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Sammanfattning 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i att diskriminerande mekanismer försvårar 
etnisk inkludering på arbetsmarknaden. Undersökningen söker empiriskt belysa 
attityder och praktiker inom den privata finans- och IT-sektorn vad avser rekrytering 
av personer med utländsk bakgrund, samt undersöka resultatet i ljuset av tre 
diskrimineringsteorier: Stigmatisering, preferensbaserad diskriminering och 
strukturell diskriminering. Studien bygger på 18 intervjuer och 6 policydokument från 
16 olika företag. Studien visar att mångfald och antidiskrimineringsarbete ses som 
självklarheter. Det är också en förklaring till varför ett aktivt arbete med dessa frågor 
inte förekommer i större utsträckning än vad diskrimineringslagstiftningen anger i 
termer om diskrimineringsförbud. Vad som skulle driva ett aktivt arbete med dessa 
frågor är att företagsledningar ser kopplingen till vinstskapande. Resultatet stärker 
även tidigare forskning om att arbetsgivare kan fungera som grindvakter. Det yttrar 
sig genom att de i större utsträckning anställer via nätverksrekrytering och genom att 
ge mindre prioritet åt mångfald- och diskrimineringsfrågor i jämförelse med 
jämställdhetsfrågor. Resultatet pekar även på att det finns en grad av preferensdriven 
diskriminering där arbetsgivare har en så kallad smak för att anställa en spegling av 
sig själv. Detta sker omedvetet men även på grund av en subtil rädsla för repressalier 
för att bryta mot den rådande normen som upplevs som ett säkert kort. Tendensen från 
företagen att överlåta stora delar av anställningsprocessen till bemanningsföretag kan 
medföra svårigheter med att säkerställa att innehållet i deras policydokument 
efterföljs. 
Nyckelord: diskriminering, etnicitet, mångfald, integration, arbetsmarknad 
 

Abstract 
The present study has its starting point in that discriminatory mechanisms complicates 
ethnic inclusion in the swedish labor market. The study wants to empirically 
illuminate attitudes and practices in finance and IT sectors in the private sector with 
regard to recruitment of person with foreign origin and examine the results in light of 
three discrimination theories: Stigma, preference-based and structural discrimination. 
The study is based on 18 interviews and 6 policy documents. The study shows that 
work concerning diversity and anti discrimination are seen as certainties. This also 
explain why an active work on these issues are not concerned to a greater extent that 
what the anti discrimination legacy states in terms of prohibition of discrimination. 
What would encourage an active work on these issues is that the companies 
management are able to see the connection to profit. The results also strengthen 
previous research that employers may act as gatekeepers. This appears by the fact that 
they to greater extent hire through network recruitment and by giving less priority to 
diversity and discrimination issues compared to gender equality. The results also 
indicate that there is a degree of preference-driven discrimination where employers 
have a taste for hiring a reflection of themselves. This occurs unconsciously but also 
because of a subtle fear for reprisals for breaking the current norm which is perceived 
as a safe card. The tendency of the companies to leave great parts of the hiring 
process to recruitment agencies may induce difficulties in ensuring that the content in 
their policy documents are followed. 
Keywords: Discrimination, Ethnicity, Diversity, Integration, Labor market 



 
Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Integrationsdiskursen kännetecknas av bland annat svårigheten för personer med 
utländskt bakgrund att ta del av arbetsmarknaden på samma sätt som etniska svenskar. 
Vissa förklaringar till problemet baseras på individuella faktorer såsom språk och 
utbildningsgrad. Andra förklaringar grundas på strukturella problem såsom 
diskriminering. Denna studie har undersökt hur privata företag inom finans- och IT 
sektorn, arbetar med rekryteringsprocesser, mångfaldsfrågor och 
antidiskrimineringsarbete kopplat till etnicitet. Studien visar att mångfald och 
antidiskrimineringsarbete ses som självklarheter. Det är också en förklaring till varför 
ett aktivt arbete med dessa frågor inte förekommer i större utsträckning än vad 
diskrimineringslagstiftningen anger i termer om diskrimineringsförbud. Vad som 
skulle driva ett aktivt arbete med dessa frågor är att företagsledningar ser kopplingen 
till vinstskapande. Resultatet stärker tidigare forskning om att arbetsgivare kan 
fungera som grindvakter. Det yttrar sig genom att de i större utsträckning anställer via 
nätverksrekrytering och genom att ge mindre prioritet åt mångfald- och 
diskrimineringsfrågor i jämförelse med jämställdhetsfrågor. Resultatet pekar även på 
att det finns en grad av preferensdriven diskriminering där arbetsgivare föredrar att 
anställa personer som liknar de själva. Det sker omedvetet men även på grund av 
rädsla för repressalier för att bryta mot den rådande normen som upplevs som ett 
säkert kort. Tendensen från företagen att överlåta stora delar av anställningsprocessen 
till bemanningsföretag kan medföra svårigheter med att säkerställa att innehållet i 
deras policydokument efterföljs. 
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1. Inledning 

Termen integration kopplas i vardagligt samtal ihop med de hinder som individer med 

utländsk bakgrund kan ha med att inkluderas i det svenska samhället. Det trots att 

ambitionen varit att använda termen för att manifestera tanken om jämlikhet och 

sudda ut föreställda skillnader mellan ”vi” och ”de”. Definitionen av termen 

integration är oklar och problematisk då den tillika används som en samlingsterm för 

statliga och kommunala insatser särskilt framtagna för att nå de ”invandrarpolitiska 

målen” och gör skillnad på ”integration” och ”social inkludering”. Integrationstermen 

är dessutom mångtydig då den kopplas ihop med ”invandrares” avstånd till 

arbetsmarknaden där tyngdpunkten ligger på svårigheter kring individens humana 

kapital emedan lite utrymme ämnas åt huruvida möjligheterna för etablering på 

arbetsmarknaden även vilar på arbetsgivares kunskap och engagemang kring etnisk 

diskriminering. Förutom att skuldbelägga individen genom att söka förklaringar som 

refererar till individuella faktorer, bidrar integrationsdiskursens användning bland det 

offentliga och samhälleliga såväl politiskt som medialt och vardagligt till att 

osynliggöra mekanismer och strukturer som orsakar etniskt utanförskap och 

segregation på arbetsmarknaden. 

 

Forskning visar starkt på att diskriminerande mekanismer leder till en etnisk 

segregerad arbetsmarknad där skillnader i sysselsättning mellan olika grupper inte 

enbart kan hänföras till individens humana kapital (Rooth 2004). Sverige har inte bara 

problem med att använda arbetskraften bland individer med utländsk bakgrund med 

hänvisning till en generellt högre arbetslöshet bland gruppen, diskriminerande 

mekanismer orsakar dessutom ojämlika karriärmöjligheter för högutbildade 

invandrade och deras svenskfödda barn, genom att de oftare hamnar bland 

lågstatusyrken och får lägre lön. Följaktligen hämmar arbetsmarknadsdiskriminering 

integrationsarbetet och integrationsprocessen bland nyanlända. Men det förhindrar 

också social rörlighet av högutbildade med utländsk bakgrund. Föreliggande uppsats 

vill söka belysa attityder och praktiker inom den privata finans- och IT-sektorn vad 

avser rekrytering av individer med utländsk bakgrund samt undersöka resultatet i 

ljuset av tre diskrimineringsteorier: Stigmatisering, preferensbaserad och strukturell 

diskriminering.  
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2. Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med undersökning är att belysa hur privat sektor arbetar för 

att motverka etniskt diskriminerande mekanismer. Det ska göras genom att undersöka 

hur företag inom finans- och IT-sektorn arbetar med mångfalds- och 

diskrimineringsrelaterade frågor kopplade till rekryteringsprocesser. Tre huvudsakliga 

teorier om diskriminering har varit vägledande: Goffmans stigmatiseringsteori, 

Beckers ekonomiskt baserade teori om preferensdiskriminiering samt Kamalis och 

Pincus teori om strukturell diskriminering. 

2.1 Frågeställning 

• Hur ser arbetet med mångfaldsrelaterade frågor ut inom företagen? 

• Vad är drivkraften bakom företagens mångfalds- och 

antidiskrimineringsarbete? 

• Hur ser rekryteringsförfarandet ut och vilka kanaler används vid 

rekryteringsprocesser inom företagen? 

2.2 Avgränsning 

Den första avgränsningen är privat sektor, mer specifikt finans- och IT-sektorn. 

Tidigare forskning visar att högutbildade individer med utländskt bakgrund har 

svårare att komma in på sina arbetsområden. Det gör dessa två områden relevanta att 

undersöka. De valdes strategiskt för dess betydelse för arbetsmarknaden och dessa 

branschers behov av kvalificerade medarbetare (Esaiasson et al. 2007). Vidare har 

finans och IT-företag valts för sin internationella anknytning och för att i kombination 

med en hög medarbetarbas som är det andra kriteriet för avgränsningen, kan antas ha 

utarbetade och etablerade rutiner för rekrytering, mångfald och 

antidiskrimineringsarbete. Tredje kriteriet för avgränsningen grundas i behovet av att 

samtala med nyckelpersoner (gatekeepers) inom finans- och IT-sektorn som ett 

resultat av den teori som används och därav även avgränsningen och metod 

(samtalsintervjuer och policydokument) för att ge relevant information åt 

undersökningens specifika syfte och frågeställning (Dannefjord 2005). Även om 

majoriteten av företagen arbetar internationellt kommer inte uppsatsen att ta hänsyn 

till eller presentera hur företagen arbetar med dessa frågor annat än i Sverige. 
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2.3 Begreppsdefinition 

Kommande begrepp ska i undersökningen definieras för att förtydliga dess 

användning i studien. 

 

Utländsk bakgrund/invandrade/utlandsfödda- dessa termer kommer att användas 

synonymt för att beteckna grupper av individer som har annat etniskt ursprung än 

svenskt. 

 

Majoritetssamhälle- används för att beteckna grupper av individer som besitter 

socioekonomisk, politisk och kulturell makt.  

 

Etnisk diskriminering- avser när en individ på grund av sitt etniska ursprung utsätts 

för negativ särbehandling, dvs. att principen om att lika fall ska behandlas lika inte 

tillämpas. 

 

Integrationspolitik- är regeringens politiska arbete som genom generella- och/ eller 

säråtgärder syftar till att främja etnisk och social inkludering i samhället 

(Inrikesdepartamentet 1997). Denna definition ska endast tolkas på detta sätt i 

undersökningen med hänsyn taget till hur begreppet används i samhället. För en 

problematiserande diskussion om begreppet integration se avsnitt 3. 

 

Social inkludering- kännetecknas av till exempel, ekonomisk trygghet, ett 

inkluderande arbetsliv och stöd i form av sociala tjänster av god kvalitet. Syftet är att 

öka den sociala delaktigheten i samhället genom att inkludera så många som möjligt i 

arbetslivet samt tillgodose ekonomisk trygghet för de som inte kan arbeta (Regeringen 

2009). 

 

Humankapital- inkluderar aspekter som har att göra med individers samlade 

utbildning, arbetslivserfarenhet, socialt nätverk och språkkunskaper. Detta är av stor 

betydelse när människor flyttar till ett annat land då själva flytten innebär en förlust 

av en eller flera av dessa aspekter och därmed i många fall även kan leda till mindre 

möjligheter till en position på arbetsmarknaden (Eriksson 2010). 
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2.4 Disposition 

Avsnitt 1 presenterar uppsatsens inledning om problematiken kring etnisk 

diskriminering på arbetsmarknaden. I avsnitt 2 presenteras uppsatsens syfte, 

frågeställningar, avgränsning och begreppsdefinitioner. I avsnitt 3 görs ett försök att 

problematisera termen integration och dess användning. Sedan presenteras en kort 

bakgrund om lagar och föreskrifter rörande diskrimineringslagstiftningen i 

förhållande till organisationer och företag samt övergången från invandringspolitik till 

det vi idag kallar integrationspolitik. Avsnitt 4 tar upp ett urval av forskningslitteratur 

kopplat till etnisk integration och diskriminering. I avsnitt 5 presenteras tre 

diskrimineringsteorier som gemensamt illustrerar hur människor kategoriseras och 

diskrimineras. Dessa länkar samman hur diskriminerande mekanismer som opererar 

på olika nivåer interagerar och skapar strukturer. Avsnitt 6 presenterar 

undersökningens metodval och förfarande i processen med att besvara 

frågeställningen. I avsnitt 7 presenteras resultat och analys medan avsnitt 8 ägnas åt 

avslutande kommentarer. 

3. Bakgrund 

Att problematisera begrepp som används är viktigt för att förstå att de kan behöva ha 

sin kontextuella mening och stabilitet för att fånga specifika sociala relationer i 

ojämlikhet, utan att glömma bort att begreppens sociala konstruktion är summan av 

förändringar och relationer över tid och deras historiskt konstruerade variation 

(Walby, Armstrong & Strid 2012). Integrationsbegreppet är starkt kopplat till etnicitet 

och arbetsmarknaden vilket fråntar fokus från minst två aspekter. 1) att integration bör 

hantera frågor som har att göra med social inkludering och välfärd, emedan 

integrations-politiken endast riktas till individer med utländsk bakgrund 

(Inrikesdepartamentet 1997; Kamali 2006; Riksrevisionen 2005). Följaktligen skapar 

det bilden av att staten och samhället har skapat en annan (integrations)politik 

(Kamali 2006) för annorlunda människor. 2) nödvändigheten av att skifta blicken från 

de som anses vara ointergrerbara till de som integrerar. Det vill säga, att börja titta på 

arbetsgivarna vilka åtminstone när det gäller inkludering på arbetsmarknaden är de 

som anses vara integrerade och som integrerar.  
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3.1 Integration 

Integration som analytiskt begrepp härrör från den klassiska sociologin och har 

historiskt kretsat kring sammanhållning i europeiska samhällen. Således har begreppet 

sitt ursprung i- och är starkt kopplad till uppförandet av den moderna nationen och 

nationens medborgares sammanhållning (Loch 2014; Wieviorka 2014). I samband 

med globaliseringen kan det inte längre studeras som sammanfallande med samhället, 

nationen eller staten enligt Wieviorka (2014) då dess användning från en tid då 

människor kunde se samhällen som en enhet, eller ett system med dess institutioner, 

dess stat och nation, i vår samtid inte är tillämpbart. Begreppet har blivit konservativt 

och till och med reaktionärt då det inte tar hänsyn till alla de samtida förändringar 

som tydligt påverkar människors kontexter och deras liv samt verkliga eller inbillade 

relation till andra.  

 

Emedan studier om integration tidigare handlat om individer som ansågs vara 

bräckliga, oförmögna att integreras eller som med lätthet kunde frestas av beteenden 

som gjorde det möjligt att exkludera eller marginalisera de från det sociala systemet, 

till exempel kvinnor, barn, arbetare och de koloniserade, har integrationssociologin 

skiftat fokus till att integration i första hand refererar till migranter (Wieviorka 2014). 

Samtidens forskning kring integration förenklar i huvudsak i vilken utsträckning 

samhället störs av nyanlända, (som inte alltid är nyanlända) och om de kommer eller 

kan passa in. Vidare menar Wieviorka (2014) att diskussioner om integration inom 

samhällsvetenskaperna och politik ofta överlappas med diskussioner som handlar om 

migration utan att någonsin sammanfalla. Frågeställningar som förmedlas i den 

samtida samhällsvetenskapen som behandlar transnationalism, kosmopolitism, lagen 

eller global rättvisa är, när de berör migration, sällan kopplade till integration 

(Wieviorka 2014). När den politiska diskursen lovar ”integration” utan att det 

överensstämmer med erfarenheterna av en uppdelad befolkning, utan att 

implementeras sakenligt så att det kan upprätthållas, desto större blir avståndet mellan 

integration och verklighet. Det uppstår förvirring och missförstånd vilket endast 

förvärrar frustration, hopplöshet, hat och våld, med den långvariga konsekvensen av 

förtryck och våld från offentligheten.  
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Denna politiska önskan om ”integration” riktad till migranter (och deras 

efterkommande) är enligt Wieviorka (2014) en form av politik som baseras på en 

föreställning om ett samhälle, offer för externa element. Ett samhälle som upplever 

sin kulturella integritet hotat. Denna föreställning kompletteras sedan med 

nationalistiska idéer av exklusion, rasism och främlingsfientlighet som avfärdar alla 

former av olikheter (Wieviorka 2014). Multikulturalismen ses som motsatsen till 

integration då det erkänner skillnader. Men dessa skillnader kopplas sedan till ett 

främjande och tillbakadragande till segregerade gemenskaper, brottslighet och 

fjärmande från övriga samhället. Därutöver ses dessa skillnader som individuella 

subjektiva beslut tagna av individer som är fria att ta dem. Det betyder dock inte att 

dessa skillnader är helt separerade från universella värden vilka också är kopplade till 

integration, men implicerar respekt för lagen och förnuftet och måste kompletteras 

med sociala och ekonomiska insatser som kompenserar för de tillkortakommanden 

och misslyckande som betecknar den standardiserade vädjan om integration och 

jämlikhet (Wieviorka 2014).  

 

Loch instämmer med att nationella modeller av integration i Europa till viss del 

förlorat sin validitet när det tillämpas i högt uppdelade och globaliserade samhällen.  

Kopplat till den långsamma processen av ghettoisation av vissa franska och brittiska 

fall har den till och med misslyckat (Loch 2014). Integrationsmodeller och dess olika 

tillämpningar (assimilation, integration och multikulturalism) i Europa har även 

testats hårt när den pragmatiska balansen med svårigheterna mellan integration och 

multikulturalism brutits av segregerade städer och hård assimilationspolitik. Båda 

metoderna reflekterar kulturell essentialism (alla delar samma kultur) vilket avvisar 

kraften av individualisering och kosmopolitism (världsmedborgarskap) och däri utgör 

en form av nationalism (Loch 2014). Således bidrar transnationalism till att försvaga 

validiteten hos de nationella integrationsmodellerna och deras tillämpningar. Loch 

(2014) refererar till Faist (se Loch 2014) som föreslår att integration, multikulturalism 

och transnationalism ska ses som korrelerande istället för ömsesidigt slutna modeller. 

