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Abstract 
The situation on the Swedish labour market is different in opportunities whether you are a 

native Swede or someone who has a foreign background. People with foreign backgrounds 

tend to have lower wages, higher rate of unemployment and often have temporary 

employment contracts. There is a conception that the Swedish culture is the standard and 

other foreign cultures are abnormal and different. The purpose of this study has been to 

investigate why there is discrimination on the labour market against ethnic minorities and how 

the Swedish history has contributed to the structural ethnic discrimination that we are 

struggling with. I have been using the right dogmatic method and a social science perspective 

as complement in order to answer the purpose.  

 

The legislation forbids ethnic discrimination, although the struggle is real and people get 

discriminated due to their ethnic heritage. Even though there are statistics and studies that 

confirm the ethnic discrimination on the labour market, the court cases are low and there has 

only been one conviction since 2002. There is a burden of proof that is controlled in the 

Swedish legislation, where the one who has been exposed of discrimination must proof that it 

is so. Then it is up to the defendant to prove the opposite. Because of this Arbetsdomstolen 

must take a stand whether which party is more reliable, based on both parties ability to 

persuade. Regarding the two cases known as the “racist cases”, Arbetsdomstolen put 

importance on the fact that the working atmosphere was harsh and the dialogues between the 

employees were tough. Even though it clearly was not considered as wanted by all, 

Arbetsdomstolen went with the majority and did not consider their behavior as discriminating. 

This could be an indicator on the fact that the structural discrimination against ethnic 

minorities and the idea of your own culture as the right one and the alienation against cultures 

that are “divergent” are deeply rooted even in authorities.  

 

All people no matter where you come from should as the law regulates have the same 

opportunities and rights. I believe the problem is not with the law itself, but with the people 

and the structure in society. We have to change the way we alienate foreign cultures and 

undermine them, your ethnicity doesn’t decide your qualifications.  

 

Keywords: Ethnic discrimination, structural discrimination, ethnic structural discrimination, 

ethnicity.   
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1. Inledning 
Föreställ dig det faktum att du vid första kontakt med en arbetsgivare blir bedömd huruvida 

ditt namn anses vara svenskt eller utländskt, och att en generalisering görs om huruvida ditt 

namn representerar dina kunskaper och färdigheter. Ditt namn ställs alltså i relation till dina 

meriter och kunskaper. Du anses sakna nödvändiga kunskaper enbart grundat på ditt namn. 

Det låter väl helt absurt? Skrämmande nog är det här en verklighet som många människor 

lever med i dagens samhälle, de väljs bort enbart p.g.a. sitt namn. Det har gått så långt att 

personer med utländska namn ansöker om namnbyte för att undvika det missgynnande ett 

utländskt namn kan medbringa. Under december 2003 till maj 2004 gjordes 542 ansökningar 

om namnbyte till Patent- och registreringsverket, enligt DN gjordes en fjärdedel av dessa i 

syfte att slippa etnisk diskriminering eller mobbning.
1
  

 

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är förbjuden enligt lag. Diskrimineringslagen 

(2008:567) fastställer att ingen får diskrimineras p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder.
2
 Utöver diskrimineringsförbudet ska arbetsgivare tillsammans med 

arbetstagare gemensamt föra ett aktivt åtgärdsarbete för att förebygga och förhindra 

diskriminering samt främja för lika möjligheter bland arbetstagarna.
3
 Trots de lagstadgade 

skyldigheterna att motverka etnisk diskriminering förekommer det på arbetsmarknaden och 

illustreras bl. a i att personer med utländsk bakgrund statistiskt sett har lägre 

sysselsättningsgrad, lägre medelinkomst samt förpassas till yrken med sämre 

framtidsutsikter.
4
 

 

Den strukturella diskriminering som grundar sig genom en normföreställning om att 

utlandsfödda inte besitter samma kompetens som inrikes födda, som sedermera resulterar i en 

exkludering på arbetsmarknaden.
5
 Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen samt debatten om 

bl. a romernas ställning i samhället, späder på de åsikter som redan finns. Under 2012 kom 

154 anmälningar rörande etnisk diskriminering på arbetslivet in till 

Diskrimineringsombudsmannen, däremot får DO stark kritik för att inte utreda de 

anmälningar som kommer in.
6
  Arbetsdomstolen har i sin tur har sedan 2002 endast en 

                                                 
1 Ewa Stenberg. Amany kallar sig Anna för att få jobb. http://www.dn.se/nyheter/sverige/amany-kallar-sig-anna-for-att-fa-

jobb/ - hämtad 2015-02-10 
2 1 kap 1 § DL 
3 3 kap 1 § DL 
4 SCB Integration – en beskrivning av läget i Sverige, 2013 s.14-15 
5 SOU 2014:41 s.87-88 
6 Eva Schömer och Lena Svenaeus. DO undviker systematiskt att utreda etnisk diskriminering - http://www.dn.se/debatt/do-

undviker-systematiskt-att-utreda-etnisk-diskriminering/ - hämtad 2015-01-29 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/amany-kallar-sig-anna-for-att-fa-jobb/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/amany-kallar-sig-anna-for-att-fa-jobb/
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fällande dom trots gediget med anmälningar till DO.
7
 Hur djupt rotad är egentligen den 

strukturella diskrimineringen?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför det sker etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden trots den rådande lagstiftningen, samt att undersöka hur djupt rotad den 

etniskt strukturella diskrimineringen är. Hur har landets historia påverkat samhället som vi 

lever i idag, hur mycket av det historiska missgynnande av etniska minoriteter finns kvar och 

hur medvetna är vi egentligen av detta? Vidare blir syftet att undersöka och illustrera 

potentiella problem som kan uppstå i Arbetsdomstolen vid bedömning av fall gällande etnisk 

diskriminering. Hur har myndigheter och institutioner lyckats med arbetet att motverka den 

etniska diskrimineringen och hur har riksdagen och regeringens arbete sett ut. 

 

Således är frågeställningarna i denna uppsats:  

 Hur bedömer Arbetsdomstolen fall gällande etnisk diskriminering? 

 Varför sker det etnisk diskriminering på arbetsmarknaden?  

 Hur kan vi råda bot på den strukturella etniska diskrimineringen? 

1.2 Metod och material 
Uppsatsen är skriven i den rättsdogmatiska metoden, där jag med hjälp av bl. a lagtexter, 

förarbeten, rättsfall, doktrin och rättsvetenskaplig litteratur kommer tolka rättsreglerna utifrån 

frågeställningarna.
8
 För att få en bättre förståelse till varför lagen är utformad som den är, 

samt för att få en inblick i det arbete regeringen och riksdagen bedriver vid lagförslag studeras 

propositioner och statens offentliga utredningar. 

 

Som komplement till den rättsdogmatiska metoden kommer jag använda mig av 

rättsociologisk metod. Gemensamt med rättsdogmatiken intresserar den rättsociologiska 

metoden sig för rättsordningen. Metodernas tillämpningsområde ligger inom 

rättsvetenskapen, däremot hanterar de olika områden och kompletterar varandra såldes.
9
 

Rättsociologin angriper problemfrågan ur ett annat perspektiv än rättsdogmatiken och svarar 

på andra frågor. Den rättsociologiska metoden fokuserar även på utomrättsliga faktorer, t.ex. 

kan maktförhållanden i samhället påverka rättens tillämpning, eller trängs rätten undan av 

                                                 
7
 AD 2011 nr 13 

8 Lehrberg, Bert. 2010. Praktisk juridisk metod. 6:1 uppl. Uppsala: Institutet för bank – och affärsjuridik AB, s. 167 
9 Hydén, Håkan. 2002. Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, s.15-16. 
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ekonomiska eller politiska förhållanden?
10

 I uppsatsen undersöks Arbetsdomstolens 

bedömningar gällande etnisk diskriminering i arbetslivet.  

 

Med hjälp av rättsdatabasen Infotorg.se har jag sökt rättsfall, där jag använt mig av sökorden 

etnisk diskriminering och etnisk diskriminering i arbetslivet. Under rättsfallssökningen 

bekräftades, att rättsfallen är få och de fällande domarna än färre. Jag övervägde att använda 

mig av fler rättsfall men faktorer som utrymme och relevans vägde in. 

 

Förklaringen av ordet etnicitet är med eftersom jag anser att själva begreppet kan 

missuppfattas där etnicitet förknippas med en avvikande folkgrupp snarare än bara folkgrupp. 

För att förstå hur Sveriges historik gällande problemhanteringen av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden påverkat den strukturella diskrimineringen har jag ett avsnitt som innefattar 

historik som tar upp detta.  

 

Då jag anser att man bör vara väldigt försiktig med att kategorisera människor och placera 

dem i fack, kommer jag i min uppsats använda mig av begreppen personer med utländsk 

bakgrund, utlandsfödda, personer med svensk bakgrund samt svenskfödda. Syftet med det här 

är att jag använder mig av den information jag ursprungligen fått genom litteratur, 

undersökningar, statistik osv. Av den anledningen gör jag inga egna antagningar utan går 

enbart på den information jag tagit del av. Därför har jag också varit noga med att alltid 

försöka gå till ursprungskällan för att säkerställa att informationen jag tagit del av är korrekt. 

 

Jag har med hjälp av universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet letat efter relevant litteratur 

till uppsatsen. Där de främsta sökorden var: strukturell etnisk diskriminering, etnisk 

diskriminering, strukturell diskriminering, etnicitet, diskrimineringslagen. Stor vikt har lagts 

vid trovärdigheten och relevansen för mitt ämne och jag har vid alla tillfällen som går använt 

mig av ursprungskällan. Vidare har källförteckningarna i den litteratur och forskning jag hittat 

gett mig ytterligare litteraturtips, mitt litteraturanvändande har alltså inte stannat vid de 

sökningar som gjorts på universitetsbiblioteket.  

