kommunikationsbranschen. Sju intervjuer genomfördes med yrkesverksamma i 
branschen. Intervjuguiden är anknuten till teorin och semistrukturerad, varpå frågorna är öppet 
formulerade för minimal påverkan av intervjuaren (Esaiasson et al. 2017:265). För innehållsrika 
svar har uppföljningsfrågor som knyter an till teoretiska utgångspunkten använts (ibid.).  
 
5.1 Metodval 
Intervjuer används för att få människors uppfattningar och upplevelser av medie- och 
kommunikationsbranschen. Valet av samtalsintervjuer har gjorts för att uppmärksamma något 
som sker i samhället. Framför allt hur något sker och vad människor som utsätts för något har för 
erfarenheter och känslor (Esaiasson et al. 2017: 261). Samtalsintervjuer är optimalt för att 
fördjupa sig i en eller flera frågor, det ger en möjlighet för att få oväntade svar och faktiskt följa 
upp svar under intervjuns gång (Esaiasson et al. 2017:260), detta på grund av att ämnet som 
undersöks är outforskat och genom samtalsintervjuer ges möjlighet att få reflektioner, berättelser 
och andra illustrationer som reflekterar vad som pågår i branschen. Fördelen med 
samtalsintervjuer är synliggörandet av fenomen (Esaiasson et al. 2017:261). Det kan leda till 
observationer och går att bearbeta fram och tillbaka mellan analys och intervjuer (Barkman & 
Djurfeldt 2015:69-71). 
 
5.1.1 Narrativ utgångspunkt 
Genom berättelser får forskaren intervjupersonernas perspektiv, upplevelser och erfarenheter, 
vilket är det vanligaste sättet inom kvalitativ forskning för datainsamling (Kvale & Brinkmann, 
2014:268). Narrativa samtal handlar om att låta respondenten tala om sina upplevelser och själv 
utforma dem (Kvale & Brinkmann, 2014:194).  
 
5.1.2 Datainsamling 
Genom ljudupptagning med hjälp av en mobiltelefon (iphone) kunde berättelserna av 
upplevelserna sparas och därefter analyseras i efterhand. Innan intervjuerna påbörjades fick varje 
respondent valet att vara anonym. Ingen valde att vara anonym men vi bestämde oss för att 
genomföra studien med anonymitet för alla parters bästa, då känslig information framkom. 
Under intervjuernas gång antecknades det i intervjuguiden om respondenternas kroppsspråk eller 
ansiktsuttryck förändrades (Esaiasson et al. 2017:261). Samtalsintervjuerna medförde 
sammanlagt över åtta timmar av ljudupptagning. Ljudupptagningen bearbetades genom en 74 
sidor lång transkribering. Av sju intervjupersoner var fyra kvinnor, två män och en identifierade 
sig icke-binär. Det motsvarade vår önskan, då vårt val av respondenter av en slump 
representerade könsfördelningen i branschen (Scb, 2017). Efter intervjuerna genomfördes 
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transkribering, för att få en överblick av utsagorna vilket redovisas i resultatet, då läsaren ska se 
transparensen i intervjumaterialet.  
  
5.2 Urval och avgränsningar 
Snöbollsurval var det mest praktiska alternativet då intervjupersonerna kunde tipsa om andra 
personer som var lämpliga att ingå i studien (Esaiasson et al. 2017:189). Den kvalitativa studien 
har som avsikt att synliggöra dessa sju representativa personers verklighet, den går dock inte att 
generalisera. De som intervjuas i studien arbetar inom medie- och kommunikationsbranschen. 
Studien fokuserar på personer med olika etniska bakgrunder än svenska, därför läggs ingen större 
fokus på deras härkomst eller kön.  
 
5.3 Genomförande 
För att få en djupare förståelse om mångfald i branschen etablerades en kontakt med Sveriges 
Kommunikatörer för en eventuell statistik. Den typen av information saknades och blev vidare 
hänvisade till Statistikdatabasen. Kontakt etablerades med SCB vilket resulterade i den senaste 
statistiken på hur branschen i dagsläget var fördelat, inte bara mellan kvinnor och män men även 
från ett etniskt perspektiv (Scb, 2017). Däremot använde vi oss av Sveriges Kommunikatörers 
hemsida för att hitta passande personer till studien, genom att söka information om branschen 
och branschens medlemmar. Väl där skrevs “etnisk diskriminering” i sökrutan, vilket gav tolv 
träffar. På första plats dök en sakkunnig upp med sin intervju om ämnet. Då hen hade den 
erfarenhet och den bakgrund vi eftersökte blev hen ett naturligt val till studien. Kontakt 
etablerades och vidare gav hen oss ytterligare två namn som hen tyckte skulle vara intressant för 
studiens syfte. Därefter avslutades intervjuprocessen med sju respondenter.  
 
Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden som är formad efter teorierna. Många av 
huvudfrågorna i intervjuguiden innehåller underfrågor, i syfte som stöd för att stryka om 
respondenten själv tagit upp det eller om vi skulle påminna respondenten att gå in på det 
(Esaiasson et al. 2017: 261). Den beräknade tiden för varje intervju var cirka en timme, vilket 
också var den ungefärliga beräknade tiden, intervjuerna genomfördes under perioden 27 april - 
12 maj 2019 då respondenterna var geografiskt utspridda. 
 
5.4 Generaliserbarhet,  reliabilitet och validitet  
Med sju respondenter som framför sina upplevelser och erfarenheter av olika situationer inom 
medie- och kommunikationsbranschen blir det svårt att generalisera. Huvudsyftet är inte att 
kunna göra det, då fokus ligger på att belysa branschens styrkor och brister gällande mångfald, 
inkludering och representativitet (Kvale & Brinkmann, 2014:311). Med reliabilitet menas om det 
som undersökts är tillförlitligt, i denna studie är det svårt att mäta respondenternas upplevelser 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 295-296). En del av reliabiliteten är att alla intervjuer spelades in 
och transkriberades, vidare publiceras resultatet på ett transparent sätt (ibid.). Det finns en hög 
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trovärdighet i studien, eftersom respondenterna är och har varit verksamma i branschen under en 
lång tid. Flertalet är eller har varit verksamma i offentlig sektor. Med validitet menas det att en 
mäter det som avses skall mätas, inför intervjuerna utformades en intervjuguide för att säkerställa 
att frågorna som ställs är kopplade till den teoretiska utgångspunkten i studien (Kvale & 
Brinkmann, 2014:300-301). För att säkerställa att tolkningen av materialet sker på rätt sätt så 
spelades intervjuerna in för att gå tillbaka och spela upp materialet om forskarna blir tveksamma 
om vad som sades under intervjuernas gång (ibid.).  
 
5.5 Metodproblem 
För en kvalitativ studie är det optimalt att ha mellan tio till femton intervjupersoner 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Målet med studien var att intervjua tio personer men 
två av tio blev okontaktbara. Ytterligare en person föll bort vid slutskedet, då personen inte var 
direkt verksam i medie- och kommunikationsbranschen. Eriksson-Zetterquist & Ahrne förklarar 
däremot att säkerheten av materialet ökar redan vid sex till åtta personer (2015:42). Studien 
anses fortfarande vara reliabel då en teoretisk mättnad är nådd (ibid.). Vid konstruktionen av 
intervjuguiden uppenbarades en strukturerad karaktär av frågeställningar. Ledande frågor hade 
skapats och en risk att vår egna etniska bakgrund påverkat guiden var påtaglig. Därav skapades 
istället en semistrukturerad och omformulerad intervjuguide med öppna frågor.  
 
