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Sammanfattningen 

Föreliggande studie undersöker och belyser etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, med 

särskilt fokus på gruppen afrosvenskar. Att utsättas för diskriminering är förbjudet enligt svensk 

lag. Emellertid är etnisk diskriminering en omfattande och rådande problematik i samhället. 

Studiens syfte var dels att undersöka förfogandet över förebyggande aktiva åtgärder mot 

strukturell etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, dels huruvida dessa åtgärder appliceras i 

praktiken. Frågorna besvaras delvis genom litteraturgenomgång av tidigare forskning inom 

ämnesområdet samt ett fokus på förebyggande inslag beträffande rekrytering av personal. Det 

empiriska material som valdes ut för att besvara den tredje frågeställningen var dokument i 

form av tre kommuners rekryteringsriktlinjer. Detta material analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. De teoretiska perspektiv som användes för att tolka uppsatsresultatet var 

intersektionellt perspektiv, anti-förtryckande praktik samt socialt kapital. Dessa perspektiv 

bidrar till att belysa bakomliggande mekanismer och konsekvenser av afrosvenskarnas etniska 

diskriminering på arbetsmarknaden. Studien och dess kunskapsläge synliggör huvudsakligen 

att det förekommer rasifierad etnisk diskriminering mot gruppen afrosvenskar som härleds från 

kolonialismen och som kvarligger från rasbiologin. Resultatet från uppsatsens empiriska studie 

av de tre kommunernas rekryteringsriktlinjer visar att det finns en ambition att i olika 

omfattning arbeta antidiskriminerande utifrån dessa rekryteringsriktlinjer. Dock framställs 

dessa mer som en vägledande ambition snarare än en rättstillämpning av aktiva åtgärder i 

praktiken.  
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1.1 Inledning 

En grundprincip som syftar till att skydda medborgarna mot rättighetsinskränkning är principen 

om alla människors lika värde och rättigheter. Denna princip är reglerad i Regeringsformen 

(RF), 1 kap. 2 § och i Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 

(CERD). Diskriminering innebär att någon särbehandlas subjektivt utan skäliga grunder och att 

denna behandling kan leda till konsekvenser som påverkar individens vardag. Inskränkning av 

individens rättigheter kan exempelvis resultera i att hen missgynnas i viktiga 

samhällsfunktioner (Diskrimineringsombudsmannen, 2011). Strukturell diskriminering mot 

människor med en annan etnisk bakgrund än svensk har länge varit i fokus och är ett 

omdebatterat ämne i Sverige. Denna typ av diskriminering uppstår ur rådande värderingar och 

uppfattningar som kategoriserar ”de andra”, till exempel utifrån etnicitet eller kulturella 

egenskaper. På arbetsmarknaden innebär strukturell diskriminering att en arbetssökande kan 

missgynnas utifrån faktorer kopplade till personens etnicitet, kön och sexuella läggning samt 

eventuell religion eller funktionsvariation, (SOU 2005:56). För vissa individer medför etnisk 

diskriminering i arbetslivet, att de bemöts av utsorteringsmekanismer och ojämlikhet; därtill tar 

sig denna särbehandling i uttryck i form av systematiskt och godtyckligt agerande. 

I enlighet med befolkningsstatistik utgör afrosvenskar från subsahariska Afrika en stor 

minoritetsgrupp i Sverige med cirka 180 000 individer varav 60 % är utlandsfödda och 40 % är 

födda i Sverige. Med begreppet afrosvenskar åsyftas individer med afrikanskt påbrå som är 

bosatta i Sverige. Forskning om afrosvenskarnas utsatthet betonar att det råder afrofobi i 

Sverige, en obefogad rädsla grundad i uppfattningar från kolonialtiden och en okunskap om 

gruppen. Trots denna vetskap negligeras denna utsatthet från samhällets sida eftersom insikt i, 

och erkännande av, att denna diskriminering är en social problematik saknas. Dessutom finns 

en dominerande färgblindhet som genomsyrar det svenska samhället; en färgblindhet som 

medför att rasgrundad diskriminering kopplad till afrofobi mot afrosvenskar inte tas på 

tillbörligt allvar. Därmed möjliggörs reproduceringen av diskrimineringen mot denna grupp 

(Mångkulturellt centrum, 2014). 

Wolgast, Molina och Gardell (2018)  har i en utforskande rapport undersökt afrosvenskarnas 

situation bland annat beträffande arbetslöshet, inkomstskillnader och arbete samt möjlighet att 

nå högre positioner. Detta kunskapsläge har med hjälp av statistik från 2015 analyserat 

skillnader mellan gruppens arbetslivssituation i jämförelse med den övriga svenska 

befolkningens i relation till likvärdiga kvalifikationer och åldersintervall. Gällande arbetslöshet 
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redogörs för att afrosvenskar är utsatta för flest dagar i arbetslöshet trots högre utbildning. 

Medan antalet arbetslösa dagar minskar för resten av befolkningen i samband med höjd 

utbildningsnivå. Denna analys visade likväl att afrosvenskar uppvisar anmärkningsvärt större 

svårigheter att uppnå högstatusyrken och förefaller därtill i högre grad uppbära lågstatusyrken. 

Avseende disponibel inkomst har analysen påvisat påfallande skillnader gentemot den övriga 

befolkningen. Till exempel visades att en afrosvensk född i Sverige, med minst en förälder född 

i Afrika, hade cirka 25 till 49 procent lägre inkomst sett till den faktiska lönen, och detta särskilt 

i storstäder. Förvärvande av en chefsposition för en afrosvensk låg på nivån 0,5 procent i 

relation till 4,8 hos den övriga arbetsföra befolkningen, vilket betyder att den övriga 

befolkningen har tio gånger större möjlighet att erhålla chefspositioner. Avslutningsvis 

konstateras att en högskoleexamen inte medför samma möjlighet att slippa förbli i arbetslöshet 

för gruppen afrosvenskar. 

1.1 Bakgrund 

Afrosvenskarnas utsatthet för negativ särbehandling på den svenska arbetsmarknaden sker 

således på grund av rasifiering. Denna särbehandling har resulterat i att afrosvenskarnas 

möjlighet till arbete efter genomförda högskolestudier i Sverige är begränsad i högre grad 

jämfört med majoritetsbefolkningen och även i jämförelse med andra minoritetsgrupper. En av 

orsakerna till etnisk diskriminering av afrosvenskar är att oväsentliga särskiljande drag hos 

gruppen beaktas istället för att enbart ta hänsyn till kriterier såsom kompetens och potential. 

Diskrimineringslagen betonar att arbetsgivaren är ansvarig för att motverka negativ 

särbehandling kopplad till etnicitet och ska därtill vidta preventiva åtgärder mot etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden. Dock understryks att exkluderingen av afrosvenskar på 

arbetsmarknaden upprätthålls till följd av det inte förekommer straffåtgärder mot de 

arbetsgivare som inte följer lagens föreskrift; det vill säga att avsaknaden av konsekvenser 

möjliggör diskriminering på strukturell nivå (Wolgast et al., 2018).  

Etnisk diskriminering i arbetslivet har ökat generellt, vilket kan bero på att omfattningen och 

att förekomsten av diskrimineringen överlag inte medges. Således betonas att det första steget 

vore att erkänna befintligheten av problematiken i syfte att möjliggöra förebyggandet av denna 

typ av diskriminering (SOU 2005:56). Samtidigt åskådliggörs att diskriminering bottnar i makt 

då vissa i samhället ger sig själva rätten att stänga andra ute, med inskränkning av rättigheter 

på mikro, meso- och makronivå som följd. Konsekvenserna för de diskriminerade parterna i 

arbetslivet blir svårigheter med att erhålla ett arbete, otillfredsställande arbetsmiljöer, ojämlika 
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arbetsvillkor, främlingsfientlighet samt brist på möjligheter och förmåner. Etnisk 

diskriminering tvingar bland annat dessa individer till lågbetalda och okvalificerade arbeten, 

som ett resultat av felaktiga antaganden om inkompetens relaterade till ursprung (de los Reyes, 

2008). 

Etnisk diskriminering i arbetslivet har relevans för socialt arbete eftersom de utsatta grupperna 

återfaller till olika myndigheter och andra aktörer, vid arbetslöshet, till följd av saknad av 

egenförsörjning samt även ohälsa i form av oro, stress och depression. Enligt Swanstein och 

Henrikz (2018) är aktiva åtgärder ett lagenligt krav som åsyftar att förändra strukturer i vilka 

människor utsätts för bland annat etnisk diskriminering. I arbetslivet betyder detta i praktiken: 

att arbetsgivaren har utifrån lagen ett ansvar att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter. 

Detta genom aktivt förebyggande insatser i syfte att inrätta rutiner med avsikt att motverka 

diskriminering inom rekryterings- och arbetsförhållanden samt i lönefrågor. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Denna uppsats fokuseras på etnisk diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden; 

dessutom åsyftas att undersöka det förebyggande arbetet mot strukturell etnisk diskriminering 

på arbetsmarknaden och huruvida dessa appliceras i praktiken genom att analysera tre 

kommuners rekryteringsriktlinjer. Därtill synliggörs denna problematik utifrån teoretiskt 

perspektiv och litteraturgenomgång. 

 

 På vilket sätt är afrosvenskar diskriminerade på arbetsmarknaden och vilka 

konsekvenser medför detta för gruppen? 

 Vilka är de dominerande bakomliggande orsakerna och mekanismerna till etnisk 

diskriminering av afrosvenskar på den svenska arbetsmarknaden? 

 Hur framställs aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering i frågan om likvärdig 

behandling vid anställningsförfarandet, och hur framgår detta i tre kommuners 

rekryteringsriktlinjer? 

1.3 Avgränsning 

Avgränsningen i studien är att specifikt behandla gruppen afrosvenskars möte med etnisk 

diskriminering i arbetslivet då syftet är att närmare granska skälen till att afrosvenskar 

fortlöpande utsätts för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, oberoende av 

utbildningsnivå. Det finns även andra diskrimineringsgrunder inom arbetslivet: kön, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning och ålder, dock ligger fokus på diskriminering mot etnisk tillhörighet i 

den aktuella studien. Vidare begränsas arbetet genom att bearbeta valda frågeställningar 

tillsammans med forskningslitteratur och inhämtning av offentligt tryck som har relevans för 

studien. Därefter utgår studiens metodologiska ansats utifrån en dokumentanalys med 

utgångspunkt i tre rekryteringsriktlinjer. 

2. Kunskapsläge kring strukturell etnisk diskriminering 
I följande avsnitt presenteras en översikt över tidigare forskning och annat kunskapsunderlag 

av relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsikten med studiens kunskapsläge var 

att ge djupare förståelse för och överblick över den strukturella diskrimineringens mekanismer 

genom att belysa dessa kunskapsunderlag. Tidigare forskning och ett antal olika statliga 

offentliga utredningar om strukturell etnisk diskriminering har framtagits för att utreda och 

belysa denna sociala problematik, vilket introduceras parallellt i denna del. Tonvikten på 

studiens kunskapsläge utgörs särskilt av statens offentliga tryck då dessa utredningsrapporter 

behandlar strukturell diskriminering i svensk kontext från de senaste 20 åren. Därtill 

presenteras två kunskapsöversikter som har kartlagt diskriminering av afrosvenskar: Afrofobi: 

En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige och Antisvart rasism och 

diskriminering på arbetsmarknaden. 

2.1 Framställning av etnisk diskriminering 

Antologin Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella 

perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige (Burns, Machado, Hellgren och Brodin, 2007) 

belyser diskrimineringens dimensioner med en teoretiserande analys ur ett strukturellt 

perspektiv genom att öka kunskap och främja diskussion. Antologin syftar även till att 

möjliggöra arbete mot etnisk ojämlikhet i samhället. I det inledande kapitlet beskrivs att 

strukturell diskriminering avser den diskriminering som förekommer på institutionell nivå och 

i övriga samhällskonstruktioner. Institutionell diskriminering tar sig uttryck i verksamma regler 

och rådande normer. En annan form av strukturell diskriminering är kulturell diskriminering; 

begreppet åsyftar det system som föranleder kategoriseringar genom att betona skillnader 

mellan värdsamhället och ”de andra”. Denna negativa implikation av ”de andra” uppkom i 

relation till att begreppet ”invandrare” eller individer med ”icke-nordiskt” eller ”icke-

europeiskt” ursprung gavs destruktiv innebörd i samhället. Detta skedde med hjälp av hur 

media, institutionerna och allmänheten framställde vissa invandrare som att vara motsatsen till 
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svenskar, vilket likställdes med bland annat mer frekvent kriminalitet eller annat avsevärt 

negativt beteende. 

– Det blågula glashuset– strukturell diskriminering i Sverige (Lappalainen, 2005) är en 

utredande rapport om strukturell diskriminering till följd av etnisk eller religiös tillhörighet. I 

rapporten belyses att tidigare forskning har påvisat att rasism mot svarta personer inte är 

avhängig enskildas agerande gentemot gruppen, utan att rasismen istället präglas av strukturen. 

Dock finns ambivalens kopplad till denna diskriminering i Sverige som förminskar 

problematiken. Ambivalensen bottnar i en föreställning om att Sverige inte har några förtryckta 

minoritetsgrupper eller har något rasistiskt förflutet, sett ur ett historiskt perspektiv. Sveriges 

roll och deltagande i slavhandeln framhålls exempelvis som obetydligt i jämförelse med vissa 

större europeiska länders. Ett annat fenomen som utvecklades ur koloniala synsätt är Carl von 

Linnés rasbiologi som med hjälp av vetenskapen kategoriserade och rangordnade människor 

utifrån hudfärg. Enligt denna rangordning framställdes svarta som underlägsna vildar i både 

biologisk och social i jämförelse med den vita rasen. 

 Liknande resonemang förs även i Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering (de los Reyes och Kamali, 2005), som är den första 

utgivna och utredande rapporten som syftade till att kartlägga och identifiera de bakomliggande 

mekanismerna i samband med institutionell och strukturell diskriminering till följd av etnisk 

och religiös tillhörighet. Denna publikation framhåller bland annat att andrafiering av olika 

etniska grupper är historiskt orsakat av konstruktionen av den ”europeiska identiteten”, vilken 

i själva verket utesluter andra. Återigen uppges vikten av vetenskapens roll, där rasbiologins 

skildring av exempelvis svarta som ”lata” och ”principlösa”. Därtill har vetenskapliggörandet 

av rasindelningen lett till systematisk diskriminering genom sociala konstruktioner byggda på 

fiktiva biologiska egenskaper, vilket exempelvis utmynnade i favorisering av den vita rasen – 

och påföljande exkludering av den svarta.   