 

Jag övervägde att göra en empirisk undersökning och det var något jag var väldigt intresserad 

av att göra, en situation testing undersökning. Flertalet faktorer vägde dock över mot att inte 

göra det, bl. a att det måste göra ett visst antal telefonsamtal för att siffrorna ska ha någon som 

                                                 
10 Hydén, Håkan. 2002. Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, s.18-19 
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helst tillförlitlighet samt att utrymmet på uppsatsen inte är obegränsat. Istället använde jag 

mig av resultat från de redan gjorda undersökningarna.  

 

Uppsatsen bygger även på statistik gällande etnisk diskriminering för att tillsammans med de 

undersökningar som gjorts styrka att den etniska diskrimineringen är reell. Statistiken är 

hämtad från Statistiska Central Byrån, Diskrimineringsombudsmannen, International Labour 

Organization, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Nationalencyklopedin, Regeringen, 

Riksdagen, Riksrevisionen och Integrationsverket. Vilka jag anser vara pålitliga källor. Två 

tidsskrifter har även använts, Dagens Nyheter och Arbetet. 

1.3 Metod- och källkritik 
En del material såsom forskning och undersökningar som gjorts, kan vara lite föråldrad, vilket 

kan medföra att all statistik inte stämmer helt. Däremot kvarstår problemen och även om inte 

siffrorna stämmer till hundra procent, är de fortfarande relevanta. Exempel kan vara att siffror 

på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikesfödda fortfarande skiljer sig. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av utrymmesskäl har jag inte lagt någon större vikt på det faktum att multipel 

diskriminering kan ske, där en människa kan bli diskriminerade inte bara på grund av det 

faktum att denne är kvinna utan även är en kvinna med utländsk bakgrund. Vidare har heller 

ingen vikt lagts på något annat än diskrimineringsgrunden etnicitet i rättsfallen, även om 

andra diskrimineringsgrunder behandlats. Jag hade även tankarna om att ta upp 

skolundervisningen i framförallt grundskolan och det faktum att andra kulturer ofta behandlas 

som avvikande och ges en stämpel som ”fel”, något som bidrar till den etniskt strukturella 

diskrimineringen. Tyvärr medgav inte utrymmet detta. 



2. Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet 
Diskrimineringslagen (2008:567) har till syfte att motverka diskriminering samt att främja 

lika rättigheter oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.
11

 

Regeringsformen syftar också till att skydda människors lika värde samt att alla människor 

ska ha möjlighet att känna delaktighet och uppnå jämlikhet i samhället. Målet är att motverka 

diskriminering gällande samma grunder som tas upp i DL.
12

 Etnisk diskriminering innebär att 

någon missgynnas genom en handling som är oförmånlig i jämförelse med hur en person med 

annat etniskt ursprung skulle behandlas. Samt att utfallet av behandlingen bör ha medfört en 

nackdel för den enskilde, såsom en förlust, obehag eller liknande. Vidare preciseras det i prop. 

1997/98:177 att obehag till följd av trakasserier ska behandlas som en nackdel och 

trakasserier gällande etnicitet mot arbetssökande och arbetstagare från arbetsgivarens sida bör 

omfattas av diskrimineringsförbudet.
13

  

 

Medlemskapet i FN och EU har inneburit att det som regleras på internationell nivå har 

påverkat Sveriges lagstiftning. 1971 ratificerades 1965 års FN-deklaration, vilket innebar att 

all rasdiskriminering skulle avskaffas.
14

  Sverige har även ratificerat EU:s direktiv gällande 

likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Tillämpningsområdet för 

direktivet riktar sig bl. a till anställnings- och arbetsvillkor inklusive avskedande och löner, 

rätten att vara med i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
15

 Vid införandet av DL som 

trädde i kraft den 1 januari 2009, ratificerades även likabehandlingsdirektivet(2002/73/EG) 

och arbetslivsdirektivet(2000/78/EG).
16

 

 

Etnisk diskriminering är trots de långt gående rättsregleringarna på både nationell och 

internationell nivå ett faktum på den svenska arbetsmarknaden och hindrar människor från att 

uppnå lika möjligheter och känna jämlikhet och delaktighet i samhället.
17

 Något som kan 

försvåra bevisandet av diskriminering är den bevisbörda som är reglerad i DL, där den som 

anser sig blivit diskriminerad ska kunna visa på omständigheter där diskriminering skett. 

Påvisas dessa omständigheter, är det upp till svaranden att påvisa motsatsen.
18

 

 

 

 

                                                 
11 1 kap 1 § DL 
12 1 kap 2 § 4 st. Regeringsformen 
13 Prop. 1997/98:177 s.25 
14 Prop. 1971:125 s.45 
15 Art. 3 punkt. 1 2000/43/EG  
16 Prop. 2007/08:95 
17 DO. http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/Etnisk-diskriminering-och-rasism-i-vardagen/ 
18 6 kap 3 § DL 
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2.1. Aktiva åtgärder 
Åtgärdsskyldighet för att motverka etnisk diskriminering är en lagstadgad skyldighet och ska 

analyseras och planeras så att de passar behoven för den enskilda arbetsplatsen.
19

 För att 

motverka diskriminering i arbetslivet ska arbetsgivare och arbetstagare samverka tillsammans 

mot målsättningen om att alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning ska kunna uppnå lika rättigheter och möjligheter.
20

 1999 utformade 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering(DO) på uppdrag av regeringen, en handbok för 

aktiva åtgärder för att uppnå etnisk mångfald i arbetslivet. Åtgärderna kunde bl. a innefatta en 

inventering av arbetsplatsen så att ett etniskt och religiöst perspektiv fanns, t.ex. policys för att 

förebygga etnisk diskriminering. Anpassning av personliga önskemål eller krav, såsom 

arbetstider, semester eller andra ledigheter t.ex. ledighet vid andra högtider än kristna. 

Utforma viktiga föreskrifter på fler språk än svenska, eller lättare svenska. Samt att även ge 

tid för utbildning i det svenska språket.
21

  

 

Effektiviteten av de aktiva åtgärderna har brustit i förhållande till den målsättning som satts 

upp. Istället har de aktiva åtgärder som utförts handlat om enskilda insatser och fokuserat på 

enstaka punkter i bestämmelserna. Aktiviteterna som gjorts har inte följts upp av analyser 

eller varit återkommande i arbetet att främja jämställdhets- och mångfaldsperspektivet. Vidare 

går det inte att påvisa att arbetsgivare och arbetstagare har fått en ökad förståelse eller 

kunskap om diskrimineringsfrågor gällande arbetet med aktiva åtgärder.
22

   

 

Föreställningen att arbetsgivare och arbetstagare anser att deras arbetsplats är jämställd och att 

diskriminering inte förekommer är inte ovanlig. När frågan undersöktes närmare visade det 

sig att det inte förhöll sig så, utan det saknades kunskap gällande urskiljande av 

diskriminerande strukturer. Anledningen till uppfattningen om att det råder jämställdhet och 

att diskriminering inte förekommer kan ligga i att den strukturella diskriminering som råder 

oftast är dold och oavsiktlig. Jargonger, rutiner gällande arbetssätt och liknande är etablerade 

inom organisationen och finns inbyggda i organisationskulturen. Istället föreslogs att det 

aktiva åtgärdsarbetet ska bedrivas genom ett systematiskt målinriktat arbete, där systematiken 

ska definieras i lag. Vidare ska det systematiska arbetet dokumenteras och redovisas så att det 

kan följas upp i syfte att nå målet om lika rättigheter och möjligheter.
23

 

                                                 
19 SOU 2006:22 del 1 s.717 
20 3 kap 1§ DL 
21 SOU 2006:22 del 1 s.703 
22 SOU 2010:7 s.143 
23 SOU 2010:7 s.144-145 
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2.2 Arbetsdomstolens bedömning av fall gällande etnisk 
diskriminering 
Diskrimineringsförbudet innefattar den som är arbetstagare, gör ansökan om arbete, söker 

praktik eller står till förfogande att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad 

arbetskraft.
24

 I följande underkapitel kommer tre olika AD-domar gällande etnisk 

diskriminering granskas, där det kommer ges en kort sammanfattning av rättsfallet men där 

tyngden kommer ligga på ADs bedömning. Två av domarna kallas för rena ”rasistdomar”.
25

 

Vissa rättsfall kan innefatta fler diskrimineringsgrunder än etnicitet eller ställningstagande 

från AD som rör andra lagrum, det enda som diskuteras är dock den etniska diskrimineringen.  

 

AD 2012 nr 27 

En tvist har uppkommit huruvida B.O.,
26

 som var svetsare hos bolaget, har blivit utsatt för 

etnisk diskriminering. Trakasserierna började under 2007 och pågick i stort sett varje dag 

fram till juni 2009. B.O. fick ta emot nedlåtande smeknamn från arbetskollegorna som 

”Mogadishu”
27

 och ”Koko stupid” samt gökliknande läten. B.O. tog väldigt illa vid sig och 

hans välmående blev lidande, han tog även upp händelserna med arbetsledaren B.P. Någon 

anteckning gjordes inte och några åtgärder vidtogs inte heller vid anmälan. Bolaget 

verifierade de påstådda tillmälena gentemot B.O. på en central tvisteförhandling, men 

meddelade att i denna bransch får man räkna med en sådan jargong. Vidare har B.O. spelat in 

ett samtal med H.H., konsult på bolaget, där H.H. bl. a yttrar ”you look like a slow motion 

movie” och ”I think it depends on a cultural thing, not because of your colour”.  