6. Resultat  
Resultatet redovisas på ett sätt att läsaren får en överblick över varje intervju. Den framförs på 
liknande struktur som intervjuguiden. Svaren är systematiskt upplagda efter occupational theory, 
occupational justice, inkludering, integrering och diskriminering. 
 
6.1 Respondent 1 
Har en magisterexamen i historia och är kommunikationschef på en statlig verksamhet. Hon är 
född i Zambia men kom till Sverige år 1987 och var bosatt här till år 1993. Hennes föräldrar 
valde att att ta med familjen och lämna Sverige på grund av arbetsmöjligheterna för deras 
kompetens. Idag är de högt uppsatta inom Förenta Nationerna . Hon kom tillbaka till Sverige år 
1998 och började studera. Idag har hon arbetat inom medie- och kommunikationsbranschen i 20 
år. Vidare berättar hon att hon blev rekryterad in i medie- och kommunikationsbranschen, att hon 
aldrig sökt arbete men att hon alltid blivit tillfrågad. Enligt henne är branschens utmaningar att 
det finns förtroende för branschen men inte förståelse, att människor kanske rent generellt inte 
förlitar sig på en kommunikatör. Vid en kris däremot finns det ingen organisationer litar på mer 
än en kommunikatör eller pressansvarig för hur man ska uttrycka sig i situationer, berättar hon. 
Hon nämner hur viktigt det är för henne att organisationer hon samarbetar med arbetar med CSR, 
hållbarhetsfrågor, inkludering, jämställdhet, mångfald, representation och samhällelig påverkan. 
Vidare menar hon att etik alltid varit en självklarhet i organisationer hon arbetat på, men att 
normen är en förslutning till andra frågor när det fokuseras på en fråga.  
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Det finns instruktioner för hur myndigheter, kommun, landsting och företag ska arbeta med 
mångfaldsfrågor, det är lagstadgat att man ska förklarar hon. För att kunna identifiera orättvisor 
på arbetet har företag bemötandeplan, jämställd behandlingsplan och medarbetarenkäter. Hon 
nämner att hon blivit förbisedd i befordran men att det hör till karriären då det alltid finns någon 
som är bättre. Vidare nämner hon hur myndigheter och organisationer har kompetensplaner och 
kompetensutveckling för att ge sina medarbetare utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Vid 
frågan om diskriminering eller orättvisor på arbetsplatsen nämner hon att det självklart sker. 
Enligt respondenten är låg lön i förhållande till arbetsuppgifterna och kompetensen inte ovanligt. 
Hon fortsätter med att påpeka att branschen kan utvecklas, framförallt måste etnisk 
representation och bilden av människor med annan utländsk bakgrund förbättras. Ett exempel 
som hon tar upp handlar om kry-reklamen och Resumés artikel om den. 
 

“Den enda personen med utländsk bakgrund och han får spela knarklangare. Bara det är 
problematiskt, att han får den rollen. Majoriteten av knarklangare i Sverige är svenskar 
och det är förtärs mest knark i Östermalm där det bor minst utomnordiska personer. I 
alla fall, han är castad och sen så är han med som skådespelare i kry-reklamen varpå 
tidningen Resumé skriver att det är problematiskt att en skådespelare spelar 
knarklangare och är med i en annan. Hur många skådespelare har inte gjort det?Många 
PR-byråer är ju helt vita. Så jag ställer ju krav från min sida att jag vill ha mångfald och 
representation i alla byråer och företag jag jobbar med, för att de måste kunna förstå vår 
slutmålgrupp och de måste kunna förbättra situationen på deras arbetsplats”. 

 
6.2 Respondent 2 
Kommer från Uganda och har bott i Sverige sedan 1987. Personen är uppvuxen i en förort i 
Stockholm och det är viktigt för respondenten att nämna det. Han menar att växa upp i 
socioekonomiskt utsatta områden kan påverka utbildning och eventuellt förutsättningar i 
arbetslivet. Respondenten studerade samtalsterapi i grunden. I medie- och 
kommunikationsbranschen har han arbetat sedan 2014 som egenföretagare. Han insåg att 
samhällsinformation ska vara tillgängligt för alla målgrupper. För många potentiella 
samarbetspartners inkluderingsinsatser varit en ickefråga, med bortförklaringar som “Vi får se”. 
Att den privata sektorn fokuserar på kommersiell marknadsföring förstår han, men att det bör 
vara en självklarhet för den offentliga sektorn vilket han inte tycker det är.  
 
Enligt respondenten uttrycker många i branschen att de är öppna och “färgblinda”, men att det 
brister när det utmanas. Nästan som att hela deras existens ifrågasätts och att det är tabubelagt att 
ifrågasätta deras världsuppfattning eller kunskap. Respondenten ser medie- och 
kommunikationsbranschen som en funktion i samhället men att den är “sjuk”. I sitt förra uppdrag 
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arbetade han med att ändra mönster från barnsben genom samtal. Han ser att samma åtgärd 
behöver vidtas inom branschen.  
 

“Vi pratar alltså om att gå tillbaka till barndomen. Det är inte det lättaste. Samma sak är 
det med människor i den här branschen. Det finns vissa fördomar som man inte bara har 
lärt sig på några år, utan det är något som man lärt sig långt tillbaka”. 

 
Strukturer skapas inte på några år utan längre, menar han. Även den här respondenten nämner 
senaste Kry- reklamen och att han haft ett möte med författaren till artikeln i Resumé. Han 
berättar hur han känt att han är en genuin människa men att när han konfronterade honom var 
personen inte alls medveten om sitt fel och förklarade “Men jag har ju inte nämnt hans hudfärg i 
texten?”. Respondenten menar att det just är ifrågasättandet som är problemet, att man inte hade 
gjort likadant med en vit skådespelare. Han menar att det är när människor inte tar på sig de 
glasögonen som det fallerar, att personen i fråga antagligen inte har människor med andra 
perspektiv i sitt nätverk. Vidare förklarar han att den typen av vardagsrasism och ifrågasättandet 
av trovärdigheten sker i alla yrken.  
 
Respondenten ger exempel på företag som går emot det de försöker kommunicera ut jämfört med 
hur det ser ut i organisationen. Organisationer försöker kommunicera samhällsansvar men är inte 
genuina, påpekar han. Att begränsa kommunikationen till en viss målgrupp kan medföra 
konsekvenser. Ett exempel är i försäkringsbranschen där bristen på kommunikation inte bara lett 
till ekonomisk förlust men även mänsklig. Det menar respondenten sker för att företag inte är 
villiga att lägga resurser på att nå ut till alla i samhället. Förutom ideella organisationer så finns 
det dock byråer som tar ansvar, men att de då är stora byråer och har resurser. 
 
Som aktör själv har respondenten upplevt att han blivit orättvist behandlad i form av 
kompensation som är för låg jämfört med standarder, han har även blivit utbytt mot större 
organisationer. Då har det varit organisationer som kommunicerar mångfald, men bara haft 
mångfald på lägsta plan och inte i ledningspositioner. Därmed arbetar de inte med integrering på 
riktigt, uttrycker respondenten. Han har själv hamnat i positioner där han blivit bemött av 
skepticism och ifrågasatt om hans kompetens är tillräcklig i samarbetssituationer. När 
respondenten försökt lyfta dessa, för honom hjärtefrågor, har han även blivit bemött av vad han 
tolkat det som passiv aggressivitet och utanförskap till en grad där han känt att människor försökt 
tysta ner honom.  
 
