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DISKRIMINERING – EN FRÅGA OM SPRÅK OCH UTBILDNING ELLER
ATTITYDER OCH FÖRDOMAR∗

av
Leonor Modée och Farah Yesayan

Sammanfat tning

Det förekommer omfattande segregering på svenska arbetsmarknaden
på grund av mekanismer som finns på samhälls-, struktur- och
individnivå. Trots förbud mot etnisk diskriminering upplever många
att de blir diskriminerade. Syftet var att undersöka i vilken mån
utlandsfödda med svensk högskoleutbildning upplevde diskriminering
i arbetslivet. Sju personer, fyra kvinnor och tre män, som hade minst
tre års svensk högskoleutbildning intervjuades. Utifrån en induktiv,
tematisk analys framträdde ett antal teman. Informanterna visade sig
ha olika upplevelser av diskriminering och att dessa hade påverkat
deras arbetssituation på olika sätt. Olika strategier för hur de hanterade
svårigheter kom fram. En del hade gått mycket långt för att anpassa
sig. Vissa hade bytt arbete och blivit egenföretagare. Andra tyckte att
det hade blivit bättre med åren. Slutsatsen var att en svensk
högskoleutbildning minskar upplevelsen av diskriminering, men tar
inte bort den helt.

Bakgrund

Integrationspolitiken och invandring
Sveriges integrationspolitik har förändrats i takt med befolkningssammansättningen.
Under åren 1960-2000 blev Sverige ett mångkulturellt samhälle (SOU 2006:79), från att
ha varit en befolkningsmässigt ganska homogen nation (Numhauser-Henning 1999
refererad i Mikaelsson, 2006). Den etniska och kulturella mångfalden ska, enligt den
senaste rapporten från Integrationsverket (2005), vara utgångspunkten för den allmänna
politikens utformning på olika samhällsområden och nivåer. Integration definieras som
en ömsesidig process där invandrare och samhälle anpassar sig till varandra. Till och
med mitten av 1970-talet låg fokus på att assimilera invandrarna med det svenska
samhället. I början av 1980-talet uttrycktes målen för politiken med begrepp som
integration, snarare än assimilation. Under mitten av 1990-talet förändrades begreppen
igen. Invandrarverket bytte namn till Integrationsverket och i år, 2007, ska myndigheten
läggas ned och ansvarsområdet kommer att läggas över på andra myndigheter. Målen
för dagens integrationspolitik har formulerats som lika rättigheter, lika skyldigheter och

                                                  
∗ Ett stort tack till de intervjudeltagare som delade med sig av sina berättelser. Vi har fått lyssna till era,
stundtals mycket starka berättelser och genom dessa har denna uppsats blivit möjlig.
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lika möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund (SOU, 2006:79). I sina
analyser om vad som hänt i verkligheten menar Borevi (2002) och Dahlström (2004) i
sina respektive avhandlingar att det är skillnad på politikernas retorik och praktik.
Borevis slutsats är att det främst är språkbruket kring politiken som har förändrats under
åren 1960 till 2000 och inte så mycket själva målsättningarna. Dahlström kommer fram
till samma slutsats – nämligen att integrationspolitiken egentligen varit sig lik sedan
1970. Enligt Thomsson (1998) syftar den integrationssträvan som finns i Sverige till att
slå sönder subkulturer och forma invandrarna till ”nya svenskar”, så kallad assimilation.
Integration, i motsats till assimilation, innebär att ha både interaktion med människor i
andra kulturella grupper och att behålla sin egen kulturella identitet och särart.

I Sverige fanns 2006 cirka två miljoner personer med utländsk bakgrund, drygt en
fjärdedel av landets befolkning. Till personer med utländsk bakgrund räknas personer
som är födda utrikes samt de som har en eller två utrikes födda föräldrar men är födda i
Sverige (www.integrationsverket.se). Samma år fanns det ungefär 1,2 miljoner utrikes
födda personer i landet (www.scb.se). Hit räknas alla som är födda utanför Sverige, men
som befinner sig här. I den här uppsatsen använder vi ordet invandrare i bemärkelsen
person med utländsk bakgrund. Andelen akademiker med utländsk bakgrund i Sverige
överträffas bara av USA, Norge och Storbritannien bland de 19 medlemsländerna i
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (OECD, 2005;
Integrationsverket, 2005). Se Tabell 1 för andel akademiker i den utrikes födda
befolkningen.

Tabell 1. Personer i Sverige, 25-64 år, som är utrikes födda samt andel akademiker av
dessa (Fickfakta, 2006).

Födelseland Antal Antal akademiker av dessa
Afrika 50 305 14 085 (28 %)
Nordamerika 11 219 7 180 (64 %)
Latinamerika 46 854 16 867 (36 %)
Asien 220 457 72 750 (33 %)
Europa (utom Norden) 240 000 182 400 (76 %)
Sammanlagt 568 835 293 282(ca 51 %)

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda ligger ganska stabilt på 59 procent, vilket är
mindre än motsvarande för inrikes födda där sysselsättningsgraden är 75 procent. Hur
lång tid man har varit i Sverige påverkar detta, i princip minskar skillnaden ju fler år
man vistats i landet men utrikes födda kommer aldrig i kapp. Det finns ungefär lika stor
andel högutbildade inrikes- som utrikes födda (Integrationsverket, 2005). Sex av tio
utrikes födda akademiker, som varit i Sverige mellan fem och trettiofem år, har ett
arbete som motsvarar deras utbildningsnivå medan siffran för inrikes födda akademiker
är åtta av tio. Detta kan jämföras med utrikes födda från Afrika där endast två av tio har
ett arbete som motsvarar deras utbildning. Totalt finns det ungefär 30 000 utlandsfödda
akademiker i landet som är arbetslösa eller inte har ett arbete som motsvarar deras
utbildning (Integrationsverket, 2004).
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Diskrimineringslagstiftningen
Diskriminering är en viss typ av särbehandling som direkt eller indirekt missgynnar,
kränker eller begränsar individens handlingsutrymme och valmöjligheter inom olika
delar av samhällslivet, och som också kränker individens personliga integritet.
Diskriminering definieras dessutom som en handling. Många är överens om att den
svenska arbetsmarknaden är diskriminerande (se exempelvis SOU, 2006:79). För att
komma till rätta med detta infördes 1999 en ny diskrimineringslagstiftning (Lag
1999:130) som bygger på Europeiska Unionens konvention om mänskliga rättigheter.

Diskrimineringslagstiftningen är det medel samhället har för att bevaka och rätta till
diskriminerande handlingar i arbetslivet (Gonäs och Knocke, 2006; Rönnmar 2000
refererad i Mikaelsson, 2006). Enligt SOU (2006:79) är lagstiftningen otillräcklig
eftersom den inte leder till tillräckligt många fällande domar. Denna brist beror, enligt
Gonäs och Knocke (2006), på att de flesta fallen löses genom förlikning och därmed vet
man inte riktigt om lagen egentligen skyddar mot diskriminering. Det finns, enligt
Mikaelsson (2006), andra möjliga förklaringar till ett fåtal domar. Dessa menar hon kan
vara bristfälligt underlag från kärandesidan, arbetsgivarens arbetsledningsrätt, det
svenska rättssystemets uppbyggnad, traditioner i Arbetsdomstolen samt att lagstiftarens
ambitioner inte överensstämmer med verkligheten. För att illustrera hur fördelningen ser
ut kan nämnas att Diskrimineringsombudsmannen under tiden januari 2006 till och med
december 2006 mottog 25 anmälningar angående diskriminering. Av dessa handlar elva
ärenden om diskriminering vid anställningsförfarande (www.do.se).

Enligt lagstiftningen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare
eller arbetssökande på grund av personens etniska bakgrund. Både direkt och indirekt
diskriminering omfattas av lagen. Direkt diskriminering kan vara att en arbetsgivare
sorterar bort sökande med utländska namn. Indirekt diskriminering är när ett krav
framstår neutralt, exempelvis att individen ska behärska felfri svenska, trots att det inte
är motiverat. Detta gör det i praktiken svårare för vissa personer (Lag 1999:130). Trots
den svenska lagstiftningen sker diskriminering kontinuerligt på arbetsmarknaden (SOU
2006:59). Etnisk diskriminering är av flera anledningar ett svåråtkomligt och i många
fall dolt problem. Det kan vara svårt att bedöma om en individ utsatts för diskriminering
eller om det är andra typer av urval som gjort att individen valts bort (SOU 2006:59).
En mer utvidgad definition, som tydliggör i vilket förhållande parterna står till varandra,
behövs därför, enligt van Dijk (1993). Diskriminering innefattar då enligt hans
definition: ”Den ojämlika behandlingen av den dominerande gruppens medlemmar och
institutioner gentemot minoritetsgruppens medlemmar i jämlika situationer, och deras
jämlika behandling i ojämlika situationer.”

Särbehandling vid jobbsökande
Enligt Rooth (2006) väljs arbetssökande med arabiskklingande namn bort vid
ansökningsförfarandet. I studien skickades påhittade ansökningar med likadana
kvalifikationer som svar på platsannonser och undertecknade dessa med antingen
arabiskklingande eller svenskklingande namn. I en tredjedel av fallen diskriminerades
ansökningar med arabiska namn. Generellt sett var diskrimineringen högre för
lågkvalificerade yrken som städare, där diskrimineringen var 80 procent, medan den för
högkvalificerade yrken som dataspecialist var sex procent. Många har också vittnat om
att ett namnbyte har ökat deras chanser att få arbete (2004-09-04; 2004-09-05). Denna
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särbehandling bekräftas även av en tidigare undersökning som Dagens Nyheter [DN] lät
göra (2004-09-05) då fyra studenter ringde och sökte 366 lediga jobb. Två av de fyra
hade utländsk bakgrund och arabiskt klingande namn. Dessa blev mer sällan än de andra
kallade till anställningsintervjuer, trots likvärdiga meriter. En undersökning som
Integrationsverket bekräftar att ju mörkare hy du har, desto svårare är det att få arbete –
vilket är en delförklaring till den lägre sysselsättningsgraden bland etniska grupper
(Integrationsverket, 2004).

En förklaring till denna typ av diskriminering, menar De los Reyes (2001) kan vara att
diskriminering ofta sker genom oreflekterade och rutinmässiga handlingar. Det ligger
inte alltid explicita rasistiska motiv bakom. Diskriminerande beteenden kan även
förklaras med att arbetsgivarna resonerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetsgivaren
räknar ut vem av de arbetssökande som troligtvis är mest lönsam. Personer med
utländska namn eller språklig brytning riskerar då att bli bortsorterade, eftersom
arbetsgivaren tror sig veta mindre om dem och därför ser dem som osäkra investeringar.
På så vis blir diskriminering en kamp mellan det kända och det okända. Men
arbetsgivarna kan även ha fördomsfulla föreställningar om invandrare som blir ett
hinder för anställningen.

Teori

Olika perspektiv på vi och dem
Individer strävar efter att förstå sin värld och skapa ordning mellan alla begrepp,
företeelser och intryck (Hogg och Vaughan, 2002). En strategi för att göra världen mer
hanterbar är att dela in den i olika kategorier. Social kategorisering är en fundamental
kognitiv process som innebär att individer på olika sätt sorterar världen i olika
kategorier (Brewer och Brown, 1998; Tajfel, 1979). Då vi identifierar oss med en viss
grupp skapar vi kategorier genom vilka medlemskapet definieras samtidigt som den
egna gruppen separeras från andra grupper (Tajfel och Turner, 1979; 1986). En risk med
sådana kategoriseringar är att de kan användas i andra syften än de ursprungliga. Att
gruppera människor som en kategori speglar en tendens att se överordnade personer i
samhället som individer och underordnade personer som grupp utan individuella
särdrag eller preferenser. Kategoriseringen i grupper kan också bero på att vi har mer
information och kännedom om vår egen grupp än om den andra ”den andra” (Brewer
och Brown, 1998). Exempelvis kategoriseras invandrarkvinnor som en homogen grupp.
Det enda de egentligen har gemensamt med varandra är kollektiva erfarenheter av att bli
utsatta för rasism (Mulinari, 2006).

Sökandet efter sammanhang handlar om att bygga upp föreställningar som förklarar
social förändring utan att behöva förändra den egna självbilden. Genom kategorisering
tillskrivs en individ okritiskt egenskaper som anses utmärka den grupp individen anses
tillhöra. På gruppnivå innebär det att grupper och hela folkslag kan tillskrivas stereotypa
attribut. Det finns även en tendens att överbetona skillnader mellan individer från olika
grupper och att underbetona skillnader mellan individer som tillhör samma grupp
(Tajfel, 1979).
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Eftersom vår självuppfattning påverkas av samspelet med andra människor genom de
grupper vi tillhör har sociala kategorier betydelse för vår sociala identitet. Individer
föredrar att jämföra den egna gruppen med grupper som upplevs som mindre
fördelaktiga. För att höja självförtroendet undergräver och underminerar vi andra
grupper, så kallade utgrupper, som hotar vår egen grupp och indirekt också vårt
självförtroende. Detta beror på vår strävan att upprätthålla en egen positiv social
identitet (Tajfel och Turner, 1986; Csdinu och Cerchioni, 2001). Sammanfattningsvis
utgår man från tre övergripande förhållningssätt:

• Kategorisering av människor och oss själva med hjälp av kognitiva processer.
• Identifikation med sina egna grupper (ingrupper).
• Jämförelse mellan ingrupper och utgrupper. Bedömningen leder oftast till en

övervägande positiv värdering för den egna gruppen.