I artikeln Political Discourse and Racism: Describing Others in Western Parliaments (Van 

Dijk, 1997), teoretiserar och belyser författaren genom diskursanalys politikernas retoriska 

framställning av ras och etnicitet, samt framställningens genomförande med hjälp av media.  I 

denna analys av studien framhäver författaren att rasismen upprätthålls av den politiska 

diskursen i de västerländska demokratierna. Van Dijk åsyftar att rasismens existens förnekas 

på institutionell nivå i västvärlden, då politikerna inte medger problematiken utan omvänt 

använder av sig olika strategier för att förminska denna främlingsfientlighet i debatterna om 
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minoritetsgrupper. Diskursen förs med retorik och positiv självpresentation om ens nation och 

dess egenskaper. Därefter sker negativ skildring av ”de andra” genom att endast uppge deras 

nackdelar. Beträffande massmediernas andrafiering av minoritetsgrupper, framgår även i 

svensk forskning att det är en bidragande faktor till en kulturellt präglad rasism, med 

utgångspunkt i svenskhet som norm och därmed framställer de andra som avvikande från 

föreliggande norm. Vidare betonas i Det blågula glashuset (SOU 2005:56) det faktum att den 

negativa skildringen av invandrare leder till institutionellt ideologiskt särskiljande mellan 

minoritetsgrupper och majoritetsbefolkning. Detta förhållningssätt kategoriserar och tillskriver 

grupper olika status som genererar maktpositioner. Således är detta en bärande princip i 

existerande mönster i de samhällsstrukturer som förorsakar strukturell diskriminering. 

2.2 Etnisk diskriminerings uttryck och konsekvenser 

Studien Do Some Countries Discriminate More than Others? (Quillian et al., 2019) är en 

omfattande undersökning som analyserade 97 fältexperiment med hjälp en metaanalys i syfte 

att jämföra diskrimineringsnivåer mellan 9 länder inklusive 7 västeuropeiska, däribland Kanada 

och USA. I vissa av fältexperimenten inkluderades bland annat 200 000 ansökningar som 

resulterade i anställning. I studien togs hänsyn till sociala, ekonomiska och historiska aspekter. 

Därutöver undersöktes skillnaderna i de diskriminerande strukturerna i dessa länder. 

Undersökningen utgick ifrån antalet sökta arbeten och återuppringningar till sökande ur 

majoritetsgruppen i jämförelse med minoritetsgruppen. Resultatet visade att personer med 

annat ursprung än majoritetsbefolkningen i de olika länderna behövde göra 2,5 ansökningar för 

varje ansökan som någon från majoritetsgruppen gjorde, i syfte att få lika många återkopplingar. 

Diskriminering mot vita invandrare i dessa länder var lägre och inte oföränderlig, även om 

denna grupp också var missgynnad i jämförelse med de infödda. Andra minoritetsgrupper 

exempelvis individer av afrikanskt eller asiatiskt ursprung var däremot i högre grad utsatta för 

diskriminering och negativa upplevelser genom denna särbehandling, vilket motsvarar studiens 

resultat. 

I studiens slutsats konstaterades att ”vita” fick 65–100 procent högre återuppringning i 

genomsnitt jämfört med ”icke-vita” invandrargrupper i Sverige och Frankrike, medan endast 

20–40 procent mer återuppning skedde i Norge, Tyskland och USA. I studien betonas att denna 

särbehandling orsakades av rasskillnader och att denna kan förklaras med det historiska 

rasförtrycket efter kolonialismen. En anmärkningsvärd detalj i studien är att Sverige har lika 

hög nivå av diskriminering i rekryteringsprocessen som Frankrike, då sistnämnda land har en 
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avsevärt större kolonial bakgrund. Dessutom finns i teorin anställningspraxis i Sverige för att 

motverka etnisk diskriminering vid anställning, dock anses denna praxis bristfällig med 

avseende på att bevaka mångfalden på arbetsmarknaden, vilket bidrar till högre 

diskrimineringsnivå i arbetslivet. 

En annan studie som bygger på fältexperiment med fokus på bland annat anställningsprocessen 

är Ethnic Discrimination, Name Change and Labor Market Inequality: Mixed approaches to 

ethnic exclusion in Sweden (Bursell, 2012). I denna avhandling var utgångspunkten att 

undersöka behandlade utslagningsmekanismer i fyra olika experiment. Studien syftade till att 

uppmärksamma etnisk diskriminering av sökande med utländska namn. Studiens metodik 

utgick ifrån statistiska, experimentella och kvalitativa undersökningar. I ett experiment 

studerades exempelvis återuppringningsfrekvensen när sökande med utländska respektive 

svenska namn hade likvärdiga kompetenser. Resultatet visade att sökande med svenska namn 

gavs återkoppling dubbelt så ofta som sökande med utländska namn. Genom att lägga till 

indikatorn antal års erfarenhet hos sökande med utländska namn undersöktes i experimentet 

arbetsgivarens stereotypa uppfattningar, vilket påvisade att det fanns antaganden hos 

arbetsgivarna om att de svenska namnen fortfarande medförde högre kompetens vid jämförelse 

av männen. Gapet försvann emellertid i relation till kvinnor, det vill säga att kvinnliga sökande 

med utländska namns möjligheter förbättrades ifall de hade mer erfarenhet trots i övrigt 

likvärdiga kvalifikationer. Sammanfattningsvis har studien konstaterat hur etnisk ojämlikhet ter 

sig på arbetsmarknaden.  

I en amerikansk studie undersöktes de hälsomässiga konsekvenserna av rasism. Denna 

kvantitativa undersökning utgick ifrån 124 afroamerikanska högskolestudenter i åldrarna 18–

27 år. Studien åsyftade att utreda huruvida stressfaktorer var förorsakade av rasfördomar. I fråga 

om hantering av stress åsyftas att biologiskt sett är människor mottagliga för att konkret kunna 

handskas med vanlig stress. Sålunda anses sociala omständigheter såsom rasism ha påverkan 

på de utsatta grupperna och därtill var dessa i högre grad disponerade för ohälsa. Skälet till att 

fokus lades på unga vuxna i studien var på grund av att tidigare forskning hade påvisat att vissa 

stressrelaterade sjukdomar uppkom tidigare hos afroamerikaner jämfört med andra rasgrupper 

i USA.  Sammanfattningsvis undersöktes olika former av rasism i relation till olika diagnoser, 

med fokus på individuella erfarenheter av rasdiskriminering. Studiens resultat indikerade en 

koppling mellan upplevd rasism och depression. Vidare sammankopplas individualiserad 

främlingsfientlighet med förhöjt blodtryck. Slutligen påpekas relevansen av framtida insatser 
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för att öka socialt kapital på makro- och mesonivå i syfte att förebygga ojämlikhet i hälsofrågan. 

(Lee, Corneille, Hall, Yancu, & Myers, 2016)  

2.3 Diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden 

Den första kunskapsöversikten som utredde konsekvensen av afrofobi är kunskapsunderlaget 

sammanställt av Mångkulturellt centrum på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet – 

Afrofobi: En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige (Mångkulturellt 

centrum, 2014). I kunskapsöversikten framkom att afrosvenskar riskerar att utsättas för negativ 

särbehandling inom olika områden och sektorer i samhället relaterat till gruppens hudfärg. Det 

vill säga afrofobi, vilket manifesteras genom rumsliga utestängningar, verbala kränkningar och 

även fysiska angrepp. Denna rasdiskriminering förekommer likaså i form av föreställningar och 

attityder, vilka exempelvis förklaras eller rentav skämtas bort. Framför allt redovisade studier 

om Arbetsförmedlingen att afrosvenskar med akademisk utbildning löper större risk att drabbas 

av arbetslöshet eller behöva ta anställningar som de är betydlig överkvalificerade för. Dessutom 

framkom att afrosvenskarnas socioekonomiska status knappt hade förbättrats under de senaste 

åren. Utifrån vissa andra indikatorer, exempelvis på jämlikhetsnivå och inom andra 

samhällssektorer, förefaller gruppen påfallande utsatt för kränkningar och exkluderad jämfört 

med andra grupper. Kunskapsöversikten har även belyst att antalet afrofobiska hatbrott har ökat 

markant utifrån statistik från brottsförebyggande rådet. Utifrån resultatet rekommenderas 

sammanfattningsvis en tydligare antidiskrimineringspolitik för att i arbetslivet möjliggöra lika 

rättigheter och främja mångfald genom positiv särbehandling. 

Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden (Wolgast, Molina och Gardell, 2018) 

är den senaste rapporten sammanställd av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism 

och som framtogs på begäran av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapportens metodologiska 

ansats genomfördes med hjälp av kvantitativa undersökningar i syfte att kunskapsstödet skulle 

generera aktiva åtgärder mot diskriminerande mönster i samhället.  Studien kartlade och 

analyserade inledningsvis empiriska data från tidigare forskning samt mikrodata från Statistiska 

centralbyrån, därtill andra skilda register. Därefter jämfördes afrosvenskars situation i relation 

till den övriga befolkningens beträffande möjligheten angående tillträde till arbete och 

gruppernas inkomstskillnader. Därutöver jämfördes även gruppernas möjligheter att nå högre 

positioner samt högre status. Resultaten konstaterade att afrosvenskar med akademisk examen 

hade det betydligt svårare än den övriga befolkningen att få arbete som stod i relation till 

utbildningen, lämplig lön eller att nå högre positioner. Rapporten understryker att afrosvenskar 
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har anmärkningsvärt svårare än den övriga befolkningen att uppnå eller att erhålla likvärdiga 

villkor även på andra undersökta områden. 

Utifrån resultatet påpekas därmed att arbetsmarknaden är rasifierad och villkorar afrosvenskar 

utsikter i arbetslivet, på grund av antisvart rasism och etnisk diskriminering. I jämförelse med 

den övriga befolkningen går afrosvenskarna miste om jämlik tilldelning av resurser, privilegier 

och status på arbetsmarknaden.  Effekten blir avsaknad av tillit till, eller samhörighet inom, det 

svenska samhället – särskilt när det inte är en självklarhet att högre utbildning ska löna sig för 

samtliga individer. Detta medför även psykosociala och fysiska problem samt psykisk ohälsa 

hos gruppen. Således är strukturell diskriminering ett samhällsproblem, vilket behöver belysas 

vidare för att samhället ska kunna leva upp till principen om alla människors lika värde och 

rättigheter (Wolgast et al., 2018). 

Andra statliga rapporter som har fokuserat på att belysa omfattningen av etnisk diskriminering 

på arbetsmarknaden är bland annat Sverige inifrån – Röster om etnisk diskriminering (Kamali, 

2005). Denna rapport syftade till att undersöka bakomliggande mekanismer av strukturell och 

institutionell diskriminering baserad på etnisk och religiös tillhörighet. Utredningen utgick ifrån 

genomförda hearingar och fokusgruppsstudier i Stockholm, Göteborg och Malmö för att fånga 

upp människors erfarenhet av etnisk diskriminering. Utgångspunkten för denna kunskap var att 

underlaget skulle möjliggöra utformning av nödvändiga åtgärder mot strukturell 

diskriminering. Rapportens resultat underströk majoritetssamhällets monopol på 

maktpositioner och att dess inflytande ”andrafierar” med hjälp av fördomar. Vithetsprivilegier 

och föreställd kulturell prägel fortsätter att positionera ”de andra” i underläge, det vill säga 

exkludering inom centrala områden. Utredningen betonade att förekomsten av etnisk 

diskriminering i arbetslivet ledde till svårigheter för individer med utomeuropeisk bakgrund att 

få arbete. Ett annat problem i arbetslivet var att dessa invandrargrupper endast erbjöds vissa 

arbeten, de hade även svårare att få tillsvidareanställning. Kriterierna ändrades allt eftersom en 

arbetssökande uppfyllde kraven – det uppkom kontinuerligt nya krav på färdigheter. Även de 

som var födda i Sverige och kunde språket, men som hade annat ursprung än svenskt, upplevde 

svårigheter att få arbete. Att som sökande inte kallas till intervju eller meddelas vara 

överkvalificerad upplevdes av många som nedvärderande. Orsaker som att ha utländskt namn, 

tala med brytning och anses vara överkvalificerad var uteslutandemekanismer till denna etniska 

diskriminering på arbetsmarknaden. 
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Därtill belyses i rapporten Den segregerande integrationen – Om social sammanhållning och 

dess hinder (Kamali, 2006) att arbetsmarknaden är en arena där utestängandet av invandrare 

ökar. Denna rapport utredde och fokuserade på att behandla integrationens politik och arbetets 

oväntade roll för ökad segregation och vidgade etniska klyftor. Rapporten framhöll att 

arbetsgivarnas rasistiska uppfattningar begränsade invandrarnas deltagande på 

arbetsmarknaden, trots att de kunde ha likvärdig utbildning som andra sökande. En annan 

rapport som publicerades samma år var Arbetslivets (o)synliga murar- utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering (de los Reyes, 2006); i likhet med tidigare 

kunskapsläge fokuserar även denna rapport på att fastställa och forska om bakomliggande 

processer kopplade till strukturell diskriminering med tonvikt inom arbetslivet utifrån etnisk 

och religiös tillhörighet. Detta kunskapsunderlag betonar att etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden negligeras och att ämnet har stagnerat inom svensk forskning. 

Diskriminerings associationer stärker den dominerande etniska maktordningen som 

understödjer ojämlikhet inom arbetslivet, vilken begränsar lika villkor för samtliga medborgare. 

I likhet med tidigare nämnda statliga offentliga utredningar framhåller även denna rapport att 

existerande sociala regler och normer inskränker vissa etniska minoriteters möjligheter genom 

utestängning i samband med etnisk olikhet. 

Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet (de los Reyes, 2006) är en 

ytterligare utredande rapport om makt, integration och strukturell diskriminering kopplad till 

välfärdssystemet. Utgångspunkten från granskningen var att betona väsentligheten av att i 

framkant upprätta förebyggande arbete mot strukturella och institutionella inskränkningar av 

medborgarnas lika rättigheter. Välfärdstänkandet har bidragit till en rättvis social ordning 

genom att eftersträva effektiva insatser för att motverka social ojämlikhet som cementerar 

sociala och ekonomiska klyftor (SOU 2006:37). Sådana åtgärder konstateras i Bättre skydd mot 

diskriminering (Lundin, 2016) som är regeringens senaste utredning om diskriminering, i syfte 

att hitta bättre skydd mot diskriminering. Denna utredning gjordes med avsikten att ge förslag 

till effektivisering och organisering av det antidiskriminerande arbetet på lokal och regional 

nivå. Målet var att minska möjligheten att utsättas för diskriminering och tillförsäkra bättre 

förutsättningar att nyttja sina rättigheter för de som likväl utsätts för etnisk diskriminering 

exempelvis; detta eftersom formella rättigheter utifrån diskrimineringslagen inte automatiskt 

leder till lika villkor för alla i praktiken. Således betonas vikten av förebyggande insatser på 

lokal och regional nivå för att lagstiftningen ska få effekt i samhället. Inom arbetslivet finns det 

specifikt två tillvägagångssätt för att motverka diskriminering rättsenligt: förbudet mot 
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diskriminering och kravet att verkställa aktiva åtgärder. I praktiken innebär aktiva åtgärder att 

arbetsgivarna är skyldiga att planera och införa åtgärder som främjar likabehandling i 

arbetslivet. För att införliva följande åtgärder måste arbetsgivarna anamma det som lagen 

föreskriver och initiera rutiner kring detta. 