 

Arbetsdomstolens bedömning 

AD ställer frågan huruvida bolaget låtit bli att vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra de 

påstådda trakasserierna gentemot B.O, där stor vikt läggs vid det vittnesmål B.P. ger. B.P. 

som var den B.O. rapporterade tillmälena till, uppger att han inte har hört att de andra 

arbetstagarna kallat honom för ”Mogadishu” eller ”Koko stupid” och förklarar att han inte 

hade accepterat något sådant beteende. Däremot utrycker B.P. att arbetsplatsen har en ganska 

tuff atmosfär och flera av arbetstagarna får mer eller mindre skämtsamma smeknamn. Då 

B.O. och B.P. lämnat uppgifter som säger emot varandra och även om B.O. kan ha blivit 

utsatt för trakasseriar, görs bedömningen om att B.P. lämnat trovärdiga uppgifter. Därför gör 

AD bedömningen att bolaget inte haft kännedom om att B.O. känt sig utsatt för trakasserier.  

 

                                                 
24 2 kap 1 § DL 
25 Eva Schömer, 2014 - http://arbetet.se/2014/10/24/etniskt-diskriminerad-far-sallan-ratt-i-ad/ 
26 B.O. som Arbetsdomstolen utrycker det härstammar från Nigeria 
27 Mogadishu – Somalias huvudstad 
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Inspelningen som fångat H.H. säga ”you look like a slow motion movie” och ”I think it 

depends on a cultural thing, not because of your colour”, anses inte  kunna betraktas 

diskriminerande. Första yttrandet uppfattades som kritik för att B.O. arbetar eller rör sig 

långsamt och det andra skulle kunna anses som olämpligt, men AD ansåg att ett förtydligande 

gjordes i slutet där hudfärgen inte har med saken att göra. AD ansåg att det inte förelegat 

någon diskriminering eller trakasserier gentemot B.O. och därmed avslog talan. 

 

AD 2011 nr 13 

Två kvinnor V.P. och A.K. har under åren 2006-2008 blivit utsatta för diskriminering och 

trakasserier p.g.a. deras etnicitet och kön. De har blivit utsatta för nedlåtande kommentarar 

gällande deras etnicitet, där M.J. anspelat på deras bakgrund
28

, och kallat kvinnorna för 

”östflickor” och ”östkvinnor” vilket ger direkta associationer till prostitution. M.J. har under 

två separata tillfällen uttryckt sig på ett kränkande sätt gentemot A.K. Vid ett 

utvecklingssamtal under 2007 har M.J. sagt ”Ni flickor från öst är jätteduktiga praktiskt men 

borde vara bättre teoretiskt”. Varvid A.K. svarat med ”Jag har ett namn, jag är inte en flicka 

från öst”. Under 2008 ska M.J. även uttryckt sig nedlåtande efter att A.K. blivit misshandlad 

av en brukare och sagt följande ”Jag gjorde ingen polisanmälan och gjorde inga åtgärder. Jag 

ville se hur länge chocken varade. Ni flickor från öst brukar tåla mycket”. Även här påpekade 

A.K. att hon hade ett namn. 

 

Arbetsdomstolens bedömning 

M.J. nekade till användandet av begreppet ”östflickor” i båda fallen. Här lade AD stor vikt vid 

det faktum att A.K. gav ett trovärdigt intryck och det var tydligt att minnesbilden från, 

framför allt händelsen 2008, väckte känslor. AD gav här stor tilltro till A.K:s vittnesmål och 

gjorde bedömningen att M.J. använt sig av uttrycket ”östflickor” vid de båda tillfällena. Även 

om A.K. inte tydligt uttryckt sig att hon ansåg och upplevde att ”östflickor” var olämpligt 

eller oönskat. AD gör ändå den bedömningen att M.J. borde förstått, genom reaktionen A.K. 

gav, att hon inte ville bli kallad ”östflicka”. Reaktionen från tidigare möte borde legat till 

grund till att M.J. förändrat sitt sätt att uttrycka sig på, men under 2008 uttryckte han sig på 

samma sätt igen. I det här hänseendet ansåg AD att M.J. särbehandlat henne på grund av 

hennes etniska härkomst när han inte vidtagit någon åtgärd då A.K. blivit misshandlad. AD 

gör därmed bedömningen att A.K. blivit utsatt för etniska trakasserier vid samtalen mellan 

henne och M.J.  

 

 

                                                 
28 V.P. kommer från Bosnien och A.K. kommer från Sovjetunionen.  
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Det rådde en meningsskiljaktighet mellan ledamöterna som bedömde fallet, där bedömningen 

av M.J:s uttalanden tolkades annorlunda. ”Ni östflickor är jätteduktiga praktiskt men borde 

vara bättre teoretiskt”, tolkade ledamoten istället som en bedömning av A.K:s 

arbetsprestationer. Uttalandet om att ”Ni flickor från öst brukar tåla mycket”, tolkade 

ledamoten som en bedömning av A.K:s psykiska tålighet eller styrka som mentalskötare. 

 

AD 2009 nr 4 

Tvistefrågan gäller huruvida D.B
29

., fritidsledare för autistiska vuxna, blivit utsatt för etniska 

trakasserier. D.B., som var väldigt uppskattad och hade bra hand om de boende, fick ofta höra 

av enhetschefen I-B.A., att anledningen till att han var så uppskattad var för att han ägnade sig 

åt voodoo och för att han var så stor och svart så de var rädda för honom. Trakasserierna kom 

även från arbetskollegorna, de kallade honom ”blackey”, ”big black bastard”, ”afrikanen” och 

”svartskalle”, samt att de påpekade att de inte förstod vad han sade. D.B. kände sig väldigt 

kränkt av trakasserierna och påtalade att han inte accepterade att bli behandlad så. D.B. 

påtalade att han blivit kränkt av tillmälena men kommunen och I-B.A. har inte gjort någon 

utredning eller vidtagit några åtgärder för att utreda trakasserierna.  

 

Arbetsdomstolens bedömning 

Gällande de uttalanden I-B.A. påstås gjort om D.B. anser AD det märkligt att de andra 

arbetstagarna inte har noterat detta, trots frekvensen av uttalandena. Även om J.N. och R.B., 

anställda på boendet, bekräftat att I-B.A. kan ha uttryckt i något sammanhang att D.B:s goda 

hand med de boende är relaterat till hans hudfärg, kan AD inte säkerställa huruvida uttalandet 

syftar till hans hudfärg eller om han är stor och stark. AD:s uppfattning är således den att det 

inte finns tillräckliga vittnesmål som ger stöd för de trakasserier D.B. känt. AD avslog därmed 

DO:s yrkanden om allmänt skadestånd gällande etniska trakasserier.  

 

I frågan om huruvida de tre arbetskollegorna utsatt D.B. för trakasserier varierar uppgifterna 

mellan de hörda kollegorna. Flertalet kollegor förklarar genom intervjuer att det förekommit 

en viss jargong på arbetsplatsen där det bekräftas att D.B. blivit kallad för ”Blackey”. 

Däremot påpekar ett antal kollegor att D.B. i sin tur också kallat sig själv för ”Blackey” och 

skrattat åt smeknamnet. Medan andra kollegor menar på att D.B. inte använt sådana 

smeknamn om sig själv och att D.B. inte varit road över jargongen. Det rådde enighet om att 

smeknamn förekom mellan arbetstagarna och att det var en del av den jargongen som pågick 

på arbetsplatsen. AD finner att smeknamnet ”Blackey” har brukats, men kan inte styrka att 

                                                 
29 D.B. kommer ursprungligen från Gambia 
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andra tillmälen förekommit, samt att det endast är en av kollegorna som bekräftats kalla 

honom ”Blackey”.  

 

AD finner efter intervjuerna att det förekommit en viss jargong och gör bedömningen att D.B. 

skojat och jargongen varit ömsesidig, framför allt mellan D.B. och en kollega vid namn T.P. 

AD gör därmed bedömningen att D.B. inte påvisat att han tagit illa upp och drar slutsatsen att 

han inte blivit utsatt för etniska trakasserier enligt lagens mening. 

 

  

 



3. Etnicitet som begrepp  
Etnicitet är en term som används flitigt i dagens samhälle, ordet etnicitet används främst för 

att beskriva grupper av människor och deras nationaliteter eller stämpla folkgrupper.  Termen 

etnicitet kommer från grekiskans ”ethnos” och betyder ”folk”.
30

  I och med avslutandet av 

andra världskriget och den samhällsdebatt som följde föddes ordet etnicitet om på nytt. I USA 

började etnicitet användas frekvent för att beskriva den rasrelation som applicerats mellan vita 

och svarta, det dröjde därefter inte länge innan större delar av västvärlden anammade utrycket.  

Benämningen utgör i dagens samhälle en klassuppdelning där människogrupper delas upp i 

olika sociala klassificeringar.  