Dessa förhållningssätt visar hur individen med hjälp av att jämföra sin egen grupp med
andra grupper kan stärka sin sociala identitet och självkänsla (Tajfel och Turner, 1979;
1986). Man kan se klassificeringsprocessen i social kategorisering som ett sätt att skilja
ut och kategorisera människor för att legitimera deras uteslutning från tillgång till
ekonomiska och symboliska resurser. Skillnader konstrueras för att producera komplexa
system av dominansrelationer. Man dikotomiserar det egna som uppfattas som normalt,
med det andra som uppfattas som avvikande – vanligtvis genom motsatspar som rätt
eller fel, överordnad eller underordnad, modern eller gammalmodig, frihet eller förtryck
med utgångspunkt i identitetsdikotomin ”vi” och ”dem” (De los Reyes, Molina och
Mulinari, 2002).

För att stärka såväl den sociala identiteten som den egna självkänslan uppträder
individen ofta lojalt gentemot gruppen samt dess normer och värderingar. Individen
föredrar i allmänhet den egna gruppen och dess medlemmar framför andra gruppers
medlemmar (Tajfel och Turner, 1986). En konsekvens av detta är att man i större
utsträckning tillskriver misstag och negativa beteenden hos sig själv och medlemmar i
den egna gruppen som orsakat av yttre faktorer. Samma beteenden i den andra gruppen
uppfattas som orsakade av individen, gruppen eller gruppens värderingar. Detta kallas
för det fundamentala attributionsfelet (Brewer och Brown, 1998).

En del av den västerländska kolonialismens ideologi baseras på tanken om att välvilliga
och moderna européer kom till de underutvecklade icke-européerna för att hjälpa dem
att utvecklas. Förhållningssättet förutsätter att den europeiska kulturen och den vite
mannen värderas som norm och överordnad andra nationer och kulturer.
Samhällsordningen i Europa bygger således på medvetet skapade symboliska
föreställningar om en europeisk identitet som står för de korrekta, modern och regelrätta
värderingar och normer. Som ett led i detta sågs och ses varje ifrågasättande som ett hot
mot den ordningen (Spivak 1999 refererad i Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn, 1999).

Förutom ockupationen av territorier medförde kolonialismen ett accepterande av en
ideologi som systematiskt inrättade de koloniserade som ”de andra”. Trots att Sverige
inte varit en kolonialmakt är Sverige del i ett större sammanhang där dessa
kategoriseringar av människor lever kvar. Hall (1993) framhåller vikten av att tala om
neokolonialism istället för postkolonialism. Om postkolonialismen symboliserar
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kolonialismens konsekvenser, står neokolonialismen för en kolonisering av helt annan
art. Utmärkande för neokolonialismen är strävan efter ekonomisk styrning och
dominans, istället för erövring av mark och territorier, som döljs bakom välviljan att
utveckla och modernisera andra nationer/kulturer (Hall 1990 refererad i Curti och Curti,
1990).

Kultur-, etnicitets- och identitetsbegrepp
Begrepp som kultur eller etnicitet kan uppfattas som konstanter (Gonäs och Knocke,
2006). Men dessa kategorier samspelar även med demografiska faktorer,
socioekonomisk klass, utbildningsnivå med mera. Ett sätt är att se kulturen som delaktig
i sitt eget skapande, upprätthållande och förändring (MacLachlan, 1997 refererad i
Thomsson, 1998). Kulturer är aldrig självvalda men olika människor kan ha olika grad
av anslutning och engagemang till densamma (Thomsson, 1998). De kommer att
påverka och ge människorna inom gruppen en social identitet som visar vem hon är och
vem som är något annat. Syftet med kulturen är också att socialisera individen in i vad
som är lämpligt att göra i olika situationer, vilka normer och värderingar som gäller
kring vad som är rätt, fel, lämpligt och olämpligt (Torbiörn 2006 refererad i Agebäck,
2006). Problemet med detta, å ena sidan, kan bli att definiera exakt vad en viss kultur
innebär (Thomsson, 1998). Riordan och McFarlane Shore (1997) menar, å andra sidan,
att förståelsen av olika kulturer är av vikt för samarbetet i grupper med mångfald. Som
en sammanfattande definition menar de att kultur är ett delat meningssystem som består
av värderingar, attityder, beteenden, traditioner, tro, uppfostran etcetera. En kultur
omfattas av en större grupp människor som har ett språk eller dialekt av ett språk
gemensamt. Detta system finns i en definierad och avgränsad geografisk region, under
en historisk period och överförs med ändringar från en generation till nästa.

Kulturella identiteter är, i sin tur, föränderliga och skapas och återskapas utifrån sina
specifika förutsättningar, beroende på när individen befinner sig var. De är varken
linjära eller logiska i sin utveckling och kan därför heller inte förklaras utifrån en
bestämd utgångspunkt (Hall 1990, refererad i Curti och Curti, 1990). De ryms inte inom
vedertagna klassifikationssystem som hänvisar till den ena eller andra kategorin,
eftersom de visar ambivalenta uttryck och pendlar mellan olika definitioner. De menar
att sammanhanget bestämmer vilken definition som passar bäst (Hyllend och Eriksen,
1999).

I vårt samhälle anses nationellt ursprung vara ett självklart indelningskriterium. Man
får, beroende på tillhörighet, olika tillgång till makt och resurser (Hall, 1993).
Föreställningar om vad denna skillnad består i finns dolda i dagens västerländska
samhälle, i självbilden, och i hur man ser på andra (Eriksson et al., 1999) och
förekommer bland annat då man använder begrepp som kulturella skillnader för att
beskriva andra som avvikande och behäftade med negativa värderingar (Fazlhashemi,
2001 refererad i McEachrane och Louis, 2001). Etnicitet kan, liksom kultur, betraktas
som en social konstruktion. Sociala konstruktioner bidrar till att forma de genus-, klass-
och etniska uppdelningar som finns på arbetsmarknaden. Men människors
levnadsvillkor formas inte enbart utifrån en etnisk, genus- eller klasstillhörighet. Dessa
påverkar varandra och förändras dessutom utifrån var man befinner sig och när (Gonäs
och Knocke, 2006; Acker, 1989; Molina, Mulinari och De los Reyes, 2002). Enligt Hall
(1990 refererad i Curti och Curti, 1990) har det koloniala arvet satt stor prägel på våra
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uppfattningar om kulturella identiteter. Många gånger är det stereotypa sådana som
dominerar. Moderna massmedier förstärker stereotyper och fördomar. Detta
förhållningssätt att uppfatta och kategorisera andra kulturer gäller i hög grad
mellanöstern (Said, 1995). Det finns minst två syften med den ständigt återkommande
stereotypifieringen och den förvrängda presentationen av mellanöstern. Dels är syftet att
presentera en så enkel bild som möjligt för att fånga publikens uppmärksamhet och dels
för att förhindra läsaren från att byta kanal eller tidning. Som bonus får den som
konsumerar mediet en förhöjd självkänsla och förstärkt identitet, på både individuell
och nationell nivå, då dessa kulturer ofta beskrivs i termer av underordnade, avvikande
och förlegade.

Individualpsykologiska perspektiv på diskriminering
Enligt psykodynamisk teori träder försvarsmekanismer omedvetet in för att skydda jaget
mot ångestframkallande känslor och skuldbelagda drifter genom att förlägga
aggressiviteten utanför sig själv och sin grupp. Aggressivitet, en i många sammanhang
förbjuden emotion och drift, väcker ångestkänslor just för att den är skuldbelagd.
Genom projektion kan jaget bemästra aggressiva impulser. Projektion är en
försvarsmekanism som består i att en individ förlägger egna synsätt, motiv och känslor
till en annan individ. Samma process kan även ske på gruppnivå (Lange och Westin,
1981).

Enligt psykoanalytikern Kristeva (1991) är konfrontationer och motsättningar uttryck
för begäret att vara annorlunda. Hon menar att det är en illusion att tro att människan i
grunden är kärleksfull eller god. Grunden till människans reaktion mot det främmande
formas i barndomen. När barnet inser att det finns skillnader då det möter någon okänd
reagerar det omedvetet i hat och bortstötning. För att kunna möta någon behöver man
känna igen smärtan och hatet. Därefter behövs en vilja att trots detta skapa band mellan
människor. Enligt utvecklingspsykologi kan man, hos ett barn vars kognitiva förmåga
har utvecklats tillräckligt för att minnas det välkända, se en mycket stark reaktion när
det får syn på någon okänd. Detta brukar ske då spädbarnet är mellan sex och tio
månader gammalt (Risholm-Mothander och Havnesköld, 1995). Att undvika och fly
från det okända är ett livsviktigt system för människans överlevnad. Det finns en poäng
i att akta sig för det som är okänt, eftersom det okända kan vara ett hot mot vår
överlevnad (Wilson, 2006-10-03).

Diskriminering och negativ särbehandling, liksom annan kränkande behandling såsom
mobbning etcetera har naturligtvis konsekvenser för de grupper och individer som
drabbas. Hur man reagerar på kränkningar kan variera beroende på psykosociala
omständigheter som sociala nätverk, uppväxtmiljön, uppfostran, biologisk sårbarhet
etcetera. Dessutom kan tidigare erfarenheter av kriser och/eller traumatiska situationer
och hur man har hanterat dessa delvis förklara varför vi hanterar kränkningar på olika
sätt. Olika sätt att reagera kan förklaras utifrån hur man tidigare lärt sig att hantera
konflikter eller självhävdelse. Både den som diskriminerar och den som blir
diskriminerad använder sig av en uppsättning olika försvarsmekanismer i processen.
Försvar som projektion, projektiv identifikation, förskjutning, förnekelse, klyvning,
intellektualisering kan utnyttjas av både diskrimineraren och den diskriminerade i syfte
att upprätthålla och vidmakthålla självkänslan och självbilden (Lange och Westin,
1981).
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Enligt Allport (1954 refererad i Lange och Westin, 1981) har diskriminering oftast sin
grund i fördomar och stereotyper. Fördomar ses som attityder och stereotyper ses som
förenklade föreställningar av omvärlden och självbilden. Fördomar kan ses som
känslobaserade föreställningar, snarare än kunskapsbaserade. De är förenklingar av
verkligheten som är nödvändiga för att komplexa skeenden ska bli begripliga. Van Dijk
(2003) menar också att diskriminering mot andra grupper eller individer beror på
fördomar.

Lange och Westin (1981) menar att fördomsfulla personlighetsdrag i största allmänhet
beror på uppfostran och auktoritära ideologier. De skapar fördomar och bär med sig
föreställnings- och värderingssystem som människor använder för olika syften. Van
Dijk (2003) menar att man bör betrakta diskriminering utifrån hur makteliter beter sig,
istället för att rikta in sig på enskilda individers beteende. Makteliter fungerar som
symboler för samhället och kan på så vis legitimera och sprida rasism, eftersom de
reproducerar normer och värderingar. Denna möjlighet har de i och med att de har mer
resurser, makt och kunskap än andra. De som sitter på makten skapar en dominans
utifrån vilken de kan diskriminera. Ur denna maktposition föds normer, värderingar,
attityder och ideologier. Det ligger i dessa gruppers intressen att påverka individer
genom beslut, tal och diskurser.

Syfte och frågeställning

Utbildning, anställning och tillägnandet av svenska språket, menar vi, borde vara
gynnsamma komponenter i en integrationsprocess och då rimligtvis leda till färre
erfarenheter av diskriminering.

Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka upplevelser av diskriminering på arbetet
hos ett antal utlandsfödda akademiker i Sverige och att koppla deras utsagor till
befintlig teori och empiri.

Metod

Undersökningsdeltagare

• Informanterna var sju utlandsfödda akademiker. De var mellan 34 till 50 år
gamla och hade varit bosatta i Sverige sedan minst femton år. För mer detaljerad
fördelning se Tabell 2 nedan.

• Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara födda utomlands, med svensk
akademikerutbildning och med en tjänst som motsvarade deras utbildning.

• Urval gjordes utifrån bekvämlighetsprincipen då deltagarna valdes genom att
fråga bekanta som kände individer som uppfyllde kriterierna samt ville ställa
upp.