2.4 Sammanfattning av kunskapsläget 

Sammanfattningsvis synliggör och konstaterar samtliga kunskapsunderlag att strukturell 

diskriminering föreligger kopplad till etnicitet inom såväl arbetslivet som övriga 

samhällsområden, därav grundad i det svenska likhetsidealet som princip. Därtill förekommer 

en adekvat och enhetlig kunskap om samt framställning av etnisk diskrimineringens upphov 

och mekanismer. 

Utifrån kunskapsläget framgår att afrosvenskar utsätts för en mer påfallande etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden jämfört med övriga grupper, detta till följd av afrofobi som 

resulterar i främlingsfientlighet och rasism. Därmed belyser i kunskapsläget att afrosvenskarnas 

diskriminering förklaras med det kvarliggande historiska rasförtrycket efter kolonialismen och 

Carl von Linnés rasbiologi som med hjälp av vetenskapen kategoriserade och rangordnade 

människor utifrån hudfärg. Med utgångspunkt i denna rangordning framställdes svarta som 

underlägsna vildar i både biologisk och social i jämförelse med den vita rasen. Detta medfört 

till att afrosvenskar har placerats längst ner i den hierarkiska etniska rangordning som har 

konstruerats i samhället. (SOU 2005: 56). 

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden förstärks av diskriminering inom olika 

samhällsområden. Framför allt påverkar medias negativa framställning av minoritetsgrupper 

dem som bemöter människor med annat etnisk bakgrund. Till exempel grundas hur en 

arbetsgivare uppfattar individen, och vilka förväntningar arbetsgivaren har på denne 

arbetssökande, på samhällets och medias uppfattningar av “andra”. Därtill spelar landets 

politiska ideologi stor roll för normaliseringen och möjliggörandet av etnisk diskriminering på 

strukturell nivå. Dessutom råder förnekande och förminskande av såväl diskriminering som 

rasism i Sverige. Denna negativa och i vissa fall kränkande särbehandling förskjuts till den 

enskilda individens eller exempelvis nazisternas handlingar; följden blir därmed att resten av 

samhället gör sig ansvarsfritt sett till bevarandet av dessa diskriminerande normer. Dessutom 

har ordet rasism blivit tabubelagt, något som ingen vill kännas vid. Detta medför till 

avsaknandet av både ett maktperspektiv och ett strukturellt perspektiv beträffande etnisk 

diskriminering och rasism (SOU 2005:56). I likhet med ovannämnda kunskapsläge beskriver 
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även de los Reyes och Kamali (2005) rådande förnekelse av rasismen i Sverige och dess 

konsekvenser. Därtill belyses i denna utredande rapport att det finns grupper i samhället som 

möts av ojämlikhet till följd av rasgrundade diskriminering, exempelvis gruppen afrosvenskar. 

Följaktligen anses det föreligga ett väsentligt behov av och relevans för fler studier om 

afrosvenskars specifika utmaningar i samhället. Av den orsaken valdes att i den aktuella studien 

undersöka dessa utmaningar genom att lägga fokus på orsaker till och konsekvenser av etniska 

diskriminering inom arbetslivet mot denna specifika grupp. Under studiens gång granskades 

huruvida det lagenliga förebyggande arbetet framgår i rekryteringslinjer från tre utvalda 

svenska städer. 

I Sverige har regeringen beställt åtskilliga utredningar om både strukturell och institutionell 

diskriminering, där en handfull av dessa behandlar etnisk diskriminering. Detta eftersom 

diskriminering är olagligt och därtill icke accepterat på flera grunder, däribland etnicitet. Trots 

att diskriminering är en omfattande problematik finns det knappt någon aktuell forskning om 

etnisk diskriminering eller rasism i svensk kontext.  Under de senaste fem åren utkom två 

kunskapsöversikter som redogjorde för att gruppen afrosvenskar var drabbade på grund av 

etnisk diskriminering följd av afrofobi och antisvart rasism. Detta kunskapsunderlag har påvisat 

och belyst att detta har medfört till förödande konsekvenser i form av ojämlika villkor inom 

olika samhällssektorer, däribland på arbetsmarknaden. 

Wolgast et al. (2018) påpekar därtill konsekvensen av att arbetsmarknaden är rasifierad och att 

denna rasifieringen villkorar afrosvenskar möjligheter i arbetslivet, på grund av ovannämnda 

antisvart rasism och etnisk diskriminering. I jämförelse med den övriga befolkningen går 

afrosvenskarna miste om jämlik tilldelning av resurser, privilegier och status på 

arbetsmarknaden.  Avslutningsvis rekommenderas utifrån utredningar och forskning ett 

effektivare antidiskriminerande arbete i form avidentifiering av arbetssansökningar, ökad 

mångfald, ett mer medvetet politiskt ledarskap, en allmän strävan efter jämlikhet och effektivare 

lagstiftning i syfte att motverka etnisk diskriminering och rasism (SOU 2005:56; SOU 

2006:59). 

Sammanfattningsvis betonar Wolgast et al. (2018) i den senaste kunskapsöversikten att 

lagenliga aktiva åtgärder bör efterlevas bättre i praktiken. För att tillförsäkra att dessa 

bestämmelser verkställs borde sanktioner införas ifall arbetsgivare försummar införandet, detta 

för att garantera jämlikhet och likvärdiga förutsättningar för alla i samhället. Dessutom betonas 
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i kunskapsunderlaget att det finns behov av mer kunskap om denna negativa särbehandlings 

mekanismer, eftersom det inte råder någon tvekan om att detta är vanligt förekommande i 

samhället. Såldes är det av relevans att belysa det väsentliga i dessa forskningsinsatser för att 

kunna möjliggöra bättre framtida avhjälpande åtgärder. 

3. Teoretisk tolkningsram 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner som är 

relevanta i föreliggande studie. Det intersektionella perspektivet och anti-förtryckande teori har 

valts utifrån relevans; dessa presenterar djupare förståelse och kan kopplas till analysen av 

studiens frågeställningar. Anti-förtryckande praktik bidrar med insikt i hur ojämlikhet och 

särskiljande uppstår genom erbjuda en kritisk analys om hur vissa grupper förtrycks i samhället 

med fokus på strukturell nivå. Med intersektionellt perspektiv synliggörs hur maktordningen 

upprätthålls på arbetsmarknaden i förhållande till etnicitet och ras samt legitimeras på 

institutionell nivå. Med hjälp av intersektionell analys belyses därtill hur ojämlikhet uppstår 

och samverkar i olika dimensioner förankrade i en hierarkisk maktkonstruktion som rangordnar 

grupper. Slutligen ger perspektivet kunskap om och förståelse för afrosvenskars utsatthet för 

diskriminering inom olika kategorier, såsom etnicitet, och även på grund av rasifiering. I studien 

valdes även begreppet socialt kapital, i syfte att belysa vad som kan begränsa eller underlätta 

tillgången till likvärdig resurser för samtliga i samhället. Därtill definieras begreppen rasism 

och rasifiering djupgående, då dessa ger bredare kunskap om afrosvenskarnas utsatthet. 

3.1 Rasifiering och rasism 

Forskningen har redogjort för förekomsten av diskrimineringens olika nivåer gentemot skilda 

invandragrupper, vilket kategoriserar dessa grupper i en social rangordning. Följande etniska 

hierarkiska rangordning stödjer sig på ogrundade rasföreställningar om minoritetsgrupper som 

särskiljer dessa i arbetslivet och i det övriga samhället (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). 

Rasifiering är en metod som åsyftar att applicera konstruerade föreställningar på ”de andra” 

utifrån ras, enbart för att tillskriva dessa egenskaper baserat på fysiska skillnader 

(Nationalencyklopedin, 2020). Rasifieringen av olika invandragrupper är realiserbar eftersom 

diskrimineringen inte har lett till någon större uppmärksamhet på politisk nivå, trots att det är 

ett allvarligt samhällsproblem. Vidare belyser författarna att i samband med den sociala 

konstruktionen av ”vi och dem” har det skapats en uppfattning som placerar ”de andra” i en 

ofördelaktig hierarkisk och nedvärderande position i olika samhällsfunktioner. Denna 
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beteckning har befäst vissa grupper i socialt utanförskap, orsakat exempelvis av diskriminering 

i arbetlivet, vilket medför förlusten av ekonomiska och sociala rättigheter (de los Reyes et al., 

2005). 

I syfte att förstå den sociala ojämlikhet som drabbar gruppen afrosvenskar och för att kunna 

problematisera uppkomsten av social ojämlikhet och dess reproduktion leder detta till det 

väsentliga i att lyfta begreppet rasism, som grundar sig på hudfärg och andra kroppsliga 

utmärkande drag samt därtill fiktiva biologiska skillnader (Sernhede, 2016).  Dessa särdrag 

hävdar de los Reyes et al. (2005) vara en ideologisk konstruktion som härleds från 

kolonialismen och som kvarligger från rasbiologin.  Därpå betonas att etnisk diskriminering är 

ett mer erkänt samhällsproblem, medan rasism förminskas till enskilda incidenter som vissa 

individer eller extrema grupper begår till följd av sina uppfattningar. Följande reducering 

grundar sig delvis på betraktelsen av Sverige som ett jämlikt och humanistiskt land. Utifrån 

detta perspektiv finns det ovilja av användningen och acceptansen av begreppet, vilket kan 

motverka både synliggörandet och ifrågasättandet av rasdiskriminering. Ovanstående 

diskrimineringsform kan inte enbart förklaras med etnisk diskriminering eftersom den rasistiska 

ideologin har rangordnat vissa invandrargrupper utifrån positionering, där främst människor 

från Afrika och Asien med lägst placering i rangordningen. Sammanfattningsvis betonar de los 

Reyes et al. (2005) nödvändigheten av en intersektionellt analys för att kunna belysa och förstå 

maktrelationer, det vill säga sociala positioner som skapar ojämlikhet och förtryck uppbyggda 

utifrån kategorier grundade på etnicitet eller ras, klass samt kön. 

3.2 Intersektionalitet som verktyg mot diskriminering 

Enligt Payne (2015) är intersektionellt perspektiv ett viktigt samhällsvetenskapligt analytiskt 

begrepp som åskådliggör åtskilliga former av förtryck i relation till etnicitet, kön, klass, ålder 

och funktionsnedsättning och hur dessa diskrimineringsgrunder kan samverka med varandra 

genom en skärningspunkt. I likhet med Payne påtalar Ahrne (2016) att detta 

samhällsvetenskapliga perspektiv har fått sitt genombrott på grund av sin intersektionella 

analys, då denna analys har varit relevant i syfte att utreda befintliga ojämlika strukturer i 

samhället samt hur dessa skiktningar samverkar utifrån existerande maktrelationer. Vidare 

lyfter författaren fram att intersektionellt perspektiv är ett sätt att reflektera över den ojämlikhet 

och de orättvisor som föreligger. 

 Genom detta analytiska verktyg åsyftar de los Reyes och Mulinari (2005) att det går att utreda 

existensen av strukturell diskriminering och hur denna vävs in utifrån makt och ojämlikhet. 
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Vidare betonas de premisser som skapar ojämlika samhällsställningar vilka är uppfattningarna 

om vithet, heterosexualitet, könstillhörighet och klasstillhörighet. Dessa premisser sätter 

markörer som definierar åtskillnaden mellan ”vi och dem” samt gör dessa till accepterande, 

upplevt förnuftiga sociala koder. Således är det intersektionella perspektivet det redskap som 

ifrågasätter och problematiserar den maktordning som har orsakats av majoritetsbefolkningens 

uppfattningar om det etniskt svenska och dess kulturella homogenitet. Perspektivet är därmed 

väsentligt vid forskning och kartläggning av strukturell diskriminering i relation till det som 

bedöms vara essentiell svenskhet. praktiken synliggör en intersektionell analys hur förtryck 

skildras och samverkar på olika plan i samhället, samt hur dessa plan både försvarar och 

naturaliserar denna särbehandling. Avslutningsvis betonar de los Reyes och Mulinari (2005) att 

detta perspektiv skänker oss förståelsen om att diskriminering bottnar i maktförhållanden som 

konstruerar ojämlika relationer och positioner. 

Samtidigt redogörs av de los Reyes (SOU 2005:41) att ur detta perspektiv förstås denna 

övermakt av vitheten och de befintliga rasistiska föreställningarna som ett resultat av 

kolonialismen, vilken har präglat västvärlden och som även utgör ett mönster för västvärldens 

syn på den övriga mänskligheten. Skapandet av skilda tillhörigheter utgör markörer som 

åtskiljer ”vi och dom” och gör dessa åtskillnader till accepterande sociala koder. Likaså belyser 

Mattson (2015) att den intersektionella analysen anknyter till postkolonial och kritisk reflektion 

i syfte att undersöka skapandet av ojämlikhet och diskriminering, exempelvis kopplad till 

etnicitet och ras. Etnicitet är däremot ett sätt identifiera sig i gemenskap med andra, vilket ger 

en grupp av människor en känsla av tillhörighet. Vidare åsyftas att perspektivet genom de 

ovannämnda teoritraditionerna kan problematisera hur åtskillnader skapas och reproduceras ur 

en maktaspekt. Syftet är att denna analytiska ambition belyser hur kategorierna och 

maktstrukturer ska förstås i relation till detta förhållande. Samtidigt eftersträvas att undersöka 

denna samverkan och huruvida den bidrar till konstruktionen. 