Detta öppnar upp nya vyer för integration som ett sociologiskt begrepp och som en 

form av förenande av invandrare (immigrant incorporation). Moderna samhällen har 

ett minimum av sammanhållning rent objektivt, genom statspolitik i form av 

institutionaliserad solidaritet och genom den subjektiva uppfattningen av sina 

invånare (Loch 2014). 
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Då denna studie undersöker etnisk ”integration” och diskriminering på 

arbetsmarknaden är det viktigt att uppmärksamma att 73 procent av den ”invandrade” 

befolkningen är sysselsatta men har inte tillgång till hela arbetsmarknaden. Det är 

också viktigt att lyfta fram att socialt utanförskap även drabbar ungdomar, äldre samt 

”svenska” kvinnor vilka också i likhet med en del utlandsfödda behöver ”integreras” i 

samhället och arbetsmarknaden. Integration kan därför ses som sociala relationer 

vilka skapas av- och mellan kön, klass, ålder och andra kategorier med lika mycket 

tyngd som analytiska utgångspunkter tillsammans men även var för sig. Det går inte 

att resonera kring integration och diskriminering utan att fråga sig vad integration 

innebär i den svenska kontexten och med en historisk tillbakablick fråga sig vilka som 

är i behov av integrering? Det går inte heller att prata om dess motsats, utanförskap 

och samtidigt utesluta ursprungssvenskar, både män och kvinnor som i likhet med en 

del utrikesfödda befinner sig i socialt utanförskap. På vilket sätt påverkas 

integrationsarbetet av att arbetsmarknaden både är könad och etnisk segregerad med 

den ”vita” mannen med de högsta befattningarna följt av den ”vita” kvinnan (Balibar 

& Wallerstein 1997; Balibar 2004; Skovdahl 2012). Hur påverkar det 

anställningsprocesser och prioriteringar vad gäller antidiskrimineringsarbetet och 

vilka policys som får utrymme och därmed vilka som får vägleda arbetet med etnisk 

mångfaldsrelaterade aktiviteter inom den privata sektorn.  

3.2 Lagar och föreskrifter 

Detta avsnitt presenterar ett urval av beslut rörande integrationspolitiken och 

diskrimineringslagstiftningen. Tanken är att ge läsaren en bakgrund för att sätta 

kommande avsnitt i sitt sammanhang.  

3.2.1 Från invandringspolitik till integrationspolitik 

2005 fick riksrevisionen som uppdrag att granska integrationspolitiken. Det gjordes 

genom att jämföra de uppställda integrationsmålen och utfallen. Det vill säga, hur väl 

regeringen lyckats styra myndigheter utifrån de ställda integrationspolitiska målen 

som antagits av riksdagen (Riksrevisionen 2005). Genom insikter om att den förda 

politiken på många plan lyckats förstärka det utanförskap som upplevs av 

utrikesfödda och deras barn, togs beslutet att ändra politikens inriktning från 

invandrarpolitik till integrationspolitik. Detta eftersom invandrarpolitiken fokuserade 
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för mycket på “invandrarna” som en homogen grupp och bidrog till en negativ 

utveckling.  

 

2009 beslutade regeringen om att påbörja en dialog om samarbetet mellan Sveriges 

kommuner och Landsting (SKL), idéburna organisationer och regeringen inom 

integrationsområdet (SIOS 2012).  

 

De åtgärder som lades fram var riktade till idéburna organisationer genom att stödja 

finansiering för att främja integrationsprojekt. “Det har inom de lokala 

utvecklingsavtalen (LUA) funnits en varierande syn på vilken roll civilsamhället ska 

ha i det lokala arbetet. I vissa fall är de ideella organisationerna starkt representerade, 

både i planeringen och partnerskap. Näringslivet är mer sällan representerat men 

många ser ett behov av att försöka få in det mer i arbetet” (SIOS 2012). Samtidigt 

konstaterades att flera problem kretsar kring integration på arbetsmarknaden 

(Finansdepartamentet 2012). 

 

I Budgetpropositionen för 2013 utgiftsområde 13 ”Integration och jämställdhet” 

anslår regeringen 12 miljoner kronor för att utöka arbetet mot diskriminering främst 

riktat till antidiskrimineringsbyråer. Två av fyra punkter och mål med 

diskrimineringsarbetet för 2013 var riktat till arbetsgivare. Dessa ska ”ha kunskap om 

diskrimineringslagstiftningen och ska arbeta för att förebygga diskriminering”, och 

”skapa förutsättningar för arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av 

intolerans” (Finansdepartamentet 2012). Vad gäller att förebygga diskriminering i 

arbetslivet kretsar väldigt mycket på DO:s arbete och den nya 

diskrimineringslagstiftningen samt domar och ärenden som vunnits och anses vara ett 

framsteg åt rätt riktning (Finansdepartamente 2012). Totalt för 2011 har 31 

arbetsgivare och andra organisationer granskats av DO (Finansdepartamentet 2012). 

Vad gäller integration presenteras olika riktade åtgärder till individen och offentlig 

sektor. Bland annat presenteras samhällsorientering, SFI- bonus, etableringslotsar, 

flyktingguider och etableringsreformen som viktiga komponenter för utvecklingen av 

integrationen i Sverige. Därtill konstaterar regeringen att arbetslösheten är generellt 

högre bland utrikesfödda och att orsaken är att dessa grupper är mer 

konjunkturkänsliga. Det betyder att dessa grupper oftare drabbas hårdare av en 

minskning av arbeten.  
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3.2.2 Ett utvidgat skydd mot diskriminering 

Inom arbetsrätten 1999 fanns tre lagar som skydd mot: etnisk diskriminering, 

diskriminering på grund av funktionshinder samt sexuell läggning. Dessa var riktade 

till arbetsgivare. Dock saknades skydd på flera av de områden utanför arbetslivet 

inom svensk lagstiftning och särskilt illa är det inom de samhällsområden “som skall 

täckas av lagstiftning enligt direktiven mot etnisk diskriminering” (SOU 2002:43).  

  

Genom integrationspolitikens fortsatta fokusering på individen och dennes koppling 

till arbetsmarknaden och dess bakslag, började Sveriges efterlevnad av 

rasdiskrimineringskonventionen på arbetsmarknaden att ifrågasättas (SOU 1992:96). 

Det bidrog till att en rad utredningar påbörjades som sedan utmynnade i krav till 

regeringen om att återrapportera vilka åtgärder som genom avtal mellan 

arbetsmarknadens parter och lagstiftningen skulle bidra till att förbjuda etnisk 

diskriminering. SOU 1992:96 kom med tre förslag: 

• En lag om förbud mot diskriminering på grund etnisk tillhörighet, religion 
eller övertygelse 

• En lag om förbud mot diskriminering på grund av funktionshinder och 
• En lag om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

 
Diskrimineringsutredningen skulle se över på vilket sätt man kunde integrera direktiv 

som ämnade motverka diskriminering, direkt eller indirekt, på arbetsplatser både 

inom offentlig och privat sektor, och hur dessa skulle kunna införlivas i det svenska 

rättssystemet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/43/EG, EUT L180/22, 

19.7.2000, ss. 1-5 omfattar skydd mot diskriminering för: 

• Villkor för tillträde till anställning 
• Villkor för tillträde till verksamhet som egen företagare 
• Villkor för tillträde till yrkesutövning 
• Tillträde till yrkesvägledning 
• Tillträde till yrkesutbildning och högre utbildning 
• Tillträde till omskolning 
• Tillträde till yrkespraktik 
• Anställning- och arbetsvillkor, inklusive avskedandet och löner 
• Medlemskap och medverkan i en arbetstagarorganisation, en 

arbetsgivarorganisation eller i andra organisationer vars medlemmar utövar ett 
visst yrke, inbegripet de förmåner dessa organisationer tillhandahåller 
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Lagarna innehåller ytterligare fyra förbud mot direkt diskriminering, förbud mot 

indirekt diskriminering, förbud mot trakasserier samt förbud mot en order eller 

instruktion att diskriminera (SOU 2002:43). 

De nya lagarna täcker arbetslivet: 

• Vid arbetsförmedlingen 
• Vid start eller bedrivande av näringsverksamhet 
• Vid yrkesutövning och 
• Vid medlemskap och medverkan i arbetstagarorganisationer 

arbetsgivarorganisationer och yrkesorganisationer 
 
Det ligger hos ombudsmannen mot etnisk diskriminering att se till att lagarna 

efterföljs. 2009 sammanfördes tidigare direktiv om diskriminering till en samlad 

diskrimineringslagstiftning som även trädde i kraft samma år. Syftet var att göra det 

enklare att skapa lika skydd och rättspraxis mot diskriminering (Kulturdepartamentet 

2007). Lagförslaget innebär också att Diskrimineringsombudsmannen uppfördes med 

uppgiften att se till att övriga samhället följer den nya samlade 

diskrimineringslagstiftningen. 2012 gjordes en utredning om hur DO:s arbete med att 

förebygga diskriminering och hindra diskriminerande behandling ute bland annat 

inom arbetslivet och utbildningsområdet. Riksrevisionen har genom sin granskning 

kommit fram till att DO kämpar med flera organisatoriska och strukturella problem. 

Främst för att organisationen nu måste behandla ärenden som tidigare varit fördelade 

på fyra olika organisationer. Bland annat rekommenderar riksrevisionen att 

organisationen ska se över kunskapsinhämtning om var riskerna för att diskrimineras 

är störst och därefter utveckla metoder för att arbeta förebyggande genom fortlöpande 

riskanalysarbete. Ytterligare rekommendation är att regeringen ska ha en mer central 

roll och styrning i organisationens arbete (Riksrevisionen 2012). 

3.3 Sammanfattning 

Diskrimineringslagstiftningen stärktes genom att slå ihop samtliga 

diskrimineringsdirektiv till en samlad diskrimineringslagstiftning. Det huvudsakliga 

syftet med detta var att förenkla skyddet mot diskriminering samt skapa en rättspraxis 

som ska göra det enklare att se över överträdelser. Lagstiftningen ger skydd mot 

diskriminering men går inte att säkerställa då tydliga krav inte uppges på hur det går 

att förebygga etnisk diskriminering i till exempel i samband med 

anställningsprocesser förutom att diskrimineringsförbud ska råda. EU-direktiven 

(2000/43/EG) som integrerades i det svenska rättsystemet år 2001 har bidraget till en 



	   11 

diskrimineringslagstiftning nu täcker samtliga områden på arbetsmarknaden och är 

särskilt riktad till arbetsgivare och andra viktiga funktionsbärande 

samhällsinstitutioner. Diskrimineringsombudsmannen skapades för att se över att 

samhället efterföljer den nya lagen, främst genom ett effektivt och förebyggande 

arbete. DO har dock i sitt initiala arbete haft problem med att arbeta förebyggande och 

informativt mot bland annat etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

(Kulturdepartamentet 2012). Vad gäller förskjutningen från invandringspolitik till 

integrationspolitik går det att se tendenser till att insatser fortfarande riktas till 

”invandrarna” och mindre till andra aktörer vad gäller ansvar för att aktivt arbeta med 

inkluderande metoder. 

4. Tidigare forskning 

Avsnittet presenterar ett urval av litteratur kopplat till etnisk integration och 

diskriminering på arbetsmarknaden. Här presenteras framträdande faktorer och 

förklaringar till skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda. 

Dessa faktorer delas in i humankapitalfaktorer (språk, utbildning och kontaktnät), 

diskrimineringsfaktorer (diskriminering och validering av utländska utbildningar) 

samt statliga insatser (organisering av riktade insatser som ska främja integration på 

arbetsmarknaden).  

4.1 Humankapitalsfaktorer 

4.1.1 Språk och vistelsetid i Sverige 

Rooth och Åslund (2006) har undersökt sambandet mellan kunskaper i svenska och 

hur väl individer lyckas på arbetsmarknaden. Studien bygger på tre olika 

undersökningar där insamlade data inhämtats mellan 1993-2003 vid fyra tillfällen. 

Studien visar att det finns ett positivt samband mellan kunskaper i svenska och en hög 

sysselsättningsgrad. Ju bättre svenska desto större andel sysselsatta. Bland andelen 

som talade mycket dålig svenska var 59 procent sysselsatta, medan andelen 

sysselsatta som talade utmärkt svenska var 81 procent (Rooth & Åslund 2006).   

 

Utredningen Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och 

arbetsmarknadsintegration (SOU 2010:88), lyfter fram sambandet mellan vistelsetid 

och sysselsättningsgrad. Ju längre vistelsetid desto större chanser till sysselsättning. 
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Däremot är skillnaderna i sysselsättning betydande när det jämförs mellan 

inrikesfödda och utrikesfödda som vistats länge i Sverige (SOU 2010:88).  

Utredningen uttalar i likhet med Rooth och Åslund ett positivt samband mellan goda 

kunskaper i svenska och sysselsättning, däremot poängteras att det finns andra 

faktorer som måste tas hänsyn till vilka kan förklara dåliga språkkunskaper och 

sysselsättning. Författaren menar att dessa två saker hänger ihop, språkkunskaperna 

förbättras vid sysselsättning och det blir det svårt att utan sysselsättning utveckla 

språkkunskaperna. 

4.1.2 Utbildning  

Utbildningsgrad har också stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. Att 

vara högutbildad ger avkastning i form av högre chanser till sysselsättning och högre 

lön än om individen inte är högutbildad. Detta oavsett om man är inrikesfödd eller 

utrikesfödd, dock gäller samma betydande skillnader när man jämför dessa två 

grupper mot varandra tycks de utrikesfödda klara sig sämre. Det vill säga att om en 

kommer från ett land utanför Europa får en mindre avkastning för sin utbildning än 

om en är från ett land inom Europa. Vidare har det betydelse om det går att 

komplettera sin utbildning med en svensk utbildning, det vill säga att det lönar sig att 

investera i att få sin utbildning validerad eller kompletterad när man kommer till 

Sverige eftersom arbetsgivare tenderar att preferera svenska utbildningar i något 

högre grad än utländska (SOU 2010:88; Rooth & Åslund 2006). Samtidigt visar flera 

studier att individer med utländsk bakgrund inte arbetar i enlighet med deras 

utbildning, och som konsekvens är de oftare än svenskfödda, överutbildade för de 

arbeten de har. Utöver valideringsproblem och överutbildning finns problematiken 

med att de oftare får anställningar inom lågstatusyrken med sämre lön än vad de 

borde ha (SOU 2010:04; Skans & Åslund 2005, 2010; Eliasson 2013; Katz & 

Österberg 2013).  

 

Vilken typ av nätverk en person har påverkar dessutom yrkesrörligheten. I rapporten 

Löneutveckling bland invandrare och infödda (Eliasson 2013) undersöks skillnader i 

löneutveckling kopplat till utbildning. Emedan majoritetssamhället tenderar att öka 

sin lön i samband med yrkesrörlighet, verkar lönen för högutbildade personer med 

utländsk bakgrund stagnera. Detta förklaras med att ”avsaknaden av 

relativlöneökningar för invandrare från rörelser på arbetsmarknaden ger tydliga 
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signaler om att det finns arbetsplatser och yrken på arbetsmarknaden som invandrare 

från länder utanför västvärlden har svårt att få tillgång till” (Eliasson 2013).  

4.1.3 Nätverk  

Nätverk är viktigt för att kunna få tillgång till information om var det finns lediga 

tjänster men det fungerar även som en viktig rekommendationskälla (Eriksson 2010). 

Samtidigt visar studier att nätverk ger olika effekter för individer med utländsk 

bakgrund i jämförelse med infödda svenskar. Emedan informella kontakter bidrar till 

högre lön för infödda svenskar, får det motsatt effekt för utrikesfödda och deras 

svenskfödda barn. Behtoui (2006) förklarar detta som att nätverk har stor betydelse 

för att få jobb, men vilka jobb en får beror på hur sammansättningen av ens 

kontaktnät ser ut. Ett annat sätt att uttrycka det är att det spelar roll vilken 

socioekonomisk grupp ens kontaktnät tillhör. Består ens kontaktnät av individer som 

befinner sig i periferin av arbetsmarknaden, eller av individer som arbetar bland lägre 

positioner kommer det egna sökmönstret att påverkas av det. Dessa slutsatser 

bekräftas även av Skans & Åslund (2005) som menar att den segregerade 

arbetsmarknaden ”sammanfaller med genomsnittligt svagare ställning på 

arbetsmarknaden”. Vidare anför Skans & Åslund (2005) att individer med utländsk 

bakgrund i högre grad har arbetskollegor som själva har utländsk bakgrund, med lägre 

löner samtidigt som ”invandrargrupper med dålig förankring på arbetsmarknaden har 

relativt många invandrarkollegor” (Skans & Åslund 2005).  

4.2 Diskrimineringsfaktorer 

4.2.1 Diskriminering 

Lange (2000) undersöker upplevd diskriminering bland fyra etniska grupper bosatta i 

Sverige. Resultaten visar att människor som bor i Sverige ofrånkomligt måste 

inkorporera de strukturer inbäddade i det svenska samhället. Studien sammanfattar 

även att den upplevda diskrimineringen är omfattande bland de medverkande (4400 

individer) samt att denna diskriminering upplevts i samband med 

arbetsmarknadsrelaterade situationer, det vill säga när de sökt arbete eller befunnit sig 

i arbete. Att den upplevda diskriminering är omfattande innebär att det till viss del 

måste tas som att det förhåller sig så i verkligheten också (SOU 2010:88; Lange 2000; 

Rooth & Åslund 2006).  
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Rapporten Leder anonyma jobbansökningar till lika möjligheter? (Skans & Åslund 

2007) belyser att chanserna att bli kallad till arbetsintervju ökar vid anonyma 

jobbansökningar främst för kvinnor och individer med utländsk bakgrund. 

Undersökningen visar också att kvinnors chanser till anställning ökar, men inte för 

individer med utländsk bakgrund. Detta kan förklaras med att diskriminerande 

tendenser trots anonyma jobbansökningar ändå kan förekomma efter den anonyma 

ansökan behandlats och då ett personligt möte avslöjar identiteten av de sökande 

(Skans & Åslund 2007). 