• Deltagarna fick i förväg, per telefon, information om studien och oss två
intervjuare. Vi berättade för dem att vi ville undersöka trivselfaktorer i
arbetslivet för icke etniska svenskar.
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Tabell 2. Informanternas kön, yrke och ursprungsland
Kön Utbildning Yrke Ursprungsland
Kvinna Arkitektexamen Arkitekt Iran
Kvinna Specialistutbildad sjuksköterska Sjuksköterska Finland
Kvinna Dataingenjör Programmerare Turkiet
Kvinna Samhällsvetarexamen Projektledare Kurdistan
Man Specialistutbildad läkare Läkare1 Iran
Man Specialistutbildad läkare Läkare2 Irak
Man Beteendervetarexamen Beteendevetare Iran

Material

I samråd med handledaren utformades intervjuguiden (se Bilaga 1) så inga direkta
frågor om diskriminering på grund av etnicitet formulerades. Detta gjordes för att
undvika politiskt korrekta svar och reproduktion av underordning genom att förutsätta
särbehandling på grund av informanternas etnicitet.

En minidiscspelare med mikrofon användes för att spela in intervjuerna.

Procedur

• En intervjuguide med övergripande teman användes under intervjuerna för att
samla in data.

• Intervjuerna genomfördes av författarna tillsammans, där den ene hade
huvudansvaret för intervjun medan det fanns utrymme för den andre att komma
med frågor eller synpunkter.

• Intervjuerna gjordes på den plats som var lämpligast ur informanternas
synpunkt. Två av informanterna intervjuades på sina arbetsplatser och fem i sina
hem.

• Under intervjuerna fick informanterna berätta så fritt som möjligt, utan att bli
avbrutna, vilket ledde till att alla frågor i intervjuguiden inte ställdes eftersom de
redan besvarats spontant.

• Det inspelade materialet transkriberades ordagrant av den som inte varit
huvudansvarig för respektive intervju. Texten gick sedan båda författarna
igenom flera gånger.

• Data analyserades sedan för att kunna urskilja återkommande teman eller
avgörande faktorer enligt induktiv tematisk analysmetod (Langemar, 2006).

Etiska aspekter

Deltagarna informerades om projektets syfte och fullständigt anonymitetsskydd samt att
deltagandet i studien var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. De fick även
information om att så fort det inspelade materialet hade transkriberats skulle
inspelningen raderas.
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Datainsamling

Utifrån intervjuer, insamlades data. En intervjuguide med halvstrukturerade frågor
användes så följsamt som möjligt (Bilaga 1). I enlighet med reflexiv ansats (Thomsson,
2002) förändrades frågorna något efterhand.

Intervjuerna genomfördes under en period av drygt fyra veckor, mellan andra veckan i
december 2006 och första veckan i januari 2007. Intervjutiden varierade mellan
tjugofem och sjuttiofem minuter.

Vilka skriver?

Författarna till denna uppsats är två kvinnor, som båda har rötter i Iran. Den ena är född
utomlands. Den andra är född i Sverige, och har en förälder som är född utomlands.

Analys

Studien var kvalitativ och baserades på induktiv, empiristyrd, tematisk analys
(Langemar, 2006). Den induktiva tematiska analysen innebär att man strukturerar data
utifrån det insamlade materialet det vill säga. att undersökningen är datastyrd istället för
teoristyrd. Materialet kodades utifrån preliminära teman som växte fram ur materialet,
se Figur 1. De teman som slutligen definierades och benämndes återfinns som rubriker
och underrubriker i resultatet.

Selektiv kodning gjordes utifrån materialet, vilket innebär att centralkategorin anses
uttrycka en huvudproblematik. Till följd av detta har data som ansetts falla utanför
studiens syfte tagits bort utan att de kodats (Langemar, 2006).

Figur 1. Temaindelning

Upplevelser av utanförskap
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Organisationens
betydelse

Språket som
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Identitet
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Arbetstillfredsställelse Svenska koderOm svenskar och
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SamhällsnivåOrganisationsnivå Individnivå

Relationer
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Resultat och diskussion

Materialet delades upp i nio huvudteman som vi ansåg betydelsebärande (se Figur 1
ovan). Temana presenteras med illustrerande citat från materialet samt diskuteras utifrån
våra egna tolkningar och andras teorier och perspektiv tillsammans för att försöka förstå
informanternas berättelser. Här nedan presenteras våra teman under följande rubriker
med eventuella underrubriker kursiverade. Vid behov har språket korrigerats till
skriftspråk, men inga ord har bytts ut och innebörden har inte heller förändrats
(Langemar, 2006):

1. Anställningsprocesser
2. Organisationens betydelse
3. Arbetstillfredsställelse
4. Om svenskar och invandrare
5. Relationer
6. Språket som maktmedel
7. Kvinnor blir dubbelt förtryckta
8. Identitet
9. Anpassningsstrategier: Svenska koder

TEMA: Anställningsprocesser

Erfarenheter av hur det går till och vilket bemötande man får då man söker jobb skiljer
sig åt. Beteendevetaren erbjöd sig att arbeta utan lön under en period på sin nuvarande
arbetsplats för att visa vad han gick för eftersom: ”Jag visste att jag aldrig skulle kunna
få jobb hos dem på det formella sättet så jag erbjöd mig att arbeta gratis för att få in en
fot på arbetsmarknaden i hopp om att få möjligheten att visa vad jag går för och få en
anställning”. Efter en period blev han fast anställd, men han berättade att han hade haft
många konflikter i samband med sin löneutveckling på arbetet. Fyra av informanterna
fick sin nuvarande tjänst genom att söka via annons. Arkitekten kringgick de vanliga
anställningskanalerna och ringde istället upp vice direktören på en stor arkitektfirma och
tjatade till sig ett möte. Mötet ledde i sin tur till tre intervjuer innan hon blev anställd.
Läkare 1 berättade att han sökte ungefär 150 tjänster utan att bli kallad till en enda
intervju, trots att han var en av toppstudenterna i sin klass:

”Jag sökte minst 150 tjänster och fick nästan inget svar tillbaka. Jag hade nästan
gett upp hoppet.”

Detta bekräftas av Rooth (2006) och DN (2004-09-05; 2004-09-04) i undersökningar
om hur svårt det kan vara för personer med invandrarbakgrund att komma till en
anställningsintervju. Att söka jobb handlar inte nödvändigtvis om att ha de rätta
meriterna, utan även om att ha rätt sorts namn. När Läkare 1, som hade problem med att
få sin AT-tjänst berättade om problematiken med att inte bli kallad till någon intervju
blev han rekommenderad att byta namn:

… på vår kurs var vi sju procent med utländsk bakgrund och ingen av oss hade
fått något jobb medan nästan alla våra svenska kursare hade antingen fått jobb
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eller gått på flera intervjuer (…) då sa någon till mig: Byt ditt namn annars får du
inget jobb. Jag sa att jag inte kan byta mitt namn (skrattar).

Att ha rätt kvalifikationer och fel namn är en erfarenhet som många fler än Läkare 1 har
(se exempelvis enligt Rooth, 2006; DN, 2004-09-05; 2004-09-04). Frågan man ställer
sig efter att ha lyssnat på informanternas upplevelser är varför man ska behöva erbjuda
sig att arbeta gratis i hopp om att få jobb? De los Reyes (2001) menar att det inte är
illvilja eller medveten diskriminering som ligger bakom sållningen av etniska grupper.
Den som anställer fokuserar på kandidater som verkar kostnadseffektiva för företaget.
Risken är då större att människor med utländsk bakgrund sållas bort då man inte vet så
mycket om dem. Arbetsgivare tar det säkra före det osäkra vilket kan leda till
bortsållning av andra etniska grupper än den svenska. En del av företeelsen kan
förklaras med detta resonemang. Men ett sådant förhållningssätt kan också förklaras
som en konsekvens av att majoritetsbefolkningens värderingar och kultur betraktas som
norm. De som då anses tillhöra andra etniska grupper betraktas som avvikande från
normen. Ett sådant förhållningssätt kan, vare sig det är på ett medvetet eller omedvetet
plan, leda till särbehandling. Dessutom bidrar man till att reproducera ett system av
överordning respektive underordning.

Det finns också andra bilder som förmedlas av informanterna. Läkare 2 ringde och sökte
jobb på en privat klinik och fick anställning direkt. Han har även en överläkartjänst på
ett sjukhus som han är halvtidstjänstledig från. Tjänsten på sjukhuset blev han
rekryterad till: ”De ringde mig. De ville ha mig.” Sjuksköterskan ville söka en
specialisttjänst som annonserades ut men den som var ansvarig för rekryteringen var
aldrig anträffbar: ”Och de fördröjde och fördröjde tills jag blev så nervös att jag måste
söka mig någon annanstans”. Hon sökte sig så småningom till en annan klinik och blev i
den vevan lockad till kliniken där hon nu jobbar sedan många år. Projektledaren sökte
sin tjänst via platsannons och fick jobbet, trots hård konkurrens från andra:

När jag sökte jobbet, det var drygt hundra som hade sökt den här tjänsten jag
trodde inte jag hade någon chans men när jag ringde och pratade med dem… De
blev jätteintresserade så jag fick komma på intervju bara inom några dagar och det
var så självklart att, nä, men du får. Det var tre som fick komma på intervju och
jag fick tjänsten.

En förklaring till att det gick lätt för dessa personer att få jobb är att de har hög
kompetens, och dessutom kompetens som är efterfrågad av den svenska
arbetsmarknaden, vilket de flesta akademiker med invandrarbakgrund har
(integrationsverket.se).

En annan förklaring kan vara att båda läkarna fick sina tjänster utan bekymmer eftersom
att det var ett aktiebolag där de anställdas förmåga och kapacitet att öka företagets
vinster värdesätts högre än deras etnicitet. De är egna företagare i bolaget och de är
bägge två specialister med lång yrkeserfarenhet. Men de går också miste om
möjligheten att forska på ett universitetssjukhus och göra karriär där. Projektledaren å
andra sidan anställdes ju i en biståndsorganisation som är en del av ett större
internationellt nätverk. Sådana organisationer rimligtvis borde sträva efter ett brett
spektrum av människor då de arbetar internationellt och hörnstenarna grundar sig på
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människors lika värde. Biståndsorganisationen hade dock en tradition av att
projektanställa invandrare och de flesta fast anställda var etniska svenskar, enligt
Projektledaren. Många invandrare är projektanställda, vilket gör dem mer sårbara inför
förändringar i det ekonomiska läget. Detta kan förstås utifrån att sysselsättningen bland
invandrare i Sverige går upp under högkonjunkturer, som på 1990-talet, men sedan
sjunker kraftigt under lågkonjunkturer. De som är bland de första att förlora sina arbeten
är de projektanställda (www.integrationsverket.se).

TEMA: Organisationens betydelse

Ungefär hälften av informanterna har upplevelser av utanförskap som de menar beror på
organisationens struktur och uppbyggnad. Läkarna jämför den positiva och icke
hierarkiska stämningen samt deras förutsättningar att tjäna mer pengar och
möjligheterna till karriärutveckling på sin nuvarande arbetsplats – den privata
specialistkliniken där de är egenföretagare – med hur landstingets organisation fungerar.
Läkare 2 berättar om sitt jobb på sjukhuset att: ”Det är en stor klinik, en annan typ av
patienter, ett annat klimat. Man är anställd. Man har sin lön. Det spelar ingen roll om du
är bra.” Läkare 1 berättar att i landstinget är det individen som måste anpassa sig efter
organisationen och det är svårt för enskilda att påverka. På sin nuvarande arbetsplats är
det tvärtom: ”Jag har blivit väldigt uppskattad av styrelsen. Jag har hamnat direkt på en
plats där jag kan bestämma jättemycket. Då känns det ju toppen.” Läkare 2 säger att en
allt för stor del av arbetet handlar om administration ”Sitta hela dagen på sitt rum och ha
utvecklingssamtal. Vad är det här för något? Jag menar, om du är femtio år och
överläkare. Du är den mest erfarne doktorn. Du behövs på avdelningen för att ta hand
om patienter, yngre läkare, utbilda andra.” Även andra, som har erfarenhet från
landstinget, instämmer delvis i bilden av en administrationstyngd organisation.
Sjuksköterskan säger att: ”Det är jobbigt med allt som är runt omkring som inte
fungerar… när man ska ha möten… Det är svårt att få allt att klaffa”.

Några informanter talar om grupperingar och rangordning på arbetsplatsen även om de i
inte alltid kände sig personligt utsatta. Nedan berättar Beteendevetaren:

Det är grupperingar och det är rangordning, det finns tre läkare, två överläkare
som jag brukar luncha och fika med. Ibland händer det att jag lunchar med någon
annan av personalen men då har den personen eller jag frågat i förväg om vi ska
luncha med varandra och då blir det bara vi två som lunchar, inte att han eller hon
får hänga med hela läkargruppen och luncha.