I praktiken åsyftar analysen att kritiskt undersöka skärningspunkter och korsningar i exempelvis 

de centrala kategorierna (d.v.s. etnicitet, klass, kön och sexualitet). Således bygger olika 

kategorier på de föreställningar som definieras som normala, eller det avvikande i relation till 

det normativa. Ett exempel som Mattson (2015) konkretiserar är att ras används som 

konstruktion för att påpeka olikhet. Därtill framhålls att exempelvis att en svart person ständigt 

påminns om sin färg i olika sammanhang, och för denna blir hudfärgen en dominerande position 

samt viktig del av individens identitet. Å andra sidan ses vithet som en självklar identitet till 

följd av dess överordnade och normativa position, vilken blir omärkbar för alla. Därtill kan 
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intersektionalitet bidra med en dynamisk analys beträffande hur skapande av ojämlikhet uppstår 

mellan svenskar och andra minoritetsgrupper men även inom respektive grupp. Till exempel 

har kvinnor varierande status på arbetsmarknaden, närmare bestämt har en svensk kvinna högre 

status än en kvinna med annan etnicitet och likaså har utländska kvinnor olika status.  Av den 

orsaken har bland annat dessa kvinnor skilda möjligheter inom arbetslivet, dock även 

varierande erfarenheter och därtill påverkas de olika av förtryck och diskriminering. 

Dessutom betonas i intersektionell analys att diskriminering i arbetslivet drabbar människor 

med utländsk bakgrund hårdare till följd av den problematiska tolkningen av begreppet etnicitet 

som något statiskt vilket befäster en grupptillhörighet. Etnicitetsbegreppet tillför en negativ 

kulturrasialisering och rasifiering av ”andra”. Vidare har forskningen belyst att dessa 

invandragrupper främst hänvisas till oönskade arbeten och lågstatusyrken. Därav finns en tydlig 

bild av och kunskap om en framträdande åtskillnad både mellan olika kön och grupper på 

arbetsmarknaden jämfört med svenskar, vilket medför en tydlig bild av underordning och 

klasskillnad (Mattson, 2015). 

3.3 Anti-förtryckande praktik 

Det anti-diskriminerande perspektivet framhåller vad som anses vara diskrimering utifrån 

diskrimineringsgrunder (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och 

ålder) med fokus att belysa dessa på strukturell nivå. Anti-förtryckande är däremot en annan 

betydelsefull teori som snarare åsyftar att förhindra exkludering till följd av social ojämlikhet, 

med betoning på strukturella förklaringar gentemot särbehandling och åtgärder på strukturell 

nivå. En teori som härleds från en betydande oro för rasistiska ideologier och etniska konflikter. 

Anti-förtryckande eftersträvar alla medborgares fullkomliga delaktighet i samhället och att 

möjligheten erhålla likvärdig social rättvisa. I själva verket innebär det att modellen ska bidra 

med kunskap till praktiker om konsekvenser föranledda av etniska och kulturella olikheter, i 

syfte att den applicerade kunskapen ska bidra till reflektion om dessa missförhållanden och ett 

förfaringssätt som inger respekt för både individuella och social identiteter. 

Anti-förtryckande utgångspunkter belyser att i modern tid uppstår särbehandlingen som en följd 

av konflikter relaterade till intressen hos sociala grupper, där vissa identifieras med tillfogade 

negativa egenskaper som är svåra att förändra. Exempelvis som att vara en kvinna i ett samhälle 

byggt på patriarkalt synsätt, eller som en svart person i ett vitdominerat samhälle. 

Sammanfattningsvis betonar anti-förtyckande praktik nödvändigheten av kultursensitivitet för 
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att värdesätta mångfalden, att en sådan ökad kompetens kan leda till mer adekvat reaktion 

gentemot andra kulturer i samhället. Anti-förtryckande tillsammans med multikulturell 

sensitivitet har förevisat gynnsamma resultat i samhällen för vissa grupper.  Även inom 

myndigheter har detta lett till förbättringar, exempelvis att negativa attityder mot kön och 

sexualitet samt funktionsnedsättning inte är accepterande, vilket förbättrar maktpositionen för 

dessa grupper. Således är anti-förtryckande teorier grundläggande eftersom dessa tillhandhåller 

praktiker en kritisk analys av upphov till förtryck och bristande jämlikhet (Payne, 2015). 

3.4 Socialt kapital 

Rønning & Starrin, (2011)S belyser att social kapital är ett begrepp som utgörs av sociala 

relationers samverkan i grupp byggd på ”den goda viljan, gemenskap, sympatin, medkänsla och 

samarbetet” (s.26).  Det innebär att denna interaktion och detta förtroende knyts an genom 

sociala regler, vilka sammanbinder ett samhälles medborgare. I syfte att ackumulera socialt 

kapital ska individen verka för och fungera inom gemenskapen, med avsikt att knyta an till ett 

nätverk. Nätverket har i sin tur redan befintliga element såsom förväntningar, normer och 

värden vilka samtliga förmodas att rätta sig efter. För de som bryter mot dessa element finns 

sanktioner som bestraffning. Tillit är det mest väsentliga inom ett nätverk för att införskaffa 

socialt kapital, det vill säga att tillit anses vara nyckeln till deltagande och samverkan i 

gemenskapen. Därtill är tillit något som utvecklas genom förfogandet över socialt kapital, vilket 

i praktiken betyder tillgången till olika samhällsfunktioner. En av de teoretiker som redogjorde 

för kapital begreppet betonade att bristen på tillit däremot kan medföra skepticism gentemot 

samhället och dessvärre skulle denna – i värsta fall – kunna öka kriminaliteten. 

Följaktligen finns olika former av socialt kapital, bland annat kollektivt socialt kapital som utgår 

från exempelvis kapital på samhällsnivå, vilket kan förekomma inom bostadsområdet likväl 

som lokalsamhället. Därefter framgår att socialt kapital utgår från att människan är rationell och 

normstyrd, således kan socialt kapital förstås och verka som en länk mellan den enskilda och 

det kollektiva. Av den anledningen är socialt kapital ett begrepp som kan användas för att öka 

insikt om utsatta grupper och även kunna förstärka dessa (Rønning & Starrin, 2011) 

Starrin (2011) belyser vidare att socialt kapital har inneburit ett uppmärksammande av 

kopplingen mellan ojämlikhet och social sammanhållning genom dess multifunktionalitet. 

Författaren betonar att forskningen har konstaterat att ojämlik positionering grundas i ett 

hierarkiskt system som placerar människor i över- och underordning. Detta innebär att sämre 

livsvillkor i form av inkomsterskillnader och avsaknandet av tillhörighet i den centrala sociala 
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sammanhållningen inom ett samhälle främjar ohälsa, i egenskap av stress och ångest samt brist 

på tillit. Vidare belyser Starrin (2011) att bristen på åtkomst till både materiella välstånd och 

grundläggande resurser leda till psykosociala konsekvenser i form av skamgörande, i egenskap 

av ”förödmjukelse, förlöjligande och andra kräkningar” (s.102). Konsekvenserna föranleds till 

exempel av att känna sig misslyckad eller offentligt avvisad, vilket tar sig uttryck i psykisk 

ohälsa, mestadels förekommande hos personer i arbetslöshet och bidragstagande.  

Vidare betonas att begreppet socialt kapital kan redogöra för ojämlikhet i relationen till 

inflytanden på sociala strukturer vilka försvårar kollektiv sammanhållning. Att ha ett arbete 

anses därtill kunna leda till att den enskilda kan mobilisera sig till annan social positionering 

och därmed nå högre integrering i omgivande samhälle. Den enskilda individen är i praktiken 

oförmögen att självmant skapa engagemang och samkänsla, utan är beroende av ömsesidigt 

acceptans för ett socialt deltagande.  

3.5 Afrosvenskarnas utsatthet ur teoretisk utgångspunkt 

Följande teoretiska ramverk och begrepp har framställt samt kartlagt hur strukturell 

diskriminering mot afrosvenskarna operationaliseras med utgångspunkt i anti-förtryckande 

praktiker. Framförallt har intersektionellt perspektiv gett en djupare förståelse för att en 

afrosvensk kan vara parallellt systematiskt diskriminerad utifrån fler kategorier, i egenskap av 

en bestämd etnicitet, ett angiven kön eller en bestämd samhällsklass. I kombination innebär 

dessa kategorier förtryck på fler positioner för gruppen (Arne 2010). Med anti-förtryckande 

praktik som är ett teoretiskt synsätt, vilket anger strukturella förklaringar till upphovet av 

ojämlikhet och reproduceringen av denna ojämlikhet, samt betonar att förtryckande praktik 

kräver åtgärder på institutionell nivå (Payne, 2015). Därtill betonas utifrån socialt kapital att 

ojämlikhet i form av omfattande skillnader i relation till förutsättningar förhindrar ömsesidig 

samkänsla eller gemensam social sammanhållning hos afrosvenskar (Starrin 2011). De 

ovannämnda teorierna medför en ökad medvetenhet och kunskap om gruppen afrosvenskars 

rådande utsatthet och utmaningar i strävan efter rättmätiga, likvärdiga förutsättningar.    

4. Metod 
I detta avsnitt presenteras den metodik som är avsedd att besvara studiens 

frågeställningar.  Arbetsförfarandet presenteras utifrån följande rubriker: studiens design, 

genomförande, urvalsmetod, litteratursökning, kvalitet, förförståelse och de etiska 

övervägandena. 
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4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

Den teoretiska förståelsen i studien tar avstamp i samhällskritiska perspektiv, vilket är en 

inriktning inom vardaglig forskning. Inledningsvis är strukturell etnisk diskriminering inom 

bland annat arbetslivet en samhällsproblematik som är aktuell och omdebatterad problematik. 

Denna samhällsproblematik har sedan 2000-talet konstaterats av olika forskare i statliga 

utredningar på uppdrag av regeringen. Trots denna kännedom är forskningen ännu begränsad 

i den svenska kontexten. Lappalainen och Szebehely (2008) redogör för att en inriktning som 

är besläktad med den samhällskritiska utgångspunkten är synliggörande, vilket är ett 

tillvägagångssätt för att lyfta fram ett fenomen som anses vardagligt i samhället och tas för 

givet; till exempel den strukturella etniska diskrimineringen i Sverige. Det samhällskritiska 

perspektivet eftersträvar i avseende att förstå och kritiskt undersöka samhället och dess 

mönster utifrån människors praktik, med avsikt att kunna inverka på utvecklingen i 

samhällsstrukturen. Vidare belyses vikten av forskningsbaserad kunskap inom socialt arbete, 

vilket åsyftar att vid vetenskapligt arbete bör forskarna ha insikt i utsatta människors, eller 

”de andras”, livsvillkor ur helhetssynvinkel för att exempelvis fånga deras erfarenheter och 

utmaningar. 

4.2 Design 

I den föreliggande studien besvarades frågeställning ett och två utifrån teoretiska och 

vetenskapliga utgångspunkter, medan den tredje frågeställningen besvarades genom insamlad 

empiri i form av kommunala styrdokument. Studiens metod är en kvalitativ dokumentanalys 

av tre rekryteringsriktlinjer från tre skilda kommuner. Dokumentanalys innebär att 

dokumenten avses som en primär källa, oavsett utformning, och betonar att skriftliga källor 

är en av de grundläggande datainsamlingsmetoderna inom samhällsforskning (Denscombe, 

2018). Syftet är att undersöka dessa officiella dokument genom innehållsanalys för att se 

huruvida de valda kommunerna arbetar antidiskriminerande i anställningsförfarandet med 

avsikt på att motverka diskriminering i arbetslivet. 

4.3 Genomförande 

Till en början användes sökorden kompetensbaserad rekrytering, då dessa gav mer allmän 

information. Därefter gjordes sökningen med ord som rekryteringspolicy, personalpolicy och 

rekryteringriktlinjer. Dessa sökningar medförde inte till det önskade resultatet utan gav 

istället åtskilliga andra små kommuners riktlinjer. Därefter skiftades fokus till att hitta 

information om anställningsförfarandet i Stockholms stad, dock utan resultat. Därpå 

https://www.synonymer.se/sv-syn/omdebatterad
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genomfördes telefonsamtal till fackförbundet SSR för att efterfråga befintligheten av 

handlingsplan gällande rekrytering. SSR informerade om att Stockholms stad har en metod 

vilken benämnas kompetensbaserad rekrytering. Denna benämning gav dock inga träffar med 

avseende på någon form av handling, utan gav endast förklaring till innebörden av begreppet 

kompetensbaserad rekrytering. 

Informationen var någorlunda relevant, trots att detta material inte belyste arbetsprocessen. 

Därför ansågs det nödvändigt att vidare utöka sökningen. Processen kring sökningen varade 

ett par dagar eftersom åtgärden förhindrades då åtkomsten till eftersökta dokument var 

obefintlig och dessutom var det därtill svårt att hitta rätt person att efterfråga detta hos. 

Problemet var förväntningen på att offentliga myndigheters policys ska vara tillgängliga och 

sökbara i samhället. I själva verket var detta en påfrestande process. Även enligt Bryman 

(2011) betonas att sökandet efter tillämpliga primärdata är en påfrestande och omständlig 

process. Dock var det snarare omöjligt att exempelvis hitta något dokument om Uppsala 

kommuns arbetsförfarande vid rekrytering, både under sökningar på Internet eller under 

telefonsamtal med vissa kommunanställda. Dessutom gavs ingen konkret förklaring eller 

svårigheten att få tag i den. 

 

Slutligen klarades problemet upp via ett telefonsamtal till en HR-anställd i Kungsholmens 

stadsförvaltning. Denne uppgav att det inte finns ett utformat dokument om vad 

kompetensbaserad rekrytering åsyftar. Vidare uppgav denne att det finns ett 

rekryteringsprogram, vilket är ett redskap som används av chefer vid anställning. I praktiken 

innebär metoden att chefen använder sig av ett system i en portal, där ska denne skapa en 

annons med hjälp av formulär, däribland sökta kvalifikationer, erfarenhet och egenskaper. 

Därpå skapas en intervjumall i vilken den specifika annonsen konstrueras. Syftet är att 

arbetssökande via Stockholms stad därigenom kommer att avidentifieras i portalen. Utifrån 

korrekt ifyllt och inskickat formulär, får chefen därefter en ansökan. Avsikten är att processen 

vid anställning ska vara jämlik och på lika villkor genom att chefen endast ska ta hänsyn till 

eftersökt kompetens. Dock finns det svagheter med detta förfarande då en arbetssökande 

exempelvis kan ladda upp färdigt CV och personligt brev i systemet, vilket undanröjer 

anonymiteten. Trots svagheten är detta anonymiserade system ändå en levande metod vid 

rekryteringsförfaranden i nämnda kommun. 
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I strävan efter ytterligare en stor kommun, Uppsala, till urvalet gjordes en ny sökning via 

Internet, på kommunens hemsida, i telefonsamtal med en HR-anställd och en enhetschef för 

att eftersöka handlingar som beskrev Uppsala kommuns rekryteringspolicy, dock utan 

framgång. Till följd av tidsbrist gjordes mer riktade sökningar med sökord som 

rekryteringsprocess Göteborgs stad, vilket resulterade i ett kompetensbaserat 

rekryteringsdokument. Genom Internet-sökning och på Malmö stads hemsida var det enkelt 

att orientera sig. I Malmö stad har kommunen en gemensam handlingsplan: Strategisk 

utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Denna plan avser hur 

kommunen arbetar antidiskriminerande på samtliga områden. Således belyses även 

kommunens antidiskrimineringsarbete, specifikt i arbetlivet. Slutligen valdes Gävle kommuns 

rekryteringsprocess med sökorden rekryteringsprocess kommun. Denna sökning gav ett flertal 

träffar på en mängd kommuner; skälet till valet var dels att motsvarande dokument för 

Uppsala inte hittades, dels att detta dokument bedömdes vara väl utfört. Avslutningsvis valdes 

rekryteringsdokument från Göteborgs stad, Malmö stad och Gävle kommun, vilka presenteras 

kortfattat i följande stycke. 