Enligt respondenten sker många orättvisor i branschen, i form av löner för samma arbete, inte 
känner sig på samma nivåer som kollegor, kompensation för tjänster, diskriminering på grund av 
kön och etnicitet, generaliseringar och minimalisering av känslor. Däremot ser respondenten en 
skiftning och är hoppfull för de nya generationerna. 
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6.3 Respondent 3 
Är född i Chile och kom som flykting med sina föräldrar. Hen har studerat kommunikation och 
opinionsbildning, men har en magister- och en masterexamen i utvecklingsstudier. Idag arbetar 
hen som kommunikatör i en kommun. Innan har hen arbetat med kommunikation och 
marknadsföring, har även arbetat i den ideella sektorn som politisk sekreterare inför valåret 
2014. Hen berättar hur hen kom in i branschen genom att ha blivit headhuntad, att i början trodde 
att det var för de annorlunda ideerna, men att det i efterhand varit tydligt att hen varit deras 
“mångfaldsrekrytering”. Visst hade hen kompetensen som behövs men det var ingen som hade 
den profilen hen hade och som politisk sekreterare på den nivån är det viktigt för att kunna 
utveckla politiken Dock uttrycker hen att det ändå inte går att utgå ifrån att hen blev utvald för att 
hen hade ett annat ursprung och ett annorlunda namn.  
 
Respondenten förklarar att hen aldrig känt sig hemma där. Det är alltid mycket prat om mångfald 
och inkludering men det är väldigt sällan det tas i handling menar hen. På arbetsplatsen är hen 
den enda utrikesfödda person i en väldigt vit organisation. Förhoppningsvis har hen inte fyllt 
någon kvot här utan att hen fick arbetet på grund av kompetens.  
 

“Det finns otroligt lite förståelse för rasism och vithetsnormen tycker jag, eller att 
representation är viktigt. Det kanske finns människor som pratar om det men görs väldigt 
lite. När det väl gäller kanske vissa aldrig hade avstått för att ge plats för en rasifierad 
kvinna eller någon med en annan bakgrund”. 

 
Uppfattningen av medie- och kommunikationsbranschen är att den är svår att komma in i då den 
är homogen, vilket är synd då det finns personer med andra bakgrunder som är otroligt 
kompetenta men aldrig får chansen menar hen. Respondenten tar guldägget som ett exempel där 
hen nämner att alla ser likadana ut, ingen sticker ur normen vilket är ganska illa. Hen menar att 
om samhället ska representeras så måste det göras på ett annat sätt, samhället är inte enbart vitt. 
 
Hen menar att många inte förstår hur bred kommunikationsyrket är och det inte bara är att vara 
art director eller copywriter, att det krävs en allsidighet. Kommunikatörer behövs för en 
transparent kommunikation med medborgarna och att göra komplexa processer enkla, det är 
enligt hen en demokratisk uppgift. På kommunen är det politiskt styrt så en har inte fria händer 
till att göra vad som helst, men tydliga riktlinjer om etik och förtroendeskapande är något de 
arbetar för förklarar hen. Enligt respondenten är det stor konkurrens i Göteborg, det finns få 
kommunikatörer med utländskklingande namn så hen är nog inte ensam om att vara utländsk 
utan en tillsvidareanställning. Det handlar om strukturell rasism och att en person som hen måste 
arbeta hårdare än en som heter Svensson, enligt hen. Många som tog examen samtidigt har gått 
om hen i karriären, med likadana kompetenser men med svenska namn, detta gör det svårt för 
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hen att smälta om det är fel på hen eller de sociala strukturerna. “Man börjar lägga allt på sig 
själv och man kan aldrig veta… det gör så ont att tänka att det skulle påverka en själv för man 
inte vill att det ska vara så”. 
 
Det framkommer tydligt att hen måste kämpa mer än andra för att få komma på en intervju, 
sticka ut ur mängden på många sätt. När hen diskuterar detta med sina svenska vänner så förstår 
de inte hens misstankar. Respondenten nämner att bostadsmarknaden är likadan.  På de 
arbetsplatser hen arbetat på har de arbetat med jämställdhetsplaner och att det ser bra ut i 
könsfördelningen men när det kommer till icke-svenskar eller icke-vita är det fortfarande långt 
ifrån jämnt och att de i ledningspositioner är en homogen grupp. I syfte att utveckla arbetsplats 
eller utvecklas som medarbetare har hen aldrig fyllt i en medarbetarenkät eller haft något typ av 
samtal med sin arbetsgivare. Respondenten nämner att av alla 50 - 60 arbeten inom branschen 
hen sökte blev hen inkallad till två intervjuer. Här nämns även att ingen av de arbetsplatser hen 
befunnit sig på har arbetat med integrering, eller med att motverka eller förebygga 
diskriminering. Hen tar även upp att hen är ickebinär och att det inte är ett alternativ att berätta 
för arbetsgivaren.  
 
6.4 Respondent 4 
Har både svenskt och thailändsk ursprung, studerade medievetarprogrammet och arbetar på en 
PR-byrå. När hon får frågan om mottagandet i branschen nämner hon själv att hon har en stor 
fördel i och med hennes svenska namn, sedan att hon inte ser så utländsk ut är också en faktor till 
det goda mottagandet. Även hon nämner att denna bransch är homogen, att alla människor har 
samma bakgrund och samma synsätt och att det är vita medelålders män som styr. Vilket blir 
problematiskt för att den kommunikation som skapas reflekterar inte samhället, det finns heller 
någon representation eller kunskap om intersektionalitet. Hon nämner att efter #MeToo-rörelsen 
började människor fokusera på man och kvinna men att jämställdhet finns i så många olika 
nivåer än bara kön. När det talas om etik och jämställdhet så arbetas det ytterst lite med det 
uttrycker respondenten. Samhällsansvar blir att informera kunder om att de behöver ha 
representation i deras kommunikation vilket blir PR-byråns samhällsansvar fortsätter hon, då är 
det viktigt att ge förslag på människor som representerar samhället. 
 
I byrån har de utvecklings- och medarbetarsamtal, detta för att engagera medarbetarna. Det som 
framkommer tydligt är att vissa kunder inte arbetar med jämställdhet, hon har upplevt “vi och 
de”- känsla då det var en kund som uttryckte att kvinnor var med på mötet för att se söta ut. 
Arbetet för mångfald görs när nya kandidater behöver anställas, då annonseras det på Facebook, 
och ser gärna till att kandidaterna inte ser ut eller har samma bakgrund som de som redan arbetar 
i byrån. Men eftersom de arbetar med kommunikation så blir det svårt och många stryks på 
grund av språkkunskaperna enligt henne.  
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Av orättvisor hon upplevt har bland annat varit olika härskartekniker, att en trycker ner någon för 
att lyfta sig själv. Hon har en bekant som blivit ombedd att klä sig mer kvinnligt inför ett möte 
och en vän som upplevt att de ändrat anställning från tillsvidareanställning till projektanställning 
för en kvinna som valt att gå med i #MeToo-rörelsen. I respondentens PR-byrå arbetar de med 
kunskapsutbyte, där finns en jämställdhetsansvarig som arbetat fram riktlinjer för hur de arbetar 
med jämställdhet och intersektionalitet.  
 

“Det här initiativet open act, tror jag att det heter, det var tre kommunikatörer som 
startade för att få ungdomar från förorterna att praktisera på kommunikationsbyråer för 
att de ska kunna se att det finns såna typer av yrken, därav skapa mer jämställdhet. 
Företag kan ju även arbeta med anonyma ansökningar utan namn och bild för att komma 
undan rasprofilering till exempel. Vi lever i de normerna som finns i samhället, även om 
man har mycket kunskap och vet så är det väldigt svårt att bryta sig från normer”. 