Projektledaren beskriver också den organisation hon jobbar i som: ”Mycket hierarkisk.
Mycket grupperingar”. Sjuksköterskan berättar hur hon har fått stå tillbaka i
löneförhandlingar, vilket hon inte förstod förrän hon började jämföra sin lön med
andras: ”Nyutbildade sjuksköterskor hade flera tusen mer i månaden än jag”. För att få
det hon ansåg sig ha rätt till har hon fått bli tuffare och lärt sig att förhandla och hennes
känslor förändrades i och med det: ”Förut kände jag mig arg och kränkt”. Läkare 2
berättar om sin bild av landstinget som arbetsgivare:

Däremot i landstinget, där finns andra krav på dig. Landstinget vill att du ska
producera. Det finns tryck på dig, kliniskt, men samtidigt vill de att du ska
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samordna, administrera och ta hand om personal. Det finns processer,
verksamhetsansvar - you name it - det finns mycket där.

Läkare 1 menar att i landstinget får inte enskilda människor komma till tals: ”…man
skulle vara tyst och glad att man var sjukhusanställd”. Projektledaren berättar att
organisationen hon arbetade i var diskriminerande på flera nivåer:

… på individnivå och på strukturell nivå. Om vi som organisation inte erkänner
att vi har en hel del fördomar och inte strävar efter att bli medvetna om de här
fördomarna, för de är oftast omedvetna, så har vi jättesvårt att göra någonting åt
alla de här problemen som organisationen befinner sig i.

Enligt integrationsverkets statistik är det något vanligare bland utlandsfödda att vara
egna företagare än svenskfödda. Särskilt gäller det gruppen män, som kommer från
Asien, där var femte har eget företag (Integrationsverket, 2004). Både Läkare 1 och
Läkare 2 är egenföretagare och har berättat att de känt sig mer eller mindre tvungna att
lämna landstinget för att själva kunna påverka hur deras arbete ska se ut.

Att försöka ändra på en hierarkisk organisation som tjänar pengar på sin dubbelmoral är
nästan omöjligt att förändra berättar Projektledaren: ”Alltså man säljer vapen till
världen och så öppnar man sin famn och – kom så ska vi hjälpa er! Dubbelmoral i
högsta grad”. Läkare 2 säger om landstinget att: ”Förändringar tar lång tid, går trögt”.
Läkare 1 berättar om den frustration han kände i landstinget: ”Där hade jag noll
möjlighet att påverka mitt jobb, min kompetens…”.

TEMA: Arbetstillfredsställelse

Trivseln på arbetsplatsen verkar hänga ihop med ifall man uppfattar att ens
arbetsuppgifter ligger i linje med vad man vill syssla med. Exempel på detta är Läkare 2
och Sjuksköterskan som båda två har erfarenhet av att arbeta inom landstinget. Båda
trivs med den kliniska kärnverksamheten, men det tillkommer för många administrativa
uppgifter. Sjuksköterskan tycker också att det är för många möten och kurser man måste
delta i, för att hänga med i löneutvecklingen. Både Sjuksköterskan och Läkare 2 tyckte
att det var för lite fokus på den kliniska kärnverksamheten. Sjuksköterskan tyckte det
var svårt att hinna med det hon ville göra, medan Läkare 2 hänvisade till hur
karriärstegen såg ut för läkare i Sverige. Arkitekten å andra sidan var mycket nöjd med
sina arbetsuppgifter. Hon var också ansvarig för kundkontakter vilket stämde bra med
hennes önskemål om att göra en bredare karriär som arkitekt: ”Man måste ju eftersträva
och betala ett pris för att utvecklas på sitt jobb. Jag är jättenöjd med min
karriärutveckling så här långt.” Beteendevetaren berättar nedan om hur han fått kämpa
på sina jobb, men också att han har utvecklats som människa:

Självklart känner jag att jag utvecklats mycket som person. Det är ju nästan
omöjligt att inte göra det i möte med andra människor. Men vad gäller karriären
har jag också utvecklats, men gud vad jag har fått kämpa, prestera, bråka och
dubbelarbeta för det. Det kändes nästan som att för varje litet steg framåt i
karriären måste jag antingen tjata eller dubbelprestera.
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Programmeraren berättar att hon i sig trivs med arbetsuppgifterna, även om hon tycker
att hon blir begränsad i sin karriärutveckling. Hennes arbetsuppgifter är något
begränsade i förhållande till den bredare utbildning hon har. Programmeraren menar att
hon varken har kontroll över sitt arbete, sina arbetsuppgifter eller sina möjligheter att
göra karriär: ”Jag måste göra kundernas beställningar precis som de vill. (…)
Egentligen var jag intresserad av att bli ekonomikonsult”, vilket hon förklarade för sin
chef då hon blev anställd: ”Nu efter tio år har alla mina svenska kollegor som ville bli
konsulter fått möjligheten att göra det.”

Alla andra informanter har arbetsuppgifter som ligger i linje eller i några fall över deras
formella kompetens. Arkitekten är ansvarig för kundkontakterna på sin arbetsplats,
Läkare 1 sitter i ledningsgruppen och vidareutvecklar organisationen jämte sitt kliniska
arbete och Läkare 2 sitter i ledningsgruppen och är ansvarig för marknadsföring vid en
privat klinik.

Arbetstillfredsställelse verkade också vara kopplat till hur mycket kontroll man
upplevde sig ha över sin arbetsdag och/eller sina arbetsuppgifter. Både Projektledaren,
Läkare 1, Läkare 2 och Arkitekten menade att trivsel var kopplad till hur mycket de
själv kunde påverka sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan berättar i sin tur hur
frustrerande det kan vara att inte kunna ha mer kontroll på vad man ska göra på
arbetsplatsen och hinna med det man egentligen vill. Läkare 1 beskriver varför han trivs
så bra på sitt arbete eftersom han har mycket kontroll och stora möjligheter att
bestämma själv:

”Här vet du vad du kommer att ha. Du har en lång lista. Du kan styra också och ta
bort några patienter. Du kan förkorta, förlänga, säga jag vill inte komma den här
eftermiddagen.”

Programmeraren berättar hur trivseln påverkas negativt av att hon inte känner att
företaget har förtroende för de anställda eftersom de har ett detaljerat kontrollsystem:

Miljön, systemet är skapat för att kontrollera oss så att vi inte fuskar med tiden,
det är jag inte så nöjd med. Jag menar, ett system som är till för att kontrollera oss,
och jag menar verkligen att kontrollera varje minut av vår arbetstid.

Informanterna ger sammanfattningsvis en bild av arbetstillfredställelse som i mångt om
mycket stämmer överens med den så kallade krav- och kontrollmodellen (Karasek och
Theorell 1990 refererad i Jacobsen och Thorsvik, 1998). Modellen är en ekvation över
hur stress och trivsel hänger ihop och visar på den samverkan som finns mellan arbetets
krav och den kontroll individen har över arbetet. Utan att gå in på stressbegreppet,
tycker vi att modellen är applicerbar även på vårt material. De flesta av informanterna
har, på olika sätt, arbeten som hänger ihop med höga krav. Krav på individ-, struktur
och organisationsnivå. Höga krav tillsammans med hög kontroll verkar utvecklande,
men här finns kanske risk för utbrändhet. Höga krav i kombination med låg kontroll kan
kopplas till allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, depressiva symtom
och koncentrationssvårigheter (Agervold, 2001).
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Etnicitet i sig kanske inte direkt är kopplat till hur man upplever balansen mellan krav
och kontroll, men på grund av deras position som icke etniska svenskar måste en del
informanter, exempelvis Beteendevetaren och Arkitekten, dubbelprestera och vara
dubbelt så duktiga som andra för att räknas som jämbördiga. De har högre krav på sig
och skillnaden mellan krav och kontroll blir då påtagligt stor. Men vad händer den
dagen de inte orkar eller ifall de blir sjuka? Beteendevetaren berättar om sina farhågor:

Jag tänkte om det ser ut så illa när jag presterar bra, det går framåt för mig och
mina chefer erkänner det. Hur ska det gå när jag kanske inte kan prestera lika
mycket, om jag blir sjukskriven eller så? Det är jobbigt och obehagligt att känna
att utdelningen på jobbet inte baserades på mina insatser utan på min bakgrund,
vilket jag inte kan göra något åt.

På så vis har dessa informanter kanske satsat sin psykiska hälsa för karriären där utfallet
är beroende av hur mycket de orkar kämpa.

TEMA: Om svenskar och invandrare

Många informanter upplever att de blivit utsatta för diskriminering på grund av etnicitet.
De tillskrivs till följd av detta egenskaper och värderingar som svenskar tror är
utmärkande för gruppen invandrare. Informanterna menar att problemen ligger i att de
blir kategoriserade utifrån vilka föreställningar som finns kring gruppen invandrare.
Programmeraren berättar att:

”Problemet med svenskar är att antingen är du bara svartskallen, invandraren eller
så är du inte alls lik de andra invandrarna eller muslimerna… ′Du är ju precis som
svenskar′ och det värsta är att de menar det som en komplimang.”

Problematiken bottnar i att man inte erkänner och behandlar invandrare som unika,
enskilda individer. Men mekanismerna om hur fördomar fyller i kunskapens svarta hål
går åt bägge håll. Detta bekräftades av fördomar som framkom gentemot etniska
svenskar. Några informanter beskriver svenskar i väldigt generaliserande termer, vilket
illustreras i detta exempel då Läkare 2 berättar:

Och det här med chefsmentalitet, det är inget som vi heller har. Svenskarna slåss
om att bli chefer. Det är väldigt viktigt inom slutenvård att bli chef. De slåss om
det. Glöm patientåtaganden. Alla vill bli chefer. Och när man blir chef då blir man
glad och när man får motgångar som chef vill man ta livet av sig.

Att han har denna syn tror vi kan bero på hur han uppfattar att karriärsystemet fungerar
inom landstingsägda sjukhus. Han menar att det svenska systemet är absurt och inte har
sin like i andra länder där han arbetat. Att överläkaren, den mest kompetente, sitter mest
med administrativa uppgifter och personalfrågor, istället för att undervisa och jobba
kliniskt, menar Läkare 2, är slöseri med kompetens och resurser och inget som han
personligen är intresserad av. Han fortsätter att förklara sin syn på varför invandrare har
svårt att bli chefer:
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Det är så här att vi som har invandrarbakgrund. (…). Vi har inte det här nätverket.
Vi kan inte lobba. Som chef måste du ha ett stort nätverk, ett starkt namn och
många anknytningar och kunna lobba, ta upp telefonen och ringa och fixa saker.
Vi kan inte göra det oavsett hur duktiga vi är.

Att ha en stark drift att göra karriär, att komma vidare i sitt yrkesliv vittnar Läkare 2:s
berättelse om. Men nedanstående citat skulle man kunna tolka som ett försvar mot den
bild som andra lagt på honom:

”Det är väldigt viktigt för oss från mellanöstern att livet inte är jobbet. Livet är
familjen och annat (…) att sitta på trottoaren på en stol och dricka kaffe och titta
på folk. Det är livet.”

Men fördomar, eller kunskap om man så vill, som kom fram i intervjumaterialet var inte
bara riktade mot svenskar eller vilka fördomar som svenskar har mot invandrare, utan
handlade även om motsättningar mellan yrkesgrupper. Synen på läkare som nonchalanta
mot andra går igen i Sjuksköterskans berättelse. Hon menar att många viktiga möten om
patienter går om intet eftersom läkaren plötsligt inte har tid och då blir det inget, trots att
flera andra yrkesverksamma plus patientens anhöriga står och väntar.

Ett exempel på hur olika typer av anställda behandlas kan illustreras genom
Projektledarens berättelse. Hon förmedlar att hon inte fick stöd trots att hon var i en
utsatt situation när hon var gravid:

”Jag nekades för att jag var projektanställd och det skulle kosta för
organisationen. Jag fick lida med min tjocka mage... Jag har en dålig höft och ont
i ryggen och behövde stunder för att sträcka på benen. Jag kunde inte sitta långa
stunder... Jag fick inte ens låna en soffa som stod där.”

Svaren som handlar om förändring på strukturell nivå uttrycker även resignation kring
den uppdelning och kategorisering som finns och är ganska pessimistiska om framtiden.
Arkitekten tror att förändringar kommer nog inte att ske i hennes generation ”men
kanske i våra barns”. Läkare 2 tror inte att förändringar kommer att hjälpa hans barn
heller: ”De kommer att känna sig annorlunda. De har annat utseende, annat namn. (…).
De kommer aldrig att bli accepterade till hundra procent”.