 

En undersökning som består av kommunanställda i Malmö (Behtoui & Neergaard 

2009) visar att den subjektiva uppfattningen om diskriminering mot utländska 

personer inte skiljer sig mellan inrikesfödda och migranter från länder utanför Europa 

och USA. På frågan om man tror att ett utlandsklingande namn kan påverka 

sannolikheten för att få ett arbete, svarade 72,2 procent av inrikesfödda ja på emedan 

personer utanför Europa och USA var andelen 76,2 procent. På frågan om man tror att 

vissa individer på grund av sitt ursprung inte väljer att ansöka vissa tjänster svarade 

inrikesfödda ja med 47,6 procent och den andra gruppen svarade ja med 45,8 procent 

(Behtoui & Neergaard 2009). Det betyder att det finns en generell förståelse för att 

diskriminering på grund av ett utländskt namn kan förekomma samtidigt som andelen 

inrikesfödda i förhållande till utrikesfödda verkar tro att den senare gruppen i något 

högre grad drar sig för att ansöka vissa tjänster på grund av sitt ursprung. Resultaten 

bekräftar tidigare forskning om att migranter har en högre grad av aktivt jobbsökande 

än inrikesfödda (ibid). 

 

Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans fjärde rapport om Sverige som 

utgavs 2012 pekar på stora problem med diskriminering och rasism och ger den 

svenska staten starka rekommendationer att ta itu med dessa. Bland annat anses 

problemet med ojämlikhet vara så graverande att kommissionen “anmodar ( 

…) de svenska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder” (ECRI 2012) för att 

försöka göra det möjligt att praktisera positiv särbehandling. Rapporten anser att 

rasdiskriminering är ett problem som skyndsamt måste åtgärdas och att det är viktigt 

att anta en handlingsplan för att motverka diskriminering både när det kommer till 

boendesituation och arbete. Samma år kom riksrevisionen (2012) ut med rapporten 

DO och diskrimineringsfrågorna som granskar Diskrimineringsombudsmannen och 
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arbetet med diskriminering. Rapporten konkluderar att organisationen har problem 

med att uppfylla sina förväntade mål. DO har som uppgift att arbeta förebyggande 

mot diskriminering emedan rapporten visar att det har blivit ärendestyrt. Vidare har 

rapporten kommit till slutsatsen att både DO och regeringen måste skaffa sig ett bättre 

kunskapsunderlag om var i samhället riskerna med diskriminering finns och därmed 

var insatserna ska riktas för att få bättre effekt.  

 

Rapporten Sådan chef sådan anställd belyser att chefer inom alla branscher tenderar 

att anställa människor med liknande bakgrund som henne/honom själv. Samtidigt 

säger studien att underrepresentationen av människor med utländsk bakgrund i 

nyckelpositioner kan vara en bidragande faktor och en del av förklaringen till det 

gapet i sysselsättning mellan inrikes och utrikesfödda (Hensvik, Nordstöms Skans & 

Åslund 2009). I studien Adopted Children in the Labor Market- Discrimination or 

Unobserved Characteristics undersöktes huruvida hudfärgen kan påverka 

möjligheterna till arbete. Resultatet visar att adopterade som har annorlunda utseende 

än ”infödda” lyckades sämre på arbetsmarknaden. Hudfärg och andra karakteristika 

som avviker från inföddas utseende leder till att sannolikheten att vara arbetslös i 

jämförelse med infödda ökar. Dessutom fanns inte dessa stora skillnader för 

adopterade med liknande utseende som infödda. Slutsatserna är att det inte går att 

bortse från möjligheten att hudfärg kan leda till diskriminering på arbetsmarknaden 

(Rooth 2002). 

 

Bursell (2012) visar i sin studie om stigmatisering och avstigmatisering hur namnbyte 

används som en strategi och har positiv inverkan i det offentliga i jämförelser med 

individer som behåller sina utländska efternamn. Bursell sluter sig till att denna typ av 

strategi ska ses som ett sätt att avstigmatisera sig själv för att kunna få lika 

möjligheter som en ”svensk”. Detta kallar hon pragmatisk assimilering där individen 

får ha sin etniska identitet i det privata emedan namnbyte gagnar livet i det offentliga. 

Vad gäller kön och etnisk diskriminering som vidrörts tidigare i studien, verkar män 

med tiden ha en högre sannolikhet till integration i arbetslivet, emedan ökad 

vistelsetid inte verkar påverka sannolikheten till sysselsättning för utländska kvinnor 

(Bursell 2012). Kvinnor utanför Europa tenderar att ha en lägre grad av sysselsättning 

i jämförelse med de i samma ålder och vistelsetid i Sverige. Särskilt låg är 

sannolikheten till sysselsättning för kvinnor från Afrika och Asien (SOU 2010:04).  
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Bursell har i sin andra studie The Multiple Burdens of Foreign-Named Men—

Evidence from a Field Experiment on Gendered Ethnic Hiring Discrimination in 

Sweden, har undersökt hur etnicitet inverkar med olika könstereotyper och hur dessa 

könstereotyper påverkar individen. Resultatet visar på en omfattande etnisk 

diskriminering gentemot individer med arabisk- och nordafrikansklingande namn men 

inte mot kvinnor. Resultatet visar arbetsgivares könsetniska preferenser genom att i 

mansdominerade områden favorisera kvinnliga sökanden samtidigt som i 

kvinnodominerade områden favoriseras och överkompenseras både etnicitet och kön, 

till fördel för utländska män i synnerhet (Bursell 2014). Slutsatsen som kan dras är att 

utländska kvinnor i synnerhet adresseras diskriminerande tendenser mer än 

inrikesfödda kvinnor, vilket också är slutsatser som dras i SOU 2010:04.  

4.2.2 Valideringssårigheter 

Rooth och Åslund (2006) samt Eriksson (2010) belyser att svenska arbetsgivare har 

svårt när det gäller att bedöma utländska arbetssökandes utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Eriksson menar vidare att arbetsgivare tenderar att föredra 

kompetens från det egna landet framför motsvarande från utlandet på grund av 

okunskap om dessa faktorer. Denna okunskap leder i många fall till att individer med 

avvikande karakteristika i form av icke-svenska namn eller utländska utbildningar 

väljs bort i rekryteringsprocesser (Rooth & Åslund 2006). För att underlätta 

valideringsproblematiken har flera organisationer upprättats eller getts ansvaret att 

bedöma, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person besitter 

oberoende av hur dessa förvärvats (Eriksson 2010). I praktiken innebär det en 

jämförelse mellan utländska erfarenheter/utbildningar och svenska sådana.  

  

Vad gäller arbetsgivare och svenskt näringsliv finns väldigt lite information om deras 

roll och engagemang i dessa frågor. I artikeln Få chefer arbetar för mångfald 

refereras till en undersökning som gjorts av tidningen Chef i samarbete med Novus. 

500 svenska chefer intervjuades angående hur företagen arbetar med mångfald. Trots 

att 64 procent av deltagarna medgav att mångfald är viktigt, var det endast en 

fjärdedel som ansåg att ledningen jobbade aktivt med mångfald. 17 procent svarade 

att frågan inte berördes alls emedan hälften svarade att frågan berördes ibland. 
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Slutsatser som kunde dras är att kvinnliga chefer som är högutbildade, tenderar att 

intressera sig mer för frågan (Englund 2014). 

4.3 Statliga insatser 

Riksrevisionen har i sin undersökning av Sfi konstaterat att en målsättning för denna 

statliga insats är att ge individen en fungerande svenskundervisning och öka dennes 

chanser till sysselsättning, försörjning och integrering. ”Såväl riksdag som regering 

har fastslagit att sfi syftar till språkkunskaper som i sin tur bl.a. ska bidra till 

anställning och egen försörjning” (Riksrevisionen 2008). Rapporten uttalar även 

behovet av utvärdering av verksamhetens effekter för individens position på 

arbetsmarknaden. Undersökningen medger att det är ett svår mätt utfall eftersom 

”Icke observerbara faktorer styr såväl huruvida individerna deltar i sfi och om de där 

uppnår godkända betyg samtidigt som samma faktorer med största sannolikhet även 

påverkar t.ex. individernas ställning på arbetsmarknaden” (Riksrevisionen 2008). Av 

de undersökningar som gjorts av sfi har det framkommit att verksamheten behöver 

utvecklas och effektiviseras på flera nivåer. Bland annat måste kompetensen bland de 

verksamma lärarna höjas och deltagarsammansättning måste anpassas efter individens 

behov och utbildning (Statskontoret 2009).  

 

SOU 2010:88 och Statskontoret (2009) belyser frågan om hur representanter för 

arbetsmarknaden ser på genomförd sfi. Arbetsförmedlarnas uppfattning är att de som 

genomgått sfi har för lite kunskaper i språket för att kunna ta arbeten, eller för att 

kunna vara delaktiga i arbetsmarknadspolitiska program. Det finns även lokala avtal 

mellan kommuner och arbetsförmedlingar där ett ofta förkommande krav för 

inskrivning är att det ska gå att kommunicera. Arbetsförmedlarna uttrycker också att 

deltagarna inte alltid klarar språktestet på D-nivå som kan göra de anställningsbara 

(SOU 2010:88; Statskontoret 2009). Verksamheten måste effektiviseras och ”ge mer 

kvalificerade språkkunskaper i yrkessvenska” (SOU 2010:88).  

 

Rapporten Svenskundervisning för invandrare (Riksrevisionen 2008) har framförallt 

två slutsatser och är att effekterna av verksamheten inte går att skattas och därmed är 

okända. Detta främst då deltagarnas ställning på arbetsmarknaden är okända men 

också för att verksamheten pågått i mer än 40 år utan att kunna utvärderas. Effekterna 

är svåra att mäta dels på grund av att det finns icke-observerbara faktorer som styr om 
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individerna deltar, får godkänt och där samma faktorer även påverkar ställningen på 

arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) gjorde undersökningen Sfi och arbetsmarknaden (Kennerberg & Åslund 

2010) och belyser förhållandet mellan deltagande i sfi och arbetsmarknadsutfall. 

Undersökningen visar att för de som deltagit, initialt tenderar att ha lägre 

sysselsättning och inkomst än de som inte deltagit men att efter tio års vistelse verkar 

dessa skillnader inte bara jämnas ut utan leder till att de som deltagit har 5 procent 

mer i inkomster än de som inte deltagit. Dessa skillnader är vanligare bland kvinnor 

och lågutbildade.  

 

En annan typ av insatser som utvärderats är jobbcoachingtjänsterna som tillhandahålls 

av arbetsförmedlingen. Dessa insatser ska öka individens ställning på 

arbetsmarknaden. Resultatet för dess utvärdering visar att individer som har haft 

jobbcoaching tenderar att ha högre sannolikhet att få en praktik men lägre sannolikhet 

att få en anställning än individer som inte använt sig av dessa tjänster. En förklaring 

är att de som använt sig av dessa tjänster varit längre ifrån arbetsmarknaden och är 

därför i större utsträckning i mer behov av praktik och mindre sannolikhet att få ett 

arbete. Slutsatsen som dras är att dessa resultat inte kan ge några slutgiltiga 

förklaringar om insatsen uppfyllt sitt syfte vilket är att öka chanserna till anställning 

(Arbetsförmedlingen 2011). 

 

Ytterligare en insats från statens håll är etableringsreformen som trädde i kraft i 

december 2010. I och med reformens införande tog staten över ansvaret från 

kommunerna för att underlätta och skynda nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. Statskontoret fick samma år i uppdrag av regeringen att följa upp hur 

genomförandet av etableringsreformen gick till. Den samlade bedömningen från 

statskontoret är att myndigheter och kommuner måste stärka organiseringen kring 

reformen. Identifierade problem i genomförandeprocessen gällde tidsfördröjning vad 

gäller etableringsplan för nyanlända, att aktiviteterna inte är anpassade för 

målgruppen samt att nyanlända inledningsvis inte får den försörjning de behöver 

(Statskontoret 2012). 

 

Effekterna av etableringsreformen anses av statskontoret därför endast vara delvis 

uppfyllda då det inte fått det genomslag som var tänkt från början även om 
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arbetsmarknadsperspektivet i viss grad stärkts. Bristande genomslag tros delvis bero 

på att myndigheter och kommuner prioriterat målgruppens grundläggande sociala 

behov före arbetsmarknadsinsatser i början av etableringen. Etableringslotsarna har 

trots fokus på resultat, inte stött nyanlända med arbetsfrämjande insatser i den 

omfattningen regeringen fordrat. Ansvarsområdena bland de olika aktörerna som 

ansvarar för etableringsreformen har trots tydlig fördelning, haft svårigheter med att 

tolka rollerna vilket har påverkat hur fort etableringsprocessen kunnat verkställas. 

Därtill har vissa grupper av nyanlända inte fått tillgång till det hela utbudet av insatser 

och slagit hårdast mot nyanlända kvinnor som får ”generellt sett sämre möjligheter än 

män att delta i etableringsinsatser” (Statskontoret 2012). Trots arbetsförmedlingens 

kartläggning av de nyanländas bakgrund för att individuellt utforma insatser, har det 

framkommit att flera insatser inte är förenliga och utformade för målgruppens behov 

och förutsättningar. Detta gör det problematiskt att få en önskad effekt. Från 

nyanländas sida anser statskontoret att de ekonomiska incitamenten inte är 

”tillräckligt tydliga för att påskynda (..) etablering på arbetsmarknaden” (Statskontoret 

2012). Detta förklaras med att målgruppen kan neka arbete utan några ekonomiska 

effekter. Vidare menar statskontoret att det finns indikationer för att nyanlända 

prioriterar arbete lägre i samband med att få hjälp att hitta bostad. Statskontoret anser 

att nyanländas egenansvar vad gäller val av bosättning utifrån chanserna att hitta 

arbete inte gynnar etableringsprocessen (Statskontoret 2012). 

4.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att människor förlorar sitt humankapital (utbildning, språk, 

kontaktnät, arbetslivserfarenhet och landspecifika kunskaper) när de flyttar till ett 

annat land. Det måste därför byggas upp på nytt i det nya landet vilket innebär att den 

första perioden måste koncentreras till att lära sig det nya språket, skapa kontakter 

som kan leda till sysselsättning och få kännedom om det nya samhället (SOU 

2010:88). Staten kan påskynda denna process genom insatser som exempelvis en 

fungerande och kvalitetsbärande språkutbildning, eller med tydlighet kring roller och 

ansvar för vilka som ska förmedla dessa insatser (Rooth & Åslund 2006; SOU 

2010:88). Forskning visar att det finns svårigheter för arbetsgivare att på ett bra sätt 

validera utländska utbildningar och arbetslivserfarenhet trots att det finns myndigheter 

som erbjuder den typen av service. Forskning visar även att diskriminering 

förekommer och kan förklara skillnader i sysselsättning, rörlighet samt löneskillnader 
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mellan utrikes- och inrikesfödda. Dessa faktorer gör det problematisk och försvårar 

för individer att ta sig in på arbetsmarknaden och övriga samhället. Sammantaget är 

det tre övergripande faktorer som samverkar vad gäller skillnader mellan individer 

med utländsk bakgrund och ursprungssvenskar. 1) Humankapitalfaktorer som språk, 

utbildning, arbetslivserfarenhet och kontaktnät, 2) diskrimineringsfaktorer som 

valideringsproblem och diskriminering, och 3) statliga insatser som 

svenskundervisning, jobbcoaching och organisering av riktade insatser för individer 

med utländsk bakgrund. 	  

5. Teoretisk ram 

Valda teorier har gemensamt att de belyser hur individer kategoriseras och 

diskrimineras. Val av teoretisk ram är ett försök att koppla samman faktorer som 

befinner sig på olika förklaringsnivåer, där nivåernas enskilda betydelse, kontextens 

särdrag och strukturens tröghet vad gäller förändring får ta sin plats. Teorierna öppnar 

också upp möjligheten att växla fokus från mottagarna av diskriminering till det som 

producerar och reproducerar dessa praktiker. Förhoppningen är att belysa hur 

praktiker och attityder vid rekryteringsprocesser kan leda till diskriminering. 

 

5.1 Stigma och stereotypifiering 

Människor tenderar att behandla andra och därmed sig själva utifrån olika 

föreställningar om kategorier och särskiljningar, vilket ger oss riktlinjer och 

förhållningsätt i vardagen. När vi möter en främling för första gången tar vi hjälp av 

yttre markörer och tror oss veta hur vi ska kategorisera henne och vilka personliga 

egenskaper och social identitet vi ska tillskriva henne. Enligt Goffman (2011) ska det 

första intrycket ses som en tillskriven virtuell (skenbar) identitet, det vill säga den 

identitet som vi byggt upp utifrån föreställningar grundade utifrån fiktiva markörer 

som är kopplade till förväntningar och normer i samhället. Det sker oftast omedvetet 

och visar sig främst då dessa föreställningar inte uppfylls. Personens faktiska 

egenskaper och därmed kategorin som denne sedan uppvisar är det som Goffman 

kallar hans faktiska sociala identitet.  
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Relationen mellan social identitet och stigma sker när det uppstår en avvikelse mellan 

den virtuella och den sociala identiteten. Individen avviker från normen genom sin 

faktiska sociala identitet (Goffman 2011). Vi ser en individ, vi kategoriserar denne 

som då uppvisar egenskaper (faktiska sociala identitet) som inte överensstämmer med 

den kategori vi förväntar oss (virtuella sociala identitet) vilket orsakar stigma.  

Stigma är en process och relation som innebär att individen besitter en egenskap 

(etnicitet) som inte går att undvika vid kontakt med andra individer vilka väljer att 

bortse från de anspråk på gemenskap som individen i övrigt kan göra anspråk på 

utifrån andra egenskaper (kompetens: social och akademisk). Då diskriminering på 

individnivå sker mellan minst två personer är denna definition en bra grund för att 

förstå processen som sker på individnivå även om stigmatiseringsprocessen bygger på 

normativa processer i samhället (Goffman 2011).  

 

Emedan Goffman (2011) fokuserar på den stigmatiserade kan hans definition 

kompletteras med Link och Phelan (2001) och hur de valt att begreppsliggöra 

stigmabegreppet för att inkludera strukturella aspekter av stigmatisering. Aspekter 

som flyttar fokus från individen till struktur samt tar hänsyn till fler faktorer som 

genom samverkan producerar utanförskap.  

 

Den kunskapsproduktion som behandlat stigma har gjorts utifrån ett perspektiv som 

osynliggör betydelsen av den stigmatiserades subjektiva uppfattning. En annan kritik 

är att forskningen på samma sätt tenderar att hålla kvar analysen och den 

stigmatiserades relationer på mikronivå. Analyser om stigma och av den upplevda 

uppkomsten och orsaker till social och ekonomisk utanförskap är väldigt ovanliga då 

stigma ses som något som finns hos individen snarare än något som tillskrivs 

individen av andra (Link & Phelan 2001). Link och Phelan (2001) har använt sig av 

den kritiken för att vidareutveckla stigmabegreppet. I motsats till stigmaforskningen 

fokuserar diskrimineringsforskningen på det som producerar utstötning och 

utanförskap, de som diskriminerar och inte de som diskrimineras.  