 
Respondenten berättar om initiativet open act och att den typen av insatser behöver göras för 
mångfald i medie- och kommunikationsbranschen. Där respondenten volontärarbetar som 
läxhjälp i förorten, har barnen ingen vetskap av yrket alls. Hon menar att de olika yrken som 
finns i samhället måste kommuniceras till alla och överallt. Att arbeta med mångfald och 
representation är ett måste enligt henne. De måste börja våga anställa personer som inte ser ut 
som de som redan finns anställda i byrån förklarar hon. 
 
6.5 Respondent 5 
Arbetar som press- och opinionschef i ett fackförbund, innan det har hon sex års erfarenhet som 
presschef i en kommun med dålig mediebild och tio års erfarenhet i riksdagen som 
pressekreterare och politisk sakkunnig. Hennes karriär har präglats av arbeten där samhällsansvar 
och jämlikhet står på agendan. Hon hade tidigt en “underdog”-känsla och exkludering men kom 
in i riksdagen som 24-åring.  
 
Under sina år som pressekreterare har hon två konkreta exempel där hon blivit särbehandlad. En 
situation där en känd journalist ständigt sökte upp henne som “den där utländska 
pressekreteraren” utan att försöka göra en ansträngning om att tilltala henne vid namn. Till slut 
uppstod en konflikt berättar hon. Ett annat tillfälle var när hon arbetade med en partiledare, blev 
kallad hjälpreda och fick höra “Kan hon verkligen prata svenska?”.  Respondenten har en känsla 
av att alltid behöva vara på sin vakt och försiktig med kontakter. Hon uttrycker att det kan vara 
utmattande. Det här kan kollegor ibland påpeka, men att de inte kan förstå för att de tillhör 
normen menar hon. Utöver detta har hennes relation till medie- och kommunikationsbranschen 
varit god, men även utmanande då hon arbetat i en kommun som har sämre mediebild än vad den 
egentligen har.  
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Enligt den uppfattning hon har av medie- och kommunikationsbranschen uttrycker hon en rädsla 
för hur homogent det fortfarande är. Ett exempel är när det utses jurymedlemmar för priser, 
ingen sticker ur normen.  
 
Därför föreslås det att mångfald inte finns i deras sfär, likt algoritmer i sociala kanaler. Hon drar 
även paralleller över hur diskussionen vad gäller kön såg ut för 20-30 år sedan, hur 
jämställdhetsfrågan från ett könsperspektiv var en icke-fråga. Idag är det inte acceptabelt att 
ifrågasätta jämställdhet utefter kön, men fortfarande mångfald.  
 

“För mångfald för mig, det är ju faktiskt inte att bara ta in någon som heter XX och 
känna sig nöjd med det. Jag har ju hört flera som har sagt “men vi har ju Ahmed i 
köket”. Då tycker man att man har gjort sitt jobb med mångfald”.  
 

I branschen förklarar hon att förbättringar sker, med att det fortfarande behövs förbättringar i 
rekryteringssammanhang. 
 
Respondenten nämner att hon aldrig känt av någon typ av särbehandling, varken 
otillfredställande arbetsvillkor eller förbisedd vid en befordran. Ibland kan hon däremot känna att 
hon blivit representant för en hel befolkning. Hon fortsätter med att berätta hon vänner som blivit 
särbehandlade och att det fortfarande kan hända. Hennes vänner som blivit diskriminerade eller 
inte har haft likadana förutsättningar har skickat in flertal ansökningar men inte blivit kallade till 
intervjuer, även om de uppfyllt 90-96% av kraven. Ett konkret exempel är en kurskamrat som 
bytte namn på sitt cv, skickade igen och fick anställning. 
 
Hon uttrycker även pressen till att jobba hårdare människor med annan etnisk bakgrund har när 
de väl får jobbet och hur de personerna behöver prestera dubbelt så mycket för att ha likadana 
förutsättningar samtidigt som hon vill trycka på att organisationer vinner rent ekonomiskt på 
mångfald. Man kan inte heller skylla på språkkunskaper längre, för det finns andra generations 
utländska och uppåt idag som gått i svenska skolor, snarare att en kommer med fler språk menar 
hon. Vidare berättar respondenten om konstiga anställningsintervjuer, där fokus har legat på 
hennes bakgrund snarare än hennes kompetens. Osmakliga skämt om sexuell läggning och kön, 
fördomar, en känsla från arbetsgivare att man ska känna sig tacksamma om det är ditt första jobb 
eller om du har en annan etnisk bakgrund som resulterar i dålig lön.  
 
6.6 Respondent 6 
Efter examen, arbete och eget företag i statistik valde respondent sex att sälja sitt företag, 
därefter utbilda om sig i marknadsföring och kommunikation. När hon kom ut i branschen 
märkte hon att hon stack ut ur mängden vilket fascinerade henne. Därför valde hon att fortsätta 
arbeta med det genom att starta ett eget nätverk. Senare hamnade hon på Berghs där hon arbetade 
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med affärsutveckling och inkluderande infrastruktur från ett både internt och extern sett genom 
affärsutveckling, idag jobbar hon med inkluderande infrastruktur i en större organisation inom 
privat sektor. Även den här respondenten berättar om förorten där hon själv kommer ifrån och 
uttrycker att ungdomarna där inte är informerade om yrkesmöjligheter, vilket beror på samhället 
menar hon. 
 
Respondenten förklarar att hon hade tur när hon kom in i branschen för att hon hade ett nätverk, 
men att det hade sett annorlund ut utan det. Att hon varit privilegierad jämfört med andra och att 
hon har upplevt diskriminering på intervjuer ändå. Upplevda bortförklaringar, att det inte anställs 
just nu men att två dagar senare ändå anställt någon annan och fått sin kompetens ifrågasatt. Att 
hon som rasifierad, ung kvinna gjort någon så pass otrygg vid ett tillfälle att ens karaktär blivit 
ifrågasatt, vilket hon förklarar enligt forskning är vanligt när en person inte kan relatera eller ens 
verklighet blir omskakad. 
 

“Det räckte att han såg mig, jag hann inte säga något, innan han blev otrygg och hans 
verklighet blev omskakad… närhetsprincipen och igenkänningsfaktorn är ju så viktig för 
människor, om man inte tränar bort det kan det ha förödande effekter i 
tillväxtsammanhang.” 

 
I branschen har hon upplevt tokenism, att det varit lätt till hands för olika aktörer att använda 
henne som referens och att hon ibland känt att hon fått besvara för en hel befolkning. Att lönen 
varit sämre jämfört med förväntningar och att tonaliteten varit att hon ska vara tacksam. Hon 
upplever att människor rent generellt arbetar i dåliga förhållanden i branschen, att när 
jämställdhet väl är i agendan så slutar det vid kön. Enligt henne är branschen väldigt homogen, 
exkluderande, elitistisk, hierarkisk men samtidigt fylld med potential. När det kommer till 
otillfredsställande villkor uttrycker hon att hela branschen genomsyrar det. Hon har känt av 
glastak många gånger och därför känt att möjligheterna inte alltid varit så bra som de kunnat 
vara. Inte alltid fått vara med när hon tycker att hon borde fått vara med och ta beslut. 
Jämställdhet ligger inte i “hjärtat” enligt henne utan att aktörer använder det för att se bra ut utåt. 
Hon är förvånad över att hennes egna nätverk och arbetet på en av sveriges största skola för 
kommunikation är det enda som finns i branschen där de jobbar med inkludering samt 
integrering. I organisationen hon arbetar i nu undervisar de om omedvetna fördomar, för att 
sedan förebygga det genom att identifiera och lyfta det. 
 