 

Malmö stad har en gemensam handlingsplan för kommunens antidiskrimineringsarbete. 

Kommunens handlingsplan benämns Strategisk utvecklingsplan mot diskriminering, och 

utgör en strategisk arbetsmetod för att motverka diskriminerande strukturer i Malmö stad 

genom att synliggöra dessa. I denna handlingsplan framgår alla diskrimineringsgrunder och 

även det internationella konventioner som kommunen följer, därtill är dokument mycket 

utförligt och detaljerat med en omfattning på 20 sidor. Göteborgs stad har därmed en riktlinje 

som endast avser rekryteringsprocessen i kommen. Denna riktlinje benämns Att rekrytera: 

med fokus på kompetenser och normkritik; riktlinjerna innefattar information som avser de 

ansvariga för rekrytering i kommunen. Denna rekryteringsriktlinje på 8 sidor är framställd 

med ett tydligt och enkelt språk. Däremot framgår ingen information om 

antidiskrimineringsarbetets perspektiv. Därtill har Gävle kommun en omfattande 

rekryteringsriktlinje på 54 sidor, som i dokumentet benämns Framgångsrik rekrytering. 

Riktlinjen utgår ifrån kommunens värdegrund och målsättning inom olika verksamheter, dock 

med en enhetlig plan avseende rekrytering med syfte att ge rekryteringspersonalen stöd för en 

professionell arbetsmetod. Till skillnad från Malmö stads framhåller inte de sista två nämnda 

kommunernas riktlinjer specifikt hur arbetet genomförs i praktiken utifrån en 

antidiskriminerande utgångspunkt 
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4.4 Urval 

 

Valet av storstadskommuners dokument gjordes eftersom den diskriminering som utgör 

studiens ämnesområde är vanligast förekommande i storstadsregionerna då gruppen 

afrosvenskar mestadels är bosatta i Stockholm, Göteborg och Malmö, detta innebär att 

diskriminering på arbetsmarknadens gentemot gruppen är vanligare i dessa städer. Därmed 

ansågs det relevant att använda dessa stora städers rekryteringsriktlinjer som empiri. 

I den senaste kunskapsöversikten betonar Wolgast et al. (2018) att lagenliga aktiva åtgärder bör 

efterlevas bättre i praktiken i syfte att tillförsäkra att dessa bestämmelser verkställs. Därför bör 

straffåtgärder införas ifall arbetsgivare försummar införandet av detta förebyggande arbete för 

att garantera jämlikhet och likvärdiga förutsättningar – för alla i samhället. En av 

diskrimineringsgrunderna i enlighet med diskrimineringslagen betonar att ingen får 

diskrimineras utifrån etnisk tillhörighet. I föreliggande studie valdes dokument som beskriver 

rekryteringsprocessen i tre skilda kommuner. De utvalda kommunerna utgör underlag för 

studiens tredje frågeställning: Göteborgs stad, Malmö stad och Gävle. Dessa handlingar 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys för studera huruvida dessa kommunen verkar 

inkluderande vid rekrytering utifrån de lagenliga diskrimineringsgrunderna. 

Sökning av dessa officiella dokument har genomförts på Internet och specifikt söktes utvalda 

storstadskommuner för att göra en sammanställning kring huruvida dessa styrdokument 

presenterar åtgärder avseende antidiskriminerande metodik. I en översikt beträffande 

strukturell etnisk diskriminering mot afrosvenskar betonades beaktansvärda skillnader – trots 

likvärdig kompetens – i jämförelse med övriga befolkningen, specifikt i Stockholm, Malmö 

och Göteborg (Wolgast et al., 2018). Vid insamlingen av materialet till föreliggande uppsats 

låg huvudfokus på att hitta dokument som beskriver arbetsförfarande vid anställning, och helst 

från dessa tre storstadskommuner. Enligt Bryman (2011) avses underlag från statliga 

myndigheter som relevanta för samhällsforskare, dessutom betonar författaren att en viss 

försiktighet är nödvändig då dessa kan förstås som meningsfulla och tillförlitliga; samtidigt 

bör skevhet beaktas avseende dokumentets trovärdighet. Urvalsmetoden i studien därför ett 

målstyrt urval, det vill säga ett medvetet val med relevans för det specifika materialet.  Därtill 

tillägger författaren att detta urval även är applicerbart bland annat vid arbetet att välja ut 

dokument som har direkt koppling till forskningens föreställning.  Eftersom det var omöjligt 

att finna Stockholms stads rekryteringriktlinjer gjordes ett försök att inkludera ytterligare en 

storstad i underlaget. I detta fall valdes samt eftersöktes Uppsalas rekryteringsriktlinjer, dock 
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utan framgång. I syfte att hitta ytterligare en relativt stor kommun gjordes sökningar återigen 

på Internet. Slutligen valdes Gävle ut bland andra kommuner på grund av att relevant material 

från annan större kommun var oåtkomligt. 

4.5 Litteratursökning 

Litteratursökning för studiens tidigare forskning gjordes i databasen ProQuest Social 

Sciences, vilket redogörs i följande 4 sökningar: 

❖      Discriminat AND labor market AND ethnic OR race 

❖      Discriminat AND labor market AND ethnic OR race AND swed 

❖      Discriminat AND labor market AND ethnic OR race AND swed 

❖      Labor Market AND Racial Relations OR Racism OR Ethnicity OR Ethnic Groups 

OR Race AND swed 

Alla sökningar inkluderade avgränsningen peer reviewed och varierande tidsperioder. 

Ämnesorden i de första två sökningarna gav många träffar, dessa forskningsöversikter var 

emellertid antigen irrelevanta eller sekundärdata. Därtill undersöktes vidare related items 

genom artiklarna. Avsikten med inkluderad tidigare forskning var framför allt att hitta studier 

där undersökningar gjordes specifikt inom översiktsartikeln med koppling till etnisk 

diskriminering i arbetslivet. För att sortera materialet lästes artiklarnas titlar och abstract, i 

vissa fall lästes även översiktens metodik i syfte att utreda relevansen. Fokus låg på att hitta 

forskning med undersökning om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, specifikt mot 

svarta personer. Avslutningsvis valdes 20 forskningsartiklar från databassökningen. Därpå 

studerades dessa närmare; slutligen valdes 5 av dessa som hade relevans för studiens syfte 

och därtill kunde kopplas till afrosvenskarnas diskriminering. För att studera etnisk 

diskriminering i Sverige söktes övrig datainsamling på webbsidan regeringen.se med 

ämnesorden strukturell diskriminering i Sverige. Där fanns omfattade statliga utredande 

rapporter om strukturell diskriminering, vilket medförde cirka 10 ytterligare rapporter av 

betydelse. Därefter hittades 2 kunskapsöversikter på Internet som behandlade diskriminering 

av afrosvenskar. Sammanfattnings valdes 7 SOU-rapporter och 2 kunskapsöversikter som 

ansågs väsentliga utifrån syftet.  
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4.6 Analysmetod 

Att analysera är att genomföra en detaljerad och noggrann undersökning av något i syfte att 

detta ska generera bättre inblick med avsikt att kunna beskriva, förklara och slutligen tolka sitt 

material. En kvalitativ datametod inom samhällsvetenskaplig forskning är exempelvis det 

nedskrivna i form av text, närmare bestämt dokument i denna studie. Därnäst kan det kvalitativa 

underlaget analyseras med olika analytiska metoder; till exempel genom narrativ analys, 

innehållsanalys, diskursanalys, grundad teori och samtalsanalys. Den analysmetodik som 

bedömdes vara bäst applicerbar till studiens resultat i syfte att kunna dra slutsatser är 

innehållsanalys, vilken eftersträvar att lyfta fram eventuella andra, dolda ledtrådar än 

dokumentets budskap (Denscombe, 2018). 

 

Vidare belyser Bryman (2011) metodens förfarande ur två aspekter med utgångspunkt i 

manifesta och latenta beskrivningar. Det manifesta innehållet innebär att beskriva och ge en 

bild av dokumentets uppenbara budskap, medan det latenta bidrar till en djupgående analys, en 

tolkning bakom kontentan. Således är innehållsanalys lämplig då syftet med studiens 

dokumentanalys går ut på att kritiskt granska innehållet. Denna granskning görs dels för att se 

hur den skildrade texten är disponerad och vägledande, dels för att utreda huruvida dessa 

kommuners antidiskriminerande arbete uppfyller kraven på aktiva åtgärder utifrån 

diskrimineringslagen. Bearbetningen av analysen skedde först genom presentation av en 

empirinära presentation av samtliga dokument – en slags sammanfattande recension av de tre 

dokumenten. I den deskriptiva analysen av materialet identifierades tre relevanta teman 

kopplade till studiens frågeställningar, vilka var följande likvärdiga behandling, åtgärder mot 

diskriminering i arbetlivet, metod för antidiskrimineringsarbetet. Därefter analyserades 

resultatet med hjälp av studiens teoretiska ram och kunskapsläget. 

4.7 Etiska övervägande 

I studien används officiella dokument från tre kommuner. I början eftersöktes dokumentära 

datakällor från kommunerna Stockholm och Uppsala som åsyftade rekryteringsförfarandet, 

dock var dessa delvis källor oåtkomliga. Denscombe (2018) beskriver att tillgången till 

datakällor inom offentlig sektor är någorlunda god, och därtill enkel. Dock kan dessa vara 

otillgängliga till följd av informationskänslighet. Således var det viktigt att ha ett etiskt 

medvetande och acceptera utgången, även om denna typ av dokument ska vara offentlig 

handling. Ett motiv bakom begränsad tillgång kan vara att vissa kan hävda att denna handling 
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är arbetsmaterial, dock är denna otillgänglighet felaktig så länge dokumenten inte är 

sekretessbelagda. Bryman (2011) beskriver därmed att en god forskningsetik handlar om att 

följa etiska principer kopplade till ens insamlingsmetod. Vid exempelvis intervjumetoden är 

dessa informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Även om detta inte är 

applicerbart på studiens insamlingsmetod, bör etiska övervägande inom det egna området 

beaktas. Dessutom betonar författaren att en svårighet är att kunna urskilja gränsen mellan etiskt 

eller oetiskt handlande, särskilt vid inhämtning av material från internet. Detta är emellertid inte 

relevant för föreliggande studie då valda handlingar är officiella dokument från statliga 

organisationer. 

Bryman (2018) framhåller att dokument från offentliga verksamheter är disponerade att kunna 

förmedla dess villkor, samt att dessa förutsättningar åsyftar att ideligen ge positiv uppfattning, 

till exempel för kommunens invånare. Utifrån denna utgångspunkt kan ett dokument betraktas 

belysa organisationens förfarande, vilket kan synliggöra dess etiska grundsyn. Nyttjandekravet 

tillgodoseddes i studiens empiri då materialet bearbetades och analyserades med försiktighet 

för att inte påverka studiens resultat, vinklande av dokumentets ändamål undveks därigenom. 

Studiens avsikt med datainsamlingen och dess analys är inte att utpeka, utan snarare att 

synliggöra, huruvida dessa rekryteringsförfaranden baseras på målinriktat antidiskriminerande 

arbete utifrån aktiva åtgärder på strukturell nivå kopplat till samtliga diskrimineringsgrunder. 

Detta arbete innebär att införa förebyggande insatser i syfte att motverka diskriminering, till 

exempel inom rekryterings- och arbetsförhållanden samt i lönefrågor. 

4.8 Kvalitet 

Dokuments trovärdighet vid dokumentkällor beaktas utifrån fyra avgörande kriterier: om 

innehållet är äkta, begripligt och ifall det representerar syftet samt om dokumentets validitet är 

hållbar. En god praxis är att alltid granska dokumentära källor genom att undersöka 

bakomliggande syfte, vem eller vilka har författat denna samt om innehållet kan ha påverkats 

av något vid beredning och framställning (Denscombe, 2018). Valda dokument i studien är 

policys från tre kommuner, vilket innebär att dessa är avfattade av myndighet och därmed är 

befogad handling. Eftersom föreliggande studie avser en kvalitativ metodansats medför detta 

att validitet inte är relevant då validitet innebär att kunna mäta det mätbara, vilket är användbart 

inom kvantitativ forskning (Bryman, 2018). Studiens syfte är snarare att synliggöra 

bakomliggande orsaker och mekanismer till etnisk diskriminering av gruppen afrosvenskar på 

arbetsmarknaden. Bryman (2018) påpekar att reliabilitet och validitet kan ersättas med 
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tillförlitlighet samt äkthet i syfte att bedöma kvaliteten hos kvalitativa studier. Tillförlitligheten 

i den aktuella studien tillämpades i form av styrkt trovärdighet då insamlade data är statliga 

officiella dokument. För att stärka studiens äkthet eftersträvades att uppnå en rättvis bild av 

studiens insamlade material, för att inte framställa en skev bild präglad av författarens synvinkel 

och förförståelse. 

4.9 Förförståelse 

Den kvalitativa undersökningens objektivitet kan vara osäker eftersom författarens identitet, 

bakgrund och uppfattningar kan ha påverkat studiens bearbetning och granskning (Denscombe, 

2018). I föreliggande studie kan förförståelse påverka undersökningen till följd av egen 

erfarenhet av afrosvenskars omständigheter och att tidigare ha uppmärksammat etnisk 

diskriminering mot afrosvenskar på arbetsmarknaden i den egna omgivningen. Emellertid anses 

denna förförståelse vara en styrka i det här fallet, vilket innebär viss kännedom inom området i 

form av andras erfarenheter och kunskapsbaserad information. Dessutom har det varit av 

intresse att fördjupa sig i och skriva om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Valet av 

målgruppen afrosvenskar gjordes på grund av denna grupp betraktas i högre grad utsatt för 

diskriminering i arbetslivet trots att det råder förbud om rasdiskriminering i Sverige (Wolgast 

et al., 2018). Denscombe (2018) belyser om vikten av att ha etisk medvetenhet och vara 

observant under studiens process. Vidare betonar författaren behovet av att beakta och undvika 

frestelser som åsyftar manipulation av data eller annan partiskhet. Sammanfattningsvis valdes 

ämnet utifrån intresset att belysa den ovannämnda diskrimineringens faktorer och 

konsekvenser. Därför betraktas skribentens förförståelse som gynnsam i föreliggande studie. 