3.1 Sverige, ett land fritt från förtryck och rasism? 
Grundtanken om att Sverige är ett land där det inte råder någon rasism eller diskriminering av 

etniska minoriteter är en tanke som förmedlats genom historien. Sverige är ett annorlunda 

land än andra länder heter det. Inget direkt deltagande i något utav världskrigen styrker detta 

antagande. Men det faktum att Sverige är en del av Europa och dess historia tyder på att 

denna föreställning är förskönad. I Sverige som resterande Europa har vi en historik av 

förtryck av etniska minoriteter, en rasistisk syn gentemot t.ex. afrikaner, romer och asiater 

förekom även här.
31

 Lagar som skulle försäkra sig om och garantera ”svenskarnas” ställning 

på arbetsmarknaden är ett tecken på en skev verklighetsuppfattning av Sveriges historia. 1927 

stiftades den första utlänningslagen, den hade i syfte att skydda den svenska arbetsmarknaden 

från utländsk konkurrens.
32

 I propositionen till lagen yttrades åsikter om värdet att hålla ”vår 

ras” oblandad och enhetligt, samt kontrollera invandring av folkslag som skulle missgynna 

vår befolkning.
33

 Under 1920-1930-talet gavs instruktioner om vilka grupper av människor 

som skulle hållas utanför Sverige, judar och ”zigenare” (romer) var grupper som inte ansågs 

önskvärda. De stoppades från att resa igenom Sverige och 1937 års Utlänningslag reglerade 

bland annat judar från att betraktas som krigsflyktingar och inte skulle förses med asyl eller 

skydd i Sverige.
34

  

 

När stora delar av Europa var ödelagt efter andra världskriget, klarade sig Sverige oskatt, 

ekonomin och samhällsutvecklingen gick framåt samtidigt som Sverige nu utnyttjade sin 

starka ställning. Kritik riktades gentemot de länder som öppet förtryckt etniska grupper och 

Sverige tog på sig rollen som moralisk stormakt. I SOU 2005:56 lyfter författaren att den 

självbild som skapats genom att ta sig an rollen som moralisk stormakt har lett till en 

                                                 
30 Tägil, Sven. (1993). Den problematiska etniciteten. Lunds universitet. s.7-8. 
31 SOU 2005:56 s.91 
32 SOU 2005:56 s.105 
33 Prop. 1927:198 s.32 
34 SOU 2005:56 s.105-106 
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oförmåga att tänka självkritiskt och inse de problem som verkligen fanns i Sverige.
35

 Sverige 

ansåg sig vara ett föredöme för andra länder, något som däremot inte stämde överens med 

verkligheten, det syntes t.ex. på skillnaderna som rådde på arbetsmarknaden mellan inrikes- 

och utlandsfödda. Föreställningen att de infödda svenskarna skulle ha en starkare och mer 

skyddad ställning på arbetsmarknaden levde kvar även långt efter andra världskrigets slut. Det 

ansågs inte finnas något direkt skäl till integration av de utlandsfödda i samhället och på 

arbetsmarknaden, uppfattningen var istället att de skulle återvända till sina hemländer. Istället 

brukades en assimilationspolitik, där den allmänna uppfattningen var att desto snabbare 

utlandsfödda anpassar sig och blir precis som vi, desto bättre.
 36

  

 

Under slutet av 1960- och början av 1970-talet väcktes röster om en förbättrad 

invandrarpolitik och jämlikhet mellan invandrare och infödda.  En invandrarutredning 

tillsattes och presenterade 1974 följande mål:
37

 

 Jämlikhet: invandrare skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som övrig 

befolkning 

 Valfrihet: invandrare skulle ges möjligheten att själva bestämma i vilken utsträckning 

de ville behålla sin ursprungskultur. 

 Samverkan: det skulle mellan invandrargrupperna och övrig befolkning ske ett 

ömsesidigt samarbete. 

 

Utredningen syftade på att beslutet tydligt markerade att man tog avstånd från den tidigare 

tanken om att invandrarna skulle lämna sitt eget språk och kultur för att bli ”försvenskade”.
38

 

En underliggande orsak till uppmuntrandet att bibehålla det kulturella och språkliga var att det 

skulle underlätta för hemvändande.
39

 Invandrarpolitiken grundade sig i att skillnader som 

fanns mellan två personer ur grupperna ”svenskar” och ”invandrare” mynnade ut i tanken om 

att de var svenskar eller invandrare. Andra strukturella faktorer som kunnat påverka skillnader 

uppfattades som irrelevanta i det hänseendet. Därför förklarades inte en utlandsfödds 

arbetslöshet med hur dennes utbildning, tidigare erfarenheter såg ut, utan snarare av det 

faktum att personen i fråga var utlandsfödd. Vidare kunde två personer med helt olika 

utbildningsnivåer och erfarenhet bemötas på samma sätt på arbetsmarknaden och bedömdes 

således helt utifrån dennes etniska och kulturella bakgrund.
40

  

                                                 
35 SOU 2005:56 s.109 
36 SOU 2005:56 s.110 
37 SOU 1974:69 s.94-96 
38 Södergran, Lena (2000). Svensk Invandrar- och Integrationspolitik – En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga 

rättigheter. 16. Umeå universitet. s.51-53 
39 SOU 2005:56 s.110 
40 Riksrevisionen. Från invandrarpolitik till invandrarpolitik, bilaga 5-12 s.35-36 
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3.2 Integrationspolitikens inträde 
Det dröjde till 1990-talet innan integrationspolitiken började tas på allvar och begreppet 

integration användes inte förrän 1997 och ersatte därmed invandrarpolitiken.
41

 Den tidigare 

tanken om att invandringen var temporär övergick i uppfattningen om att det är ett naturligt 

och bestående inslag i samhället. Sverige skulle nu bli ett mångkulturellt samhälle. Tidigare 

tankar om att invandrare tillhörde en homogen grupp skulle därmed ändras till ett 

individperspektiv. Under invandrarpolitiken hade invandrarskapet förknippats med 

annorlundaskap, målet med integrationspolitiken var att få bort denna stämpel. Studier som 

gjorts för att utvärdera hur integrationspolitikens inträde lyckats, påvisar att åtgärderna inte 

varit tillräckligt effektiva samt att de resultatmål som satts upp inte hade uppnåtts.
42

  

 

Särskilt märktes detta på arbetsmarknaden där integrationspolitiken inte fått önskat 

genomslag. Dessutom utförde Riksrevisionen en granskning av invandrarpolitikens 

överträdelse till integrationspolitiken och förklarade på att invandrarskapet fortfarande 

förknippades med annorlundaskap. Det konstaterades att det inte gjorts mycket mer än en 

namnändring där grundstenarna i regeringens mål- och resultatstyrning fortfarande baserades 

på de punkter som invandrarpolitiken utgått ifrån, något som även gällde övriga 

myndigheter.
43

  

 

Lena Södergran beskriver integration som ett ”vi-och-de” begrepp, där ”vi” står för de som 

redan är integrerade i samhället och ”de” är de som står utanför. Därmed blir också ”de” en 

avvikande grupp som behöver komma in i ”vi” gruppen för att bli integrerade i samhället.
44

 

För att distansera sig från uppfattningen att utlandsfödda avviker gentemot svenskar, inriktade 

sig regeringen att endast ingripa med säråtgärder till utlandsfödda vid särskilda behov. 

Uppmärksamheten skulle därför läggas på de som var nyanlända och behövde stöd för att bl. a 

bygga upp ett kontaktnät på arbetsmarknaden. Det skulle i sin tur bidra till att bryta upp 

gränserna mellan svenskar och invandrare och gynna mångfalden, där mål gällande lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter sattes upp.
45

 

                                                 
41 Prop. 1997/98:16 
42 SOU 2005:56 s.111-113 
43 Riksrevisionen. Från invandrarpolitik till invandrarpolitik s.7 
44Södergran, Lena. (2000). Svensk Invandrar- och Integrationspolitik – En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga 

rättigheter. 16. Umeå universitet. s19-21 
45 Prop.1997/98:16 s.20-21 



4. Strukturell etnisk diskriminering  
Det råder en stor enighet kring det faktum att personer med utländsk bakgrund inte har samma 

ställning på arbetsmarknaden som personer med svensk bakgrund. Regering, riksdag, 

myndigheter och organisationer är eniga om att det råder diskriminering och att denna har 

strukturella orsaker.
46

 Trots att det enligt lag är förbjudet att diskriminera p.g.a. etnisk 

härkomst, är det ett stort samhällsproblem, som inte bara exkluderar personer med utländsk 

bakgrund från arbetsmarknaden utan också från rätten att få ett självständigt liv och 

förutsättningar att känna trygghet.
47

 Men hur kommer det sig, trots en bild utåt som en 

moralisk stormakt och som ett jämställt samhälle, att Sverige ändå har så stora problem med 

missgynnande av etniska minoriteter och nedvärderande av utländsk arbetskraft? 

 

En föreställning av att det finns stora kulturella och språkliga avvikelser har påverkat denna 

syn, där den avvikande gruppen, ”de andra”, inte anses vara förmögna att kunna anpassa sig 

eller platsa i det svenska arbetslivet.
48

 En främlingsfientlighet från majoritetsbefolkningen 

som riktar sig mot utlandsfödda, en generalisering och föreställning att de är en homogen 

grupp människor som inte är kapabla att på fullgott sätt utföra samma arbete som en inrikes 

född.
49

 De här uppfattningarna grundar sig i en stereotypisk och nedvärderande bild av den 

arbetskraftsinvandring som anlände på 1950–60-talet, där de förpassades till de minst 

kvalificerade yrkena. Kvinnorna till städyrken, offentlig- och omsorgvården, medan männen 

hamnade på monotona industrijobb. Yrkena hade inte bara dåliga arbetsförhållanden där 

kroppen förslets, de präglades även av de sämsta lönerna samt få eller inga möjligheter till en 

utvecklande karriär.
50

   

 

Som resultat av den etniskt segregerade arbetsmarknaden, blev grunden att normer skapades 

och osynliga ramar sattes upp som lade grunden för en missgynnande arbetsmarknad för 

etniska minoriteter.
51

 Den strukturella diskrimingeringen bland utlandsfödda på 

arbetsmarknaden lade härmed grunden för en etniskt segregerad arbetsmarknad.
52

 En etniskt 

segregerad arbetsmarknad som idag yttrar sig bl. a genom att unga kvinnor med utländsk 

bakgrund i större utsträckning tenderar att inneha en otrygg anställning.
53

  

 