 

Link och Phelan har omdefinierat och utvecklat begreppet som något som inträffar 

när faktorer som kategorisering, stereotypifiering, differentiering, statusförlust, och 

diskriminering samverkar i en maktsituation som tillåter att dessa processer utvecklas 

och genomförs. Emedan Goffman (2011) menar att stigma finns i relationen emellan 
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attribut och stereotypifiering låter Link och Phelan (2001) länka samman dessa 

faktorer och tillägger att kategorisering sker när människor gör mänskliga skillnader. 

Stereotypifiering innebär att ledande kulturella föreställningar länkar ihop personer 

med oönskade egenskaper, till negativa stereotyper. Differentiering sker sedan när 

den stigmatiserade individen placeras i en helt annan kategori än den egna, för att till 

en viss grad särskilja ”oss” från ”dem”. Den stigmatiserade individen förlorar status 

och diskriminering blir möjligt. Att stigmatisera enligt denna definition är helt 

betingad av tillgången till social, ekonomisk och politisk makt som tillåter 

identifieringen av skillnader, konstruktionen av stereotyper, särskiljandet av 

stigmatiserade människor till olika kategorier och genomförande av ogillande, 

förkastande, exkluderande och diskriminerande (Link & Phelan 2001). 

5.2 Preferensdiskriminering 

Becker (1971) ger en ekonomisk dimension till analysen av diskriminering på 

arbetsmarknaden med sitt arbete om preferensdiskriminering. Denna typ av 

diskriminering innebär att arbetsgivare under rekryteringsprocessen undviker vissa 

personer genom att välja andra som är mer lik den egna personen. Arbetsgivaren 

agerar som om risken att anställa en spegling av sig själv innebär mindre ekonomisk 

förlust genom socialt och fysisk avstånd (Becker 1971). Ett annat sätt att uttrycka det 

är att arbetsgivaren tar sig ”råd” att diskriminera en person för att inte behöva arbeta 

ihop med någon som avviker från den egna personen. Det menar Becker är att 

arbetsgivare har ”smak” för diskriminering. Det sker inte nödvändigtvis enbart baserat 

på stereotyper och fördomar, utan på grund av önskan om avstånd till individer som 

inte tillhör samhällets normer. Arbetsgivare ger företräde åt (prefererar) individer 

tillhörande normen i brist på kunskap, fysisk kontakt, rädsla och socioekonomisk 

närhet till stigmatiserade grupper. Det kan framträda starkare vid lågkonjunktur där 

arbetskraften konkurrerar om arbetsplatser som finns tillgängliga på arbetsmarknaden. 

Enligt Becker finns det en primär och en sekundär grupp av arbetskraft där 

arbetsgivare vid ett överflöd av sökanden föredrar att anställa lämpliga individer 

bland den primära gruppen. Tvärtom blir det i högkonjunktur, då många i den primära 

gruppen redan har arbeten blir arbetsgivare tvungna att agera mot sin smak för 

diskriminering genom att välja sökande från den sekundära gruppen i brist på sökande 

från den primära gruppen. Det innebär att arbetsgivaren tvingas att reagera på 

kostnaden för sin smak för diskriminering (Becker 1971).  
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Nyckelordet för Becker (1971) är att smak för diskriminering baseras på önskan om 

att ”köpa” sig socialt och fysisk avstånd till en viss grupp av individer. Det är alltså 

hans definition av diskriminering. Beckers teori bygger därmed på ekonomiska 

kostnader och implicit på löneskillnader som en arbetsgivare är beredd att betala för 

att avstå från att arbeta med oönskade grupper eller medlem av en oönskad grupp och 

inte på etnisk/rasdiskriminering som kan förklara löneskillnader och 

lönediskriminering. Arbetsgivare betalar för sin smak för diskriminering genom att 

hon eller han i första hand väljer sökanden från den primära gruppen med högre lön 

och på det sättet, köpa sig avstånd till sökanden från den sekundära gruppen, även om 

den gruppen har mindre lön och innebär en mindre kostnad. Han ser löneskillnader 

som en effekt av diskriminering och inte som diskriminering i sig. Denna implicita 

löneaspekt är problematiskt och gör den teorin svår att applicera på bland annat 

diskriminering på grund av kön men också i vår samtid då löner oftast regleras genom 

fackliga avtal. Särskilt problematiskt blir det då Becker gjorde anspråk på en universal 

och generell diskrimineringsteori baserat på ekonomiska faktorer där andra aspekter 

och kategorier som kön, klass och institutionella aspekter, det vill säga icke-materiella 

aspekter lämnas som implicita oförklarade aspekter med mindre förklaringsvärde för 

diskriminering. 

 

Beckers fokusering på diskriminering som en önskan om avstånd till vissa grupper 

och därmed arbetsmarknadsdiskriminering istället för lönediskriminering baseras 

enligt Figart och Mutari (2005) på rasdiskriminering, en aspekt han inte diskuterar. 

Dessa tillkortakommanden i Beckers teori ses som ett resultat av den historiska, 

politiska och ekonomiska kontexten under 50 talet i USA. Figart och Mutaris 

dekonstruktion av Beckers teori bygger på antagandet att den saknade diskussionen 

om ras- och lönediskriminering, är en effekt och avspeglar hur diskrimineringsteorier 

utvecklas genom att ekonomiska aktörer och statliga policyn interagerar. Att söka 

utveckla en generell teori om diskriminering enbart utifrån ekonomiska faktorer utan 

att ta hänsyn till kontextens betydelse undergräver andra viktiga aspekter och 

framförallt att diskriminering kan variera beroende på kontext, tid och rum (Figart & 

Mutari 2005). Kritiken framförs delvis också av Fleury (2012) som lyfter fram det 

fruktbara i att kontextualisera Beckers teori för att få fram viktiga insikter i relationen 

mellan ekonomiska och samhällsvetenskapliga discipliner kring diskriminering. Trots 
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denna kritik menar Fleury att Becker bidragit till diskrimineringsforskningen genom 

att visa att diskriminering inte enbart handlar om en social kontext där marknaden 

agerar oberoende av marknadspolicyn och andra krafter (Fleury 2012).  

 

Figart och Mutari (2005) menar att andra ekonomiska teorier, till exempel statistisk 

diskriminering, i ljuset av den samtida diskrimineringslagstiftningen, torde på ett mer 

adekvat sätt fånga in de mer subtila former av diskriminering som kvarstår som 

oförklarade efter att uppenbara former av bias tagits bort. Statistisk diskriminering 

definieras som när en arbetsgivare agerar som om prestationsförmågan hos en individ, 

reflekterar dennes grupptillhörighet. Tillhör individen en stigmatiserad grupp antas 

dennes produktivitet och kompetens bero på grupptillhörighet (Figart och Mutari 

2005). Dessa antaganden och förväntningar om relationen mellan prestationsförmåga 

och grupptillhörighet leder till diskriminering. Således utvecklar arbetsgivare 

preferenser för grupper de tror eller förväntar sig ha en högre prestationsförmåga 

(Dilks, Thye & Taylor 2010). 

 

Trots kritiken från Figart och Mutari (2005) men även resonemanget om att statistisk 

diskrimineringsteorin skulle vara mer tillämpbar än Beckers 

preferensdiskrimineringsteori är Becker relevant för att belysa relationen mellan 

social identitet och smak för diskriminering, där grupptillhörighet och kategorisering 

bidrar till att 1) känna grupptillhörighet 2) kunna dra skillnader mellan den egna 

gruppen och andra grupper och 3) föredra de egna gruppmedlemmarna i samband 

med fördelning av betydelsefulla resurser.  

 

Rydgren (2004) exemplifierar preferensdiskriminiering med tre mekanismer som 

särskilt viktiga för exkludering av personer med utländsk bakgrund på 

arbetsmarknaden. Individer i ledande positioner kan fungera som grindvakter och 

diskriminera på tre sätt 1) genom att ta beslut om rekrytering baserade på 

stereotypifiering om föreställda skillnader i ”vi” och ”de” och därmed skillnader om 

gruppspecifika karakteristiska istället för individuella egenskaper (som i sin tur leder 

till preferensdiskriminering) som gynnar vissa och utesluter andra, och genom att 2) 

välja någon de känner eller har blivit rekommenderad av någon de känner 

(nätverksrekrytering) 3) statliga program och lagstiftning kan i vissa fall få 

oförutsedda konsekvenser som kan leda till institutionell diskriminering genom oklara 
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direktiv för ett aktivt arbete mot etnisk diskriminering i samband med 

anställningsprocesser (Rydgren 2004). 

5.3 Strukturell diskriminering 

Strukturell diskriminering definieras av Kamali (2005) och Pincus (1996) som en 

mekanism som omedvetet och genom interaktioner mellan individ, myndigheter och 

organisationer, producerar och reproducerar dominans och social exkludering av 

minoriteter. 

 

Enligt Kamali (2005) inrymmer strukturell diskriminering individens agerande 

(individuell diskriminering) där individen har en institutionell aktörsroll som är 

central för (åter)skapandet av diskriminerande praktiker och social exkludering av 

minoriteter. Han tillägger att det inte är fruktbart att resonera om huruvida 

diskriminering är oavsiktlig eller avsiktlig. Kamali (2005) menar att en sådan 

distinktion inte är nödvändig och att avsiktligheten finns inbäddad i den strukturella 

diskrimineringen då strukturer inte kan anses vara isolerade institutioner utan 

påverkas av individer och deras agerande. Han diskuterar även det fruktbara i att 

neutralisera betydelsen av om diskrimineringen sker avsiktligt eller oavsiktligt då det 

kan antas att diskriminering sker trots att det är oavsiktligt. En företagsledning kan 

anse att den agerar icke-diskriminerande men besluten som tas kan likafullt återskapa 

diskriminerande praktiker med negativa effekter för minoriteter (Pincus 1996).  

 

Belysande exempel på strukturell diskriminering enligt Pincus (1996) är när företag 

måste säga upp personal och sist in- först ut regeln börjar tillämpas. Då minoriteter 

många gånger är överrepresenterade bland de som anställts senare, är det sannolikt att 

de får sluta sitt arbete vilket resulterar i negativa effekter utan att de varit avsiktliga 

(Pincus 1996). Detsamma gäller exempelvis de regler som gäller för att ta ett lån. När 

en person med utländsk bakgrund ansöker om lån på traditionella banker blir de oftare 

nekade då de i större utsträckning inte hunnit etablera sig i samhället eller har en 

mindre avkastning för sitt arbete i form av mindre lön (Skans & Åslund 2010). Till 

följd av detta blir de oftare tvungna att se sig om efter andra alternativ för att 

finansiera sina investeringar eller köp då de oftare än redan etablerade grupper med 

högre avkastning för sitt arbete har lägre kreditvärdighet. Inte för att de innehar 
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anmärkningar utan för att de i många fall inte uppfyller kraven på inkomst (SOU 

1994:61).  

 

Den strukturella diskrimineringen sker genom individer och myndigheter, där den 

institutionaliserade individuella aktörsrollen bidrar till att bevara diskriminerande 

procedurer vilka sedan blir en ”integrerad del av betydelsefulla sociala organisationer 

och företag” (Kamali 2005). Enligt Kamali (2005) måste vi tänka oss en 

sammanslagning av institutionell diskriminering och strukturell diskriminering för att 

kunna belysa effekterna. Hans definition av strukturell diskriminering är 

”majoritetssamhällets systematiska handlingar av underordning och stigmatiserande 

särskiljningar (otherization) av etniska, religiösa, eller andra invandrargrupper” 

(Kamali 2005). Som analytiskt verktyg kan det användas för att förklara varför 

företag som organisationer inte i samma utsträckning är mål för integrationsfrämjande 

insatser då det går att anta att strukturer omedvetet eller medvetet syftar till att bevara 

majoritetssamhällets socioekonomiska och politiska överordning. Att inte reglera 

företagens agerande i denna fråga kan vara en effekt av den ärvda föreställningen om 

majoritetssamhällets överlägsenhet som finns dold i den strukturella organiseringen 

av samhället.  

 

Statliga program och lagstiftning kan i vissa fall få oförutsedda konsekvenser som kan 

leda till institutionell diskriminering. Exempelvis finns en problematik kring 

diskrimineringslagstiftningen där det ställs krav på aktivt arbete vad gäller ojämlikhet 

mellan könen men endast föreskriver diskrimineringsförbud i förhållande till etnicitet 

(SOU 2005:56). Det kan i sin tur skapa olika fokus och prioriteringar vad gäller hur 

organisationer och företag väljer att arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor och 

i förlängningen hindra ett aktivt arbete mot etnisk diskriminering (Riksrevisionen 

2012). 

5.4 Sammanfattning 

Stigmatiseringsteorin kan användas för att studera hur beteenden och/eller attribut 

riktade till en specifik individ, det vill säga hans eller hennes sociala identitet, skapar 

utrymme för andra individer, i det här fallet majoritetssamhället, att normativt döma 

den individen vilket leder till ett skapande av ”vi” och ”de”. Effekterna av dessa 

procedurer kan till exempel vara ojämlika utfall på arbetsmarknaden. Förhoppningen 
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med att ställa empirin mot denna teori är att undersöka om det finns tendenser till att 

rikta stigmatiserande attribut gentemot individer med utländskt bakgrund. Detta 

kommer framförallt att ställas mot materialet som behandlar mångfaldsarbete inom 

företagen som även behandlar frågor om etnicitet. Teorin kan belysa hur och om 

företagsstrukturer rymmer ett ”vi” och ”de”-resonemang och på vilket sätt det 

påverkar företagens mångfalds och antidiskrimineringsarbete.  

 

Preferensdiskriminieringsteorin är relevant för att eventuellt belysa om attribut 

förknippade med vissa individer och deras personliga karakteristiska i form av 

etnicitet, kön, nationalitet och ålder kan leda till diskriminering, inte nödvändigtvis 

endast baserad på stereotyper, utan på grund av att individer i ledande positioner som 

tillhör majoritetssamhället och dess normer, ger företräde åt (prefererar) eller vill 

arbeta med individer likt de själva. Denna teori kommer att ställas mot empirin som 

behandlar frågor om rekryteringsprocesser.  

 

Strukturell diskriminering länkar ihop medvetna eller omedvetna individuella 

handlingar och mönster i attityder och beteenden, regler, normer och rutiner inom 

institutioner, organisationer och företag. Dessa skapar hinder för vissa grupper eller 

individer men verkar positivt för andra. Denna teori ska främst användas för att föra 

en diskussion om och knyta ihop analysen från de två andra teorierna. 

6. Metod  

6.1 Metodval 

Materialet består av samtalsintervjuer och policydokument från företagen som ingår i 

urvalet. Samtalsintervjuer valdes som den huvudsakliga datakällan då meningen med 

undersökningen är att få vetskap om respondenternas tolkningar och idéer av den 

diskurs de är en del av (Svensson & Starrin 1996). I denna undersökning ses 

samtalsintervjuer som ett verktyg för att få en förståelse av ett visst socialt mönster 

och sammanhang där respondenterna är delar av en helhet (Widerberg 2002). 

Intervjupersonerna kan dela med sig av fakta och sina uppfattningar om dessa genom 

samtal (Yin 2007). Således ligger inte fokus på intervjupersonerna utan snarare på det 

som sägs och de mönster och skillnader informationen kan ge (Bergström & Boréus 

2005). Det kommer därför varken redovisas eller analyseras utifrån ett 
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individperspektiv (Widerberg 2002). En av nackdelarna med intervjusituationer är när 

det brister i öppenhet från intervjuaren. Svensson och Starrin menar att 

respondenterna då riskerar att ge uttryck åt logiska skäl framför emotionella skäl vilka 

kan vara det som kan bringa ljus i det som undersöks. Detta kan bli ett problem främst 

med tanke på att samtalsämnet (diskriminering) kan upplevas som känsligt (Svensson 

& Starrin 1996). 

 

Ytterligare datakälla är policydokument som består av mångfalds- och 

jämställdhetsplaner från företagen. Det är metodologiskt ett sätt att analysera det 

skrivna med stark fokus på att inkludera språkets kontext och det som lyfts fram som 

viktigt vad gäller mångfald, rekrytering och diskrimineringsrelaterat arbete hos 

företagen. Data kan sedan jämföras med vad respondenterna berättar genom 

intervjuerna och bidra med att antingen sammanlänka resultatet, visa avvikelser eller 

både och (Bergström & Boréus 2005). Emedan samtalsintervjuer ger information om 

människors förståelse kan en text återge hur den förståelsen kommer till uttryck 

genom textanalys (Widerberg 2002). 

 

Intervjuerna och textdokumenten genererar kvalitativ data som ska analyseras med 

hjälp av diskursanalys. I en kritiskt granskande diskursanalys som i likhet med övriga 

textanalyser, står språket i centrum som ett verktyg för att förstå verkligheten 

(Esaiasson et al. 2007). Fördelarna är språkets betydelse för att undersöka samtida 

samhällsfrågor genom att, som det ska göras i denna undersökning, titta på det som 

framgår tydligt i texterna men också genom tolkning av det som är mer latent och inte 

lika klart uttalat (Bergström & Boréus 2005).  

 

Diskursanalys är också ett verktyg för att analysera frågor rörande makt då det finns 

en medvetenhet om språkets imperativa natur där maktfrågan har en given plats. 

Nackdelarna kan vara att diskursanalysen reducerar verkligheten till att handla om 

begrepp eller idéer om verkligheten (Bergström & Boréus 2005). Bergström och 

Boreus problematiserar även relationen mellan diskursanalysen och dess beroende av 

andra tekniker för datainsamling och även om det inte är unikt för diskursanalysen, att 

all data måste överföras till text. Det finns dock en poäng i den kritiken kopplat till 

policydokumenten, främst vad gäller att analysen endast kan uttala sig om det som 

står skrivet och inte om det som görs i praktiken. Vad gäller samtalsintervjuerna har 
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den problematiken så långt det varit möjligt försökt undvikas genom att jag ensam 

genomfört intervjuerna, transkriberingarna och genomfört analysen. 