Samtidigt får man inte glömma att man här inte har att göra med jämställda grupper.
Gruppen icke etniska svenskar, som våra intervjupersoner ingår i, är i ett underordnat
läge gentemot majoritetsbefolkningen etniska svenskar som har makten att definiera
normer (Molina, Mulinari och De los Reyes, 2002). Utifrån detta behöver den
socialpsykologiska modellen problematiseras. Modellen förutsätter att ingruppen och
utgruppen är någorlunda jämlika, åtminstone i förhållande till varandra. Om grupperna
inte är på samma nivå kan konsekvensen av det så kallade attributionsfelet leda till
ödesdigra misstag. Om man tänker sig kategorierna ingrupp/utgrupp som sociala
konstruktioner som delvis finns för att befästa skillnader i maktpositioner mellan
människor, samt betona likheter mellan de som vi känner är lika oss vad gäller
värderingar, exempelvis västerländska samhället kontra resten av världen. Här nedan
följer en passage som vi anser tydligt illustrerar konsekvensen av ”vi och dem”
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mekanismerna. Först berättar Programmeraren hur ingruppen behandlas och sedan hur
utgruppen behandlas och konstrueras:

Och det kan man jämföra med chefens reaktion på en annan tråkig händelse då en
manlig svensk kollega vars barn hade brutit armen och chefen gick runt för att
samla pengar till att köpa och skicka blommor och kort till honom för att visa vårt
stöd. (…) Ett annat tydligt exempel är då när vi hade löneförhandling och vi i
invandrargruppen fick den allra minsta möjliga löneökningen på drygt 300 kronor
och när vi påpekade det förklarade hon att löneförhandlingen används ju som ett
medel för att visa uppskattning/missnöje med anställdas insatser och de som får
minst löneökning är de som gärna får sluta om de inte känner sig nöjda.

Programmerarens chef håller sig inom löneförhandlingens ramar och i och med det är
det svårt att kategorisera detta som en diskriminerande handling. Löneförhöjning
utanför minimum är ingen automatisk rättighet, utan individuellt prestationsberoende.
Men det kan väcka starka känslor, både löneförhöjningens vara eller icke-vara, och
särskilt i och med den reaktion som möter Programmeraren då hon påpekar detta för
chefen:

Oh, jag vet inte ens var jag ska börja… Jag känner mig diskriminerad,
undervärderad, maktlös och ibland även kränkt. Men du ska veta att jag har
mycket bra relation även med mina svenska kollegor så det är inte där skon
klämmer.

Och visst hade de anställda med invandrarbakgrund en dialog med andra anställda, men
ingen vågade säga någonting. Rädslan att bli av med jobbet i en osäker databransch gör
att många tystnar. Men att dra in facket eller anmäla verkar hon inte heller se som någon
lösning: ”Skulle jag dra in facket varje gång jag på ett eller annat sätt blir diskriminerad
blir det bara ett heltidsarbete – och till vilken nytta?” Detta bekräftas av den statistik
som visar på ett lågt antal fällande domar enligt diskrimineringslagstiftningen. Kanske
är det också så att samhället skickar ut tvetydiga signaler vad gäller sin vilja att rätta till
denna orättvisa. Om domstolarna ingår förlikning hela tiden osynliggörs de enskilda
ärendena och ett mer systematiskt diskriminerande försvinner i denna hantering, även
om det för den enskilde kan synas vara en fördel om rättsprocessen förkortas och
förenklas. Själva skuldfrågan blir ju inte heller belyst (SOU 2006:79). Som individ
slipper man också få sina erfarenheter ifrågasatta. Konsekvensen på sikt är att det inte
finns några förebilder, eller prejudikat, för andra som drabbas.

TEMA: Relationer på jobbet

Att relationer på arbetet, eller så kallat socialt stöd, är viktigt har vi redan påpekat under
temat Arbetstillfredsställelse. Programmeraren berättade en del om relationen till sin
chef och menade att chefen hade satt stopp för hennes karriärutveckling: ”Hon inte bara
kan göra det utan hon har gjort det.” I intervjuerna tar informanterna upp, både positiva
och negativa, specifika erfarenheter av sina chefer. Beteendevetaren berättar om något
som upprört honom mycket på hans arbetsplats och som chockade honom djupt,
nämligen att hans chefer ljög om saker de lovat men sedan totalt förnekar. Han hade
också haft problem vid löneförhandlingar, men berättar om hur han till slut fick nog:
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Jag märkte till exempel hur tydligt skillnaden var mellan min och mina kollegors
löneförhöjningar. Allra tydligast och droppen som fick bägaren att rinna var när
jag var med och designade och utvecklade en teknisk apparat (…) och företagets
inkomster höjdes ganska mycket. När jag såg att detta ledde till att nästan alla i
företaget fick löneförhöjningar men inte jag fick jag verkligen nog. Allt det här
resulterade i ett stort gräl och jag hotade med att sluta där (…) Men när de såg att
de inte kunde lura mig med den taktiken längre, gick de med på mina krav.

Projektledaren beskriver dilemmat med att befinna sig i en hierarkisk struktur med
många olika chefsnivåer. De högsta cheferna som uppskattar henne och det hon står för
är inte desamma som hon arbetar med varje dag. Av de två cheferna som hon hade över
sig, fick hon bra kontakt med en, men den andre hade hon inte någon bra relation till
efter en konflikt redan innan hon anställdes: ”Han var okunnig.” Hon hade blivit
ombedd att yttra sig om en bok före utgivningen och var mycket öppet kritisk till denna.

Sjuksköterskan berättar hur det kollegiala umgänget är underställt arbetsuppgifterna och
att hon för sin del helst sitter lite för sig själv då tillfälle ges. Projektledaren berättar om
hur relationen till kollegorna var bra och att de hade ett visst umgänge även efter
arbetstid och hon reflekterar kring hur man kan utveckla en relation trots motsättningar:
”Det kräver en öppenhet från båda sidor, att ge upp vissa saker.” Läkare 2 berättar om
sin syn på relationer till sina läkarkollegor:

”Här finns det inga grupperingar. Jag tror att det beror på att läkare dels är det en
speciell grupp, man har hög utbildning, många är intellektuella och
välutbildade…”

Beteendevetaren förklarar att: ”Läkarkåren är kända för att de inte vill blanda sig med
andra och så är fallet med våra läkare också.” Uttalandet om att läkarna umgås för sig
kan kopplas till den maktordning som råder mellan yrkesgrupper. Läkaryrket förknippas
med hög status och auktoritet. Det är nog lika mycket andra, som läkarna själva, som
ser till att just den grupperingen sker. Människor trivs bäst då de umgås med sådana
som liknar dem själva i fråga om intressen, men även i fråga om status.

Läkare 1 beskriver den goda stämningen på arbetet som en följd av den etniska
mångfalden bland personalen: ”Trivsel hänger mycket ihop med den etniska
bakgrunden här. Det är många här med annan bakgrund.” Arkitekten bekräftar att den
mångkulturella blandningen av personalen bidrar till trivsel även på hennes arbetsplats
men också varför det fungerar så bra mellan kollegorna som umgås både på arbetstid
och privat:

För det första är vår arbetsgivare utlänning och därför har han sett till att vi har en
mångkulturell blandning på alla möjliga nivåer som kön, ålder och etnicitet. Vi är
en blandning av iranier, fransmän, sydamerikansk, svensk, polsk och så vidare.
Dessutom är vårt företag väldigt internationellt och det hjälper också till att få en
öppnare och mer tolerant arbetsmiljö.
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Detta uttalande är en också bekräftelse på att statliga riktlinjer för att främja integration
bör realiseras och inte förbli retorik. Ökad etnisk mångfald i arbetslivet och multietniska
arbetsplatser som återspeglar befolkningssammansättningen är något som främjar
integration och motverkar diskriminering (www.integrationsverket.se).

Några informanter har positiva erfarenheter av sina relationer till chefer.
Programmeraren berättar att hennes dåliga relation till chefen beror på antingen: ”…min
etniska bakgrund eller att personkemin mellan oss inte fungerar”. Detta skulle också
kunna förstås utifrån en utvidgning som gjorts av krav- och kontrollmodellen (Karasek
och Theorell, 1990 refererad i Jacobsen och Thorsvik, 1998). Enligt denna är goda
sociala kontakter med kollegor och chefer viktiga för hur vi mår. Individer behöver
också känna att de arbetar i ett meningsfullt sammanhang. Uppfylls detta kan det
uppväga arbetskrav, stress och ohälsa. En konsekvens är att även om Programmeraren
har goda kontakter med sina svenska kollegor blir det en brist i socialt stöd att ständigt
bli motarbetad av sin chef och därmed innebär det en ökad sårbarhet för exempelvis
stressproblematik.

Flera av informanterna kommer i kontakt med andra, kunder och patienter, i sitt dagliga
arbete. De flesta har mycket positiva erfarenheter av dessa relationer. Beteendevetaren
berättar att med patienterna han möter upplever han inga problem alls på grund av sin
etnicitet, tvärtom:

Jag har märkt att det faktum att jag har en annan bakgrund är en stor fördel i
kontakten med patienterna då de har mycket lättare att prata ut med mig om
livskriser och familjeproblemen än med mina svenska kollegor. Och just det
faktum att kunna prata ut är ett viktigt steg i behandlingen.

Denna erfarenhet bekräftar även Läkare 2 som säger att: ”Många tycker att det är
positivt. Man får beröm av patienter.” Läkare 1 menar att relationen till patienterna inte
alls påverkas av hans etnicitet: ”Nej, nej, inte när man har så hög kompetens. Jag tror att
det största problemet med läkaryrket är, när det uppstår problem mellan patient och
doktor är när det är dålig kommunikation. Och det kan hända vem som helst.” Men
Arkitekten kan ibland märka av att vissa kundrelationer kan påverkas av hennes
etnicitet, särskilt i början av ett samarbete:

Ibland när man ska prata med någon så blir det en paus först innan de fortsätter.
Ibland kan man känna av motståndet innan man ens har träffat dem. Ibland ställer
de irrelevanta, ja till och med dumma frågor. (…). Men sedan brukar det släppa.

Man kan sammanfatta informanternas relationer till andra med att det inte är de svenska
kollegorna som ställer till det för dem i första hand. Detta vittnade Programmeraren,
Beteendevetaren och i viss mån Projektledaren om. De behöver alla förhålla sig till sina
chefer. Å andra sidan är Beteendevetaren i vissa fall själv chef och i relation till sina
underställda hade han inga problem eftersom han är den: ”…som anställer personalen
både för behandling och administration”. Särskilt viktigt är det om man jämför med
relationen till jämbördiga kollegor, eftersom chefen har, åtminstone potentiell, makt att
påverka arbetssituationen. Blir man illa behandlad av sin chef krävs det stort mod för att
ryta till och priset kan bli för högt, förklarar Programmeraren: ”Det finns gott om
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programmerare och ont om jobb så ingen vill riskera sitt arbete och därför klagar man
inte”.

TEMA: Språket som maktmedel

Tre av informanterna berörde olika aspekter av svenska språkets betydelse. Två av dem
beskrev kravet på perfekt svenska som en förutsättning inte bara för deras
karriärmöjligheter utan att det även påverkar relationer på arbetsplatsen och relationer
till andra svenskar. Programmeraren berättar att hon talar nästan perfekt svenska och
därför har hon många gånger skyddats mot obehagliga upplevelser av särbehandling.
Hon understryker språkets betydelse och reflekterar också kring kravet på perfekt
svenska:

Jag var ganska ung när jag flyttade hit och därför kan jag prata svenska utan
någon större brytning. Det här är A och O när man vill umgås med svenskar. Om
du inte pratar flytande svenska och bryter gör det svenskar osäkra och då drar de
sig undan.

Andra informanter beskrev språket som ett hinder för deras karriärutveckling,
Programmeraren menar att det är ett stort hinder om du inte kan prata nästan perfekt
svenska. Beteendevetaren anser att språket använts som ett maktmedel för att
särbehandla, underminera hans kompetens och status. Han berättar nedan:

Från början tänkte jag inte alls att det hade med min bakgrund att göra. Men jag
började lägga märke till, att varje gång jag och kollegerna inte var överens om
något och jag kunde argumentera och resonera för mina idéer och förslag, så
började man hacka på mitt språk.

Läkare 1 betonar samtidigt vikten av att behärska svenska språket. Enligt hans mening
var det mycket viktigt i hans yrkesroll som läkare att snabbt kunna göra sig förstådd och
att förstå en patient. Han tog upp ett exempel med en patient med hjärtinfarkt, där några
sekunder kan innebära skillnaden mellan liv och död. Han hade själv både anställt
invandrare som bryter men även vägrat anställa läkare som haft för kraftig brytning. En
annan attityd man kan mötas av på en arbetsplats vad gäller att kunna behärska svenska
språket berättar Beteendevetaren om. En grupp latinamerikanska kvinnliga städare sades
upp med hänvisning till arbetsbrist. Istället anställdes några unga etniska svenskar som
nu jobbar där. Den inofficiella anledningen till att de blev uppsagda var att de inte
kunde svenska, men den officiella var att tjänsterna inte behövdes: ”De jobbade mycket
bra och patienterna var mycket nöjda med dem för de var lite mammiga och gulliga när
de hade tid över. (…) … men oj, vad det skämtades om dem, deras språk och deras
beteenden”.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att informanterna i stort bekräftar det
forskningen visar. Färdigheter i att tala och skriva svenska och att utbilda sig ökar i viss
mån möjligheten att få jobb och bättre lön (Rooth och Åslund, 2006). Men faktum är att
många i Sverige högutbildade individer med utländsk bakgrund känner eller har känt sig
diskriminerade på grund av sin etnicitet trots dessa färdigheter. Kravet på ett perfekt
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tillägnande av det svenska språket kan användas som en till synes neutral förklaring för
att göra sig av med, eller befästa sin position gentemot, andra etniska grupper.