En tidigare uppfattning av skillnaderna i arbetsmarknadssituationen som råder mellan inrikes- 

och utlandsfödda, har grundat sig att den normgivande ”svenskheten” ställs i kontrast till det 

”avvikande” invandrarskapet. Forskning på senare år har riktat mer intresse gentemot den 

                                                 
46 SOU 2014:41 s.87 
47 SOU 2006:60 s.13-16 
48 SOU 2006:60 s.50-51 
49 Lange, Anders (2000). Diskriminering, integration och etniska relationer. Integrationsverket.s.20-24 
50 SOU 2006:60 s.51-52 
51 SOU 2014:34 s.10 
52 SOU 2006:60 s.51 
53 SOU 2014:34 s.10 
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hierarki som råder på arbetsmarknaden, där djupt rotade strukturella orsaker legat till grund 

för missgynnandet på arbetsmarknaden.
54

 Föreställningen om utlandsföddas kulturella avstånd 

till den ”svenskhet” som anses utgöra normen, finns kvar. Andra kulturer ställs under den 

egna, normgivande kulturen, och egenskaper som anses vara signifikativa för en främmande 

kultur blir icke önskvärda. Föreställningar om att ”de andra” är olika oss och inte passar in, 

gör att samhörigheten till ”den egna gruppen” stärks. Vilket kan medföra en föreställning att 

”de andra” inte kan göra ett fullgott arbete och man värnar om ”de egna”, bl. a i 

anställningsförfarandet.
55

 Vidare visar en undersökning gjord genom intervjuer av 

arbetssökanden, med svensk och utländsk bakgrund, att de arbetssökande tror att det spelar 

roll huruvida du har ett utländskt namn eller mörkt hår eller hudfärg. Slående är att de som 

ansökt om arbete uppfattar att det spelar roll vilken hårfärg eller hudfärg du har samt att dessa 

egenskaper är av betydelse för möjligheterna att få en anställning. Uppfattningen om 

hudfärgens och hårfärgens betydelse har även påverkat de arbetssökande med utländsk 

bakgrund, där en femtedel av de tillfrågade anger att de har låtit bli att söka en utannonserad 

tjänst p.g.a. sin bakgrund.
56

  

4.1 Etnisk diskriminering och statistik på den svenska 
arbetsmarknaden 
Diskrimineringsombudsmannen får varje år in anmälningar gällande de 

diskrimineringsgrunder som är reglerade i DL. Under 2011 kom det in 265 anmälningar 

gällande etniskt missgynnande i arbetslivet.
57

 Samma siffra under 2012 resulterade i 154 

anmälningar.
58

 Vidare lämnade DO under 2012 in åtta stämningsansökningar till 

Arbetsdomstolen, ingen av dessa rörde etnisk diskriminering. Detta trots att de flesta 

anmälningarna som gjordes under 2012 var händelser som berörde arbetslivet och etnisk 

tillhörighet var den vanligaste diskrimineringsgrunden.
59

 Sedan 2002 har 38 domar gällande 

etnisk diskriminering tagits upp i Arbetsdomstolen varav endast en varit fällande i sin 

helhet.
60

 Enbart under åren 2011-2012 kom det in 419 anmälningar gällande etniskt 

missgynnande i arbetslivet, dessa 419 anmälningar resulterade i två domar från 

Arbetsdomstolen.
61

 

 

                                                 
54 SOU 2005:56 s.253 
55 De los Reyes, Paulina. Molina, Irene. Mulinari, Diana. Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det 

postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke 2005. s.302-307 
56 Långtidsutredningen, Bilaga 6 s.47 
57 DO, http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna/Etnisk-tillhorighet/Diskriminering-som-har-samband-

med-etnisk-tillhorighet/ 
58 DO, http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/Etnisk-diskriminering-och-rasism-i-vardagen/ 
59 DO, http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/Etnisk-diskriminering-och-rasism-i-vardagen/ 
60 AD 2011 nr 13 
61 AD 2012 nr 27 och AD 2011 nr 13, båda tas upp under kapitel 2 
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Statistik från SCB visar att under 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda medan 

samma siffra för utlandsfödda var 57 procent. Jämförs skillnaderna mellan utlands- och 

inrikes födda kvinnor är skillnaden i sysselsättningsgrad 27 procentenheter och samma siffra 

för männen är 23 procentenheter. Under de senaste fem åren har skillnaden mellan kvinnor 

ökat något medan mellan männen är den ungefär den samma. År 1990 låg skillnaden i 

sysselsättningsgrad på cirka 15 procent, för att då jämföra med att samma siffra år 2011 alltså 

låg på 27 procent.
62

 De här siffrorna tyder på en maktordning som ger skilda förutsättningar i 

arbetslivet, uppfattningen av normer och ramar som är till hinder och missgynnar i synnerhet 

utlandsfödda kvinnor. Människor kategoriseras efter sin tillhörighet och definieras efter kön, 

klass, etnicitet, sexualitet, ålder eller funktionsförmåga, människors förutsättningar att 

etablera sig på arbetsmarknaden avgörs av vad som anses vara normalt eller avvikande.
63

  

Vidare visar inkomsten tydliga tecken på att det råder missgynnande mellan inrikes- och 

utrikesfödda. Medianinkomsten för inrikes födda mellan åldrarna 20-64 var år 2011 19 000 

kronor per månad, medan den för utrikesfödda i samma åldrar låg på 14 000 kronor.
64

 De här 

siffrorna tyder på en arbetsmarknadssegregation där utlandsfödda förvisas till jobb med lägre 

kvalifikationskrav vilket också renderar en lägre lönesättning.
65

  

4.2 Arbetsplatssegregation 
2002 hade personer med utländsk bakgrund i genomsnitt 23 procent kollegor med utländsk 

bakgrund medan personer med svensk bakgrund i genomsnitt hade 9 procent kollegor med 

utländsk bakgrund.  En undersökning från 2010 visade att arbetsplatssegregationen i de tre 

storstäderna är än mer påtaglig. Där en person med utländsk bakgrund hade 30-40 procent 

utländska kollegor, medan en med svensk bakgrund hade 12-15 procent utländska kollegor. 

Skulle personer med utländsk- och svensk bakgrund placerats ut jämt över arbetsmarknaden 

skulle det resultera i att 10 procent av de båda gruppernas kollegor hade utländsk bakgrund.
66

  

 

Orsaker som kan bygga på den etniska segregationen och missgynnandet av utlandsfödda är 

det faktum att många jobb inte annonseras ut till Arbetsförmedlingen, utan tillsätts via 

informella kontakter. Detta trots att det finns en lagstadgad skyldighet att anmäla lediga 

tjänster. Arbetsgivare tenderar även att i ett tidigt skede i arbetssökningsprocessen sortera bort 

sökanden med utländska namn, där arbetsgivaren ställer höga språkkunskapskrav och krav på 

den sociala kompetensen. De här egenskaperna är något som inte är kopplat till någon särskild 

                                                 
62 SCB. Integration – en beskrivning av läget i Sverige, 2013 s.14 
63 SOU 2014:34 s.10-11 
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65 SOU 2006:59 s.59 
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etnicitet, och istället är det frågan om en tydlig etnisk diskriminering.
67

 Det leder till att 

arbetsgivare rekryterar svenskfödda med uppfattningen av att de passar in i tänket som är 

integrerat i organisationen och därmed passar in i normbilden. Då svenskfödda använder sig 

av sitt informella kontaktnät för att få en anställning gör utlandsfödda detsamma, vilket 

resulterar i att den etniska segregeringen byggs på. Undersökningar som gjorts tyder på att 

många utlandsfödda anser att de inte duger på den svenska arbetsmarknaden när det kommer 

till språkkrav och att fördomarna från arbetsgivarens håll försvårar chanserna ytterligare. 

Tillsammans med att förtroendet för bl. a Arbetsförmedlingen sviktar kan de här motgångarna 

leda till att självförtroendet dalar och drömmarna om en anställning som matchar 

utbildningsgraden blir allt mer svåruppnåeliga.
68

  

4.3 Yrkesgrad och utbildning  
Trots att meriter, kunskaper och erfarenheter ska och borde vara det enda som ska ligga till 

grund för huruvida du blir anställd eller inte, tenderar bedömningskriterierna att inte stanna 

där. Här får istället den kulturella aspekten ett inflytande som påverkar och sätts i relation till 

kompetensen samt utgör ytterligare kriterier för anställning. Kulturer som inte ligger inom 

ramarna för det ”normgivande” nedvärderas istället och sorteras bort. För att bli accepterad av 

majoritetssamhället måste de bevisa att de inte avviker från normen, och anpassa sig och visa 

att denne gått från att vara en av ”de andra” till att bli ”en av oss”.
69

  

 

Att ha ett yrke som är relevant för din utbildning kan ses som en självklarhet, men så är inte 

fallet. Många akademiker med hög utbildningsnivå som flyttat till Sverige från länder, 

framför allt utanför Europa, får svårt att hitta ett arbete som stämmer överens med deras 

utbildning. Istället råder en föreställning om att deras kulturella egenskaper utgör ett problem, 

en motsättning till den svenska kulturen som anses utgöra normen. På så sätt används den 

attityd om att utomeuropéer inte anses vara passande rent organisationskulturellt för att 

exkludera dem. Värderingarna och föreställningarna utgör ofta normen och är underförstått i 

många organisationer.
70

 

 