 

Dessa metoder är relevanta för undersökningen då det ger möjligheten att ställa de 

olika texterna mot varandra för att fånga likheter eller skillnader mellan det som sägs i 

samtalsform och vad som i texterna framstår som viktigt, det vill säga det som 

företagen vill lyfta fram som viktigt på en officiell plan. Med andra ord, 

intervjupersonernas subjektiva förståelser och tolkningar av fenomenet och 

policydokumentens innehåll och vad det uttrycker. Till skillnad från stora kvantitativa 

undersökningar går det oftast inte att dra generaliseringar från samtalsintervjuer av 

respondentkaraktär eller textdokument, däremot kan de kopplas till en teori och göra 

resultatet teoretiskt generaliserbart (Esaiasson et al. 2007). 

6.2 Urval 

Urvalet består av anställda inom finans och IT som ansvarar för rekrytering och 

policyutveckling och som har kunskap och erfarenhet vad gäller frågor som berör 

mångfald och diskrimineringsarbete. Jag har således använt mig av det som i 

metodlitteraturen kallas för ett strategiskt urval (Esaiasson et al. 2007). Vidare 

motiveras urvalet av strävan att testa mina teorier. Att undersöka etablerade områden 

och företag på arbetsmarknaden med en relativt stor medarbetarbas, och samtala med 

HR-ansvariga för dessa företag motiveras av antagandet att detta urval är vad 

metodlitteraturen kallar för ett strategiskt urval med kritiska fall under gynnsamma 

omständigheter. Med andra ord ”om de teoretiska föreställningarna inte får stöd här 

får de sannolikt inte stöd någon annanstans” (Esaiason et al. 2007).  

 

Det inledande arbetet påbörjades med att kontakta Statistiska centralbyrån för att få en 

förteckning över verksamma företag som uppfyllde urvalskriterierna. Jag blev 

hänvisad till att söka informationen på allabolag.se där jag sedan kunde söka mina 

företag efter stad, bransch och omsättning. Nu kunde jag välja de företag som passade 

in i kriterierna om företag vars verksamhet är att erbjuda kreditgivning och finansiella 

lösningar men som dessutom har mer än hundra anställda. Behovet av att få 

tillräckligt med data och deltagare gjorde att det andra kriteriet ändrades till minst 

femtio anställda då det endast finns ca 35 företag i Stockholmsområdet som uppfyller 

det första kriteriet och deltagarantalet efter första förfrågan förblev låg (endast 4 
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svarade ja till att delta). Trots detta förblev deltagarantalet för låg efter andra 

förfrågan vilket resulterade i att kriterierna om vilken typ av företag fick ändras och 

IT-företag inkluderades. Ingen hänsyn har tagits till kön även om 15 av informanterna 

är kvinnor och 3 är män. Informanterna arbetar med bland annat personalrekrytering, 

framtagning och utveckling av företagspolicyn samt löneutveckling.  

 

Sammanlagt blev 65 företag, med minst femtio medarbetare inom finans- och IT-

sektorn tillfrågade att delta. Det resulterade i 16 företag, 18 intervjuer då två av 

företagen hade två representanter vardera och 6 policydokument. Nedan följer en 

förteckning över de deltagande företagen och intervjuade1. 

 

Företagen som urvalet består av är de största i Sverige och många dessutom stora 

även internationellt sett har förutsättningen för att få till intervjuerna i förhållande till 

ämnet diskriminering varit att de ska förbli anonyma. Av den anledningen har jag valt 

att ge var och en av företagen en egen kod och som i resultatdelen kommer att 

betecknas som FF för finansföretag och IF för IT-företag.  

 

Koden för företagen ser ut som följer: Ett B som står för bank och ett I som står för 

IT-företag. Sedan följer en siffra från 1 till 8 där varje siffra står för ett specifikt 

företag inom respektive område följt av en bokstav som är kopplat till företagets 

namn. Koden för intervjudelatagarna följer en liknande princip. Varje deltagare 

kommer att kodas genom följande: ett B som står för bank och ett I som står för IT-

företag. Detta följs av en siffra från 1 till 8 som är kopplat till vilken bank eller IT-

företag de tillhör följt av ett R som står för respondent och en siffra som i de flesta fall 

utom två står för respektive respondent från respektive företag. I två fall kommer det 

att finnas två respondenter som då fått siffran 1 och 2 på slutet. För en mer detaljerad 

läsning om etiska överväganden kopplat till bland annat kravet på att tillförsäkra 

anonymitet se kommande avsnitt 6.2.1. 

                                                
1 En enkätundersökning genomfördes men då både det interna och externa bortfallet blev för 
hög har den informationen fallit bort. 
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Finans-företag: 

Företag 1: B1AH; Respondent: B1R1 
Företag 2: B2DL; Respondent: B2R1 
Företag 3: B3F; Respondent: B3R1 
Företag 4: B4I; Respondent: B4R1 
Företag 5: B5M; Respondent: B5R1 
Företag 6: B6N; Respondent: B6R1 och B6R2 
Företag 7: B7R; Respondent: B7R1 
Företag 8: B8N; Respondent: B8R1  
 

IT-företag: 

Företag 1: I1T; Respondent: I1R1 
Företag 2: I2E; Respondent: I2R1 
Företag 3: I3H; Respondent: I3R1 och I3R2 
Företag 4: I4I; Respondent: I4R1 
Företag 5: I5P; Respondent: I5R1 
Företag 6: I6C; Respondent: I6R1 
Företag 7: I7S; Respondent: I7R1 
Företag 8: I8U; Respondent: I8R1 

6.2.1 Etiska överväganden 

Då studien bland annat vill undersöka hur företag arbetar mot diskriminering och i 

synnerhet etnisk diskriminering, infann sig en del frågor hos mig. En första tanke var 

hur villiga de tillfrågade företagen/respondenterna skulle vara att delta i 

undersökningen i det allra första kontakttillfället via telefon där jag presenterade mig 

själv och min studie (om diskriminering). Skulle de dra sig för att delta då jag kanske 

skulle uppfattas som icke-svensk samtidigt som jag ville samtala om etnisk 

diskriminering. Hur skulle den aspekten påverka intervjusituationen. En annan tanke 

var hur öppen jag skulle vara med att presentera mina teorier som direkt handlar om 

etnisk diskriminering. Skulle det påverka välviljan och förtroendet för de 

företag/respondenter som kunde tänkas delta. En helt annan uppsättning av tankar 

som kretsar kring deltagarna och företagen såg jag som desto viktigare att tänka på 

och fundera kring. Framförallt och ännu en gång kopplat till de teman som studien 

behandlar, insåg jag att det kunde uppstå etiska konflikter kring studiens syfte 

(forskningskravet) och individerna/företagen som skulle komma att delta 

(individskyddskravet) (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Svaret på de första frågorna om min roll som intervjuare och ansvarig för 

undersökningen med utländsk bakgrund, fick bli något som jag fick ta med inför varje 
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telefonsamtal och intervju. I intervjusituationerna har det varit oerhört viktigt att vara 

lyhörd och reflektiv, att ha välformulerade men öppna frågor och framförallt att ha en 

stor grad av respekt och ödmjukhet inför mina respondenter och för den information 

som skulle komma fram genom samtalen. Inför detta har jag ”tömt” mig själv på det 

jag tror varit min förförståelse och kanske till och med fördomar. På detta sätt kunde 

jag koncentrera mig på respondenternas svar och inte lägga någon vikt vid hur och om 

min närvaro kunde påverka mina respondenters svar.  

 

Det har redan från början varit en tanke hos mig att deltagarnas identitet ska förbli 

okänt. För det första på grund av att syftet med studien inte berör individuella åsikter 

och således för det andra har jag insett att det behövs som premiss från deltagarnas 

sida för att delta, sålunda är deltagarnas rätt till privat integritet en icke-fråga. Men 

hur skulle jag presentera respondenterna som representanter för de största företagen i 

Sverige inom finans- och IT utan att röja deras identitet. Samtliga deltagare är HR 

chefer och kan självklart bli igenkända om jag tillkännagav företagens namn. Vilka 

konsekvenser skulle detta ha för dessa människor. Om jag inte tillkännagav företagen 

skulle min undersökning och dess resultat ses som trovärdig. 

 

Den första kontakten skedde via telefonsamtal där jag presenterade mig själv, 

undersökningen och de tre teman som intervjun skulle behandla, det vill säga, 

mångfald, rekrytering och diskriminering. I det skedet uteslöt jag den etniska 

dimensionen av diskriminering som sedan presenterades mer i detalj via mail och 

genom den formella förfrågan som skickades till de som skulle delta. I mailet 

tillförsäkrades anonymitet, gavs en detaljerad information om studien, bland annat att 

resultat inte skulle presenteras utifrån ett individperspektiv och att deltagarna när som 

helst under intervjun hade möjligheten att avbryta intervjun. Min förhoppning med 

detta förfarande var att uppfylla kraven på konfidentialitet, informationsprincipen och 

informerad samtycke (Vetenskapsrådet 1990):  

 

Efter att ha vägt för- och nackdelar mellan att presentera företagen med risk för att 

mina respondenter skulle kännas igen (Individskyddskravet), och att jag genom att 

inte presentera företagen skulle försvaga trovärdigheten i undersökningen 

(forskningskravet), valde jag att namnge varje företag och deltagare på ett sätt som 

gör att ingen kan dra direkta slutsatser om vilka företag det är och ännu viktigare vilka 
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respondenterna är. Därutöver har jag inledningsvis även varit tydlig med att all 

information som kunde komma fram genom samtalen endast skulle användas för 

besvarandet av undersökningens syfte och frågeställning (nyttjandeprincipen). 

6.3 Data 

6.3.1 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuerna är den huvudsakliga datakällan då meningen är att försöka fånga 

en djupare förståelse och få kunskap om respondenternas tolkningar och idéer av den 

diskurs de är en del (Svensson & Starrin 1996). Sammanlagt intervjuades 18 personer 

då två av företagen kunde avvara två personer var vid intervjuerna. Intervjuerna 

spelades in och varade mellan 35 till 80 minuter. Intervjuerna genomfördes på 

respektive företags huvudkontor.  

 

Intervjuerna bygger på en semi-strukturerad intervjuguide och täcker tre huvudteman 

1) mångfaldsarbete 2) rekryteringspolicy och rekryteringsprocesser samt 3) 

antidiskrimineringsarbete. Dessa tre teman presenterades för intervjupersonerna i 

början av samtalen. Intervjuguiden har varit ett verktyg för att genom dessa tre teman 

bevara fokus på ämnet och kunna ställa uppföljningsfrågor, snarare än en guide i 

bemärkelsen att ställa exakt lika formulerade frågor i samma ordningsföljd (Esaiasson 

et al. 2007; Häger 2001). Förhoppningen var att få en så naturligt flytande 

samtalssituation som möjligt där respondenterna står i fokus och får känna att de 

själva är med och påverkar situationen för att så långt som möjligt komma bort från 

en förhörskänsla (Svensson & Starrin 1996; Esaiasson et al. 2007). 

 

Intervjuguiden bestod av 21 frågor med diskrimineringsfrågorna på slutet. Innan 

intervjuerna påbörjades talade jag om vilka tre områden som skulle tas upp. Redan 

där fick respondenterna en tydlig information om vad som skulle komma med även 

om de genom förfrågan om deltagande fick en presentation av studien och vilka 

teman som skulle behandlas. Att ta de känsligare frågorna på slutet valdes medvetet 

för att hinna bygga upp en öppenhet och förtroende mellan mig och respondenterna 

(Esaiasson et al. 2007). När dessa frågor väl kom upp kunde deltagarna känna sig 

bekväma, tog sig tid att fundera och kunde svara med eftertänksamhet. Enlig 

Bourdieu är samtalsintervjuer en social konstruerad situation. För att kunna dra nytta 

av denna situation är det viktigt att förhålla sig reflexiv till det som händer så att vi 
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kan se våra egna antaganden eller förförståelse och hur det påverkar samtalet men 

också resultatet i form av det studien kommer att stå för (Bourdieu 1999).  

 

Samtalsintervjuer är en bra teknik för att få ny kunskap om människors erfarenheter 

av ett visst fenomen (Widerberg 2002). Det är också en känslig och icke naturlig 

situation i den bemärkelsen att det inte är en vänskaplig kommunikation vilket kan 

förvärras av samtalsämnets innehåll. Intervjuaren måste därför vara väldigt lyhörd och 

uppmärksam för att dels hålla den röda tråden så att samtalet faktiskt handlar om det 

som ska undersökas men också för att kunna följa upp viktiga svar (Esaiasson et al. 

2007). Uppmärksamhet måste också ges till det som genom tystnad och andra 

kroppspråkliga händelser kan ge information.  

6.3.2 Policydokument 

Sammanlagt har undersökningen fått ta del av 2 mångfaldsplaner, 2 

jämställdhetsplaner, 1 arbetsmiljöpolicy, och ett dokument som i sin tur är indelad i 1 

jämställdhetsplan, samt instruktioner för hur företaget ska arbeta mot kränkande 

särbehandling och rekrytering. Dokumenten har i de flesta fallen tagits fram av de 

HR-ansvariga som också är de som intervjuats, i samarbete med ledningsgruppen på 

företagen samt fackliga representanter inom företaget. Endast 6 av företagen hade 

etablerat en sådan typ av skrift emedan resterande företag hade det som något oskrivet 

och som en del av företagsstrukturen. Minst två av företagen medgav att de inte tagit 

fram varken mångfalds- eller jämställdhetsplaner men att det är satt som mål att få 

fram sådana. 

 

Texterna ska i huvudsak användas som ett komplement till samtalsintervjuerna då 

dessa i likhet med intervjuerna är en del av den kontext som ska undersökas 

(Bergström & Boréus 2005). Valet att ha med dokumenten i undersökningen är 

metodologiskt ett sätt att analysera det skrivna med stark fokus på att inkludera 

språkets kontext och det som lyfts fram som viktigt (Bergström & Boréus 2005) och 

som får prioritet vad gäller mångfald, rekrytering och diskrimineringsrelaterat arbete 

hos företagen. Tanken är att fånga själva problemframställningen och lösningen på 

problemet såsom det manifesteras i texterna kopplat till sitt diskursiva sammanhang 

(Boréus 2011). 

 



	   35 

Textanalys kan ge information om hur tankar sätts i handling (Bergström & Boréus 

2005). Tanke och handling kan sedan jämföras med vad respondenterna berättar. 

Textanalys är relevant som komplement då de förmedlar information från i det här 

fallet företag till sin omgivning där omgivningen sedan reagerar och (re)producerar 

diskursen. Dessa texter får konsekvenser för vad andra människor kan komma att 

tänka eller göra av den informationen. Texterna kan därför ge information för att 

besvara både det övergripande syftet och frågeställningen tillsammans med 

intervjuerna. 

 

Som nämndes i tidigare avsnitt är texter meningsbärare och därmed ett bra sätt att 

studera maktrelationer. Ett sätt är genom att se vilka frågor som får ta plats i texterna 

och vilka grupper det inbegriper. På samma sätt kan man också studera frånvaron av 

beslut och därmed de frågor som kopplats bort. Handlar det om mångfald kan man 

studera hur mångfald definieras och vad det inkluderar. Handlar det om rekrytering 

kan man studera vilka explicita förväntningar och instruktioner det finns som verktyg 

men kanske desto viktigare, frånvaron av instruktioner vilka kan påverka en grupp 

mer än någon annan och på det sättet manifestera vilka beslut som är tagna och vilka 

det gynnar. Det innebär att analysen kommer att ta fasta på både vad som uttryckligen 

är skrivet i texterna och det som genom sin frånvaro kan ha betydelse för att besvara 

min frågeställning (Esaiasson et al. 2007). 

 

Vidare används dokumenten som ett komplement till samtalsintervjuerna då det finns 

en kritik kopplat till att det som står inte säger mycket om det som görs i praktiken 

(Esaiasson et al. 2007). Ett jämställdhetsdokument kan manifestera en normativ vilja 

hos företagen att arbeta för lika löner, emedan hur det upplevs, praktiker och idéer 

kring jämställdhet till exempel hos de intervjuade kan ge en annan bild av hur det görs 

och varför. Makt är därmed en central komponent i studien om texter då det är en 

aspekt som är i ständig förändring, inte minst genom att människor kommunicerar. 

Textanalys förutsätter en förståelse av att det är individer som producerat texterna och 

att det har skapats för en mottagare vilka i det flesta fall också är människor. 

Bergström och Boreus menar att texter är relevanta som material för 

samhällsvetenskaperna då dessa reflekterar ”både medvetna och omedvetna 

föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser (Bergström & 

Boréus 2005). Texter kan användas för att få information om relationer mellan 



	   36 

individer utanför texternas sammanhang. Med andra ord kan texter ses som en 

manifestation av den kontext de tillhör. För undersökningens syfte och 

frågeställningen kommer textanalysen att fokusera på det som Bergström och Boreus 

kallar ”styrande förställningar” (Bergström & Boréus 2005). Betingat av min 

avgränsning (privat sektor respektive finans- och IT-företag) och frågeställningen har 

jag valt att fokusera analysen där avsändarna (företagen) och deras aktörsroll som 

idébärare ska stå i centrum (Esaiasson et al. 2007). 

 

Ur ett metodologiskt perspektiv är textanalyser och i synnerhet diskursanalys relevant 

för det belyser aspekter av samhället som annars tas för givna. Det relevanta finns i att 

visa att det finns dolda strukturer som styr människors handlande (Esaiasson, et al. 

2007).  

6. 4 Analys 

I analysen som också är en del av metodstrategin kan det ibland finnas en färdig 

teoretisk ram som vägleder från början, eller olika teoribaserade begrepp som kan 

användas som verktyg för att sålla bland empirin. Ibland kan metoden även innebära 

att teori och empiri interagerar och då får det ena mer utrymme än det andra under 

olika tillfällen av processen. Datainsamling har dock gjorts utifrån de teoretiska 

antaganden som finns. Det innebär att undersökningen är bregreppsorienterad och 

kommer att använda sig av dessa begrepp för att, så som Stinchcombe uttrycker det, 

använda data för att stärka en teori (Stinchcombe 2005). Med hjälp av 

teoritriangulering är förhoppningen att få en stark observationsstyrka i förhållande till 

empirin så att den teoretiska ramen stärks och vice versa (Guion, Diehl & Mc Donald 

2002).  