Eftersom att hon beskriver sig själv som en siffernörd, har hon även haft underlag på när hon 
blivit diskrediterad jämfört med sina kollegor. Hon blev ifrågasatt när hon arbetade över på 
grund av att hon hade barn hemma och om det var tillåtet i hennes “kultur” att göra det. Från 
svenska kollegor har hon fått höra talibanskämt när Isis var aktivt i media. Kommentarer om vad 
hennes mans föräldrar tyckte om att hon var arabisktalande och att hon klart och tydligt var vald 
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till intervju på grund av hennes bakgrund. Ren diskriminering på arbetsplatsen har hon även 
upplevt, där en kollega blivit kallad “blatte” av en annan kollega med svenskt ursprung. Det gick 
inte att bevisa men hon upplevde även en kollega som orättvist blivit av med jobbet för att något 
inte varit inne i tid. Slutligen uttrycker även denna respondent att mer representation behövs. 
 
6.7 Respondent 7 
Kommer från Damaskus, Syrien och kom till Sverige år 2015. Två veckor senare fick han ett 
arbete av ett danskt marknadsföringsbolag, det var den enda intervju han någonsin har haft. De 
frågade efter hans namn, bakgrund och kände att de var ute efter kompetens och inget annat. 
Lönen var låg men han tog det för att komma in i arbetslivet då arbetsmöjligheterna för syrianer 
inte såg bra ut. För att få ett arbetstillstånd var han tvungen att vända sig till migrationsverket, 
väl där blev han informerad att han inte bör arbeta åt det danska företaget i och med den dåliga 
lönen. Kontakten på migrationsverket tipsade om ett marknadsföringsbolag där de sökte en 
praktikant. Det var en av Sveriges största byråer inom medie- och kommunikation. Han åkte på 
en intervju och kände inte att han blev diskriminerad för att syftet var att få nyanlända i arbete 
vilket var till hans fördel.  
 
Han fick platsen och arbetade där i fyra månader, vann ett guldägg, två silverägg inklusive 
väldigt många nomineringar efter hans kampanj om mors dag i Syrien. På grund av hans insats 
kunde familjer återförenas. Han ville arbeta med integration, då hörde de på migrationsverket av 
sig och frågade om han ville arbeta med ett projekt som innebar att få nyanlända in på 
arbetsmarknaden. De hade workshops med nyanlända om hur man går tillväga. Dessa nyanlända 
skulle göra allt för att få komma in i arbetslivet, men det var även då han märkte av 
diskrimineringen han blivit utsatt för. Det Danska företaget han arbetade åt erbjöd honom 18000 
kronor i lön på grund av hans ursprung. Någon med hans erfarenhet och utbildning borde fått 
35000-40000.  
 
Idag har han två företag som handlar om att presentera utländska för svenska chefer. Han berättar 
om utmaningarna som bestod när projektet kallades “Från Flykting till Medarbetare” och att det 
inte var många som visade intresse. Nu är det döpt till Interkulturellt Ledarskap och många 
ledare visar intresse. Här pratar de om kulturella skillnader, och visar ledarna hur Aleppo såg ut 
före kriget och vad deltagarna i projektet arbetade med. Ger dem en bild av att alla lämnat ett 
arbete för att söka ett annat och försöka förändra ledarnas perspektiv berättar respondenten. 
Under workshops får de träffa varandra och har kunskapsutbyte om kulturer, lagar och 
perspektiv. I Sverige är människor öppna för saker och ting, men rekryterar personer som finns i 
ens närmaste cirkel upplever han. Det ser man ofta i kampanjer, att mångfalden saknas. Oftast 
ser respondenten personer med blont hår och blåa ögon men arbetet med mångfald måste börja 
med kampanjer som speglar samhället menar han.  
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“När vi har dessa seminarium så är det många olika företag inom olika sektorer som 
kommer. Inom HR och banker har de bra koll på mångfaldsfrågor och arbetar med det. 
Men inom medie- och kommunikation har de jättedålig koll och arbetar ytterst lite med 
det. Det som är så dåligt är att de sektorer som har bra koll på detta använder sig av en 
sektor som är jättedålig för att framföra deras budskap”. 

 
I Sverige är vi väldigt duktiga på att arbeta med miljöfrågor och hur vi ska ta ett miljöansvar men 
vi är sämre på att jobba med integrering, förklarar han. När språket i organisationen han befunnit 
sig i varit engelska har det informella språket i fikarummet varit svenska, så om en inte kan 
svenska så blir en utesluten berättar han. Respondenten delar med sig om känslan att vara 
omtyckt i organisationen men just i fikarummet kände han sig inte välkommen. Han har upplevt 
en “utesluten diskriminering” där de utesluter en i vissa sammanhang. Hans erfarenhet av 
Svenskar är att om de bott utomlands så har de ett annat bemötande mot utländska. Han berättar 
att han känt sig mer inkluderad i deras närvaro. Han har även märkt att de inte anställer personer 
efter kompetens utan mer hur de kommer att passa in i resten av gruppen. I andra länder är de 
strikt att gå efter kompetens, fortsätter han. Redan efter tacktalet på Guldäggsgalan visade andra 
företag stort intresse av att rekrytera honom. Det öppnade nya dörrar. När ett samtal som kom 
från en person som behövde anställa, slutade däremot med att han ångrade sig och sa att de inte 
behövde anställa nu men de ville ringa och höra om möjligheterna. Det efter att respondenten 
berättat om sitt ursprung. Det känns som att de gillar känslan av att ha mångfald men är fega i 
utförandet berättar han. När frågan om uteslutning på arbetsplatsen kom svarade han ja, eftersom 
praktikplatsen inte ville anställa honom efter att ha vunnit Guldägget.  
 
De sa att han inte kunde få ett arbete där eftersom de inte kunde anställa, men två månader 
senare så anställde de en svenska trots att han hade elva års erfarenhet jämfört med hennes två år 
berättar han. Detta på grund av att de ansåg att hon var mer passande bland kunder då hon kunde 
svenska. Han ifrågasatte det men chefen fick det att framstå som att han var för överkvalificerad 
för den tjänsten. Sex månader senare ringde de upp honom och frågade om han ville vara 
ansvarig för ett projekt som handlade om utländska och där blev det tydligt för honom att de inte 
ville ha honom för kompetensen utan bara för att han var är utländsk och kan “representera” 
projektet.  
 
På de arbetsplatser han varit på har de endast arbetat med jämställdhet utifrån kön och när han 
framfört att man bör arbeta med integrering har svaret varit att ekonomin inte finns för det. Vid 
frågan om “vi och de” så berättar respondenten om sin praktiktid där han och två andra med 
utländsk bakgrund fick sitta tillsammans i fikarummet för att medarbetarna tyckte att de kunde 
prata arabiska fritt, han berättar att de tre inte ens talade samma språk. Han berättar även att han 
upplevt hur vänner blivit diskriminerad på grund av deras namn eller deras klädsel, hur en av de 
bytt ut sitt namn och väl på intervjun blivit ifrågasatt om han var samma person. Han nämner 
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även hur en person inom HR var så diskriminerande att han fick sluta, företaget anställde en mer 
inkluderande person i den rollen istället. Respondenten nämner att för att branschen ska 
utvecklas bör man förändra sättet de rekryterar personer. De borde inte lyssna på klientens behov 
i vilken typ av person som byrån ska skicka till möten. De borde vara mer öppensinnade och ta 
mer eget ansvar i vad företaget behöver.  
 