5. Resultatanalys 
I detta resultatavsnitt presenteras tre dokument som beskriver rekryteringsprocessen i tre 

skilda kommuner. De utvalda kommuner som utgör underlag för föreliggande studiens tredje 

frågeställning är Göteborg, Malmö stad och Gävle. Dessa handlingar analyseras med en 

kvalitativ innehållsanalys för studera huruvida dessa kommunen verkar inkluderande vid 

rekrytering. Resultatet belyses tematisk och med utvalda citat, samtidigt redogörs för analysen 

med förankring i studiens kunskapsläge och teorier. 
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5.1 Presentation av utvalda dokumenten  

5.1.1 Malmö stads handlingsplan 

Malmö stad har till skillnad från andra utvalda kommuner en gemensam handlingsplan för 

kommunens antidiskrimineringsarbete. Handlingsplanens riktlinjer benämns Strategisk 

utvecklingsplan mot diskriminering, och utgör en strategisk arbetsmetod för att motverka 

diskriminerande strukturer i Malmö stad genom att synliggöra dessa. Detta görs i syfte att 

främja ett öppet och inkluderande samhälle där alla kommunens invånare kan nyttja samma 

rättigheter och möjligheter. Således anses det vara kommunens grundläggande ansvar att 

tillgodose dessa lagliga rättigheter, med avsikt att förebygga missgynnande behandling utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Enligt denna utvecklingsplan mot antidiskriminering framgår tydligt 

nödvändigheten av ett normkritiskt och intersektionellt synsätt för att förstå samt kritiskt 

reflektera över de diskriminerande maktstrukturerna. Därför anses det vara av betydelse med 

medvetenhet och kunskap om maktstrukturers samverkan samt konsekvenser för invånarna.  

Denna strategiska utvecklingsplan utgår i praktiken från tre visioner: samhällsperspektivet, 

verksamhetsperspektivet och arbetsgivarperspektivet. Dessa perspektiv ska generera likvärdiga 

förutsättningar för malmöbors delaktighet i samhället, även vid fördelningen av kommunens 

stöd och service. Malmö stad eftersträvar med hjälp av sistnämnda perspektiv att vara en 

arbetsgivare befriad från diskriminerande strukturer. Detta sker med utvecklingsmål vilka 

tillämpas med tydliga målsättningar och effektmål, alltså när dessa mål ska vara slutligen 

applicerade samt att måluppfyllelsen granskas och redovisas kontinuerligt. I Malmö stad har 

kommunens ansvar avseende antidiskrimineringsarbetet fördelats på nämnder, styrelser, 

förvaltningar och alla kommunens medarbetare; därefter ligger högsta övergripande ansvaret 

hos kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis innefattar 

handlingsplanen inte specifika riktlinjer för rekrytering, dock har Malmö stad en tydlig vision 

vilken kommunen använder som utgångspunkt.   

5.1.2 Göteborgs stads riktlinjer 

Göteborgs stad har särskilda riktlinjer som avser rekryteringsprocessen. Dessa riktlinjer 

benämns Att rekrytera: med fokus på kompetenser och normkritik; riktlinjerna innefattar 

information som avser de ansvariga för rekrytering i kommunen. Det framgår inledningsvis att 

arbetsförfarandet sker med fokus på att rekryteringen ska baseras på kompetens och en 

normkritisk ståndpunkt. I praktiken används två metoder i kommunens bemanningsstrategi. 

Dessa två metoder syftar till att medverka till medvetenhet och kritisk förhållning gentemot 
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styrande normer som exkluderar och medför till inskränkning av individens rättigheter inom 

arbetslivet. Göteborgs stad använder redskap i form av kravprofil, intervjumall och 

dokumentationsmall som bedömningsunderlag för att arbeta strukturerat och sakligt. Detta 

betonas vara i syfte att minska förekomsten av felrekrytering eller diskriminering i kommunen. 

Sammantaget är denna policy ett verktyg som vägleder de ansvariga i hur 

anställningsförfarandet ska genomföras. Därefter finns ingen information om vad som händer 

därnäst ifall detta förfarande inte följs och vilka som ansvarar för tillsynen, att detta efterföljs i 

praktiken.  

5.1.3 Gävle kommuns riktlinjer 

Gävle kommun har till skillnad från tidigare nämnda kommun omfattande rekryteringsriktlinjer 

som benämns i dokumentet Framgångsrik rekrytering. Riktlinjerna utgår ifrån kommuns 

värdegrund och målsättning inom olika verksamheter, dock med en enhetlig plan avseende 

rekrytering. Syftet är att vid rekrytering skapa stöd för en professionell arbetsmetod. 

Kommunen eftersträvar att arbeta i enlighet med lagen för att vara en lockande arbetsgivare, 

för att anamma kompetens från sina medarbetare och därmed erhålla erforderliga resurser. 

Kommunen har därtill ökat sin kvalitetskontroll, insyn och säkerhet vid arbetsförfarandet i ett 

försök att minimera risken för negativ särbehandling genom att det ska finnas tydlig 

dokumentation beträffande motivering och underlag vid beslut i syfte att anställa den mest 

kompetenta sökanden. Slutligen använder kommunen objektiva metoder för att säkerställa 

likvärdighet och för att främja etnisk mångfald. 

5.2 Likvärdig behandling 

I Malmö stad betonas vikten av att kommunens samtliga invånare ska behandlas lika och 

bemötas på samma villkor utan särbehandling kopplad till individernas tillhörighet till en 

särskild grupp.  

”I all kontakt med Malmö stad ska individen bemötas på ett respektfullt och icke kränkande 

sätt och ingen människa ska bli missgynnad för att den tillhör en särskild grupp.” ( Malmö 

stad) 

Detta citat kan förklaras utifrån kunskapslägen som framgår i SOU (2006:37). Att det är en 

grundläggande princip i den svenska välfärdsmodellen; att alla människor, oavsett etnisk och 

religiös tillhörighet, har lika rättigheter samt ska ges samma möjligheter för att kunna leva med 

likvärdiga förutsättningar. Likväl beskriver Kuusela (2011) ur socialt kapital begreppet 



35 
 

möjligheten att röra sig i olika sociala strukturer och att erhålla socialt kapital vilket i sin tur 

medför en fungerande integration. Ovanstående ger invandragrupper resurser i form av makt 

och möjligheter att skaffa sig lika rättigheter samt likvärdiga förutsättningar, oavsett etnisk 

bakgrund. I Malmö stad eftersträvas på kommunal nivå att ingen ska diskrimineras utifrån 

diskrimineringsgrunderna, vilket inkluderar etnisk diskriminering. Intersektionella perspektivet 

framhåller dock att problematiken grundades främst på nationell och institutionell nivå av 

välfärdsstaten. Med det hävdas att det är ideologiska diskurser som resulterar i konstruktionen 

av kategorier, sedan placeras individerna i skilda medborgarkategorier. Genom intersektionell 

analys kan kategoriernas konstruktion i välfärdsstaten problematiseras och även hur dessa 

orsakar ojämlikhet, i det här fallet angående afrosvenskarna (de los Reyes & Mulinari, 2005). 

Payne (2015) konstaterar att anti-förtryckande praktik inkluderar vissa väsentliga delar, där en 

av dessa är etiska värden som formulerats bland annat utifrån etisk principer och även förklaras 

i mänskliga rättigheter samt stöds i lagen. Emellertid kan dessa värden begränsas i praktiken 

genom värdekonflikter mellan grupper och omgivande samhällen. Konflikterna medför 

paradoxer som avvisar människor i osäkerhet och maktlöshet. 

Ett liknande citat illustrerar relevansen av att arbeta för likvärdighet i Malmö stad: 

”Till kommunens främsta uppgifter hör att med förebyggande insatser bekämpa rasism och 

främlings-fientlighet samt att vidta åtgärder som främjar malmöbornas upplevelse av 

trygghet.”( Malmö stad). 

Citatet framhåller hur Malmö stad tydliggör att bland kommunens prioriterade uppgifter ingår 

att arbeta förebyggande med åtgärder som motverkar exempelvis främlingsfientlighet och 

rasism med avsikt att understödja samtliga malmöbors trygghet. Wolgast et al. (2018) redogör 

i sin kunskapsöversikt för att det finns en rådande fientlighet mot specifikt afrosvenskar som 

bottnar i afrofobisk åskådning orsakad av antisvart rasism och att denna kan utmynna i fientlig 

inställning gentemot gruppen. Följaktligen betonar Payne (2015) att konflikter eller handlingar 

som förtrycker säkerligen uppkommer ur missbruk av makt. Ur intersektionellt perspektiv 

anges därmed vikten av att utmana rådande föreställningar om makt i relation till den enskildes 

erfarenhet av rasism, i syfte att synliggöra och lyfta fram det ständigt närvarande förtrycket. 

Denna diskurs utgår ifrån social konstruktion som på ett dominerande sätt placerar vissa i 

underordning utifrån kulturell distinktion, genom att fastlägga den inhemska homogena 

identitetens överordning (de los Reyes & Mulinari, 2005).  
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Enligt forskningen kan politiska diskurser stärka den upplevda otryggheten grundad i 

främlingsfientlighet inom den politiska kontexten. Detta eftersom anförandet av 

invandrarkritiska debatter i offentligheten av vissa politiska partier i syfte att vinna röster har 

lett till hårdare samhällsklimat för minoritetsgrupper. Vissa i majoritetsbefolkningen som hyser 

ett generellt missnöje låter sig övertygas av den negativa retoriken, vilket tonar ner en uppenbar 

etnisk diskriminering i Sverige, specifik mot gruppen afrosvenskar. I likhet med politiken har 

även massmedias rapportering medfört en förvrängd och destruktiv porträttering av vissa 

invandrares kulturella bakgrund, vilket betraktas som ett hinder för dessa gruppers fulla 

deltagande i samhället. Dessutom speglas människor med utländsk bakgrund ofta i media som 

upphov till sociala problem på grund av objektifieringen som bidragstagare, kriminella eller 

radikala. Slutligen har både media och politiken ett bärande ansvar för rådande samhällsklimat 

och vidmakthållandet av främlingsfientligheten (Burns et al., 2007). Samtidigt kan det 

ifrågasättas hur Malmö stad på kommunal nivå bekämpar rasism när det råder förnekelse av 

rasismens existens i Sverige och dess konsekvenser (SOU 2005:41). 

Centralt i citatet nedan om Göteborg stad är att kommunen använder normkritik som 

förfaringssätt för att tillförsäkra likvärdig behandling och lika villkor i kommunens tjänster. 

Därutöver betonas att kommunen dessutom arbetar aktivt med förhindra diskriminering.  

”Göteborgs Stads arbete med normkritik är en del av säkerställandet av mänskliga 

rättigheter. Göteborgs Stad ska vara öppet för alla genom att vi ska erbjuda likvärdig service 

och aktivt motverka diskriminering.”( Göteborgs Stads) 

I SOU (2005:56) understryker kunskapsläget vikten av att eliminera barriärer och erkänna 

kompetens och kunskap hos vissa utländska grupper för att kunna säkerställa likvärdighet. 

Dessutom belyses att det bör skildras hur ambitioner kring ovanstående uppfylls i det 

antidiskriminerande arbetet. Även forskningen har påvisat att högre etnisk diskriminering 

föreligger i arbetslivet kopplat till brist på mångfald inom arbetslivsområdet (Quillian et al., 

2019).  

Teorin om socialt kapital har medfört uppmärksammande av hierarkisk ojämlikhet i samhället 

orsakad av etnisk tillhörighet som placerar människor i över- och underordning, vilken kan 

upplevas som etnisk diskriminering (Starrin, 2011). Exempelvis kan ojämlikheten beskrivas 

och upplevas när en viss grupp av människor upplever avsaknad av tillhörighet i den centrala 

sociala sammanhållningen på grund av deras etniska tillhörighet, vilket afrosvenskar upplever 
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på arbetsmarknaden. Stärkandet av socialt kapital kan därmed leda till att människor med 

utländsk bakgrund ges möjlighet att erhålla likvärdiga förutsättningar som 

majoritetsbefolkningen (Rønning & Starrin, 2011). Detta kan vidare bidra till positiv 

inkludering för den enskilde dels genom att uppnå egen försörjning, dels till skapandet av 

egenmakt för att kunna etablera sig i samhället (Kuusela, 2011 ).  

Kommunen betonar att utgångspunkten i arbetsförfarandet utgår utifrån lagen och att detta 

uppfylls genom att arbetet kvalitetssäkras. Därutöver betraktas att de handledande riktlinjerna 

ska medföra att rekryteraren ska garantera att alla sökande ges ett likvärdigt bemötande. 

”Lagstiftning lägger ett ‘golv’  för likabehandlingsarbetet men strategiskt 

likabehandlingsarbetet leder till mervärde. ”För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och 

se till att du ger alla sökande ett likvärdigt bemötande kan du använda detta verktyg som 

stöd.” (Gävle kommun) 

Trots att lagstiftningen har framlagt hur likvärdigt arbete ska fortgå i ovannämnda kommun 

framhålls i SOU 2006:59 ur kunskapsläget att faktumet inte ska kringgå att statliga utredningar 

har styrkt att människor med utländsk bakgrunds möjlighet till anställning kantas av strukturella 

svårigheter och ett outtalat motstånd. Även om kommunen åsyftar att anställa den bäst lämpade, 

särskilt med dess omfattande och mycket utförliga rekryteringriktlinje, framgår dock inte 

eventuell hantering ifall denna inte uppfylls i praktiken. Dessutom betonar rapporten att det inte 

är möjligt att negligera de rådande exkluderingsmekanismer som begränsar gruppernas tillträde 

till arbetsmarknaden. Därmed bör etnisk diskriminering på arbetsmarknaden varken 

marginaliseras eller reduceras till isolerade händelser. Därför föreslås ytterligare åtgärder 

utöver lagstiftningen, därav det väsentliga i ökad förståelse för den etniska diskrimineringens 

manifestation i samhället. I rapporten Bättre skydd mot diskriminering SOU (2016:87) 

tydliggörs det nödvändiga i att arbetsgivarna tillämpar lagstadgade aktiva åtgärder i praktiken. 