6.4.1 Intervjuerna och policydokumenten: Diskursanalys 

Intervjuerna och policydokumenten har analyserats genom det som kallas kritisk 

diskursanalys och syftar till att ge en bild av den diskurs som frågeställningen söker 

belysa. I en kritiskt granskande diskursanalys som i likhet med övriga textanalyser, 

står språket i centrum som ett verktyg för att förstå verkligheten (Esaiasson et al. 

2007). Fördelarna är att språket och språkets sociala kontext och hur dessa interagerar 

står i centrum (Boréus 2011).  
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Analysen påbörjades genom: 

Noggrann och återkommande läsning av de transkriberade intervjuerna och 

policydokumenten. Det som uteslutits från transkriberingarna är upprepningar och 

exempelvis ljud som används när en person försöker sätta sina tankar i ord (eeh hm 

osv) när ett ord betonats har jag kursiverat och inom parentes skrivit att det handlar 

om betoning på ordet i fråga. Det går att anta att personen velat markera något i och 

med att denna väljer att betona just det ordet framför andra. Genom att markera detta i 

texten kan jag sedan gå tillbaka till ljudfilen och lyssna om det skulle behövas. Många 

gånger är sådana uttryck viktiga för att hitta det som av respondenten sägs omedvetet 

och som inte är uppenbart i en text. Sådana uttryck och omedvetna värderingar går 

oftast förlorade genom transkribering och är då viktiga att markera för att kunna gå 

tillbaka till direktkällan, det vill säga ljudinspelningen. 

 

En tolkningsram (analysfrågor) har använts som bygger på frågeställningen 

(Esaiasson et al. 2007). Tolkningsramen har enligt vad litteraturen kallar ett öppet 

förhållningsätt gentemot texten, då frågorna inte besvaras genom en sammanfattning 

av texten utan snarare genom att både se det som är uttalat och det som ligger dolt i 

texten (Esaiasson et al. 2007). Det finns dock en risk för att med ett öppet 

förhållningsätt tappa fokus på frågeställningen till skillnad från ett förhandsdefinierad 

angreppsätt där det redan i förväg tänkts ut vilka svar som frågorna ska ha (ibid.). Ett 

sätt att avhjälpa denna problematik har varit att det redan i transkriberings- och 

läsnings processen genererades analystrådar kopplade till frågeställningen.  

 

Analystrådarna har sedan använts som ett komplement till de preciserade frågorna 

som tolkningsramen består av och genom att återigen läsa intervjuerna men då med 

den färdiga tolkningsramen (och analystrådarna) som tillsammans kunde bringa 

analysteman. Dessa teman kunde sedan vid ytterligare läsning guida analysen och 

skrivarbetet där citat kunde hittas för att stärka de teman som hittats. 

 

Läsningen föregicks av att först dela in respektive företagsområde, det vill säga 

banker för sig och IT-företag för sig. Arbetet har sedan fortskridit genom att läsa och 

jämföra svaren inom varje grupp och svar (banker respektive IT-företag) på detta sätt 

har vissa mönster och liknelser men även olikheter framförallt vad gäller mellan 

områdena, kunnat skapa analystrådar. Analystrådarna har sedan skapat teman som 
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exemplifierats med citat. Analystrådarna bygger därmed på upprepningar och 

liknelser i textens innehåll som helhet, men också på olikheter, det vill säga 

oregelbundenheter både i respektive grupp men även mellan grupperna som sedan 

kunde vara till grund för att besvara frågeställningen. Citaten har kodats med ett namn 

och styrkts under med samma färg som det analystema de går under som i sin tur är 

ordnad under en viss analystråd. Tillvägagångssättet gör analysen empirinära där 

analysteman som vaskats fram ofta filtreras med hjälp av teorin, tolkningsramen och 

texten (Widerberg 2002; Walby, Armstrong & Strid 2012).  

 

Diskursanalys kritiseras för att sakna kontakt med subjektet då dess främsta 

analysobjekt är texter och bilder. Då diskursen som analyseras och som ska granskas 

består av strukturer, och dessutom är texter skrivna av en avsändare (subjekt) med en 

iför väg uttänkt (oftast människor som) mottagare går det att säga att den kritiken har 

sökts bearbetas. Bergström och Boréus (2005) problematiserar relationen mellan 

diskursanalysen och dess beroende av andra tekniker för datainsamling och att den 

även om det inte är unikt för diskursanalysen måste överföra all data till text. Detta 

har i något mån kunnat avhjälpas då samma person som intervjuat även har 

transkriberat och analyserat texten. I den bemärkelsen har denna undersökning inte 

använt sig av andrahandskällor som denna kritik möjligtvis kan antyda, särskilt när 

det gäller intervjutexterna. Däremot finns en poäng i den kritiken kopplat till 

policydokumenten, främst vad gäller att analysen endast kan uttala sig om det som 

står skrivet och inte om det som görs i praktiken men genom att sammanföra 

resultaten är förhoppningen just att den ena data kompletterar den andra. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet gjorts genom att ställa problemställningen mot 

textens innehåll för att sedan se om texten kan ge svar på frågeställningen. 

Metodologiskt har det varit ett sätt att granska textens betydelse, både 

transkriberingarna och policydokumenten, i den sociala konstruktionen av det 

fenomen som har undersökts, för att utforska maktrelationer vilka sedan kan granskas 

med hjälp av den teoretiska ramen.  

6.5 Datakvalitet 

Ämnet för undersökningen är diskriminering på arbetsmarknaden. Det är ett begrepp 

med hög abstraktionsnivå och är svårt att operationalisera. Det finns därför en 
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medvetenhet kring att det inte är helt oproblematiskt att påstå att jag har undersökt det 

jag säger att jag har undersökt. Däremot har denna problematik så långt som det varit 

möjligt försökt undvikas genom användning av tidigare etablerade teorier kring 

diskriminering som grund för operationaliseringen av begreppet, samtidigt som 

empirin bearbetats och dokumenterats så systematiskt möjligt. Syftet är att belysa 

privata företags praktiker och attityder vad gäller rekrytering av etniska minoriteter, i 

ljuset av diskrimineringsteorier har det operationaliserats genom att 1) granska 

företagens processer, prioriteringar och policyn av rekrytering, mångfald- och 

antidiskrimineringsarbete, och 2) utforska relevansen av hur och om 

diskrimineringsteorier kan förklara etnisk mångfalds- och 

antidiskrimineringsrelaterade aktiviteter och processer. Genom att tillfråga HR-chefer 

för varje företag vilka ansvarar för att bland annat ta fram underlag för processer som 

rekrytering, mångfald och antidiskriminering har denna undersökning eftersträvat att 

resultat efter att ha analyserats i ljuset av diskrimineringsteorierna ska ha en hög 

trovärdighet. Då empirin består av intervjuer bygger analysen på det som sagts där det 

som valts att inte sägas också har betydelse då informanterna kan ha uttryckt sig för 

att passa det de tror att jag ville höra. En aspekt kopplat till det som inte sagts eller 

inte sagts explicit, är det faktum att jag själv som intervjuare har ”utländsk” utseende 

och riskerna med att samtala om dessa ämnen med mig kan ha bidragit till att mycket 

blev outsagt. Med det inte sagt att respondenterna inte varit uppriktiga i sina svar, 

men svaren hade kanske varit annorlunda om jag haft ”svenskt” utseende och är en 

aspekt som inte går att komma ifrån. Det innebär att en intervjuare med ”svenskt” 

utseende kan få en annan typ av svar med andra resultat som följd. 

7. Resultat och analys 

Avsnittet börjar med en generell definition av mångfald utifrån respondenternas svar. 

Rent diskursivt är det viktigt att se hur denna diskursiva och normativa definition 

manifesteras för att sedan ställa det mot hur mångfalden upplevs som social praktik 

och vad som driver denna praktik mot ett främjande av mångfald. Med utgångspunkt i 

detta följer sedan analysen, processer och prioriteringar som görs inom företagen 

kopplade till lagstiftningen rent deskriptivt för att fånga upp hur de knyts till praktiker 

och hur praktikerna i sin tur påverkar rekryteringsprocesser och 

antidiskrimineringsarbete. 
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7.1 Mångfaldsarbetet inom företagen 

Ett av tre teman som behandlades i intervjuerna är mångfald och hur man ser och 

upplever mångfald inom företagen. Varje intervju började med en öppen fråga om hur 

företagen definierar mångfald. Definitionerna har även kompletterats med de 

definitioner som framgår av de mångfaldsplaner i de fall de varit tillgängliga. 

 

Finansföretagen (fortsättningsvis kallade FF) är det viktigt att se individer och inte 

grupper av människor. Olikheter berikar och olika kulturella skillnader, personligheter 

och etniska bakgrunder ska reflektera kundgruppen även internt. En paradoxal bild 

som kommit fram under samtalen när samma fråga ställdes, är att mångfald i 

praktiken har att göra med och behandlar etnicitet. En respondent uttrycker att ”när 

man tänker på mångfald så tror jag inte att man tänker på att jämställdhet ingår i 

mångfaldsbegreppet och inte heller religionsfrihet och sexuell läggning och 

handikapp, det tror jag inte man först och främst tänker på, utan jag tror att det är 

etnisk bakgrund generellt sett för de flesta människor” (B6R1). 

 

Mångfald inom de tillfrågade IT-företagen (fortsättningsvis kallade IF) upplevs som 

en outtalad självklarhet. Det är att ha medarbetare som består av olika kategorier: 

kulturer, ålder, social bakgrund och kön. Att vara öppen för olika intryck allt från 

etnicitet till handikapp. Det anses vara nödvändigt inom branschen för en fortsatt 

utveckling. Mångfald är också möjligheten att ha mångfald så att alla kan känna sig 

välkomna. Trots denna breda definition framkommer även här en avvikelse till den 

uttalade inkluderande definitionen, som en respondent belyser: ”det första man tänker 

på är etnicitet, att man har personer från olika länder men det är ju också egentligen 

alla slags olika typer av människor egentligen” (I5R1). 

 

Företagens definition av mångfald som redovisats för ovan är bred och öppen där alla 

kategorier får sin plats. Den är inkluderande och medveten och definieras relativt lika 

för båda branscherna men som också visar sig snabbt bli tvetydig då det kopplas till 

etnicitet och nationstillhörighet. En respondent får frågan om hur relevant det är för 

företaget med mångfald och går snabbt in på etnicitet: ”min bild är att de bästa av 

våra medarbetare (..) är av annan etnisk bakgrund än de som varit svenskar i flera 

generationer så där har vi absolut ett direkt konkret utbyte av att man kommer någon 
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annanstans ifrån” (B1R1). En annan respondent får frågan hur mångfald upplevs i 

företaget och svarar: 

Det är lite olika på olika avdelningar skulle jag vilja säga vi har ett jättebra 
exempel på mångfald på (..) avdelningen som vi har här, som har en 
centraliserad nordisk ekonomifunktion, vi har 17 eller 18 personer och jag tror 
att det är 14 etniska bakgrunder då, det väldigt många olika kulturer och väldigt 
många erfarenheter och det är koncentrerat till den avdelningen annars så, vi har 
ju andra områden också med olika etniska bakgrund men också kön, åldrar och 
sådär, men (..) avdelningen skulle jag vilja lyfta fram som ett exempel där vi 
verkligen har en väldigt diversifierad bakgrund. (B2R1) 

En annan respondent svarar att mångfalden är stor då det finns 65 olika nationaliteter 

inom företaget: ”vi har medarbetare som kommer från, är födda i 65 olika länder så 

att där har vi en enorm spridning (..) och det är någonting vi tycker är värdefullt 

eftersom vi jobbar med turister, det är en av våra stora målgrupper och det innebär 

att vi har språken med oss då” (B3R2). Ytterligare förtydligas kopplingen som görs 

mellan mångfald och etnicitet när en respondent svarar att mångfalden är ”väldigt 

god, idag har vi 16 olika nationaliteter, för oss innebär det när vi rekryterar att det 

viktigaste är att vi får in kompetensen i bolaget snarare än var man kommer ifrån” 

(B5R1). En annan respondent resonerar att mångfald är ”möjligheten att vara 

representerade oavsett bakgrund” min uppföljningsfråga blir, representerade på 

vilket sätt? ”om man tänker sig i arbetslivet så naturligtvis baserat på kompetens och 

arbetslivserfarenhet, att man har grundkraven med sig, om jag ska rekrytera så ska 

allt annat vara lika det ska inte spela någon roll om man kommer från ett annat land” 

(B7R1). 

 

Mångfald inom IF ses som ett icke-problem. Det är kopplat till vilken typ av historik 

som ligger bakom skapandet av företagen. En respondent menar att ”hade vi varit i 

livsmedelsindustrin och haft många livsmedelsaffärer då tror jag att det hade varit 

mer svenskt, att alla haft samma bakgrund (..) hos oss och egentligen alla teknikbolag 

har brist på kompetens öppnat upp för alternativ och tvingats titta på alternativ sen 

flera år tillbaka vilket gör att det är ingen issue” (I1R1). Citatet belyser förklaringen 

till varför det inte finns ett aktivt arbete kring mångfald inom IF, särskilt i samband 

med rekryteringar då brist på kompetens tvingat branschen till alternativa synsätt och 

metoder. En respondent förklarar att mångfald handlar om att: 
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försöka se till att vi har en mångfald av bakgrund i vad folk kommer till jobbet 
kring, så att vi inte får en alltför stor slagkraft åt ett håll utan vi har en så bra 
bredd som vi behöver för att klara av det vi ska göra, etnicitet och den 
dimensionen har inte vi jobbat aktivt med, inte vad gäller rekrytering, nu har vi 
mycket folk som har icke-nordisk bakgrund och det har att göra med att det är 
mycket folk som läser ingenjörsprogrammet som har icke-svensk etnisk 
bakgrund. Så att det finns ett stort utbud av folk som har icke svensk bakgrund 
på arbetsmarknaden för oss då. (I1R1) 

Språket lyfts också fram som ett icke-problem: ”så utifrån det perspektivet är det 

ganska enkelt att komma in hos oss oavsett vilken bakgrund man har och 

kommunikationen sker på engelska” (I1R1). Här syftar respondenten till rekrytering 

av individer som skulle berika mångfalden om det behövdes. Det förklaras med att IT 

som bransch består av många medarbetare med icke svensk bakgrund och att 

kommunikationen sker på engelska. Samtidigt tillägger respondenten att: ”hos oss har 

vi flera kunder som kräver att vi ska kommunicera på svenska och då faller de som 

inte kan prata svenska så bra bort, vissa kunder kräver också att man ska ha svenskt 

pass, försvarsindustrin och då finns en begränsning den vägen också” (I1R1). Inom 

IF ligger förklaringen för att inte arbeta med mångfald i att det är lätt att komma in i 

branschen då företagen behövt anpassa sin struktur och verksamhet efter behovet av 

arbetskraft och den medarbetarbas som finns på arbetsmarknaden.  

 

Upplevelsen av graden av mångfald inom FF är både hög och låg beroende på var 

(den etniska) mångfalden finns inom företagen. Den upplevs hög i termer om 

nationalitet, språkkunskap och behov av språk relaterat till verksamhetens lokala 

kontor på ”invandrartäta” orter, i kontakt med turister, samt det fruktbara i olika 

kulturella bakgrunder för idéutbyte kopplat till att spegla den (mångetniska) 

kundkretsen. Inom FF är etnicitet, den kategorin som i högre grad och oftare kopplas 

till mångfald till skillnad från IF. Den starka kopplingen till etnicitet och ambivalens 

kring graden av (etnisk) mångfald inom FF kan härledas till den splittrade 

upplevelsen av att inte riktigt arbeta med mångfaldsfrågor, att det inte är ett prioriterat 

område. Det kan också kopplas till upplevelsen av att sökande med icke-svensk 

bakgrund inte söker sig till branschen för att det ses som traditionellt. På frågan hur 

mångfald upplevs inom företaget svarar en respondent att den är:  

ganska dålig, väldigt dålig skulle jag vilja säga, bank och finansbranschen är en 
konservativ bransch, fast det har vi sagt väldigt länge nu, det kanske inte är så 
riktigt men mångfalden är dålig för vi märker när vi rekryterar och det har vi 
gjort väldigt intensivt de senaste 7 åren (..) att vi har jättesvårt att få in icke-
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svenskar, vi har väldigt dåligt urval bland kandidaterna som söker till oss och det 
har vi pratat om litegrann med de fackliga vad det kan bero på? Och det ska jag 
vara ärlig och säga att vi inte gjort något djupare arbete kring det annat än att 
konstatera att vi har dåligt urval. (B7R1) 

Citatet ovan och särskilt den sista meningen illustrerar också den tidigare nämnda 

upplevelsen av att inte arbeta med mångfald, främst för att det generellt inom FF inte 

ses som ett problem men också för att det inte prioriteras i samma utsträckning som 

jämställdhetsarbete. Detta är ett genomgående mönster för både FF och IF där 

jämställdhetsarbete går före mångfaldsarbete. Det kan också förklara att denna 

undersökning endast fick ta del av 3 jämställdhetsplaner och 2 mångfaldsplaner från 

totalt 16 av de största finans-och IT-företagen i Sverige. 

 

Diskursivt ses mångfald inom FF som ett tillstånd där många kategorier ingår. Allt 

från ålder, kön, livserfarenheter, kulturell bakgrund, handikapp, sexuell läggning till 

etnicitet. Men det handlar också om en subtil tanke om rätten att kunna få ha 

mångfald, där mångfald ger bättre förutsättningar till problemlösning och skapar en 

grund för innovation och nya infallsvinklar för produktutveckling. Likafullt går 

diskussionen inom båda branscherna snabbt in på etnicitet där frågor kring hur 

mångfald upplevs i företagen besvaras med att beskriva mångfalden i termer om 

etnicitet, nationaliteter, arbete med Corporate Social Responsability och behov av 

kompetens i form av språk i invandrartäta områden. Mångfalden upplevs högre i de 

avdelningar som har högre andel personer med utländsk bakgrund. Det motsatta gäller 

för företagsstyrelserna då de flesta styrelserna består av män med svenskt ursprung. 