TEMA: Kvinnor som dubbelt förtryckta

Termen dubbelförtryck används i bemärkelsen att invandrarkvinnor blir förtryckta
utifrån både etnicitet och genus. Som invandrare i förhållande till
majoritetsbefolkningen, och som kvinna i förhållande till män (De los Reyes, 2002;
Knocke, 1986; Ålund och Schierup, 1991). Det kan vara vanskligt att sätta en etikett på
någon och säga att den är förtryckt. Men detta är en möjlig tolkning, ibland mer eller
mindre valid, som man kan göra utifrån några av de kvinnliga informanternas
berättelser. Det finns föreställningar om kulturbärande invandrarkvinnor som är nöjda
med att vara hemma och passa barn. Att denna föreställning finns bekräftas av
Programmeraren i följande citat:

”Som om alla muslimska kvinnor är konstiga, förtryckta typer. Om jag inte är som
de beror det inte på mig som person eller på min familjekultur och uppfostran,
utan på det faktum att jag bor i Sverige…”

Arkitekten berättar hur hon i sin bransch haft stora problem att hävda sig som kvinna
och invandrare: ”Men du ska veta att om en kollega har nått lika långt som jag har jag
lagt ned minst dubbelt så mycket tid och energi.” Enligt henne finns det en tradition
som gör det mycket svårt att göra karriär inom yrket om man är under fyrtio år och
dessutom kvinna. I nedanstående citat summerar hon själv:

”Ja, att vara iranier, kvinna och under fyrtio - ingen lovande kombination för att få
anställning, speciellt i byggbranschen som är dominerad av medelålders svenska
herrar med ett brett kontaktnät.”

Projektledaren berättar om hur hon inte gjorde eftergifter för att anpassa sig och snarare
fick betala ett högt pris för att hon var sig själv. I efterhand när hon reflekterar kring
situationen som uppstod menar hon att: ”Det blev så fel redan innan jag började. (…).
Det har lärt mig en hel del om jag hamnar i en sådan situation igen.” Hon tycker att hon
har lärt sig mycket om både sig själv och andra. En tolkning av varför hon blir
”bestraffad” är att hon inte beter sig i enlighet med de förväntningar som finns. Hon
beter sig varken etnicitets- eller genuskongruent (Fridner, 2004). Istället beter hon sig
rakt, aggressivt och konfronterande. Det är beteenden som inte alls är förväntade eller
accepterade av kvinnor. Tuffa och aggressiva beteenden ingår snarare i den manliga
hegemonin och därmed i konstruktionen och föreställningen om mannen som norm. På
så vis blir Projektledaren dubbelt drabbad av sin position, både som kvinna och som
invandrare. Och det är ett beteende som vanligtvis leder till repressalier. Samtidigt som
det är följdriktiga konsekvenser av att vara kvinna och invandrare. Trycket från den som
definierar normerna kommer från två olika håll.

TEMA: Identitet

Så gott som alla deltagarna reagerar nästan på samma sätt på frågan om identitet,
antingen genom ett undrande ansiktsuttryck eller också kontrar de, som
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Programmeraren, med frågan: ”Vad menar du? Menar du om jag ser mig som svensk
eller turk eller så?”. Då vi förklarade att det handlar om etnisk identitet, så säger nästan
alla att de är varken det ena eller den andra. Arkitekten menar att beteckningar som
svensk eller invandrare tjänar till att stämpla och kategorisera människor och det tar hon
starkt avstånd ifrån:

”Jag tycker inte om det här sättet att definiera mig utifrån ett land eller en religion.
Jag har vänner som är från hela världen och jag försöker vara intressant för dem.”

I Programmerarens berättelse kan man dessutom ana en sorg över att inte kunna
bestämma över sin egen identitet: ”Jag blir nog aldrig erkänd som svensk och Sverige
får aldrig bli mitt hemland fast det är så jag känner för det”. Informanternas ovilja att
identifiera sig som antingen svensk eller invandrare kan förstås utifrån att identitet inte
är något fast och givet (Assarsson och Sipos Zackrisson, 2005; Mulinari och De los
Reyes, 2002). Identitet är föränderligt och dynamiskt, något som skapas och återskapas
beroende på var och när och med vem man är. På samma vis är kulturella identiteter
(Hall 1990 refererad i Curti och Curti, 1990) varken linjära eller logiska i sin
utveckling. De kan inte härledas till en utgångspunkt eller fast kärna. Utifrån detta kan
man resonera kring informanternas skiftande identiteter då födelseort, uppväxtmiljö och
familjekultur inte är de enda betydande faktorerna i skapandet av identitet. Faktorer som
arbete, utbildning, invandring, möten med andra kulturer och många andra kända och
okända komponenter har påverkat och kommer med största sannolikhet att påverka
deras självbild och identitet. Programmeraren tycker att det kan vara problematiskt med
begreppet identitet och förklarar det som så:

Det största problemet med vårt mångkulturella samhälle är just människors
osäkerhet på sin egen identitet. Därför blir det nödvändigt för dem att hänga upp
hela sin identitet på sina rötter och bakgrund, vilket leder till ett rigitt och
klichéartat förhållningssätt till sin egen kultur, vilket leder till svårigheter inför
förändring, inlärning, utveckling. Problematiken gäller förstås alla etniska grupper
i Sverige inklusive svenskar.

Mulinari och De los Reyes (2002) menar också att färdiga och fasta identitetskategorier,
mer stereotypa, gör det möjligt att kategorisera det som i själva verket är socialt
konstruerad ojämlikhet som något naturligt och självklart. Många kulturella identiteter
ryms inte inom konventionella klassifikationssystem som hänvisar till den ena eller
andra kategorin. Det verkar som att sammanhanget är avgörande för vilken definition
som ligger närmast till hands. Programmeraren och Beteendevetaren får i den ordningen
illustrera detta själva nedan:

”Det är precis som man både älskar sin far och mor fast på olika sätt, man har sin
speciella relation till båda och lär sig olika saker av dem.”

Ja, jag kan inte säga att jag är svensk. Men jag kan inte heller påstå att jag är helt
iranier, jag har ju bott här i cirka 20 år, nästan halva mitt liv. Så jag är varken det
ena eller det andra.
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Man bör vara försiktig då man använder begrepp som etnicitet (Gonäs och Knocke,
2006). Ibland kan man riskera att tillskriva alltför mycket i en individs liv till etnicitet
eller kultur. Det finns andra betydelsebärande variabler. Hur man upplever sig själv
påverkas av de erfarenheter man har haft, de platser och de människor man kommer i
nära kontakt med – särskilt nära vänner. Detta illustrerar Sjuksköterskan i citatet nedan:

”Kanske är det för att jag själv kommer från landet från början. Jag trivs nog
egentligen inte i storstan…”

Sjuksköterskan förklarar att när hon är på landet känner hon sig som hemma. Där är
folk mer som där hon kommer ifrån. Det handlar snarare om skillnader i norm- och
värderingssystem som beror på att hon är uppväxt på landet, i en liten finsk by, snarare
än etnicitet (Gonäs och Knocke, 2006). Samtidigt känner hon sig som finsk och på
arbetsplatsen umgås hon helst med sina finska kollegor: ”Jag känner mig som finsk,
men samtidigt umgås jag med människor från alla hörn i världen”. Projektledaren, å sin
sida, resonerar kring hur hon präglats av de olika folkgrupper hon kommit i kontakt med
och beskriver sig som ”… mycket internationell. (…). Det är som ett knytkalas och att
försöka få in det i själen är roligt”. Detta tema kan man sammanfatta med att man
präglas av de människor man möter. Som individer är vi inte fastlåsta vid en viss
uppsättning normer eller värderingar. Hela tiden pågår en förändringsprocess. Identitet
upplevs inte som något statiskt. Detta beskrev informanterna tydligt då de förklarade
hur de påverkats av de sammanhang de befinner sig i.

TEMA: Anpassningsstrategier

Två av informanterna, Beteendevetaren och Programmeraren berättar om hur de för att
passa in på arbetsplatsen har fått betala ett högt pris. Båda menar att de fått anpassa sig
och förändra sig mycket som personer för att inte bli utstötta eller marginaliserade.
Programmeraren menar att det handlar om att hon själv har behovet att bli accepterad
och få bekräftelse. De senaste åren har hon mest känt sig tacksam över att inte hamna i
periferin, men tidigare mådde hon mycket dåligt av att dagligen bli stämplad och bemött
av fördomar:

Jag kände mig missförstådd och oönskad och i försvarsposition hela tiden. Den
ställningen är obehaglig och smärtsam och tar mycket tid, energi som kväver ens
motivation för kreativitet. Det var helt enkelt en plågsam och långdragen process
men jag känner att nu äntligen har jag nått målet…

Målet är att hon har lyckats anpassa sig och acceptera sin position. Samtidigt anar hon
att priset kanske är för högt och funderar på att säga upp sig: ” Att frånta sig själv rätten
att bestämma vad som är rätt och fel, vad som är normalt och onormalt. Att bli dikterad
av andra om vad som är passande och vad som inte är passande. (…). För jag har inte
satsat nästan tjugo år av mitt liv och inte dragit på mig hundratusentals kronor i
studielån för att känna mig misslyckad och nedvärderad”.

Beteendevetaren berättar om hur många av hans idéer har lett till positiva förändringar
och lett till att företaget tjänat mer pengar. Och att det nu fungerar bra, men han har
också fått betala ett högt pris i form av att bli en annan person på jobbet. Tidigare
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lyssnade inte kollegorna på vad han sa och följde inte hans rekommendationer eller
order:

”Men jag fick bot på det genom att ändra mitt beteende och arbetssätt. Jag har
blivit tuffare, elakare, mer auktoritär - vilket innebär att jag inte är mig själv, men
det funkar.”

Beteendevetaren fick förvandla sig från en tyst mus till ett rytande lejon. Projektledaren
berättar om hur hon kom på kollisionskurs med sin nya arbetsplats, redan innan hon
hade börjat på sin tjänst. Hon tar själv på sig ett stort ansvar för det som skedde men
tycker att erfarenheten fick henne att växa som människa: ”Jag tyckte att jag kanske
kunde ha hanterat det på ett annat sätt. Inte vara så hård, för det var jag…”. Några
informanter berättar om hur de för att passa in och bli accepterade upplever att de måste
arbeta dubbelt så hårt och vara dubbelt så duktiga som etniska svenskar, bland annat
Arkitekten och Beteendevetaren. Detta kan man tolka utifrån deras underordnade
position i förhållande till etniska svenskar. De är ett konstruerat ”dem” i förhållande till
ett lika konstruerat ”vi”. Konstruktionen ”vi” behöver inte bevisa någonting. Som
överordnad och medlem i en majoritetsbefolkning blir etniska svenskar osynliga.
Informanterna, ”de andra”, syns på grund av det som avviker och får kompensera för de
brister som förväntas följa med den positionen.

Psykologiska försvarsmekanismer kan ibland förstås som anpassningsstrategier. Läkare
2 förklarar exempelvis skillnaden på sättet att se och värdera arbetet mellan svenskar
och folk från mellanöstern och skulle kunna tolkas som ett försvar:

”De tror inte på oss, även om vi söker tjänster, men många av oss gör inte det. Vi
är inte ett dugg intresserade. Vi vet hur det är.”

Personer från mellanöstern tillskriver han ett gemensamt och förenklat förhållningssätt
till arbetet. Läkare 2 uttrycker sig i termer av vi och de på ett ganska bestämt sätt, som
om det inte fanns andra som kunde tänka eller agera mer nyanserat eller annorlunda.
Dessutom projicerar han sina värderingar och föreställningar på både ”de och oss” kan
man tolka det som.