Skapandet av grupperna ”vi” och ”de andra” har utvecklats till att ”vi” utgör normen, alltså en 

föreställning om att allt gruppen ”vi” gör är korrekt och rätt sätt, medan ”de andra” 

nedvärderas och blir underlägsna i relationen.
71

 Därav kommer också föreställningen, att de 
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som uppfyller den ”svenskkulturella” bilden utgör normen, och favoriseras utav de i 

maktpositioner då det anses vara det korrekta. Vidare blir då den avvikande gruppen 

exkluderad och nedvärderad p.g.a. föreställningen att deras kulturella bakgrund inte uppfyller 

normkraven. Den strukturella diskrimineringen innebär således att utlandsfödda tenderar att 

bl. a ha högre arbetslöshetsgrad, högre grad av tidsbegränsade tjänster, sämre chanser att 

matcha utbildningsgrad med yrke, sämre löneutveckling och sämre karriärsutsikter.
72

  

Andelen överutbildade med utländsk bakgrund skiljer sig gentemot de med svensk bakgrund, 

där cirka 16 procent av de utlandsfödda är överutbildade, samma siffra för de som är födda i 

Sverige är cirka 8 procent.
73

 Statistik påvisar att utlandsfödda har lägre löner och lägre 

anställningsgrad än personer som är födda i Sverige. Forskning visar även att arbetslösheten 

är högre och det råder en överrepresentation på okvalificerade- och lågstatusjobb. Där 

anställda med utländsk bakgrund tenderar att vara överrepresenterade i yrkesgrupper som: 

städare, restaurangpersonal, manuella industriarbeten och vårdpersonal.
74

  

4.3.1 Skillnad på utbildning och utbildning 
Utbildningar som har avlagts i andra länder än Sverige och framför allt Asien och Afrika 

nedvärderas i relation till utbildningar från Sverige, Europa och Nordamerika. En 

undersökning från SCB, som gjordes under perioden 1991-1998, visade att personer med 

utländsk utbildning hade en förvärvsarbetningsgrad på 47 procent medan de med svensk 

utbildning låg på 76 procent. Lägst siffror hittar vi hos de som kommer från Afrika och Asien. 

Bland dessa var det endast 30 procent som förvärvsarbetade och män från Irak stod för de 

lägsta siffrorna på 27 procent.
75

  Siffrorna skiljer ytterligare mellan utlandsfödda och inrikes 

födda huruvida arbetet som utförs matchar utbildningsgraden. Arbetsförmedlingen gjorde en 

undersökning som visade att endast 40 procent av de utlandsfödda har ett arbete som 

motsvarar deras utbildning, samma siffra för personer födda i Sverige var hela 90 procent. 

Nedvärderandet av utländska utbildningar späder på den redan förutfattade meningen om bl. a 

språkliga brister och kulturella motsättningar, som sedermera också resulterar i lägre löner 

och ett yrke som inte matchar utbildningsgraden. Utlandsfödda som fullgjort sin utbildning i 

Sverige har något större chanser att få ett arbete som matchar utbildningsgraden, där ligger 

siffrorna på 64 procent, men det är fortfarande en stor skillnad i jämförelse med personer 

födda i Sverige.
76
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4.4 Åtgärder gentemot strukturell etnisk diskriminering 
För att få bukt med den strukturella diskrimineringen, har tanken om positiv etnisk 

särbehandling lyfts från olika håll i syfte att jämna ut skillnaderna på arbetsmarknaden. Det 

rådde dock delade meningar från de berörda instanserna, där t.ex. Ombudsmannen mot etnisk 

diskriminering menade att det kan hjälpa arbetsgivaren att underlätta för lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk härkomst, men inte som ensam lösning. Här ställde sig 

även Centrum mot rasism och Samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige positiva 

till förslaget om positiv etnisk särbehandling. Däremot är majoriteten av de berörda 

instanserna negativa och avslog förslaget, där bl. a. Riksdagens ombudsmän, 

Arbetsdomstolen, Svenskt Näringsliv och Integrationsverket menar att behovet av 

kartläggningen och registreringen av människors etniska tillhörighet kan innebära principiella 

och praktiska problem.
77

   

 

Då en person särbehandlas positivt innebär det att en annan missgynnas. Skulle det införas en 

sådan metod, bör detta utvärderas och granskas noga. Införandet av positiv etnisk 

särbehandling skulle även vara problematiskt i frågan om målgruppens avgränsningar. I 

jämförelse med positiv särbehandling på grund av kön finns klarare riktlinjer i de olika 

målgrupperna, då det bara finns två: man eller kvinna.
78

 Från ett perspektiv grundat på 

etnicitet skulle det vara betydligt svårare att påpeka vilka som tillhör de olika grupperna och 

vilka som bör prioriteras samt vilken grupp som är underrepresenterad. Det här skulle som 

tidigare nämnts i sin tur innebära en registrering och kartläggning av arbetstagarnas etniska 

tillhörighet. Något som skulle kunna utgöra en integritetskränkning och brott mot 

personuppgiftslagen(1998:204; PUL).
79

  

4.4.1 Aktiva åtgärder mot diskriminering 
2012 tillsatte regeringen en särskild utredare som skulle utreda en lagändring gällande 

främjande av lika rättigheter och möjligheter att jämna ut de skillnader i förutsättningar som 

råder mellan olika grupper. Där målen bl. a riktar sig mot att verka för att människor med 

olika religioner och olika etniska tillhörigheter ska få möjlighet att arbeta och utbilda sig i 

olika verksamheter. Arbetsgivare ska därmed med aktiva åtgärder jobba för att förebygga och 

främja arbetet inom organisationen för att motverka diskriminering. Med aktiva åtgärder 

syftar man till en förändring av de strukturer som finns i en organisation som kan leda till att 
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någon form av diskriminering uppstår, samt aktivt förebygga att en organisation möjligtvis 

utesluter en större grupp människor.
80

  

 

I DL 3 kap 6 § anges att arbetsgivare och utbildningsordnare ska vidta åtgärder för att nå vissa 

mål. Målbeskrivningens tydlighet gällande mål och vilka åtgärder som bör vidtas är dock 

varierande. De regler som är uppsatta har visat sig vara svåra att följa och det anges inte heller 

vilka metoder som ska tillämpas. Detta har medfört att tillsynen över det aktiva åtgärdsarbetet 

som avsett andra diskrimineringsgrunder än kön, i princip varit obefintligt. Utredarna hävdar 

att regleringen bör ändras så att den blir tydligare och enklare att följa och därmed blir också 

syftet med reglernas tillämpning bättre.
81

 

 

I lagen anges idag att ett målinriktat arbete är en skyldighet för arbetsgivare och 

utbildningsanordnare,
82

 dock anges det inte vad som avses med ett målinriktat arbete, vilket 

kan få lagstiftningen att bli verkningslös. Istället vill utredarna förändra hur arbetet ska 

bedrivas och inspireras av bl. a lönekartläggningsbestämmelsen och arbetsmiljöområdet, där 

arbetet sker systematiskt. Utredningen anser att denna ändring skulle kunna bidra till att 

arbetet för lika möjligheter och rättigheter underlättas. Genom användet av uttrycket 

systematiskt menar utredningen även att större fokus riktas mot själva arbetsprocessen.
83

  

 

Utredningen föreslår att det systematiska arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas 

kontinuerligt på följande sätt
84

:  

- undersöka de risker som kan bidra till diskriminering eller repressalier samt andra hinder för 

enskildas lika rättigheter och möjligheter i organisationen 

- analysera de orsaker som orsakat hinder och risker 

- förebygga och vidta de åtgärder som krävs  

- följa upp samt utvärdera arbetet 

 

För att följa upp arbetet föreslås bl. a enkätundersökningar, grupp- och individuella intervjuer 

samt arbetsplatsträffar. Det gäller att undersökningarna sker på ett väl genomtänkt sätt och 

med respekt för de anställda så att deras integritet inte kränks. Avsikten ska således inte bli att 

kartlägga arbetstagarnas personliga förhållanden, såsom etnicitet. Vid undersökningar bör 

huvudregeln vara att undersöka förekomsten av kvalitativa realiteter som utbringar 

strukturella hinder där syftet är att få bort dem. Ett exempel kan vara att om det på en 
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arbetsplats råder stark heteronormitet kan arbetsgivaren genom kontinuerligt arbete med 

attitydförändringar försöka undanröja problemet.
85

   

                                                 
85 SOU 2014:41 s.243-244 



5. Metoder för att undersöka etnisk diskriminering på 
arbetsmarknaden 
Med tanke på Arbetsdomstolens få domar och framförallt få fällande domar kan man kanske 

inbilla sig att det råder en jämlik ställning mellan samhällets olika grupper. Däremot råder det 

ingen brist på anmälningar. Tas inte de här anmälningarna på allvar spelar det dock ingen roll 

hur många anmälningar som görs. Något som skrämmer ytterligare är det mörkertal och den 

tysta diskriminering som råder på arbetsmarknaden.
86

 Människor med fullgoda meriter och 

kunskaper blir bortprioriterade enbart p.g.a. sitt namn. Trots föreställningen att alla har 

samma rättigheter och möjligheter. Istället råder en dold diskriminering på arbetsmarknaden 

gällande människor med utländska namn, samt en högre arbetslöshet och lägre 

sysselsättningsgrad.
87

  

5.1 Situation testing  
För att samla in kvantitativ kunskap om förekomsten av direkt diskriminering, kan man 

använda sig av situation testing. Metoden används för att mäta direkt diskriminering i olika 

former. Den tillämpas dock i störst utsträckning för att illustrera den etniska diskriminering 

som råder på arbetsmarknaden. Modellen utvecklades av ILO på 90-talet går ut på att 

testpersoner med samma kvalifikationer söker existerande jobb i en reell rekryteringsprocess. 