7. Analys 
I det här kapitlet kommer resultatet att bearbetas i relation till teori och tidigare forskning, här 
kommer respondenterna att benämnas som R1, R2, R3 och så vidare. Analysen behandlar 
resultatet i förhållandet till frågeställningarna. Vilka upplevelser samt erfarenheter personer med 
en annan etnisk bakgrund än svensk har av Medie- och kommunikationsbranschen. Hur har 
personer med en annan etnisk bakgrund integrerat/inkluderats i branschen och om det finns 
faktorer som kan driva jämlikhetsfrågan i branschen.  
 
7.1 Upplevelser och erfarenheter 
Samtliga respondenter visar på upplevelser och erfarenheter utifrån de själva eller deras 
omgivning, där en begränsats i arbetssammanhang på grund av annan etnisk tillhörighet. 
Som Nilsson och Townsend (2014:65) förklarar är yrkesmässiga orättvisor ett resultat av sociala 
normer eller andra former av styrning. Det styr hur makt utövas för att begränsa vissa 
folkgrupper eller individer från att delta i det dagliga arbetslivet eller vissa delar av det (ibid.). 
Det märkbara är hur de respondenter som arbetat eller arbetar i den offentliga sektorn (2, 3, 5, 6) 
kritiserar strukturer och hur de andra respondenterna (4, 7) riktar in sig på individer som behöver 
ändra sig. De Los Reyes (2008: 02-03) nämner att diskriminering kan se ut på olika sätt och 
förutom etnisk ursprung riktar sig mot personer som inte stämmer in med hur en svensk eller 
utländsk ser ut. När det innan talats om det och åtgärdats menar De Los Reyes (ibid.) att det 
sällan varit en ändring i sociala eller maktstrukturer, utan snarare att de som diskriminerar ska 
ändra sig.  
 
Vad samtliga respondenter däremot har gemensamt är att diskriminering sker, att de själva eller 
bekanta haft negativa upplevelser på grund av diskriminering och orättvisor. R5, R6 och R7 har 
varit med om situationer där en direkt diskriminering har skett. Hamrin (2019:6) bekräftar att 
känslan av diskriminering och orättvisor uppkommer när individen får en negativ upplevelse. De 
kan även identifiera strukturell diskriminering, fenomenet genomsyrar många av intervjuerna. 
Deras uppfattning stämmer överens med Graf’s (2016:545) beskrivning av djuprotade “osynliga 
regler” som nyttjar den dominanta och homogena gruppen. Att strukturell diskriminering ofta är 
roten till homogena mediebolag i mångkulturella samhälle (ibid.). Ett exempel är R1 och R2’s 
beskrivningar av Kry-reklamen. Att alla personer oavsett tro eller etnicitet ska ha lika rättigheter 
och möjligheter som större delen av befolkningen, men att en typ av diskriminering sker 
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avsiktligt eller oavsiktligt och den kan vara svår att identifiera, stämmer överens med Yang et al. 
och dess teori (2007:1531-1532).  
 
Vissa situationer där det kan vara svårt att identifiera diskriminering är under intervjuer. R6 har 
varit med om öppen diskriminering på en intervju, men i synnerhet påpekar R3 att det kan vara 
svårt att avgöra. Bursell (2012:18-19) bekräftar R3’s berättelse genom att förklara att 
diskriminering ibland inte är transparent och medför svårigheter för personer att definiera på 
vilket sätt de blivit utsatta eller om de ens blivit utsatta för det. En av dessa situationer kan som 
sagt vara i rekryteringsprocesser där det är svårt att avgöra om det är på grund av kompetens 
eller andra skäl (ibid.). 
 
R2, R3, R6 och R7 har emellanåt känt sig uteslutna av samhället och upplevt sämre arbetsvillkor 
än normen. Resultaten tyder på att det Townsend & Wilcock (2014:80) skriver om att personer 
blir nekad möjligheter och resurser för att finna yrket meningsfullt stämmer . Med det sagt, att ett 
yrkesmässigt utanförskap går att identifiera i studien. R7’s upplevelser av uteslutning, låga löner 
och att bli förbisedd vid anställning, tillsammans med R2, R3, R6 och R7’s om att bli bortvalda 
bekräftar Durocher, Gibson & Rappolts (2013:06) beskrivning av yrkesapartheid.  
 
Vidare nämner R6 upplevelser av glastak flertalet gånger. Precis som Durocher, Gibson och 
Rappolts (2013:05) har hävdat, har orättvisor uppstått i form av begränsad tillgång till arbeten på 
grund av ras, kön, ålder eller socialt status. Resultaten tyder på att det går identifiera en obalans 
där människor inte får ta del av fördelarna i arbetet, lika privilegier och jämlik lön (Townsend & 
Wilcock, 2014:82). Förutom ovan nämnda erfarenheter tillägger R6 och R7 att de varit högre 
kvalificerade än kollegor men haft sämre anställning och R3 vars klasskamrater gått om hen i 
karriären trots arbetslivserfarenhet. Dessa faktorer tillsammans tyder på ett yrkesmässigt 
berövande vilket Durocher, Gibson & Rappolt lyfter. 
 
Vissa respondenter (2,5-7) har upplevt ifrågasättande både i relation till kompetens och sociala 
normer, även en fixering vid härkomst. Respondenterna har upplevt det både på arbetsplatsen 
och vid rekrytering. Respondenterna har med andra ord upplevt att de blivit utsatta för 
yrkesmarginalisering, där Townsend & Wilcock (2014:81) förklarar att en diskriminering skett 
på diskret nivå. Däremot resonerar R2 och R6 att det kan ske omedvetet. Det stämmer väl 
överens med det Durocher, Gibson och Rappolt (2013:06) understryker om att det möjligtvis 
sker på grund av vanor, traditioner och oexaminerade förväntningar av beteenden i 
organisationer. 
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7.2 Integrering och inkludering  
Samtliga respondenter framför att medie- och kommunikationsbranschen växer på 
arbetsmarknaden, att andra organisationer söker sig till branschen för att de anser att 
yrkesverksamma i branschen är sakkunniga. Precis som Muzio & Kirkpatrick (2011:390) hävdar, 
finns det professionalism i branschen och att det är anledningen till det växande intresset från 
andra organisationer. R1och R4 menar att branschen ser olika ut beroende på vilken sektor man 
arbetar inom. Muzio & Kirkpatrick (2011:390) menar att professionalism handlar om en 
strukturell utveckling oavsett offentlig eller privat sektor. R3, R4 och R7 framför att när de 
utsätts för något oetiskt eller orättvisa har de blivit tystade eller utbytta inför nästa tillställning. 
Precis som Parsons (2008:37) belyser, finns det olika etiska perspektiv och att varje situation har 
sina unika principer som riktlinjer. Vidare förklarar flertalet respondenter om att aktörer påstås 
arbeta med samhällsfrågor, men att många inte tar ansvar vad gäller mångfald. Parsons belyser 
att PR är en offentlig kommunikationsfunktion och att utövare måste ta ansvar (2016:14). 
 
R2, R3 och R7 framför att de känt sig orättvist behandlade och att de inte fått samma 
förutsättningar som övriga medarbetare. Precis som Bursell (2012:06) nämner om klyftorna i 
lönesättningarna mellan infödingar och personer med annan etnisk tillhörighet. R7 nämner att en 
viss grupp är mer utesluten på arbetsmarknaden än andra och att det är anledningen till 
segregation i samhället. Larsson (2015:43) tar också upp, att vägen till integrering och samhället 
är genom arbete. R6 och R7 upplever att organisationer i branschen använder sig av informell 
rekrytering och att det är anledningen till att mångfalden saknas. Bursell tar upp (2012:16) att 
marknaden fortsätter att vara segregerad på grund av den informella rekryteringen, det vill säga 
att det finns en risk att den underrepresenterade gruppens barn blir automatisk exkluderade 
(ibid.).  
 