Men om man tittar på hur våra informanter faktiskt agerar, förlikar de sig inte
automatiskt och blir passiviserade. De andra informanterna har haft andra strategier.
Projektledaren bråkade och sa ifrån, trots att ingen förändring skedde. Sjuksköterskan
lärde sig att stå på sig och Beteendevetaren hanterade sin situation genom att utnyttja
den kunskap han hade om organisationen till sin egen favör. Att några informanter har
utvecklat individuella strategier för att komma dit där de är idag kan också spela in.
Dessa strategier har inte varit kostnadsfria. Men det faktum att informanterna har en
akademisk utbildning och är reflekterande personer som lärt sig att benämna, lösa
problem och uttrycka sig kan vara faktorer som bidragit till att de medvetet utvecklat
aktiva och konstruktiva anpassningsstrategier. De har haft möjlighet att ta tag i
motgångar de haft på både ett intellektuellt och känslomässigt plan, gått vidare och
vuxit som människor.
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Svenska koder
Beteendevetaren och Programmeraren har det gemensamt att de berättar mycket
utförligt om hur de uppfattar de svenska koderna på deras respektive arbetsplats. De
menar att de har fått lära sig dem och anpassat sig till dem för att bli accepterade.
Programmeraren berättar att andra kollegor som av någon orsak inte vill eller kan
anpassa sig till de svenska koderna på arbetsplatsen också får betala ett pris: ”… men så
är det inte heller några kollegor som frågar om de vill hänga med på lunchen. Ingen
bjuder dem till sina fester eller står och småpratar med dem i korridoren”.

Beteendevetaren berättar om hur han försökte ändra på de svenska koderna angående
grupperingar och rangordning på arbetsplatsen men insåg att priset var att själv bli
utfryst: ”… för det första var jag ensam om det här och för det andra är detta för inrotat i
systemet för att jag själv skulle råka illa ut. Så jag gav upp”.

För en majoritetsbefolkning som redan är socialiserad in i en viss arbetskultur sker
anpassningen mer automatiskt. Kunskapen om systemet är internaliserad och därmed
oreflekterad, medan däremot invandrare som kommer hit först kan känna sig obekväma
med systemet. Några informanter berättar hur de blivit arga och besvikna, men det finns
även de som uttrycker att de har fått lära sig mycket och det upplever de som något
mycket positivt. Arkitekten berättar: ”Jag har lärt mig mycket om svensk arbetskultur
som jag inte skulle ha lärt mig på annat sätt. Det är jag glad för. Jag reser mycket och lär
mig mycket i mitt arbete vilket jag också uppskattar.” Beteendevetaren berättar nedan
om hur han upplevde den anpassningsprocessen till de svenska koderna:

”Ja nu har det blivit rutin och det funkar därför tänker jag inte så mycket på det.
Men i början var det väldigt jobbigt för det var ju som att gå emot sin natur.”

Både Programmeraren och Beteendevetaren vittnar om hur processen har tagit mycket
tid och kraft i anspråk. Men efter att de vant sig vid hur det fungerar blir de inte längre
lika upprörda som förut. Programmeraren beskriver det som att: ”nuförtiden tänker jag
inte ens på det. (…) Men ju längre tillbaka i tiden vi går desto sämre mådde jag av att
inte vara accepterad”. Arkitekten berättar att hon tidigare var ”mycket ledsen förut, men
jag har mognat som person, så jag accepterar att det är som det är idag. Jag har
reflekterat mycket kring de här frågorna tillsammans med andra”. Att med tiden bli
mindre arg och reagera mindre starkt på uppfattade orättvisor är något som även andra
informanter ger uttryck för som Läkare 1: ”Ju längre du har varit i Sverige desto bättre
blir det”. Det går bättre med tiden så att säga. Programmeraren reflekterar kring ifall
hon kanske har större behov av att passa in än andra. En sådan person kan kanske vara
beredd att betala ett högre pris för att tillmötesgå sina sociala behov. En annan möjlig
tolkning på de olika reaktionerna kan vara att det handlar om social önskvärdhet, att
man på ett omedvetet plan inte vill se sig som diskriminerad och därför går med på alla
krav som ställs för att slippa utsattheten eller den stigmatisering det kan innebära att se
sig själv som någon som blir diskriminerad (De los Reyes, 2001). En tredje
tolkningsmodell kan kopplas till vilka strategier man använder för att hantera besvärliga
situationer på en arbetsplats. Projektledaren säger att. ”Man lär sig hur man ska klara av
sådana här situationer och hitta andra strategier för att man själv ska må bra”.
Programmeraren berättar nedan:
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Det handlar om tusen olika små saker som du måste kunna för att inte göra
situationen pinsam och osäker för svenskar annars blir domen ganska hård. Så det
är inte lätt för alla att anpassa sig till alla dessa subtila oskrivna regler, många
kanske inte ens vill göra det, de vill helt enkelt kunna vara sig själva vilket är helt
okay i många andra kulturer och ändå få en chans men problemet är just att de inte
får det.

Att många av informanterna reflekterade över de svenska koderna och vikten av att
anpassa sig till dem som ett krav för att kunna umgås med svenskar kan kopplas till
assimilation. Lite förenklat går det ut på att göra svenskar av invandrare.
Postkolonialister, som exempelvis Hall (1993), menar att människor lever i ett samhälle
som fortfarande är präglat av det kolonialistiska tänkandet. Det vill säga att man utgår
från att det är svensken och den svenska kulturen som bestämmer normen i
interaktionen med andra kulturer. ”De andra” står för det avvikande och onormala
medan de svenska koderna definieras som korrekta normer som bör eftersträvas. Därför
blir det enda sättet för andra att umgås med och bli accepterade av majoriteten att
anpassa sig till de svenska koderna eller normerna. Dessa normer är inte helt enkla att
identifiera då de, precis som begrepp som identitet och kultur, förändras över tid och
rum och skiljer sig åt beroende på vilket sammanhang man befinner sig i.

Metoddiskussion

Informanterna var mycket öppenhjärtiga och berättade utförligt om sina upplevelser,
trots att vi var två intervjuare. De var högutbildade, hade en god språkförmåga och var
aktiva i yrkeslivet.

Social önskvärdhet när det gäller svåra frågor kan man givetvis aldrig komma ifrån i
intervjuer. Enligt De los Reyes (2001) är det svårt att forska om diskriminering eftersom
det anses stigmatiserande att se sig som diskriminerad och stigmatisering är något man
försöker undvika. Utifrån detta kan man anta att de berättelser vi hört inte är överdrifter,
utan snarare kanske underdrifter av det de upplevt.

Vi har valt att, i samråd med uppsatshandledaren, inte ha med direkta frågor om
diskriminering av flera anledningar. För det första ville vi inte styra deras svar enligt
tanken om att som man frågar får man svar. För det andra ville vi undvika politiskt
korrekta svar enligt tidstypiska värderingar. Ett tredje skäl var att inte bidra till
reproducering av underordning genom att förutsätta att invandrare blir diskriminerade.
Vi ville istället få fram och jobba med informanternas spontana och konkreta
berättelser, där de själva valde vad de ville berätta.

Urvalet av informanter var begränsat i fråga om deras ursprungsländer. Exempelvis
fanns en övervikt vad gäller deltagare från mellanöstern. Begränsningar hos
informanterna är även deras ålder. Det finns varken representanter för yngre eller äldre
akademiker.
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För att ha bättre underlag för en validitetsdiskussion genomlästes de transkriberade
intervjuerna ett flertal gånger av bägge författarna innan den tematiska analysen tog vid.
Under analysfasen fördes minnesanteckningar över de diskussioner och idéer som dök
upp.

En avgränsning i användandet av intervjumaterialet var att vi ställde frågor om
arbetsrelaterad hälsa och hur det fungerade att arbeta i grupp i intervjuguiden. Men i
analysen kom vi fram till att det inte var relevant i förhållande till vår kärnkategori och
därför valdes dessa delar av intervjuerna bort. Samma prioritering gjordes vad gällde
intervjusvar om grupper och grupprocesser. Vi uppfattade att det inte fanns någon
energi eller något engagemang hos informanterna vad gällde dessa frågor då de
besvarade dem mycket kortfattat.

Vi har försökt att ha en bred ansats från början. Det har inneburit en förlust i djup.
Genom att ha färre och öppnare frågor kunde vi ha fördjupat oss och på så vis fått en
mer fokuserad frågeställning.

Slutdiskussion

Enligt de intervjuer och analyser vi har gjort av dessa och med hänsyn taget till
frågeställningen tycks upplevelsen av diskriminering minska med tiden. Utbildning
verkar däremot - genom förmåga till distans, reflektion och konstruktiv anpassning -
underlätta själva integrationsprocessen genom att tillhandahålla verktyg för att klara av
vissa hinder som man kan möta på sitt arbete.

Hälften av informanterna hade upplevt diskriminering vid anställningsförfaranden -
Läkare 1, Arkitekten och Beteendevetaren - dock inte i samband med sin nuvarande
tjänst, undantaget Beteendevetaren som ju började sin karriär med att arbeta gratis. Det
är en bild som är jämförbar med de studier som finns (exempelvis Rooth, 2006).
Upplevelsen att etniciteten är ett hinder för att göra karriär i en organisation kan ses som
indirekt diskriminering och förmedlades av Läkare 1, Läkare 2 och Programmeraren.

Läkare 1 lämnade en trygg och förutsägbar arbetsmiljö för en mer krävande position
som egenföretagare. I gengäld fick han större frihet att påverka vad han sysslade med. I
slutänden ledde det till ökad arbetstillfredställelse. Läkare 2 föredrog också krav som
stämde bättre överens med hans egen syn på vad en läkare i huvudsak ska syssla med
och mer kontroll att själv kunna påverka sitt arbete. Sjuksköterskan trivdes med
kärnverksamheten på sitt arbete, men tyckte att det var för mycket kringsysslor och
problem med organisationen av arbetet. Beteendevetaren och Arkitekten upplevde att de
behövde vara dubbelt så duktiga som andra för att få göra det de själva ville, eller få mer
kontroll över sitt arbete. Men även relationerna till kollegorna påverkade trivseln, enligt
dem. Programmeraren hade också höga prestationskrav men kände snarare en slags
vanmakt i att hon inte kunde påverka sin arbetssituation. Hennes etniskt svenska
kollegor, med likvärdig utbildning, hade fått möjlighet att göra karriär som konsulter,
men inte hon. Att inte ha den möjligheten att välja, kan man se som bristande kontroll,
en slags maktlöshet som påverkar personen, beroende på vilken betydelse arbetet har för
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denne, djupt personligt och inte bara i samband med själva arbetet. Detta åskådliggör att
arbete har flera funktioner, förutom ekonomisk försörjning, utan är kopplat till
meningsskapande funktioner som bidrar till människans status, identitet, självbild,
trygghet, socialt och psykologiskt utbyte. (Agervold, 2001).

Relationerna till chefer visade sig skilja sig åt från informant till informant. Fyra av
informanterna befann sig delvis själva i någon slags ledarposition: Läkare 1, Läkare 2,
Beteendevetaren och Projektledaren. Även Arkitekten hade i vissa projekt funktionen
som projektledare. Samtidigt var ingen av informanterna högsta chef. Dessa fem hade i
viss mån makt över andra. Även Sjuksköterskan, som var handledare och utbildade nya
på avdelningen, var i en överordnad position gentemot andra anställda. Programmeraren
var den enda som beskrev sin situation som enbart underordnad sin chef. Hon var också
den som påverkades mest av problemen med sin chef. Beteendevetaren hade en position
där han kunde manövrera och manipulera sina chefer, vilket inte Programmeraren hade.

Erfarenheter av relationer till kollegor sträckte sig från att helst dra sig undan, luncha
med kollegor av arbetsstrategiska skäl till att gärna fika med kollegor eller umgås med
dem privat. Informanterna hade olika syften med sina kollegiala relationer. Både
Projektledaren och Arkitekten hade visst privat umgänge med sina kollegor. Det
verkade också ha betydelse om arbetsplatsen präglades av etnisk mångfald eller inte.
Arkitekten, Läkare 1 och Läkare 2 vittnade om hur trevlig stämningen var bland
kollegorna på deras multikulturella arbetsplatser just på grund av detta faktum och att
det på Arkitektens arbetsplats även verkade vara en medveten strategi för att öka
trivseln. Projektledaren hade blandade erfarenheter av sin arbetsplats, men menade att
den delvis var präglat av etnisk mångfald. De icke etniska svenskarna var i högre
utsträckning, liksom hon själv, projektanställda. En arbetsplats präglad av etnisk
mångfald upplevs som en mer jämlik mötesplats, vilket är något som pekar på att
målmedvetna ansträngningar för multietniska arbetsplatser är ett viktigt led för en
integrationsprocess, men också för att motverka diskriminering, på både samhälls-,
struktur- och individnivå.

De flesta informanter som hade relationer till kunder och patienter berättade om för det
mesta problemfria kontakter. De flesta upplevde inte att deras etnicitet påverkade
kontakterna med personer utanför organisationen och Läkare 1 menade att det saknar
betydelse när man har hög kompetens, vilket också bekräftas av andra studier (se
exempelvis Rooth, 2006). Däremot hade Arkitekten erfarenhet av situationer där hon
beskrev att en kort besvärande tystnad eller dumma frågor kunde tolkas som att
kunderna blev påverkade av hennes etnicitet. Men även det faktum att hon var yngre
och inte man, som är norm i hennes bransch påverkade hennes kundrelationer. Att
uppleva sig diskriminerad utifrån både kön, etnicitet och ålder är snarare ett tydligt
exempel på dubbelförtryck.