 

Jämställdhetsarbete erkänns som mycket tydligare särskilt vid högre positioner, men 

det är inte uttalat en del av mångfalden utan då handlar det om just jämställdhet. Inom 

IF är de största utmaningarna att rekrytera inom ålder och kön då kompetensbristen 

gör att rekrytering sker utifrån den kompetens som finns tillgänglig på 

arbetsmarknaden. Etnisk (icke europeisk) mångfald upplevs därför vara hög inom IF 

då många sökanden är från utomeuropeiska länder. En respondent beskriver det som 

att ”det inte finns tillräckligt med européer som har den här kompetensen som vi 

behöver, så vi måste gå utanför”(I1R1). 
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Vad gäller språkkunskaper skiljer sig de två områdena åt. Emedan det är viktigt att 

kunna tala svenska inom FF har IF:s behov av kompetens och arbetskraft bidragit till 

att företagen sett sig tvungna att söka arbetskraften direkt utanför Sverige och därmed 

skapat en företagskultur där engelskan fått bli det formella språket. Trots det som 

redovisats ovan, kan bristande svenskkunskaper vara ett hinder inom IF i vissa 

sammanhang. Vad gäller språket är de produkter som IT producerar ofta skrivna på 

samma ”IT-språk” till exempel programmeringsspråk och innebär att andra faktorer 

som kulturella ”skillnader” spelar en mindre roll i sammanhanget. Det illustreras 

genom exemplet ”din mamma jobbar inte här”-lappen som kan förekomma på 

svenska arbetsplatser, där det går att förstå innebörden rent språkligt men ”budskapet 

är väldigt subtilt så sådana saker tvättar man ju bort i företagsmiljön” (I1R1) då det 

formella språket är engelska eftersom många anställda kommer från andra länder. 

Citatet ovan är ett exempel från en av respondenterna på hur man arbetar med 

mångfald genom att sudda ut (kulturella) svenska språkliga hinder. Utbildningar som 

leder till arbete inom IT är i sig från början internationella med det engelska språket 

som bas. Därmed är det inte svårt för företag att validera den typen av utbildning 

heller. Det visar sig också, åtminstone när det gäller IT-branschen, att goda kunskaper 

i svenska inte är nödvändiga för att bli anställd, till skillnad mot vad som framkommit 

i tidigare undersökningar. Detsamma gäller valideringsaspekten då tidigare forskning 

och utredningar visat att svenska arbetsgivare oftare föredrar svenska utbildningar och 

att validering är ett problem (Rooth & Åslund 2006; SOU 2010:88). Inom FF finns 

samma inställning kring validering som ett icke-problem, istället kopplas hinder 

direkt till språket. 

 

Att IF upplever att de har en stor grad av mångfald och att mångfald är en del av 

företagsstrukturen kan förklaras utifrån faktorer som att språket inte är ett problem till 

skillnad från FF där det är en förutsättning för att kommunicera med kunder i lokala 

kontor. Inom FF implicerar detta att medarbetare med utländskt ursprung i högre grad 

än andra anställs för tjänster kopplade till ”kassalinjen”. Inom IF är validering av 

utländska utbildningar inte ett lika stort hinder för att passa svenska kontexten, dock 

kan utländsk ursprung ha betydelse vid ”kundanpassade situationer” där både språk 

och nationellt ursprung kan vara krav för att få arbeta med vissa projekt. Mångfalden 

inom IF kan ses som ett resultat av bristen på tekniskt kompetent arbetskraft. Det har 

tvingat företag att se sig om utanför ramarna för den svenska kulturella, språkliga och 
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etniska kontexten som sedan bidragit till alternativa företagsmiljöer snarare än ett 

exempel på att företagen arbetar med etnisk inkludering eller mångfald såsom 

mångfald definieras av företagen.  

 

Att definitionen av mångfald i sig är väldigt inkluderande kan tyda på en önskan om 

att vilja resonera kring mångfald som inkluderande och innehållande olika typer av 

kategorier. Det kan likväl vara en logisk följd av att HR-chefer i sin yrkesutövning 

känner till vad mångfald ska inkludera och förklarar den likartade definitionen av 

termen bland båda branscherna. Det intressanta är det motsägelsefulla i att definiera 

mångfald som högt inkluderande och innehållande olika typer av kategorier, samtidigt 

som det i praktiken och som redogjorts för ovan främst kopplas till kategorin etnicitet. 

Vad betyder den explicita ambiguiteten mellan å ena sidan vad mångfald bör vara, å 

andra sidan att mångfald i praktiken kopplas till etnicitet.  

 

Goffman (2011) menar att människor behandlar andra och därmed sig själva utifrån 

olika föreställningar om kategorier och särskiljningar som skapar sociala identiteter. 

Etnicitet som starkt kopplat till mångfald kan i det här fallet ses som den faktiska 

sociala identiteten av en grupp människor som i förhållande till normen och utifrån 

föreställningar ute i samhället avviker från de individer som mångfalden inte 

implicerar, det vill säga normen som då istället manifesteras genom att starkt 

kontrastera mångfaldsarbete mot jämställdhetsarbete i termer om jämställdhet mellan 

normens kön. Link och Phelan (2001) menar att dessa särskiljningar och 

kategoriseringar är möjliga när faktorer utöver kategorisering och särskiljning som 

stereotypifiering och statusförlust samverkar i en maktsituation. En sådan 

maktsituation gör det möjligt för dessa processer att utvecklas och genomföras. Detta 

är möjligt och betingat av tillgången till social, kulturell, ekonomisk och politisk 

makt. Kopplat till lagstiftningen och framförallt vad det inte säger om 

mångfaldsarbete och vad det explicit säger om jämställdhet ger det utrymme för att 

företagsledningar förblir omedvetna om dessa praktiker och vad en sådan 

differentiering kan resultera i (Pincus 1996).  

 

Nedan följer valda utdrag ur diskrimineringslagen 3 kap. som reglerar vilka krav om 

åtgärder som ställs på arbetsgivare. Nästkommande anges i 3 kap. om aktiva åtgärder 

i arbetslivet: 
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1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, och särskilt motverka diskriminering i arbetslivet på sådana 

grunder.  

 

2 § Arbetsgivare och arbetstagare ska särskilt verka för att utjämna och förhindra 

skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför 

arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika 

möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. Ett arbete är att betrakta som 

likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav 

arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. 

Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som 

kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur 

ska särskilt arbetsförhållandena beaktas. 

 

Det krav som ställs i förhållande till vilka dokument som ska tas fram följer enligt: 

 

Jämställdhetsplan 13 §  

Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen 

ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4–9 §§ som behövs på arbetsplatsen 

och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja 

eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig 

redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra 

enligt 11 §. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har 

genomförts ska tas in i efterföljande plan. Skyldigheten att upprätta en 

jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet 

sysselsatte färre än 25 arbetstagare (Diskrimineringsombudsmannen 2012). 

 

Företagen är medvetna om vilka krav som finns från statens sida vad gäller att 

förhålla sig till arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen och följer kraven genom 

framställan av i huvudsak arbetsmiljöplan och jämställdhetsplan. De 6 dokument som 

studien fått ta del av innehåller och bearbetar i någon form ett diskrimineringsförbud 
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men fastställer ingalunda hur man arbetar, eller ska arbeta för att säkerställa att 

diskriminering inte ska förekomma. En respondent svarar att:  

jag kan inte säga att vi jobbar aktivt med det för vi har inte haft behovet, jag tror 
att eftersom vi anställer som vi gör och ändå är intresserade av den typen av 
personer så tror jag att den personen som skulle anmäla oss inte skulle göra det 
på rätt grunder för att fortfarande så är det viktigast för oss att ha rätt kompetens 
på rätt ställe så att det är det vi går på. (B3R1) 

Här syftar respondenten till att den etniska mångfalden och ”den typen av personer” 

upplevs som hög då det finns många medarbetare med utländsk bakgrund. Vidare går 

det att tolka resonemanget som att då det är vanligt med utländska bakgrunder inom 

företaget är det osannolikt att diskriminering förekommer. Att en sådan händelse 

skulle förekomma skulle på grund av den höga andelen medarbetare med utländsk 

bakgrund, vara obefogat. 

 

Samtliga respondenter är kritiska till- och ser det som en negativ utveckling om staten 

skulle ställa krav på aktivt arbete med etnisk integration. Regleringar anses istället 

försämra situationen för minoritetsgrupper och kan leda till att peka ut de som utsatta. 

Det finns en skeptisk inställning till kvotering som metod för integration vad gäller 

både kön och etnicitet och hur det skulle fungera då kompetensen måste komma före. 

Kvotering tolkas som att det handlar om att bli anställd endast på grund av att man 

tillhör en underrepresenterad kategori. Att en kvinna med utländsk bakgrund skulle 

söka en kvalificerad tjänst och förväntas anställas på premisserna att hon är kvinna 

och har en annan etnisk bakgrund och inte för att hon förutom att vara 

underrepresenterad även har de efterfrågade kvalifikationerna för den utannonserade 

tjänsten.  

7.2 Företagens rekryteringsprocesser och bakomliggande drivkrafter 

Något som alla företag tycks ha gemensamt är tanken om att en chef eller 

organisationsledning som har insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågor är en 

förutsättning för att kunna arbeta med det på ett systematiskt sätt. En HR-chef 

förklarar att ”om man har en dedikerad HR-chef som jobbar med HR-frågor så är det 

lite bättre och lite mer i fokus än vad de är hos oss då” (B1R1), samtidigt tillägger 

respondenten att:  

det handlar om strukturer och företagsledningar och styrelser, det är en 
överrepresentation av etniska svenska män och samma sak är det tror jag i de 
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fackliga organisationer och till viss del även i de politiska organisationerna. 
Någonstans där sitter vi och alla är svenska gubbar och säger att det här måste vi 
jobba med men det finns för få representanter för kvinnor och andra minoriteter 
med i det här för att ändå påverka inifrån. (B1R1)  

En annan av de respondenter som ger uttryck för samma aspekt säger att:  

det finns två faktorer som driver graderna av medvetenhet, det första är att spegla 
den marknaden man betjänar, att avspegla sin kund, den andra drivkraften är 
faktiskt ledningens syn på det och det blir ju väldigt, väldigt subjektivt hur man 
som ledning ser på de här frågorna, hur man ser värdet av det och så klart att det 
finns lagstiftningen men den är inte drivande i Skandinavien eller Sverige. 
Lagstiftningen är inte drivande av mångfaldstänkande inte på det sättet, det finns 
med som en tredje parameter men inte lika stark som de andra två, nämligen 
marknaden man betjänar och hur det speglar sig och inte minst ledningens 
medvetenshetsgrad, syn på mångfald, det är det som driver (..) är det naturligt 
och självklart att man har ”diversity”? Vad är det för parameter man anställer på, 
är det kompetens och förmåga att drivas och utvecklas och leverera i den här 
arbetsmiljön eller är det gamla vanor? Speglar man sig själv? Vad är det för 
saker man värderar på en rekrytering? (I5R1) 

Det finns ett tydligt mönster om att det är en fråga som bör komma ”uppifrån” för att 

det ska tas på allvar i alla led, inte minst i relation till rekryteringsprocesser. På frågan 

hur man kan arbeta med mångfaldsfrågor svarar en respondent: 

Det enda sättet egentligen är att man systematiskt jobbar och sätter upp riktlinjer 
för mångfaldsfrågor. Sen är det att få ledningsgrupper och chefer att jobba med 
de här frågorna om de inte är så att man redan har en ledning som brinner för det. 
Det är den hårda skolan egentligen som allting annat. (B5R1)  

7.2.1 Chefer och organisationsledning 

En respondent svarar på frågan om vilka strategier det finns för att arbeta med 

mångfald: “i Sverige, det finns uttalat, att man inte ska diskriminera, och, liksom från 

det hållet, men uppbyggda strategier för att nå människor med utländsk bakgrund 

finns inte” (I3R1). En annan utvecklar resonemanget och menar att:  

vi har en jämställdhetsplan och där ingår också en plan för hur vi ska utjämna 
skillnader i olika delar, också när det gäller etnisk bakgrund, men som jag sa det 
är ju någonting som vi kanske inte lyfter fram, det är inte det primära i 
rekrytering men vi tänker på det. Det är kompetensen som är det absolut mest 
avgörande. (B2R1) 

Oftast hänvisas till jämställdhetsplanen eller arbetsmiljöplanen vilka innehåller delar 

där etnisk diskriminering är förbjudet. Inom IF är svaren kopplade till ett icke-behov 

av mångfaldsarbete då mångfalden upplevs som hög, men då det finns för få kvinnor 

och unga, är det mer relevant med jämställdhetsplaner. En respondent får frågan vilka 

riktlinjer det finns för ett mångfaldsarbete och svarar:  
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ja det är som jag sa, det finns inte något nedskrivet. Det vi har är 
jämställdhetsplanen men det har mer att göra med religion, sexuell läggning och 
den typen (..) det är väl alltid bra att ha en mångfaldsplan men jag har lite svårt 
att se vad det skulle innehålla, och vad det skulle ha för nytta? (B3R1) 

Inom FF finns som presenterats tidigare en klar prioritering i jämställdhetsfrågor i 

förhållande till mångfald. 

 

Arbetet kring mångfald inom IF kretsar även där kring jämställdhet och är ett aktivt 

arbete. Återigen är det kopplat till en inställning kring att etnisk mångfald inte är ett 

problem emedan ålder och kön ses som det som måste prioriteras. ”när det gäller 

kvinnor finns det delvis att bygga upp interna nätverk men även synliggöra kvinnor i 

organisationen så att man som kvinna kan klättra i karriären och för unga är det lite 

samma sak” (I3R2). En respondent svarar på frågan om det finns strategier för att 

arbeta med mångfald: 

inte uttalat annat än genus och ålder, tittar man på etnicitet så finns det inte och 
anledningen är brist på kompetens så att vi rekryterar utifrån den kompetensen 
som finns och gör att vi anställer mycket folk som har en icke svensk bakgrund 
då (..) men strategier har vi inte kring etnicitet. (I1R1) 

Båda grupperna anser att mångfald och till viss del även jämställdhet inom IF ska 

göras utifrån värdet av affärsnyttan, det kopplat till den allmänna opinionen och kring 

att dessa frågor ses som viktiga drivkrafter för initialt arbete och för att utveckla dessa 

frågor ytterligare:  

till exempel, hela samhället pratar om det och då blir det intressant för oss också, 
vi är en del av samhället. Det är en viktig fråga att lyfta fram men det blir tokigt 
om vi gör någonting utifrån, ja nu kommer lagstiftningen, eller vi måste göra det 
här för att lagstiftarna säger det utan att det är ett affärsperspektiv! Det kommer 
att vara det som är drivande, annars blir det att det där måste göras med 
vänsterhanden. Till exempel lagstiftningen som finns kring jämställdhet, att göra 
planer och kartläggningar, jo men det är en aktivitet man gör då för att man 
måste istället för se vad är affärsnyttan? (B6R1) 

Citatet ovan visar att lagstiftningen ses som en del i det men det är affärsnyttan som 

kommer starta och driva arbetet framåt. Dessa ”dokument” riskeras annars att tas fram 

för att lagen säger att de ska finnas. Jämställdhet finns det krav på från statens sida att 

förhålla sig till men mångfald är vad som upplevs av företagen något man kan ta itu 

med om det finns tid och om det går att koppla som en aktivitet som stöttar 

affärsfrågan. Många av företagen upplever att mångfald inte är lätt att följa upp på 
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samma sätt som jämställdhet då det saknas nyckeltal och verktyg för att mäta resultat 

och därmed kunna ställa upp mål för mångfald.  

7.2.2 Mångfald och lönsamhet  

Som redovisats i förra avsnittet ligger motivation och drivkraft till att arbeta med 

mångfald i att ledningen ska se affärsnyttan i det. Att se värdet i att ha en 

livsmedelsbutik i områden där det finns en högre andel människor med utländsk 

bakgrund är också ett sätt att se mångfald som positivt för en affärsverksamhet. Att ha 

människor som kan tala olika språk exempelvis inom kundtjänst är också ett sätt att 

utnyttja mångfalden inom Sverige. Det handlar om att ledningen eller styrelser ska se 

den lönsamheten för att kunna driva frågan vidare: ”mångfaldsarbetet är inte en 

strategi i sig utan det är att stötta affärsstrategin, och jag tror också att det är enda 

sättet att få vår ledning intresserad av frågan, det är kopplat till lönsamhet” (B6R1). 

Det handlar inte bara om att “få in invandrare i arbetslivet, vi ska också se vilka 

möjligheter det ger verksamheten! Skulle vi börja jobba med det då kanske vi skulle 

oj! Vilket behov det fanns!”(B7R1). 

7.2.3 Kompetens som ett verktyg för att arbeta med mångfald 

Av policydokumenten har det framkommit att ord som rätt kravprofil, kompetens, 

attityd, social kompetens är de mest förekommande när det kommer till hur företagen 

tillgodogör sig mångfald. Detta har också framkommit genom intervjuerna. Denna 

strategi tillförsäkras av företagen genom att dessa aspekter ska vara vägledande under 

rekryteringsprocesser. Det är:  

kvalifikationer och kompetens för de jobb och befattningar vi anställer då, att vi 
har ganska väldefinierat vad man ska kunna beroende på vad man gör hos oss 
och utifrån de beskrivningarna mappar vi kompetens och kvalifikationer, attityd 
är väldigt viktigt och det är också en tes vi har att om det är två som är på 
gränsen då tar vi hellre en människa med rätt attityd som saknar kunskap än 
någon som har rätt kunskaper men fel attityd. Ett jobb kan man lära sig men rätt 
attityd är jättesvårt att ändra på. (B3R1) 

På frågan om vad rätt attityd är svarar en respondenten:  

i en intervju så blir det väldigt tydligt med attityden, ibland kan man ana och 
även se i en ansökan, ja men det här är någon som har skrivit på ett roligt och 
personligt sätt och visa sig vara missvisande när man träffas, den attityden man 
upplevt i brevet stämmer inte alls med vad man upplever i en intervju. När man 
träffar en människa så får man en ganska bra känsla för attityden. (B1R1) 
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En annan svarar att ”det viktigaste är att hitta rätt matchning i personlighet men 

framförallt kompetens, kompetens och personlighet, alltså inställning och attityd” 

(B2R1). En annan svarar att det är ”sist individens kompetens som avgör om du ska få 

jobbet eller inte, det är inte mångfalden som avgör det” (B4R1). 