Därtill framgår att på individnivå bör främjande arbete utgå med stöd och hjälp till den som 

utsätts för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Etnisk diskriminering på 

individnivå, särskilt i arbetslivet, kan resultera i omfattande konsekvenser, till exempel ohälsa 

och upplevd maktlöshet. Starrin (2011) belyser beträffande socialt kapital att brist på 

tillgänglighet på sociala relationer i ett samhälle försämrar både den fysiska och psykiska hälsan 

bland dess medlemmar. Även forskningen har styrkt att ohälsa i samband med bristande socialt 

kapital har ökat och därtill konstaterat bland annat förhöjda risker för hjärtinfarkt, psykisk 

ohälsa och – i mindre utsträckning – kriminalitet. Utifrån forskningen i en amerikansk studie 
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genomförd av Lee et al. (2016), har framlagts att svarta högskolestudenter både påvisade och 

riskerade ohälsa i högre grad kopplad till rasism. Således har deras sociala omständigheter och 

den negativa särskiljningen medfört ökad ohälsa. Denna studie betonade därtill vikten av socialt 

kapital beträffande ojämställdhet med avseende på hälsofrågan. 

5.3 Åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetlivet 

Nedanstående citat illustrerar hur kommunens metodiska arbete verkställs i praktiken. Å ena 

sidan redogörs ändamålet med handlingsplanen, vilken avser motverkandet av missgynnande 

bemötande inom kommunen och vilka förpliktelser denna förväntas uppfylla. Å andra sidan 

belyses vilka som omfattas av denna plan. Dessutom utgår direktiven från lagen och avser alla 

diskrimineringsgrunderna. 

”Planen ska vara ett stöd för att motverka diskriminering i kommunens alla verksamheter. 

Den ska också vara ett stöd för att uppfylla kommunens skyldigheter och ansvar i dessa 

frågor. Den avser alla i kommunen och omfattar alla diskrimineringsgrunderna enligt svensk 

lagstiftning.” (Malmö stad) 

I Malmö stad anses det vara kommunens uppgift att säkerställa att dess invånare kan nyttja den 

lokala förvaltningens service och tjänster på lika villkor. Inom den kommunala sektorn utförs 

bland annat socialt arbete. Angående arbete med människor betonar Payne (2015), utifrån anti-

förtryckande teori, vikten av ha kritisk förhållning gentemot sociala strukturer som förtrycker. 

Då något som bidrar till förtryckande praktik exempelvis kan vara språkbruk och antaganden 

om andra människor, kan detta resultera i felaktiga bedömningar inom exempelvis 

myndighetsutövning. I likhet med föregående citat behöver antidiskriminerande arbete även 

inkludera alla diskrimineringsformer, i avsikt att arbetet ska innefatta vissa principer, 

exempelvis social rättvisa, mångfald samt kvalité. Detta eftersom all negativ särbehandling 

upplevas som lika viktig av de drabbade och att diskriminering på fler grunder stärker 

respektive effekt. Utifrån kunskapsläget SOU (2005:41) bedöms det vara en självklarhet att 

ansvaret för bekämpande av etnisk diskriminering åligger samtliga statliga institutioner. 

På liknande sätt illustrerar kommunens egen definition av vad kompetens är och erforderliga 

förutsättningar för att uppnå dessa färdigheter och egenskaper.   

”Göteborgs Stads definition av kompetens är ”förmåga, motivation och förutsättning att utföra 

en konkret arbetsuppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter” (Göteborgs Stads). 
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Czaplicka (2007) understryker att trots att omfattningen av rådande strukturell diskriminering i 

form av etnisk diskriminering har synliggjorts. Denna etniska diskriminering genomsyras i 

arbetslivet av en dold inställning som inte erkänner att vissa invandrargrupper är 

överrepresenterade med avseende på etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Således är 

denna en negativ särskiljning till följd av föreliggande skepticism om ”de andras” kompetens. 

Även studiens kunskapsöversikt av Wolgast et al. (2018) förtydligar att afrosvenskars 

kompetens och utbildning betvivlas, vilket bidrar till försummandet av deras kvalifikationer 

inom arbetslivet kopplat till rasism. Utifrån Payne (2015) kan detta bemötas med ett kritiskt 

förhållningssätt med hjälp av anti-förtryckande teori, då denna teori tillhandahåller en kritisk 

analys av upphovet till förtryck och bristande jämlikhet.  

5.4 Metod för antidiskrimineringsarbetet 

Citatet redogör för kommunens praktiska antidiskriminerande arbete utifrån 

verksamhetsperspektivet för att infria dess måluppfyllelse. Inledningsvis tar kommunens 

offentliga information till malmöborna avstamp i antidiskriminerande aspekter. Det vill säga 

att underliggande stereotypa betoningar absolut inte får förekomma i skrift. Sedan används 

seminarier eller studiecirklar för personal inom kommunen för att belysa diskriminering och 

främja kritiskt förhållningssätt i myndighetsutövningen. Därefter utförs praktiktestning, 

kontroller och undersökningar för att upptäcka huruvida kunskapen har förminskat den 

upplevda negativa särbehandlingen hos malmöborna. Därtill framgår användningen av antingen 

riktade intervjuer eller intervjuer baserade på olika metoder för att säkerställa att ingen 

arbetssökande särbehandlas negativt utifrån kommunens diskrimineringsgrunder.  

”Att se över informationsmaterial och blanketter ur antidiskrimineringssynpunkt, materialet 

ska vara fritt från rasistiska och/eller köns-stereotypa beskrivningar.  Att använda relevanta 

metoder i arbetet för att uppmärksamma diskriminering, exempelvis praktiktestning, 

stickprovskontroller, enkät-undersökningar, forskningscirklar, riktade intervjuer eller en 

kombination av olika metoder.”( Malmö stad) 

Malmö stad använder olika metoder för att utbilda verksamma inom kommunen i syfte att 

belysa antidiskriminerande tankegångar och förebygga bland annat etnisk diskriminering. 

Betydelsen av detta framhålls i kunskapsläget SOU (2005:56) som understryker att den enskilda 

inte bör bemötas som representativ för den egna etniska gruppen; denna kategorisering präglas 

ofta av rådande destruktiva mönster ur samhällsbilden. Det grundläggande i att uppmärksamma 

den befintliga etniska diskrimineringen hos myndigheter är väsentligt, eftersom etnisk 
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diskriminering på institutionell nivå kan utgöra större hinder för integrationen än andra faktorer. 

I syfte att minska negativ särbehandling framhålls i utredningsrapporten SOU (2016:87) att 

angelägenheten av tillsyn över det antidiskriminerande arbetet inom samtliga sektor för att 

främja likabehandling. Dock betonas i SOU (2005:41) att detta är en illusion; att förmoda att 

effekten av främlingsfientlighet kan upphävas genom exempelvis utbildnings- eller 

informationsdagar.  

I intersektionellt perspektiv belyses åtskilliga former av förtryck, däribland baserat kön och 

etnicitet, vilket ökar förståelsen för skapandet av dessa ojämlika positioner och hur de normer 

som understödjer konstruktionen kan påverkas. Exempelvis är kön en kategori som konstrueras 

genom hur detta förmedlas och skildras i relation till både språk och handlingar (De los Reyes, 

2005; Mattson, 2015). Antidiskrimineringsarbete i Malmö stad lägger tonvikten vid det 

väsentliga i att beakta beskrivningen av ”andra” i kommunens informationsmaterial. Enligt 

Sernhede (2016) är det viktigt att inte beteckna andra med etnicitet då det finns benägenhet att 

vissa av de andra kan framställas som främmande i negativ bemärkelse. 

Malmö stad påtalar att samarbetet mellan civilsamhället och offentlig sektor är essentiellt ur 

samhällsperspektiv, eftersom en sådan aktiv samverkan med dessa berörda verksamheter kan 

främja förebyggandet av negativ särbehandling samt kränkningar och hatbrott kopplade till 

diskriminering och rasism.   

”Att etablera samarbete med berörda myndigheter och organisationer för att förebygga 

diskriminering, rasism och hatbrott.” (Malmö stad) 

Utifrån anti-förtryckande praktik belyser Payne (2015) att rasism och diskriminering inom olika 

samhällsområden orsakas av etnisk diskriminering, vilket associeras med en indirekt 

särbehandling i relation till befintliga strukturer som tillförsäkrar privilegier åt 

majoritetsbefolkningen. Dessa privilegier genomsyrar redan organisationens strukturer, dessa 

stereotypa antaganden är redan inpräglade hos dess anställda – medvetet eller omedvetet. Till 

exempel hos statliga myndigheter, skolor, omsorgsinsatser samt inom hälsovården och 

polisväsendet. SOU (2016:87) ur studiens kunskapsläge betonas därför att effektivt 

förebyggande arbete mot etnisk diskriminering främst utgår ifrån samverkan mellan olika 

aktörer på lokal, regional samt nationell nivå för att kunna ge genomslag. Dels är det 

grundläggande med kunskap om diskriminering till alla parter i syfte att kunna uppmärksamma 

negativ särbehandling av vissa grupper, till exempel afrosvenskar, dels krävs även upprättelse 
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för de utsatta för diskrimineringen. Därutöver bör de aktörer eller verksamheter som 

diskriminerar tillrättavisas genom någon form straffåtgärd.  

Framhävande i detta yttrande är att rekryteringsprocessen ska ske likartat för att tillförsäkra att 

den enskilda med rätt behörighet anställs. Dessutom eftersträvar kommunen att detta 

anställningsförfarande ska ske såväl antidiskriminerande som kostnadseffektivt, då 

felrekrytering på olika sätt kan tillföra onödiga kostnader. 

“Arbetet med en ny enhetlig rekryteringsprocess i Gävle kommun- 

koncern ska säkerställa att rätt kompetens rekryteras, till rätt plats, i tid 

och på ett kostnadseffektivt och icke-diskriminerande sätt.” (Gävle kommun) 

Forskningen har belyst att etnisk diskriminering i arbetslivet är ett förekommande och komplext 

fenomen, vilket medför svårigheter att erhålla anställning för vissa grupper.  Dessutom 

framhåller denna forskning att även de med utbildning från ett svenskt lärosäte diskrimineras 

utifrån faktorer såsom att vara utlandsfödd. Likaså föreligger samma missgynnande 

förutsättningar för andra generationens invandrare. Därmed är det evident att människor med 

utländsk bakgrund inte rekryteras i samma omfattning som etniska svenskar (Burns et al., 

2007). Vidare framhåller Wolgast et al. (2018)  att den etniska diskrimineringen på strukturell 

nivå i arbetslivet främst drabbar gruppen afrosvenskar. Detta i form av ojämlika villkor i 

förhållande till inkomster och att gruppen i jämförelse med den övriga svenska befolkningen 

saknar möjlighet att nå högre positioner, samt ofta hänvisas till lågbetalda tjänster och 

lågstatusyrken. Även Bursell (2012) i sin forskning har klarlagt att kompetensbaserad 

rekrytering inte alltid omfattar alla grupper. Vidare har denna forskning konstaterat att 

människor med utländska namn inte får återuppringning i samma utsträckning som de med 

svenskklingande, därav kan en svensk få återuppning dubbelt så ofta. Samma undersökning 

visade att vid likvärdig kompetens föredrogs en svensk, även när den utländska sökande hade 

fler års erfarenhet jämfört med aktuell svensk. 

Ur intersektionellt perspektiv redogör de los Reyes och Mulinari (2005) att i svensk kontext 

legitimerar förvärvsarbete rätten till deltagande av sociala rättigheter. Den grundläggande 

ingången på samhällsnivå anses ske via arbete för att få acceptans som likvärdiga medborgare. 

Författarna framhåller att även forskningen har betonat att nyckeln till fungerande integration 

är arbete. Tidigare migrationsströmmar har lett till en förskjutning på arbetsmarknaden 

exempelvis vissa utländska grupper refereras till lågstatustjänster samt underbetalda arbeten, 
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och att kvinnor refereras till förmodade kvinnoarbeten, vilket framförallt har påvisats hos 

afrosvenskar enligt studiens kunskapsläge. I likhet med ovanstående författare belyser även 

Mattson (2015) att arbetsmarknaden alltid har varit präglad av orättvisor och ojämlikhet, 

mestadels mellan kvinnor och män. Även efter ökad jämställdhet mellan könen eftersträvas 

fortfarande jämlika villkor mellan könen inom vissa arbetsområden och dessutom avseende 

jämlik löneläge. Dessutom framhäver författaren att den rentav ojämlika och könssegregerade 

arbetsmarknaden medför påfallande diskriminering för dem med annan etnisk bakgrund genom 

hänvisning till lågstatusarbeten, ofta med högre fysisk belastning. Detta påvisar att etnicitet och 

kön är mycket komplexa mönster inom arbetsmarknaden, vilket behöver belyses med 

intersektionell analys i syfte att öka förståelsen för existerande negativa särbehandling av 

afrosvenskar på arbetsmarknaden.  

Mest framträdande i citatet är den normkritiska arbetsmetod, vilken åsyftas vara Göteborgs 

kommuns metod för att förebygga och arbeta antidiskriminerande. Med det perspektivet 

ifrågasätts kritiskt övervägande normer i samhället som exkluderar vissa. Därtill kan metoden 

resultera i större mångfald, vilket kommunen framhåller vara gynnsamt utifrån forskning. 

”Genom att rekrytera normkritiskt kan vi uppnå mer heterogena arbetsgrupper, vilket 

forskning har visat bland annat kan leda till fler perspektiv och innovationer samt bättre 

problemlösning, prognoser och prestationer.” (Göteborgs stad) 

Det potentiella i citatet är att mångfald kan bidra till ekonomiskt tillväxt, mångsidiga perspektiv 

samt fördelaktiga och varierade lösningar. I kunskapsläget SOU (2006:59) framgår att ur en 

ekonomisk diskurs skapades ett mångfaldsresonemang som en samhällsstrategi; dock ledde 

resonemanget inte till inkludering eftersom denna uppfattning i sig utgår ifrån och medför 

olikheter som befäster människor i skilda samhällsställningar. Därmed menas att de givna 

kategorierna förblir på samma position, trots att heterogenitet inom arbetslivet anses 

eftersträvansvärt. Att applicera normkritisk förhållning i kommunen hade varit tillräckligt som 

arbetsmetod, enligt SOU (2006:59), ifall organisationen hade varit en neutral arbetsplats 

oberoende av kategorier. Organisationer i sig är inte skyddade från normer i samhället, vilket 

innebär att rådande samhällsmönster återspeglas inom respektive arbetsorganisation. 