R7 framför hur projektet med att få nysvenskar in på arbetsmarknaden upplevdes av svenska 
arbetsgivare, där de uteslöt och tog avstånd från projektet när det framkom att det var nyanlända 
som behövde komma in på arbetsmarknaden. Cvetkovic (2009:111-113) belyser att 
integreringsprocessen ligger både på individens och samhällets ansvar, att förutsättningar måste 
ges för att personer med utländskt ursprung ska kunna integrera. R7 framför även att det finns en 
rädsla för personer med en annan etnisk tillhörighet. Lundström (2008:63) hävdar, att 
kunskapsutbyte är viktigt. På så sätt är det möjligt att utveckla språket och etablera relationer till 
ens fördel, för att slutligen kunna integrera genom arbete och bli självförsörjande (ibid.). 
 
R3, R5 och R7 nämner att oavsett vilka förändringar som görs är exkludering en faktor, om inte 
på grund av språket, kulturen eller utseendet då på grund av namnet. Cvetkovic (2009:111-113) 
belyser den kulturella integrationen, då nyanlända i Sverige måste hitta en balans mellan den nya 
kulturen och sitt ursprung, samt att språket- och arbetsprövningar ger goda förutsättningar till 
arbete. Bursell (2012:09) bekräftar att humankapitalets utveckling, genom anpassning till normer 
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och traditioner gör att man blir attraktiv på arbetsmarknaden. Däremot påstår hon att trots 
utveckling i humankapitalet så är det fortfarande klyftor i arbetsmarknaden (ibid.). 
 
R4 framförde att hon haft stora fördelar i arbetslivet på grund av det svenska namnet och att hon 
inte ser utländsk ut, att det är därför hon blivit väl mottagen i den homogena branschen. Mattsson 
(2005:12) belyser integreringsprocessen, det vill säga även om en person har fått svenskt 
medborgarskap, fast arbete, goda språkkunskaper eller om denne är född eller uppvuxen i 
Sverige så kommer denne aldrig bli kallad "svensk". Då svenskhet anses vara länkad till ett 
privilegium som ger både materiella och symboliska tillgångar till samhället (ibid.). Som 
Mattsson (ibid.) återigen nämner, när invandrare identifieras som svensk ges tillgång till en 
exklusiv position. R7 nämner hur han känt sig otillräcklig i arbetslivet, då han blivit väl 
omhändertagen i ett sammanhang men utesluten i ett annat. Precis som Hamrin (2016:06) lyfter, 
är inkludering på arbetsplatsen relaterad till interaktion. 
 
R5 och R7 nämner hur personer i deras närhet blivit uteslutna i rekryteringsprocesser på grund 
av namnet men när namnändringar genomförts gav ansökningarna ett annat resultat. Ryan & 
Mulholland (2012:593-597) belyser att personer som blir diskriminerade på arbetsmarknaden 
ofta är högkvalificerade, utgången då blir att de söker sig till andra länder för arbete. 
 
7.3 Föra jämlikhetsfrågan framåt  
De flesta respondenter framför att organisationer de arbetar inom talar om utbildningar och hur 
viktiga de är, men att samhällsansvaret brister för att fokus och ekonomiska resurser faller på 
andra frågor. Precis som Yang & Taylor (2013:258) förklarar att utbildning ges till individer i 
branschen för ökad kompetens för att senare kunna utöva och ta ett samhälleligt ansvar, och att 
en utveckling av etiska regler är ett naturligt steg när målet och syftet är att få legitimitet i 
samhället. R6 betonar att organisationen hon arbetar för arbetar aktivt med inkludering- och 
integreringsfrågor, där de bland annat arbetar mot omedvetna fördomar, sedan förebygga det 
genom att identifiera och lyfta det.  Precis som De Los Reyes (2008:02-03) belyser, vikten av att 
kunna identifiera diskriminering och att det är då det går att arbeta för att motverka det.  
 
R2 som har en utbildning som samtalsterapeut och R6 som arbetar med inkluderande 
infrastrukturer nämner att diskriminering kan ske omedvetet och att det kan tränas bort. R7 
arbetar även med att utbilda organisationer inom mångfald, vilket är av intresse för många 
organisationer. Där sker ett kunskapsutbyte och samtal om olika perspektiv. Durocher, Gibson 
och Rappolt (2013: 6) understryker att exkludering möjligtvis sker på grund av vanor, traditioner 
och oexaminerade förväntningar av beteenden i organisationer och att det kan tränas bort. 
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8. Slutsats 
Syftet med undersökningen har varit att utforska vilka upplevelser samt erfarenheter personer 
med en annan etnisk bakgrund än svensk har av medie- och kommunikationsbranschen. Målet 
har varit att få en klarare bild av hur situationen i dagsläget ser ut för examinerade 
kommunikatörer av annan etnisk tillhörighet när de kommer ut i arbetslivet. Syftet har besvarats 
genom tre frågeställningar, dessa tre frågeställningar kommer att besvaras nedan.  
 
I frågan om upplevelser och erfarenheter från personer med annan etnisk bakgrund än svensk 
framkom det att alla blivit utsatta för någon form av orättvisa eller blivit ifrågasatta gällande 
deras kunskap och kompetens med tanken på deras bakgrund. Majoriteten av respondenterna har 
uttryckt att branschen är homogen och att olika former av diskriminering sker. Diskriminering 
har framkommit både i sociala sammanhang, på arbetsplatsen och i rekryteringsprocesser. Det 
kan ha varit i form av strukturell diskriminering, men det har dokumenterats att även en öppen 
diskriminering har skett. Diskriminering har skett genom namn och bakgrund, framförandet av 
att ansökningar med utländska namn inte ska skickas vidare är ett hinder till representativitet 
inom branschen. 
 
I frågan om hur personer med annan etnisk bakgrund inkluderats/integrerat i branschen 
framkommer det att vissa respondenter blivit väl mottagna beroende på vilket syfte de skulle 
fylla i organisationen. En respondent som passar in i normen som finns i branschen hävdar att en 
faktor till hennes framgång är att hennes namn är svenskt och att hon inte ser utländsk ut. Som 
Bursell (2012:09) nämner, att om man anpassat sig efter normer och traditioner så blir personer 
med annan bakgrund mer attraktiv på arbetsmarknaden och respondenter intygar det. Flertalet 
respondenter nämner att aktörer påstås arbeta med samhällsfrågor, men att många inte tar ansvar 
vad gäller mångfald. De framförde även att organisationer inom branschen använder sig av 
informell rekrytering och att det är anledningen till att branschen förblir homogen. De nämner 
även att personer de känner genomfört förändringar för att passa in, dessa förändringar har varit i 
form av namnbyte för att bli mer representabla för den potentiella arbetsgivaren där utfallet har 
lett till en anställning.  
 