7.3 Rekryteringsförfarande 

Innan rekrytering framställs en kravprofil. Det är den profilen som sedan får stå som 

grund för vilka meriter, erfarenheter, och vilken attityd som eftersöks. Attityd är starkt 

kopplat till företagens värdegrund och struktur, emedan social kompetens handlar om 

att kunna vara drivande och passa in i företaget och ha rätt inställning.  

 

Rekryteringskanalerna kan sedan skilja sig åt beroende på vilka tjänster det är som 

ska tillsättas. Det vanliga är att man först annonserar internt för att möjliggöra intern 

rörlighet inom företaget. Inom IF är det också vanligt med bonussystem som innebär 

att en anställd som tipsar om en bra kandidat som sedan blir anställd får en bonus. Det 

vanligaste är dock att rekryteringar sker via interna rekommendationer och 

kontaktnät. Vissa tjänster läggs även ut externt. Oftast handlar det om när 

kravprofilen inte går att matcha internt vid behov av särskild kompetens som inte 

återfinns inom företaget. Detta gäller också tyngre chefsposter men också enklare 

tjänster inom exempelvis kundtjänst.  

 

Vid externa rekryteringar kan det sedan ske via egen ledning med hjälp av HR vid 

tyngre poster och rekryteringsföretag vid enklare. Vilka kanaler som sedan används 

och hur den första utgallringen går till är det rekryteringsföretagen som bestämmer. 

Anställande chef kan alltid rådfråga HR avdelning om hjälp vid intervjutillfället när 

det gäller tyngre poster. De sista kandidaterna brukar bli 3-5 vilka sedan intervjuas av 

den anställande chefen och ibland även HR vid tyngre befattningar. I flera fall finns 

det särskilda önskemål om att det ska finnas lika många män och kvinnor 

representerade bland de sista kandidaterna. Det gäller dock vid tyngre poster och 

oftare inom IF än inom FF.  

 

Man säkerställer att diskriminering inte förekommer genom att noga utforma 

kravprofilen med fokus på meriter och erfarenhet. Det gäller också vid externa 

rekryteringar genom att rekryteringsföretagen får tydliga krav om att 
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diskrimineringslagen måste följas. Dock finns inget arbete för att säkerställa att 

diskrimineringslagstiftningen efterlevs, särskilt vid första utgallringen. Utbildningar 

om diskriminering förekommer i väldigt få fall och långt ifrån alltid är HR med i 

rekryteringsprocessen. Vid intervjutillfället är det fokus på individens attityd i 

förhållande till företagskulturen. Det kan handla om att individen ska kunna reflektera 

stor driv och dela företagets värderingar till att den ska vara med på aktiviteter som 

ordnas av företaget. Attityden är något som av de flesta respondenterna tros kunna 

återges vid intervjutillfällena.  

7.3.1 Att våga bryta normen som arbetsgivare 

Ett aktivt arbete mot etnisk diskriminering vid rekryteringsprocesser förekommer inte 

i någon utav de deltagande företagen. Medvetenhet finns om 

diskrimineringslagstiftningen och att diskriminering inte ska förekomma säkerställs 

genom en välarbetad profil framtagen utifrån företagets behov och arbetsuppgifter 

och som redovisats för i tidigare avsnitt är kompetensen det centrala. Resonemanget 

är att om den sökande uppfyller kraven på rätt kompetens och attityd, ska inte till 

exempel etnicitet eller kön ha betydelse för möjligheterna till anställning. 

 På frågor rörande diskriminering och varför det förekommer svarar en respondent: 

”rädslan för andra kulturer och svårigheterna med olika kulturella skillnader även 

inom norden” (B1R1) men tillägger att ”det känns väldigt ogrundat att människor 

inte släpps in på arbetsmarknaden då erfarenheten är att individer med utländsk 

härkomst upplevs som mycket ambitiösa, kanske just på grund av de hinder som finns 

på arbetsmarknaden. De får kämpa lite extra för att komma in (B1R1). 

 

En aspekt som tas upp framförallt inom FF men till viss del inom IF är svårigheterna 

med bristande erfarenhet hos rekryterande chefer. 

om vi ska förlita oss på att cheferna enbart ska få välja sina medarbetare och de 
ska få köra sin rekrytering själva så skulle det kunna innebära att jag inte är så 
van vid att rekrytera, det är inte min roll utan det ingår som uppgift som chef och 
så ska jag ta in en person och hur det än är så är det inte lätt alla gånger att bortse 
från det här att du känns lika, har ungefär samma bakgrund som mig (..) den här 
igenkänningsfaktorn jag känner mig bekväm med den här personen, den har 
samma profil som mig samma fritidsintressen och då känner jag att den här 
personen gillar jag! Sitter man och tittar då på person B som har samma 
kompetens, mer analytisk och så kanske den personen har en annan typ av profil, 
och kanske är den här personen mer drivande men den personen har en annan 
approach som jag kanske tycker, vad fasiken vad den här var kaxig! Så man 
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utgår från sig själv väldigt mycket i rekryteringssammanhang, jag tror det är 
vanligare än vad vi skulle vilja. (B5R1)  

En annan respondent illustrerar med följande: 

jag vet själv som rekryterare, det finns någonting som heter spegling, har vi gått 
samma universitet, ja men du vet, cigarrklubben. Det är lätt att gilla det som man 
själv. Åh! Hon har samma bakgrund som mig, från samma hemstad som mig, det 
är väldigt lätt att falla för sådant. Man gillar gärna sådant som är likt, där man får 
se sig själv! (..) jag tror att den som diskriminerar inte riktigt vet att man har valt 
en person för att man har speglat sig i den och valt bort en annan som kanske 
egentligen var bättre. (I4R1) 

Preferensdiskriminering enligt Becker (1971) sker när arbetsgivare under 

rekryteringsprocessen undviker vissa personer och ger företräde åt andra som är lik 

den egna personen. Detta sker inte nödvändigtvis på grund av stereotypifieringar utan 

på grund av en önskan om avstånd till personer som inte tillhör samhällets normer. I 

huvudsak baseras denna önskan om avstånd på bristande kunskap, fysisk kontakt, 

rädsla och socioekonomisk närhet till stigmatiserade grupper. Då det som enligt 

Becker kännetecknar preferensdiskriminering är att arbetsgivare köper sig avstånd till 

individer utanför normen som inte liknar de själva, kan teorin belysa aspekten som 

respondenterna lyfter fram i termer om ”igenkänningsfaktor” och ”spegling” genom 

att de som anställs ”känns lika” och därför föredras framför de som ”har en annan 

approach”. Likväl är Figart och Mutaris (2005) kritik befogad, eftersom det idag inte 

förekommer löneskillnader baserade på etnisk tillhörighet på samma sätt som i 50-

talets USA när Becker utvecklade sin teori. I synnerhet kopplat till det som Figart och 

Mutaris menar att i ljuset av diskrimineringslagstiftningen inte tillåter 

arbetsmarknadsdiskriminering grundad i löneskillnader. Själva aspekten att 

diskriminering förekommer genom att man köpa sig avstånd till personer utanför 

normen är inte tillämpbar men preferenser förekommer ändå, men då baserad på 

grund av att en spegling av en själv känns tryggare. 

 

Respondenterna menar att det saknas arbetsmetoder som kan synliggöra dessa 

värderingar kopplade vid chefstillsättningar då det finns en obalans i att mycket 

kretsar kring kompetensen och lite vid att kartlägga personers attityder gentemot vissa 

värderingar som till exempel diskriminering. Det är sällan som individer får frågan 

om hur de ser på mångfald och om det är viktigt. När personen väl har anställts är det 

svårt att styra vilka personer denna individ sedan väljer att anställa utifrån de egna 
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referensramarna. Individens (rekryterande chef) värderingar följer då med i processen 

och formar företagsmiljön. Följande citat illustrerar: 

kanske vi har chefer som är väldigt enögda och tycker att det verkar konstigt 
med ett utländskt namn som man inte ens kan uttala då läggs den bort i högen (..) 
det är många som sorterar ut så, den kan säkert inte svenska! Nähä! Sen råkar 
den vara barnfödd här och pratar ypperlig svenska på alla sätt och vis! (B6R2) 

Läggs det till att företagsstrukturen saknar verktyg för att synliggöra diskriminering 

vid anställningar om de grundar sig i chefernas personliga rädsla för att anställa mot 

normen och/eller referensramar på grund av bekvämlighetsfaktorer blir det svårt att på 

ett systematiskt förfarande kunna utföra en antidiskriminering-och mångfaldsarbete. 

Där anser samtliga HR-chefer att HR är en stor resurs för att komma åt problematiken 

samtidigt som långt ifrån alltid HR är med vid den första utgallringen av sökanden 

som redovisades i avsnittet som behandlar rekryteringsprocesser. 

 

Framförallt tros diskriminering grunda sig i okunskap om vad diskriminering är och 

hur det går till. Det blir då svårt att medvetandegöra sina egna hinder om dessa hinder 

inte är synliga för en själv. Information och kunskap ses därför som grundläggande 

för att få insikt i dessa frågor: ”alla företagsledare och företagsägare som kommer till 

insikt att det är positivt och att företaget har pengar att tjäna på att inte diskriminera 

mot kvinnor, mot invandrare, andra etniciteter, andra avvikande minoriteter i något 

avseende, kommer ju att sluta diskriminera” (BiR1). 

 

På frågan om hur man kan gå tillväga för att ändra dessa mönster finns en tanke om 

att man ska gå tillbaka till barnen. Redan på gymnasienivå lära ut om diskriminering 

och mångfald. Här tycks respondenterna ha svårt att se sig själva som normbrytare 

och normskapare genom det egna arbetet i företagen. De flesta anser att det finns 

problem med diskriminering på arbetsmarknaden men det finns en tanke om att det 

inte inbegriper det egna företaget. Det har framkommit att det finns en subtil känsla 

grundad i rädsla för repressalier om man skulle gå emot normen vid rekryteringar. 

Rekrytering av en individ som avviker, det kan vara etnicitet eller kön, från normen 

kan vara riskabelt om den personen inte skulle leverera enligt förväntningarna. En 

respondent belyser detta: 

det handlar också om att kunna göra en bedömning av de meriter som den 
personen har, många gånger anställer man någon som är lik en själv, som har 



	   55 

gått samma utbildning eller gått i samma skola, har man läst på 
Handelshögskolan i Stockholm som jag och väljer man någon annan som också 
gjort det då tycker man att det är jättebra! Och har man då en utbildning 
utomlands ifrån, den kan vi inte ens bedöma, vi vet inte vad det är! Det kräver 
mod att ta någon som inte uppfyller normen, för den personen blir representant 
för hela den gruppen, då behöver de göra något extra speciellt, det måste finnas 
en vilja att våga, att jag som chef inte kan riskera att få någon kritik ifall det här 
inte faller väl ut. Om vi bara har män som befordras i den här organisationen och 
så väljer jag att utse en kvinna på en ledande position alla kommer att ha ögonen 
på henne, om hon inte är lika bra eller ännu bättre så kommer jag att få kritik för 
det, jag valde att gå utanför normen, och då är det mitt fel. (B6R1)  

Om denna kvinna skulle misslyckas, misslyckades hon inte på grund av individuella 

faktorer utan för att den rekryterande chefen gått emot normen där normen (mannen) 

ses som ett säkert kort. Det krävs mod att gå emot den normen och att vilja ändra på 

den. Att arbetsgivare utvecklar preferenser och förväntningar på detta sätt gentemot 

vissa grupper beror på att arbetsgivare agerar som att prestationsförmågan hos en 

individ reflekterar dennes grupptillhörighet. Tillhör individen en annan grupp än 

normen antas dennes produktivitet och kompetens bero på grupptillhörighet. 

Individen blir som respondenten beskrev det “representant för hela den gruppen” och 

kan handla om statistisk diskriminering (Dilks, Thye & Taylor 2010). Statistisk 

diskriminering anses av Figart och Mutari (2005) vara bättre lämpad för att förklara 

dagens diskriminering särskilt i ljuset av den nutida diskrimineringslagstiftningen som 

till skillnad från när Becker (1971) utvecklade sin teori, reglerar aspekter som 

löneskillnader. 

8. Avslutande kommentarer 

Studien visar att etnicitet kopplas till mångfald trots att definitionen av begreppet är 

bred och inkluderar fler kategorier än etnicitet. Det manifesteras genom att 

respondenterna i frågor kring mångfald oftare drar paralleller till etnicitet än till någon 

annan kategori. Genom denna särskiljning sker en omedveten kategorisering kopplat 

till etnicitet som manifesteras genom att mångfaldsarbete prioriteras mindre eller inte 

alls i jämförelse med jämställdhetsarbete. Den första görs i mån om tid, dedikation 

och om det kan kopplas som en strategi till affärsnyttan, medan den sista sker 

systematiskt och följs upp årligen. Jämställdhetsarbete kopplat till jämlikhet mellan 

könen och mångfald kopplat till etnicitet, förutom att ha konstruerats behandlas och 

prioriteras olika. (Link & Phelan 2001).   
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På frågor kring hur man arbetar med mångfald och vad som driver det arbetet svarar 

företagen med två undantag att det inte finns något nedskrivet men att det är en 

uttalad ambition att ingen kompetens eller kvalifikation ska gås miste om på grund av 

bakgrund. Istället drivs jämställdhetsarbete och lönekartläggning som ett mer 

prioriterat område. Det finns ett tydligt mönster om att mångfald som fråga bör 

komma ”uppifrån” för att det ska tas på allvar i alla led. Att företagsledningar och 

styrelser ska se att det är lönsamt att arbeta med mångfald är en förutsättning för att 

kunna arbeta med det systematiskt. Företagen är medvetna om vilka krav som finns 

från statens sida vad gäller att förhålla sig till arbetsmiljölagen och 

diskrimineringslagen och upplever att dessa krav följs genom framställan av 

arbetsmiljöplan och jämställdhetsplan. Dessa dokument innehåller och bearbetar i 

någon form ett diskrimineringsförbud men fastställer ingalunda hur man arbetar, eller 

ska arbeta för att säkerställa att diskriminering inte förekommer. Här spelar 

lagstiftningen en roll i hur avsaknad av tydliga krav på ett område skapar utrymme för 

hur lagen tolkas och appliceras genom att ge mer prioritet åt ett annat område utan att 

vara avsikten (Pincus 1996). Det går även att se det som att differentiering mellan 

”vi” och ”de” är beroende av tillgången av ekonomisk, social eller politisk makt som 

tillåter identifiering av skillnader och konstruktionen av kategorier (Link & Phelan 

2001).  Avsaknaden av ett aktivt arbete med mångfald kopplat till etnicitet så som det 

manifesteras i den här kontexten, skapar utrymme för att företagen inte kan synliggöra 

praktiker som leder till negativ särbehandling av individer med utländsk bakgrund 

främst kopplat till rekryteringsprocesser.  

 

Det sker genom att det finns en grad av okunskap kring diskriminering. Vid 

chefstillsättningar kretsar mycket kring kompetensen och inte kring värderingar om 

hur man förhåller sig till den typen av frågor. Dessa värderingar följer sedan med i 

olika sammanhang och påverkar företagsstrukturen. I direkta sammanhang 

manifesteras dessa värderingar och okunskap genom chefers delaktighet i 

rekryteringar. Rydgren 2004 menar att arbetsgivare agerar grindvakter gentemot 

individer med utländsk bakgrund genom att ta beslut om anställning eller kring 

anställning och genom att anställa genom nätverksrekrytering. Studien visar att 

närverksrekrytering är vanligt förekommande men att det finns ett bonussystem som 

främjar detta förfarande. Dessutom tenderar chefer att rekrytera en spegling av sig 

själv då det känns bekvämt och säkert. Denna känsla av att anställa en spegling av en 
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själv kan också bottna i en rädsla för repressalier för att anställa mot normen om den 

som anställs inte levererar enligt förväntningarna. Normen och ”självet” ses då som 

ett säkert kort och bidrar till att rekryterande chef föredrar vissa individer framför 

andra (Becker 1971). 

 

Indirekt manifesteras det genom beslut som tas kring kanaler för rekryteringar och 

genom att det öppnar upp för den sortens beslut och nöjsamhet kring ”en noggrant 

framtagen kravprofil” som fungerar som kompletterande verktyg för att säkerställa 

”mångfald” och att diskriminering inte förekommer. Det finns en tanke om att 

diskriminering inte kan förekomma om du har meriter för det arbete som ska tillsättas. 

Viktigt att lyfta fram är att dessa beslut oftast sker omedvetet eller genom avsaknad 

av reflektion kring dessa frågor och är möjliga att ta inom ramen för existerande 

lagstiftning. Att inte arbeta med mångfald bidrar också till att respondenterna ha svårt 

att se sig själva som normbrytare och normskapare genom det egna arbetet i 

företagen. De flesta anser att det finns problem med diskriminering på 

arbetsmarknaden men det finns en tanke om att det inte inbegriper det egna företaget. 

Istället tros att en lösning är att gå tillbaka till barn och ungdomar för att där börja 

informera om diskriminering och mångfald.  

 

Om vi går tillbaka till att lagstiftningen ger utrymme för att företag kan prioritera och 

arbeta kring mångfald på detta sätt, går det att tänka kring att det är strukturella 

faktorer som påverkar och samspelar. Det leder till att företag och individer kan göra 

särskiljningar mellan kategorier och prioritera sitt arbete om jämlikhet och 

antidiskriminering därefter. I samband med rekryteringar kan det manifesteras genom 

att individer sållas bort genom att avvika från företagets normer och för att dessa 

diskriminerande praktiker inte kan synliggöras om man inte är medveten om dem. Det 

skapar strukturella praktiker som enligt Kamali inrymmer individens agerande som en 

institutionell aktörsroll och är central för (åter)skapandet av sociala praktiker av 

exkludering av minoriteter. På strukturell nivå är det inte viktigt om det på 

individnivå varit medvetet eller omedvetet då effekterna är desamma oavsett.  

 

Som framgick av intervjumaterialet använder sig företagen mer och mer av 

bemanningsföretag för rekrytering av personal. Vilken betydelse har den ökande 

användningen av bemanningsföretag bland företag inom privat sektor för etnisk 
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integrering på arbetsmarknaden? Hur arbetar dessa företag för att säkra att etnisk 

diskriminering inte förekommer i samband med den första ”gallringen” av sökande? 

Dessa frågor är intressanta som fördjupningsämne i kommande studier. 
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