Gävle kommun lägger tonvikten vid att ha ett gemensamt ansvar på både makro- och mesonivå 

för att motverka diskriminering. 
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“Chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda har ett gemensamt ansvar att utveckla 

kompetens, strukturer och rutiner för att motverka diskriminering.”  (Gävle kommun) 

SOU (2016:87) belyser att motverkande av etnisk diskriminering har stärkts i 

diskrimineringslagen, dels angående vilka som ansvarar för införlivande i arbetslivet, dels vilka 

myndigheter som ansvarar för tillsynen. Därmed är det viktigt att det finns skyddsfaktorer på 

en strukturell nivå. Även utifrån teorin om socialt kapital framgår vikten av att kunna arbeta 

mot diskriminering på olika nivåer i samhället (Rønning & Starrin, 2011). Det innebär att de 

olika aktörerna ska kunna samverka för att förebygga särbehandling, vilket kan kopplas till 

citatet ovan om hur Gävle kommun arbetar mot bland annat etnisk diskriminering på individ- 

och chefsnivå samt även på facklig nivå. Detta arbete syftar till att kunna verka som en länk 

mellan den enskildes integritet och det kollektivas metod för att motverka exempelvis etnisk 

diskriminering. Arbetet bidrar till främjandet av ökad integration och därtill bättre resurser för, 

samt egenmakt hos, den enskilde. Utöver detta kan likvärdiga förutsättningar förbättra 

individens livsvillkor inom olika samhällsområden (Kuusela, 2011). 

5.5 Sammanfattning av resultat   

I studiens resultatdel har det framhållits att existensen av strukturell etnisk diskriminering 

grundas på etnicitet och drabbar minoritetsgrupper, där afrosvenskarna drabbas hårdast. 

Parallellt beskriver Sernhede (2016) att det råder en dominerande bild av Sverige som ett land 

vilket bekräftar ”mångkultur”. Detta innebär i praktiken acceptans av minoritetsgruppernas 

religion, språk och kultur. Likaså indikeras allas likhet inför lagen. Dock belyser författaren att 

i praktiken är det en annan verklighet som råder, vilket tydligt har framgått ur studiens 

kunskapsläge. I SOU (2005:56) lyfts en strategi fram för att minska negativ särbehandling på 

grund av etnisk tillhörighet, i det här fallet mot gruppen afrosvenskar vid 

rekryteringsförfarande. Etnisk diskriminering kan förhindras genom att utbilda de som arbetar 

med rekrytering om diskrimineringslagen och diskrimineringseffekter ur ett 

samhällsperspektiv. Problematiken för afrosvenskar grundas enligt Payne (2015) bland annat i 

en negativ åskådning angående svarta människor som överlag understödjer den rasistiska 

ideologin som kontinuerligt positionerar svarta i förtryck. Vidare understryker författaren att 

detta perspektiv bygger på vitas uppfattning om svarta, snarare än omvänt. Detta genom att 

svartas liv, av vita, endast betraktas utgöras av bakslag och ständig kamp i relation till förtryck. 

Således betonas från en samhällsvetenskaplig utgångspunkt betydelsen av svartas perspektiv i 



44 
 

syfte att erhålla deras erfarenhet av, uppfattning om och förståelse för sig själva i syfte att 

undvika diskriminerande generalisering.  

I utredningsrapporten Bättre skydd mot diskriminering konstaterades att etnisk diskriminering 

är den mest förekommande diskrimineringsgrunden; i denna rapport presenteras hur 

antidiskriminerande arbetet kan effektiviseras på institutionell nivå. Detta utredningsarbete 

syftade till att minska möjligheten att utsättas för etnisk diskriminering, genom att etablera en 

gemensam strategi som involverar samtliga aktörer på alla nivåer för att säkerställa aktivt arbete 

mot diskriminering överlag. Redogörelsen framhävs i avsnittet Direktivet mot etnisk 

diskriminering och arbetslivsdirektivet, som avser diskrimineringsförbud inom samtliga 

arbetslivssektorer. Detta förbud inkluderar även andra samhällsområden som hindrar dess 

medborgares, till exempel afrosvenskarnas, tillgänglighet till socialt skydd, social trygghet samt 

bristande tillträde till de sociala försäkringarna. Inom arbetslivet ska denna särbehandlings 

motverkande tryggas genom aktiva åtgärder; utformandet av detta omfattande ansvar ligger hos 

arbetsgivaren.  

6. Slutdiskussion 
I föreliggande studie låg fokus på gruppen afrosvenskar, då denna grupp utsätts för såväl 

rasgrundad som etnisk diskriminering inom samtliga samhällssektorer. Således föreföll det 

relevant att specifikt fokusera på diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden, eftersom 

denna grupp är jämförelsevis mer utsatt än den övriga befolkningen.  I första hand var syftet att 

granska bakomliggande orsaker och mekanismer till etnisk diskriminering av afrosvenskar på 

arbetsmarknaden och vilka konsekvenser dessa får för gruppen. Vidare var avsikten att även 

undersöka förebyggande aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och hur 

dessa åtgärder appliceras i praktiken i tre kommuners rekryteringsriktlinjer: Göteborgs stads, 

Malmö stads och Gävle kommuns. 

I Sverige är det en mänsklig rättighet att inte utsättas för etnisk diskriminering, men trots detta 

är diskriminering en omfattande och komplex problematik i samhället för vissa etniska 

minoriteter, och särskilt för gruppen afrosvenskar. Diskriminering på arbetsmarknaden 

innefattar således att en arbetssökande kan missgynnas utifrån faktorer kopplade till etnicitet, 

kön, religion, sexuell läggning eller funktionsvariation. Därför ämnar denna studie att fokusera 

på etnisk diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden, eftersom denna grupp är särskilt 

utsatt i jämförelse med den övriga befolkningen. Den huvudsakliga orsaken ur studiens 
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kunskapsläge till denna negativa särbehandling anses vara grundad i en föreställning om svarta 

människor som är föranledd av uppfattningar från kolonialtiden. 

Afrosvenskar förmodas vara värst drabbade utifrån en ny kunskapsöversikt från år 2018 som 

har undersökt afrosvenskarnas situation i arbetslivet. En annan kunskapsöversikt som har 

studerat afrosvenskarnas situation överlag utgavs redan 2014 på begäran av 

Arbetsmarknadsdepartementet och dåvarande integrationsminister. Behovet av dessa översikter 

uppkom i samband med insikten att afrosvenskar ofta förekommer i anmälningar om etnisk 

diskriminering och det faktum att gruppen är utsatt för systematisk, strukturell diskriminering 

inom arbetslivet och i övriga samhällssektorer. Även högskoleutbildade afrosvenskar tenderar 

att förbli i arbetslöshet eller erbjudas mindre kvalificerade yrken jämfört med den övriga 

befolkningen (Mångkulturellt centrum, 2014). 

Utifrån studiens kunskapsläge understryks att förekomsten av strukturell etnisk diskriminering 

inte erkänns ur ett svenskt samhällsperspektiv, vilket bland annat har orsakat en eskalerad 

diskriminering av berörda grupper, till exempel afrosvenskar. I syfte att minska etnisk 

diskriminering inom arbetslivet har lagen skärpts genom att införa förebyggande åtgärder. 

Följande åtgärder benämns som aktiva åtgärder och avser förebyggande arbete mot etnisk 

diskriminering för att säkerställa lika villkor i arbetslivet, exempelvis vid rekrytering. Vid 

anställningsförfarandet framgår att arbetsgivaren ska eftersträva att förebygga och motverka 

diskriminering avseende faktorer kopplade till etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller 

funktionsvariation. Detta förebyggande arbete ska omfatta och framgå i föreskrifter, riktlinjer 

och användas vid verkställande av rekrytering samt även vid befordran (Swanstein & Henrikz, 

2018). 

Föreliggande studies resultat undersöktes med hjälp av dokumentanalys av tre utvalda 

kommuners riktlinjer där syftet var att besvara studiens tredje frågeställning.  En kvalitativ 

metodansats inriktad på innehållsanalys bedömdes vara lämplig för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Denna kvalitativa metodansats var till fördel för att kunna studera 

huruvida dessa riktlinjer skildrar eller indikerar antidiskriminerande arbete avseende 

kommunernas respektive styrdokument beträffande deras arbetsförfarande vid rekrytering. De 

valda kommunerna i uppsatsen är Malmö stad, Göteborgs stad och Gävle kommun, genom 

deras rekryteringriktlinjer, alternativt handlingsplan. Studiens utvalda citat analyserades utifrån 

hur, eller huruvida, kommunerna förmedlade antidiskriminerande metodik i arbetsförfarandet. 

I analysen framkom att Malmö stads handlingsplan var synnerligen utförlig och beskrivande 
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samt exakt överensstämmande med lagen. Det vill säga att i denna handlingsplan synliggörs 

och motverkas diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder, genom att kommunen aktivt 

verkar för ett inkluderande samhälle där alla ges lika rättigheter. Det var positivt att vid analysen 

se kommunens strävan efter att verka för ett diskrimineringsfritt samhälle; detta genom att 

vikten av att motverka etnisk diskriminering överlag betonades. Dock var de andra två utvalda 

kommunerna inte lika utförliga i sina riktlinjer angående aktiva åtgärder. 

I Göteborgs stad framhåller kommunen enbart betydelsen av att som rekryterare ha ett 

normkritiskt förhållningssätt i syfte att motverka diskriminering. Därutöver framhäver 

kommunen att fokus åligger på kompetensbaserad rekrytering. Gävle kommuns 

rekryteringsprocess är däremot relativt omfattande där det lyfts fram att kommunen arbetar med 

ett antidiskriminerande perspektiv och framställningen av detta. Detta förfaringssätt är dock 

inte lika uppenbart angående huruvida det antidiskriminerande arbetet säkerställs.  Både 

Göteborgs stads och Gävle kommuns respektive rekryteringsriktlinjer var relativt beskrivande 

och omfattande i sitt utförande, dock mer utformade som vägledande verktyg.  Gävle kommuns 

riktlinjer var snarare ett kriterium som förutsättningsvis skulle följas. Dock innehåller 

riktlinjerna från dessa två kommuner inte något som specifikt betonar en antidiskriminerande 

utgångspunkt till skillnad från Malmö stad. Studiens resultat redogör därmed att det råder 

bristande rättstillämpning beträffande lagenliga aktiva åtgärder särskilt i Göteborgs stads och 

Gävle kommun.  Sammanfattningsvis förstås dessa riktlinjer som en ambition för att framstå 

som en attraktiv arbetsgivare. Ambitionen förefaller vara politiskt korrekt, emellertid utan en 

handlingsplan som följs utifrån de lagenliga aktiva åtgärderna. 

I studiens framkom i likhet med kunskapsläget att det finns en påtaglig etnisk diskriminering 

på strukturell nivå mot afrosvenskar. Samtliga kunskapsunderlag i studien påpekar existensen 

av en hierarkisk underordning av olika etniska grupper, där diasporan från Afrika står lägst i 

rangordningen. Därför kan denna negativa särbehandling inte förstås ur samma synvinkel som 

annan etnisk diskriminering. Framförallt betonades utifrån studiens teoretiska avsnitt 

väsentligheten med att beakta den rasifiering av afrosvenskarna som har befäst gruppen i 

ofördelaktig hierarkisk och nedvärderande positionering inom olika samhällssektorer. Därför 

framhävs att lyfta rasismen som tillägg för vidare förståelse för och forskning gällande 

afrosvenskar. Med hjälp av intersektionell analys belyses därtill hur ojämlikhet uppstår och 

samverkar i olika dimensioner förankrade i hierarkisk maktkonstruktion som rangordnar 

grupper. Studiens centrala teori är anti-förtryckande praktik som belyser hur praktiker med en 

kritisk analys kan illustrera upphovet till förtryck och bristande jämlikhet.  
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Den första rapporten (Afrofobi: En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens 

Sverige) om afrofobi publicerades år 2014; utifrån översiktens kartläggning upplystes om 

afrosvenskarnas svåra situation inom olika samhällsområden. Redan i detta kunskapsunderlag 

konstaterades att afrosvenskar med högskoleutbildning löpte större risk att drabbas av 

arbetslöshet generellt. Därtill belyste studiens resultat att afrofobi är en rådande problematik i 

Sverige. Den senaste och mer omfattande kunskapsöversikten (Antisvart rasism och 

diskriminering på arbetsmarknaden) redogjorde för att inga väsentliga förändringar har skett 

inom området.  Den senaste översikten har återigen konstaterat att det föreligger en påfallande 

etnisk diskriminering i arbetslivet mot gruppen afrosvenskar i jämförelse med den övriga 

befolkningen. Detta trots att ansvaret för att aktivt förebygga diskriminering och främja lika 

villkor i Sverige ligger på arbetsgivaren. Kunskapsunderlaget belyste rådande löneskillnader, 

svårigheter att komma i fråga för högstatusarbeten, större chans att bli arbetslös och i större 

grad endast erbjudas lågstatusyrken – trots akademiska kvalifikationer. Utifrån studiens 

kunskapsläge tillsammans med resultatdelen kan slutsatsen dras att aktiva åtgärder är en strävan 

och vägledning som inte riktigt appliceras i praktiken då det saknas ingripanden för att 

säkerställa att dessa åtgärder efterlevs av samtliga aktörer. 

Etnisk diskriminering i arbetslivet har relevans inom socialt arbete, eftersom de utsatta 

grupperna återfaller till olika myndigheter och andra aktörer vid arbetslöshet. Detta till följd av 

avsaknad av egenförsörjning i form av förvärvsinkomst samt även ohälsa i form av oro, stress 

och depression. Den etniska diskrimineringen mot afrosvenskar är betydligt mer omfattande 

och komplex då denna även grundas i afrofobi, orsakad av antisvart rasism, vilket begränsar 

gruppens möjlighet att kunna delta i samtliga samhällsfunktioner på lika villkor. Därför är det 

väsentligt att ha en medvetenhet om gruppens utsatthet och utmaningar inom socialt arbete. 

Därmed har den föreliggande studien relevans för socialarbetare med avseende på att ha ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot etnisk diskriminering i yrkesrollen; inte minst är studien 

relevant för olika yrkesprofessionella som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och rekryteringar. 

Detta i syfte att kunna införliva, samt uppnå, jämlikhet och social rättvisa för alla grupper i 

samhället. 
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Vidare forskning rekommenderas utifrån studiens resultat då det föreligger behov av ytterligare 

studier som är specifikt inriktade för att inhämta kunskap om hur afrosvenskar upplever, och 

påverkas av, den rådande etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Således är ett 

kunskapshöjande arbete nödvändigt angående såväl afrosvenskarnas specifika situation som 

afrofobi och etnisk diskriminering generellt för att kunna rikta antidiskriminerande insatser till 

gruppens fördel. Arbetet skulle därigenom kunna förebygga etnisk diskriminering gentemot 

gruppen och möjliggöra lika likvärdiga förutsättningar för afrosvenskar inom samtliga 

samhällsområden. 
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