Faktorer som kan underlätta eller driva jämlikhetsfrågan i branschen är enligt några respondenter 
samtal, utbildning och kunskapsutbyte. Samtliga respondenter har framfört vikten av att öka 
representativiteten i medie- och kommunikationsbranschen, även bekräftat teorier om 
maktstrukturer. Vissa respondenter har även bekräftat teorier om att diskriminering kan vara 
omedvetet och inlärda beteenden. De har föreslagit ändringar i samhällsstrukturen, genomgå 
utbildningar och samtal samt arbeta med inkluderande infrastrukturer i organisationen. 
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9. Slutdiskussion & fortsatt forskning 
Respondent två med bakgrund som samtalsterapeut förklarar att människor inte skapar ett 
beteende genom att komma in i en bransch, utan de som arbetar i branschen är en grupp 
människor som exkluderar på grund av inlärda beteenden. Den omedvetna exkludering bekräftar 
respondent sex. Det är därför viktigt att föra en dialog och att försöka ändra samhällsstrukturer i 
grunden för att sträva efter jämlikhet. Den här studien är inte definitiv eller bred nog för att 
generalisera en hel befolkning och deras upplevelser, men att den kan bekräfta antaganden. Inte 
minst de antaganden vi studenter med en annan etnisk bakgrund som skriver den här uppsatsen 
haft. Dock anser vi att våra respondenter är så pass breddade, från offentlig till privat sektor, 
olika typer av anställningar som byråer eller kommunikationsavdelningar och att de representerar 
könsfördelningen i samhället, att man kan anta hur branschen ser ut.  
 
För att främja mångfald och representativitet behövs åtgärder i rekryteringsprocessen. 
Organisationer måste vara mer öppna till personer med utländskt bakgrund och ett annorlunda 
namn, inte låta sig skrämmas av det och utesluta. Att man inte skräms av det när det väl finns en 
person med annan härkomst och utesluta de i sociala sammanhang, utan berikar varandra genom 
kunskapsutbyte. Medie- och kommunikationsbranschen som ska framföra andra organisationers 
budskap om inkludering och acceptans brister i sina egna processer i det arbetet. Något som 
respondent sju sa fångade vårt intresse. Hur kan en bransch som arbetar med kommunikationen 
ut till samhället, själva inte representera den. Vidare uttrycks det flertalet gånger att det tas ett 
samhällsansvar och att det är en någorlunda jämlik bransch. Men jämlikheten ser ut att ha stannat 
vid kön, vilket enligt oss inte håller i längden.  
 
Förslag för fortsatt forskning hade kunnat vara en ännu mer utvecklad studie om mångfald och 
inkludering. En liknande undersökning skulle kunna skapas i större format genom flertal 
fokusgrupper. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunna vara att förstärka en kvalitativ studie med 
kvantitativa metoder, i form av enkätundersökningar och statistiska analyser. Sist föreslår vi en 
kvalitativ studie genom observationer, att gå in i en organisation och där studera beteenden från 
ett organisatoriskt perspektiv.  
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11. Bilagor  
 
Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
Vill du vara anonym?  
 
Berätta lite om dig själv. 

- Kan du berätta något om din etniska bakgrund, landet och kulturen som du eller dina 
föräldrar kommer ifrån?  

 
Berätta om ditt yrke och din akademiska bakgrund. 

- När tog du examen? 
- Vilket universitet studerade du i? 
- Vad är din titel? 
- Hur länge har du arbetat? 
- I vilken sektor, privat eller offentlig? 
- Berätta lite om dina arbetsuppgifter. 

 
När började du arbeta inom branschen och hur upplevde du att du blev mottagen i branschen? 
Hur är det att arbeta i den här professionen? 
 
Intervjufrågor (utefter teorierna) 
 
Occupational Theory 
Vad är din uppfattning av Pr- och kommunikationsyrket som yrke?  

- (Professionalitet och legitimitet) 
 
Hur har du upplevt yrket jämfört med andra yrken eller din utbildning?  

- (Kolla tidigare utbildning eller arbetsplats)  
 
På vilket sätt har de arbetsplatser du arbetat på jobbat med samhälleligt ansvar, etik och 
förtroendeskapande? 
 
Occupational Justice 
Vad är dina upplevelser av relationer mellan dig och dina kollegor/kunder varit på de 
arbetsplatser du befunnit dig i? 

- Har du någonsin upplevt att du blivit utesluten ur gruppen på arbetsplatsen?  
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- Om Ja, hur förekom det och hur påverkade det dig? 
 
Hur har möjligheterna sett ut för dig på de arbetsplatserna du befunnit dig i?  

- Har du upplevt att du blivit förbisedd i en befordran?  
- Om Ja, hur förekom det och hur påverkade det dig? 
- Har du någonsin varit med om några otillfredsställande anställningsvillkor?  
- Om Ja, hur förekom det och hur påverkade det dig? 

 
Vad är dina erfarenheter när det gäller att ta kollektiva och viktiga beslut eller medverkan på 
arbetsplatsen? 

- Hur involverad känner du att du var i en sådan process?  
- Har du någonsin blivit förbisedd i beslutsfattande?  
- Om Ja, på vilket sätt har du blivit begränsad pga etnicitet?  

 
Hur engagerar din ledare dig i frågor om arbetetet och arbetsplatsen?  

- Vill andra på arbetsplatsen ha ditt deltagande i dessa frågor?  
 
Hur har du upplevt att ledning på de arbetsplatser du arbetat på jobbat med jämställdhet? 

- Samhällsansvar och utveckling på arbetsplatsen?  
- För att identifiera obalans eller orättvisor i arbetsfördelningen?  
- Genom medarbetarenkäter? 
- Genom individuella samtal? 

 
Inkludering 
Berätta om dina erfarenheter från de anställningsintervjuer du varit i? 

- Hur har du upplevt att du blivit behandlad i rekryteringsprocesser? 
 
Hur känner du att du blivit bemött på dem arbetsplatser du befunnit dig i?  

- Upplever du att du får samma bemötande av dina kollegor som övriga på arbetsplatsen? 
- Upplever du att du får samma bemötande av era kunder som dina kollegor?  
- Upplever du att du fått samma möjligheter till befordran som dina kollegor?  

 
Integrering 
Har du någonsin upplevt “vi och de” känsla på en arbetsplats?  

- Om Ja, i vilka former förekom det? Informerade du någon chef om detta och hur arbetade 
man vidare med det? 

 
På vilket sätt har dina tidigare arbetsplatser arbetat med integrering?  
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På vilket sätt har arbetsplatser du befunnit i aktivt jobbat med att utveckla medarbetarna? 
- Har du befunnit dig på någon arbetsplats där du blivit erbjuden språkutbildning eller 

arbetsprövningar?  
- Om Ja, hur arbetade de med det? 
- Hur har du upplevt kollegor på din arbetsplats?  

 
Diskriminering  
Har du upplevt någon orättvisa på de arbetsplatser du befunnit dig på? 

- kön, etnicitet, sexuellläggning etc? 
- Har du upplevt eller har du erfarenhet av orättvis lönesättning eller har du hört någon 

berätta om de blivit särbehandlade på de grunderna? 
- Har du blivit diskriminering pga ditt namn, kultur, etnicitet eller talspråk?  

 
Har du upplevt eller sett någon bli diskriminerad på arbetsplatsen för att ha stuckit ur normen? 

- Genom ursprung, klädstil, piercing etc?  
- På vilka grunder blev den personen särbehandlad? 
- Hur utspelades särbehandlingen? 

 
Hur har man arbetat på de arbetsplatser du befunnit dig för att förebygga eller motverka 
diskrimineringen?  

- Isåfall, hur arbetar/arbetade de med det? 
- Upplever du att människor på din arbetsplats omedvetet diskriminerar eller att den är 

medveten bara för att det kanske blivit normaliserat?  
 
Avslutningsfrågor 
 
Är det något mer du vill tillägga? 
 
Finns något mer du tänker på som du tycker kan förbättras i branschen? 
 
Tack! 
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Inspelningsinstrument  
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