Uppfattningen att det finns ett krav på felfri svenska för att bli accepterad behöver
nyanseras. Det gör skillnad på vilket språk man bryter. En person som har en brytning
från Mellanöstern bemöts annorlunda än en person med engelsk eller amerikansk
brytning. Fenomenet skulle kunna förklaras utifrån att muslimer och människor från
mellanöstern blir särskilt utsatta för fördomar och stereotypa kategoriseringar (Said,
1995; DN, 2004-09-05; 2004-09-05).
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Om man betraktar identitet som något som skapas och återskapas och förändras utifrån
det sammanhang man befinner sig i, snarare än som en fast kärna (Assarsson och
Zackrisson, 2005; Hall, 1993) har vi ställt våra informanter inför en nästan omöjlig
uppgift. För att ta oss själva som exempel så har identiteter som kvinna, muslim, mor,
invandrare, vegetarian eller psykologstudenter en mängd olika innebörder. Utifrån detta
perspektiv ifrågasätter vi frågan om identitet. Det rimligt att anta att frågan inte var
tillräckligt genomtänkt.

Informanterna beskriver känslor de upplever i samband med diskriminerande
erfarenheter. Många uttrycker sig i ord som sorg, frustration, ilska och resignation. Att
bli utpekad som en del av en grupp och inte sedd som en individ, upplevs som
nedvärderande och kränkande och är en del av ett diskriminerande system. Några
beskrev också jobbiga situationer på arbetsplatsen som ett lärorikt tillfälle att utvecklas
som människa och på så vis kunna hantera liknande situationer i framtiden på ett annat
sätt. En del negativa erfarenheter ur arbetslivet som informanterna berättade om kunde,
med mer eller mindre säkerhet, relateras till annat än diskriminering som brister i
organisationen och brister i hur arbetet organiserades.

Integrationen hade haft ett högt pris för de flesta informanter. Två av informanterna,
Programmeraren och Beteendevetaren beskriver att kraven på anpassning ligger mer på
dem personligen än på de organisationer de arbetar i. Inbyggda diskriminerande
strukturer och enskilda individer och chefer som beter sig diskriminerande mot dem
behöver inte förändras, utan det kommer an på dem som individer att gilla läget eller
lämna. De måste anpassa sig till systemet, åtminstone till synes, för att bli accepterade.
En slutsats är att kravet på att etniska grupper ska integreras ligger mer i linje med
assimilation in i det svenska samhället, att smälta in i den nya miljön, anamma nya
normer och värderingar, skrivna och oskrivna regler snarare än att anpassningen är
ömsesidig som integrationspolitiken föreskriver. Följden av en sådan ensidig
anpassningsprocess är att göra avkall på egna normer och värderingar. Indirekt skulle en
sådan förvandling förutsätta att den svenska kulturen och de svenska normerna erkänns
som de riktiga, ideala och överordnade medan de egna normerna och värderingarna
måste tolkas som avvikande konstiga och underordnade. Att förändra sin person på det
sätt som de beskriver kostar på oerhört. Priset man i en sådan process betalar är psykisk
och fysisk ohälsa, men också en känsla av att aldrig kunna duga på grund av något som
man aldrig någonsin kan ändra på, nämligen etniciteten. Detta fenomen kan förstås
utifrån ojämlika kategoriseringar av etniska svenskar gentemot icke etniska svenskar.
Konstruktionen svensk, i realiteten etnisk svensk, representerar normen, det vill säga en
överordnad kategori. Konstruktionen invandrare, i realiteten icke etnisk svensk,
representerar det andra, en underordnad kategori. Ur det perspektivet blir
informanternas berättelser logiska och förståeliga. Som underordnad har man inte
samma valmöjligheter som den överordnade majoritetsbefolkningen och därför tvingas
man till olika anpassningsstrategier som överkompensation genom att arbeta dubbelt så
hårt och prestera mer än sina etniskt svenska kollegor, psykiska försvarsmekanismer för
att bevara sin självbild och sin självkänsla och slutligen om man inte nöjer sig med det
är alternativet att lämna arbetsplatsen för en annan. Utifrån vad Läkare 1 och Läkare 2
berättade accepterade de inte hur landstingets karriärstege för läkare fungerade. Läkare
1 hade redan lämnat landstinget helt, medan Läkare 2 var på väg att göra det. Deras



33

anpassningsstrategi var att se sig som kompetenta yrkesmänniskor med valfrihet och
möjlighet att påverka hur deras liv skulle se ut.

Det fanns fler faktorer som påverkade hur informanterna upplevde sin situation. En
sådan faktor verkade vara tiden. Det gick bättre med åren, som Läkare 1 sade. Detta
skulle kunna bero på att man lärt sig de svenska koderna och anpassat sig till dem, som
Beteendevetaren och Programmeraren resonerade om. Andra förklaringar till varför det
går lättare med åren kan vara att det sociala nätverket har blivit större. Det går kanske
inte att sätta likhetstecken mellan anpassning och integration i någon djupare
bemärkelse. En annan förklaring till att man med åren uppfattar sig mindre tyngd av
diskriminerande situationer kan kopplas till informanternas högskoleutbildning. Med
hjälp av abstrakt tänkande, förmåga till distans och reflektion har informanterna hanterat
prövningar på ett konstruktivt sätt. Ett tydligt exempel på det var Arkitekten som
berättade hur hennes inställning hade förändrats genom att hon hade reflekterat kring
dessa frågor tillsammans med andra.

Slutsats

Sverige är en del av ett större sammanhang och en del av det postkoloniala arvet och har
och har haft tydliga drag av kolonialism. Exempel på det är svenska statens motstånd
mot att ge minoritetsgrupper inom landets gränser erkännande. Exempel på detta är
Sveriges sena språklagstiftning där tornedalsfinska, samiska och romani först i modern
tid erkänts som minoritetsspråk. Detta innebär en fördjupning och breddning enligt
Spivak (1999 refererad i Eriksson et al., 1999) som menar att människor med
invandrarbakgrund påtvingas en identitet som annorlunda och underordnade. Detta
gäller i allra högsta grad även för de minoritetsfolk som funnits länge i Sverige.

Människor tenderar att betrakta dem som är välkända för oss som en del av sin grupp.
Består den gruppen av olika typer av människor, med olika bakgrund, språk, vanor,
klass och erfarenheter kommer vårt personliga värderingssystem att färgas av detta.
Men eftersom man inte kan känna alla människor, så kommer några alltid att vara i
utgruppen. Skillnaden ligger kanske snarare i hur vi ser på den. Avvikande eller okänt
behöver nödvändigtvis inte vara detsamma som ”sämre” eller ”underordnad”. I
berättelserna vi hörde framkommer hur informanterna jobbar sig in i samhället. Detta
visar troligen på en viktig mänsklig mekanism, nämligen hur viktigt det är att tillhöra
och vara en del av ett samhälle, ett ”vi”. Man har en tendens att bortse från det mod och
den handlingskraft som föregår en människas beslut att lämna ett land för ett annat. Att
bestämma sig för att lämna det invanda för att möta det okända ställer stora krav. De
som invandrar utvandrar samtidigt från ett annat land. De bär med sig samma psykiska
mekanismer som människorna de kommer att möta. De lämnar sin ingrupp för att bli del
av en utgrupp – en potentiellt socialt utsatt och underordnad position.

Utifrån ett förändringsperspektiv blir mångkulturella arbetsplatser och boenden viktiga.
Om det är så att människan är rigid i sina förändringsmönster och undviker det okända
behövs det kanske pekas på vinster i förändringar, från individ- till struktur- och
samhällsnivå. En viktig fråga att besvara är hur man tar ansvar för socialisering i
samhället. Samhällsdebatter och dokumentärer borde också ha ambitionen att bryta mot
normerande strukturer och visa alternativa bilder. Politiker, massmedia och individer
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har ansvar och skyldighet att se bortom etnicitet, rucka på stereotypa bilder samt erbjuda
alternativa och mer nyanserade presentationer av ”de andra”. En granskning av
maktstrukturer, institutionella praktiker och individuella handlingar som fokuserar på
processer som skapar och upprätthåller relationer av överordning och underordning
mellan individer och grupper av individer är inte bara av avgörande vikt för att
förhindra orättvisor och balansera maktresurser. Genom att granska hur institutionell
maktutövning flätas in i individers normativa värderings- och tankemönster, kan man
bli medveten om hur makt skapas och återskapas, men också hur man kan förändra
processen och göra motstånd. En viktig aspekt av denna process är att förhindra
demokratins urholkning. Maktutövning, systematisk diskriminering samt stereotypa
föreställningar kan bekämpas genom att:

• Media formulerar alternativa berättelser och sammanställer nyanserade och
alternativa bilder av andra kulturer

• Samhällsmedlemmar utmanar, ifrågasätter och problematiserar den stereotypiska
reproduceringen av etnicitet.

• Samhällsmedlemmar blir medvetna om kopplingen mellan samhällets strukturer,
institutioner, aktörer och individer.

• Varje individ tar ansvar på samhälls-, organisations- och individnivå.

Samhället och arbetsplatser betalar visserligen ett pris i att man inte uppskattar och tar
tillvara den kompetens som finns. En slutsats är att individer hanterar upplevelser av
diskriminering på olika sätt. Integration ska ju vara den ömsesidiga process genom
vilken invandrare etablerar sig i samhället och samhället i sin tur ska gå befolkningen
till mötes. Snarare framträder dock i vårt material integrationen som en mycket ojämlik
process där informanterna är de som betalat det högsta priset. De har fått göra avkall på
identitet, integritet, beteenden, normer och värderingar. De flesta informanterna har på
olika sätt fått kompensera för att minimera konsekvenserna av sin underordnade
maktposition och ändå kunna utvecklas. Upplevelser av diskriminering på grund av
etnicitet är, som sagt, inte något som upphör med utbildning eller tillägnandet av
svenska språket, men däremot tycks de minska med tiden.

Förslag på vidare forskning

Uppsatser inom psykologiämnet som tar upp maktrelationer och belyser företeelser ur
ett kritiskt perspektiv är något vi saknar. Det är en tradition som saknas inom ämnet. I
den vetenskapliga litteraturens kanon framställs ofta teorier och perspektiv som studier
neutrala utifrån klass, kön, etnicitet och sexualitet. Fler kritiska studier på den här
uppsatsnivån är något vi efterlyser.

Det finns många modeller för hur människan påverkas av den psykosociala
arbetsmiljön. Att i ett vidare perspektiv se vilken ytterligare påfrestning det kan
innebära, utifrån människors etnicitet, genus eller funktionshinder.

Människor i liknande situationer befinner sig i en riskgrupp för psykisk och fysisk
ohälsa. Med högt ställda krav, både från omgivningen och från sig själva – i
kombination med i stort sett gränslös ”frihet” att lägga ned hur mycket tid och
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engagemang som helst på sitt arbete. Vilka är konsekvenserna för individen, dennes
närmaste och samhället?

Vi tycker också att man borde undersöka hur människan oreflekterat sprider attityder
och stereotypa föreställningar och på så vis bidrar till att reproducera ett
diskriminerande system. Hur kan sådana förändras? Om förändringar ska kunna ske
behöver vi också förstå människan som psykologisk varelse. Då kan man börja arbeta
med frågan och hantera det på ett mer realistiskt sätt.
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Bilaga 1

Intervjuguide

Allmänt: Vad har du för utbildning? Ålder? Civilstånd? Etnisk bakgrund?

TEMA Identitet/kultur/språk:
Definition av dig själv?

TEMA Arbetsplats

• Hur fick du den tjänst du har idag?
• Berätta hur en vanlig arbetsdag kan se ut? (konkret exempel - gärna nära i tiden)
• Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?
• Är de i linje med din utbildning?
• Hur mycket kan du själv bestämma innehållet i dina arbetsuppgifter?
• På vilket sätt har du möjlighet att utvecklas personligt eller karriärmässigt?

TEMA: Arbetsrelationer

• Hur är din relation till kollegorna? Umgås ni utanför arbetet?
• Hur är din relation till arbetsledare/ledningsgrupp?

TEMA: Grupper och grupprocesser

När du arbetar i grupp, hur brukar det fungera?

• Vad tycker du bäst/sämst om med att jobba i grupp?
• Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar i grupp?

TEMA Situation på jobbet

Berätta om en ”typisk” negativ och en ”typisk” positiv händelse på arbetet.

Kan du berätta hur du upplevde situationen?

• Tankar
• Känslor
• Beteenden

TEMA Psykisk hälsa

Hur har allt det här påverkat din psykiska hälsa?

• oro, ångest
• sömnsvårigheter
• utanförskap
• 

TEMA Förändring

Om du kunde vad skulle du vilja förändra/förbättra på din arbetsplats?

Övrigt: Är det något du vill tillägga?