För att resultaten ska få en hög tillförlitligt har de arbetssökande jämförbar ålder, bakgrund, 

samma fiktiva kunskaper och meriter. Däremot finns det en skillnad, den etniska bakgrunden, 

så kallade majoritet- och minoritetssökande. Sedan följs och analyseras rekryteringsprocessen 

i tre faser. Första fasen där den jobbsökande tar kontakt med arbetsgivaren, genom 

telefonsamtal eller ansökningsbrev. Andra fasen ett möte personligen med arbetsgivaren, en 

personlig intervju. I fas tre kommer det slutgiltiga beskedet om arbetsgivaren kommer med ett 

jobberbjudande eller inte.
88

  

5.1.1 ILOs undersökning 
Det pågick länge en debatt huruvida metoden skulle utföras i Sverige, och om den var etiskt 

försvarbar. Då arbetsgivare hanterar en ansökningsprocess som är fiktiv, blir arbetet de gör i 

onödan och ansökningarna kan således inte leda till en anställning. Endast i Sverige har de här 

etiska invändningarna uppkommit, och eftersom den etniska diskrimineringen är ett allvarligt 

problem övervägde fördelarna de nackdelar som fanns. Under 2005-2006 togs följaktligen 
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beslutet av regeringen och Integrationsverket att metoden skulle utföras och ILO 

kontaktades.
89

  

 

Studien påvisade det som befarats och styrks utav bl. a anmälningar, statistik och forskning, 

d.v.s. att det råder en ojämlikhet på arbetsmarknaden mellan personer med svensk bakgrund 

och personer med utländsk bakgrund. Studien som gjordes i Malmö, Göteborg och Stockholm 

illustrerade hur många ansökningar som krävdes innan man blev erbjuden ett jobb. I Göteborg 

fanns de största skillnaderna, där en utländsk kvinna var tvungen att göra 26 ansökningar 

innan denne fick ett erbjudande, medan en kvinna med svensk bakgrund fick chansen var 

fjärde gång. För försökspersonerna i Malmö påvisades att en man med utländsk bakgrund var 

tvungen att göra 18 ansökningar innan denne fick ett erbjudande, medan en man med svensk 

bakgrund endast behövde göra fem. Skillnaderna varierar från stad till stad och är olika 

mellan män och kvinnor, men genomgående föredrar arbetsgivarna de med svensk 

bakgrund.
90

  

5.1.2 Dagens Nyheters Situation testing 
Under 2004 anställde Dagens Nyheter fyra studenter i uppdrag att göra en situation testing 

undersökning. I enlighet med ILOs kriterier gjordes undersökningen där målet var att 

undersöka diskriminering mellan män med typiskt arabiska och svenska namn, däremot 

utfördes bara det första steget, telefonsamtalet. Då enbart telefonsamtalet utfördes så är det 

möjligt att utfallet blivit annorlunda än om alla tre stegen utförts. Resultatet av de 371 

jobbansökningarna påvisade att 36 gånger valdes de med utländsk bakgrund bort och i fem 

fall valdes de med svensk bakgrund bort. Undersökningen visar även att diskrimineringen 

skiljer sig mellan olika branscher, där den största diskrimineringen återfanns i 

restaurangbranschen och den lägsta inom skolväsendet.  

 

DN valde till skillnad från ILO att namnge arbetsgivarna som kontaktats och även konfrontera 

dem och fråga varför de avvisat personer med utländsk bakgrund i större utsträckning än de 

med svensk. Det vanligaste svaret blev att testpersonerna ringt vid fel tillfälle och det 

påverkade bemötandet. Dock borde de här tillfälligheterna ha påverkat båda grupperna och 

inte bara de med utländsk bakgrund, vilket borde resulterat i jämnare diskrimineringssiffror.
91
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Då DN valde att använda sig av studenter som testpersoner, så anställdes två med svensk 

bakgrund och två med utländsk bakgrund för att först bli utbildade i metodologin och för att 

sedan utföra testerna. De utförde senare samtalen till arbetsgivare och även om de uppträdde 

med fiktiva ansökningshandlingar så märktes det under processen att studenterna med 

utländsk bakgrund kände att det var tufft att bli bortvalda och diskriminerade. Deras egna 

reflektioner efter testerna var utförda var att de kände sig orättvist behandlade och tanken på 

att nästa gång kanske det inte var en simulerad ansökan, kan mycket väl ha infunnit sig. 

5.1.3 Correspondance testing 
Till skillnad från Situation testing utgår correspondance testing enbart ifrån skriftliga 

ansökningar som skickas till arbetsgivare. I övrigt är likheterna de samma där två personer 

med likvärdig ålder, kunskaper- och meriter ställs i relation till varandra där enda skillnaden 

är den etniska bakgrunden. Under 2005-2006 gjordes en undersökning i syfte att illustrera den 

skillnad som råder mellan män med svenska och arabiska namn på den svenska 

arbetsmarknaden. Studien gjordes i Stockholm och Göteborg och sammanlagt skickades 

3 228 ansökningar till 1 614 jobb ut. Resultatet av ansökningarna mynnade ut i att i 221 fall 

valdes den med svensk bakgrund och i 66 fall valdes den med utländsk bakgrund, samt att i 

240 fall valdes båda att få komma på intervju. För att undvika komplikationer för 

arbetsgivaren så avböjde testpersonerna alla vidare intervjuer och personliga möten.
92

  

 

Undersökningen påvisade att det råder en diskriminering mellan män med arabiska namn 

gentemot män med svenska namn. Diskrimineringen är även mer utbredd bland 

lågkvalifikationsyrken och är mer förekommande hos mindre företag. Utredarna utförde även 

intervjuer med de rekryteringsansvariga som hade kallat någon av testpersonerna till intervju. 

En upptäckt som gjordes var att de företag som tenderade att diskriminera hade en manlig 

rekryteringsansvarig. En favorisering av ”sin egen grupp” där valet faller på någon man kan 

identifiera sig med och en exkludering sker av den ”avvikande” gruppen.
93
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6. Normer i samhället kontra gällande rätt? 
Normer som upprättas i samhället är strukturer som på ett eller annat sätt representerar ett 

handlingssätt som anses vara det ”normala”. Man skulle kunna säga att det är social praxis.
94

 I 

Sverige har vi som tidigare nämnt lagar som reglerar att ingen får missgynnas p.g.a. dennes 

hudfärg eller etniska ursprung. Ändå utgör det ett stort problem. Den normföreställning som 

finns har i sin tur bidragit till en strukturell diskriminering som grundar sig i de 

maktförhållanden som tagits upp i tidigare (se kap. 2.1). Det råder en branschsegregering där 

de med utländsk bakgrund bl. a tenderar att vara överrepresenterade inom vissa 

yrkeskategorier, exempelvis är kvinnor från Afrika och Asien överrepresenterade rent 

procentuellt i hotell- och restaurangbranschen samt inom vård och omsorg. De yrken som ofta 

förknippas med låga kvalifikationer och låga löner, tenderar att ha en majoritet utrikes 

födda.
95

  

 

Det finns som tidigare nämnt således en normföreställning, där ”svenskheten” prioriteras och 

den ”avvikande” kultur och egenskaper ett invandrarskap föreställs innebära tenderar att 

nedvärderas. Detta trots att lagstiftningen på både nationell och internationell nivå reglerar det 

motsatta. Värdegrunden som finns i samhället i stort påverkar därför vad som anses vara rätt 

och fel, och ställs i relation till de lagar som rent rättsmässigt ska kontrollera vad som anses 

vara rätt och fel. Den diskriminering och missgynnande en arbetstagare eller arbetssökande 

utsätts för hänger nära samman med de normer som uppstått i samhället.
96

  

 

De problem som finns i den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden finns konkretiserad 

på olika plan, bl. a genom anmälningar, intervjuer och personliga erfarenheter samt 

undersökningar såsom situation testing. Men detta till trots har Arbetsdomstolen sedan 2002 

enbart haft en fällande dom gällande etnisk diskriminering.
97

  

                                                 
94 Norm - http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norm - hämtad 2015-02-11 
95 SOU 2005:56 s.259 
96 Normkritik - http://www.temalikabehandling.se/om-tema-likabehandling/vara-amnen/normkritik/ - hämtad 2015-02-11 
97 AD 2011 nr 13 
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http://www.temalikabehandling.se/om-tema-likabehandling/vara-amnen/normkritik/


7. Analys 
Den strukturella diskriminering som råder på den svenska arbetsmarknaden grundar sig i en 

nedvärdering av utländsk arbetskraft, där människor med annat etniskt ursprung än svenskt 

skulle brista i kompetens enbart p.g.a. sin bakgrund. En föreställning som grundar sig i den 

etniskt segregerade arbetsmarknad som uppstod under 50–60-talet. Där utlandsfödda 

förpassades till lågkvalifikationsyrken såsom städyrken, monotona industrijobb och vård- och 

omsorgsyrken.
98

 Egenskaper som anses avvika från den svenska normföreställningen, såsom 

religiösa traditioner, auktoritär syn på ledarskap och en nedvärderande kvinnosyn är 

föreställningar som bidragit till denna syn. Vidare antaganden om att de kulturella 

egenskaperna och bristande ”svenskhet” och avsaknad av social kompetens har spätt på 

föreställningen om en underlägsenhet gentemot den överlägsna ”svenskheten”.
99

 Istället 

börjar många utlandsfödda på minus jämfört med personer med svensk bakgrund, och måste 

bevisa för de som representerar majoritetsamhället att de inte är ”normala invandrare” utan 

visar upp egenskaper som kan göra dem till fullgoda medborgare i det svenska samhället.
100

 

7.1 Hur mycket har Sveriges historia påverkat samhällsstrukturen? 
Antaganden och föreställningar om att Sverige varit ett land fritt från rasism och förtryck av 

etniska minoriteter är en förskönad bild. Sverige som resterande Europa har en historia fylld 

av förtryck mot bl. a afrikaner, asiater, romer och judar.
101

 Vidare så värnades det om 

”svenskarnas” ställning i samhället och arbetsmarknaden i synnerhet, där 1927 en 

utlänningslag stiftades i syfte att skydda svenskarna från utländsk konkurrens på 

arbetsmarknaden.
102

 Den grundläggande uppfattningen var att de utlandsfödda skulle anpassa 

sig till den svenska kulturen, desto snabbare desto bättre. Målet var att de utlandsfödda skulle 

bli ”försvenskade” så att de kunde anpassa sig och sedermera passa in i samhället.
103

 Det 

dröjde till 1974 innan det väcktes åsikter om en förbättrad ställning för utlandsfödda och 

jämlikhet mellan utlandsfödda och inrikes födda, däremot utan någon vidare framgång.
104

 

Begreppet integration togs inte på allvar förrän 1990-talet och integrationspolitikens intåg 

gjorde att uppfattningen om invandrarnas temporära ställning i Sverige skulle övergå till ett 

naturligt och varaktigt inslag. Tidigare hade invandrarskapet förknippats med ett 

annorlundaskap, målet med integrationspolitiken var att denna stämpel skulle bort. De 

åtgärder som gjordes visade sig inte tillräckligt effektiva.
105

  

                                                 
98 SOU 2006:60 s.51-52 
99 SOU 2005:56 s.311 
100 SOU 2006:59 s.229 
101 SOU 2005:56 s.91 
102 Prop. 1927:198 s.32 
103 Södergran, Lena. (2000). Svensk Invandrar- och Integrationspolitik – En fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga 

rättigheter. 16. Umeå universitet. s.51-53 
104 SOU 1974:69 s.94-96 
105 Riksrevisionen. Från invandrarpolitik till invandrarpolitik s.7 
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Trots flertalet försök att bryta upp gränserna mellan svenskfödda och utlandsfödda, för att 

främja mångfalden samt ge lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter så råder det 

fortfarande en strukturell etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
106

 Ett förnekande om att 

etnisk diskriminering i arbetslivet förekommer och insatser som inte varit tillräckliga har 

byggt på den strukturella diskrimineringen, samt en bristande förmåga att sätta nyckelfrågor i 

fokus. I SOU 2005:56 lyfter författaren fram potentiella anledningar till misslyckandet av 

integrationspolitiken. Bl. a en klar bild om vad lika rättigheter som mål egentligen innebär, 

vad innebär det att vara integrerad? När är man integrerad? För att synliggöra och motverka 

den etniska diskrimineringen skulle makthavarnas fokus legat på att förverkliga de mål 

gällande lika rättigheter. Här fanns det möjlighet att lyfta och utveckla ett självkritiskt 

tankesätt, men det hände aldrig, istället fortsatte målarbetet på samma sätt. En 

samhällsutveckling vars grundläggande mål skulle kännetecknas av ömsesidig respekt och 

tolerans för alla oavsett bakgrund. Målen kom istället att fokusera på invandrarnas förbättring 

eller problem, och integrationspolitiken fick ingen direkt genomslagskraft.
107

 

7.2 Arbetsdomstolens bedömning av etnisk diskriminering 
Gemensamt för de båda ”rasistdomarna” är att stor vikt läggs vid den arbetsplatsjargong som 

har ansetts råda, där det bedömts vara OK att kalla folk för tillmälen som är kränkande och 

rasistiska enbart för att de som arbetar där har satt en viss beteendestandard.
108

 I båda fallen 

går AD på den svarandes vittnesmål och anser att de varit trovärdiga vid uppgiftslämnandet. 

Trots att AD fastslog i AD 2009 nr 4 att D.B. kallats för bl. a ”Blackey” så anses det inte ha 

funnits fog för en fällande dom.
109

 Detta till trots att DL reglerar att alla arbetstagare oavsett 

etnisk tillhörighet ska behandlas lika samt att beteende som kränker någons värdighet i 

samband med etnisk tillhörighet inte får ske.
110

 Den bevisbörda som regleras i DL, kan 

härmed bli problematisk. Där den som väckt talan ska styrka grunderna för sitt yrkande, 

därefter är det upp till den svarande att påvisa att omständigheterna inte föreligger.
111

 Som 

nämnt så läggs stor vikt vid att det ansetts råda en viss arbetsplatsjargong i både de 

”rasistdomarna”, jargongen tycks ha delats av majoriteten av arbetstagarna. Undantaget B.O. i 

sitt fall och D.B. i sitt.
112

 Något som kan uppfattas som en jargong och ett skojbeteende av 

några kan uppfattas som trakasserier och kränkande av någon annan. Därmed kan också de 

vittnesmål som lämnas av majoritetgruppen tas med större trovärdighet då de är en grupp som 

                                                 
106 SOU 2014:41 s.87 
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111 DL 6 kap 3 § 
112 AD 2012 nr 27 och 2009 nr 4 



32 

 

lämnar samma uppgift, medan den utsatta ofta är ensam om att känna sig trakasserad och står 

själv. 

 

I SOU 2006:59 nämner författaren en kamp om att anpassa sig till den ”svenskhet” som anses 

vara normföreställningen för att bevisa sig som majoritetsinvånare.
113

 Kanske kan det 

innebära en process i ovisshet där ”avvikaren” anstränger sig till det yttersta för att passa in? 

Där den utlandsfödda för att bevisa att denne också kan passa in i t.ex. en arbetsgrupp 

anammar den jargong eller det beteende som är integrerat på arbetsplatsen för att inte få 

stämplen som en ”avvikare”. I AD:s bedömning av AD 2009 nr 4 nämns det att D.B. som 

väckt talan om etniska trakasserier, då han blivit kallad för bl. a ”Blackey”, ”Afrikanen” och 

”Big black bastard”, använt de här uttrycken om sig själv. AD lägger även vikt vid att det på 

arbetsplatsen funnits en viss jargong och ett skojande mellan arbetstagarna, där uppfattningen 

är att D.B. varit delaktig.
114

 För att bli inkluderad på den sociala arenan som finns på en 

arbetsplats och för att bevisa sig som en fullvärdig medlem kan det krävas för den 

utlandsfödda, i detta fall D.B., att anpassa sig till ”normgruppens” beteende.
115

 

 

För att det ska vara fråga om trakasserier, ska beteendet inte vara önskvärt och det är den 

utsatte som avgör om beteendet eller handlingarna är oönskade och kränkande. Bedömningen 

ska därför inte göras utifrån den allmänna uppfattningen om vilka beteende som anses vara 

kränkande.
116

 Vid den hittills enda fällande domen gällande etnisk diskriminering i 

arbetslivet
117

, ansågs beteendet som oönskat, i AD 2012 nr 27 lades ingen vikt vid det här och 

i AD 2009 nr 4 ansågs det inte tydligt att det var ett oönskat beteende. Vem avgör huruvida 

det är ett oönskat beteende och vem avgör när en person tydligt visat att det är oönskat? 

Vidare kan det diskuteras vilket handlingsutrymme en person i utsatt position har att uttrycka 

att ett beteende är oönskat gentemot en grupp människor som kommer med tillmälen och du 

själv är i en försvagad position gentemot dem. Regleringen gör att den som kan komma med 

ett trovärdigt intryck går ”vinnande” ur striden, då oftast ord står mot ord.   

 

 

I AD 2011 nr 13 rådde det meningsskiljaktigheter mellan ledamöterna i huruvida A.K. utsatts 

för etniska trakasserier, en av ledamöterna tolkade M.J:s uttalanden olikt de andra. Där M.J. 

under 2007 uttalat ”Ni östflickor är jätteduktiga praktiskt men borde vara bättre teoretiskt”, 

tolkar den avvikande ledamoten att det är en bedömning av A.K:s arbetsprestationer. Varvid 

                                                 
113 SOU 2006:59 s.229 
114 AD 2009 nr 4 
115 SOU 2006:59 s.233 
116 Prop. 1997/98:177 s.99 
117 AD 2011 nr 13 
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A.K. reagerat på uttalandet genom att klargöra att hon har ett namn. Efter att A.K. under 2008 

blivit misshandlad av en brukare gjorde M.J. återigen ett uttalande ”Ni flickor från öst brukar 

tåla mycket”. Här gör ledamoten bedömningen att M.J. syftar på A.K:s psykiska tålighet eller 

styrka som mentalskötare, då jobbet som mentalskötare ofta är påfrestande. Ledamoten gör 

här tolkningen att det är harmlösa uttalanden och de egenskaper M.J. tillskriver A.K. är av 

positiv art.
118

  

 

Gemensamt för de tre rättsfallen är att alla ledamöterna som bedömer fallen har helsvenska 

namn.
119

 Med tanke på de föreställningar som finns integrerat i stora delar av samhället och 

den etniskt strukturella diskriminering som yttrar sig på bl. a arbetsmarknaden genom ett ”vi 

och de” tänk och nedvärderande av ”avvikande” kulturer.
120

 De här föreställningarna 

illustreras i att arbetsgivare tenderar att se efter sina likar och rekrytera svenskfödda för att de 

passar in i normbilden.
121

 I och med att det finns ett gediget antal anmälningar gällande etnisk 

diskriminering i arbetslivet, men endast en fällande dom. Där anmälningarna som görs 

gällande etnisk diskriminering eller trakasserier med största sannolikhet är gentemot personer 

med svensk bakgrund. Kan det vara så att ”vi och de” tänket, nedvärderandet av ”avvikande” 

kulturer är så djupt rotat och den etniskt strukturella diskrimineringen ger utslag även i 

Arbetsdomstolen? Med tanke på homogeniteten som råder bland AD:s ledamöter, samt de 

bedömningar som går att utläsas i bl. a de domar som tas upp i uppsatsen
122

, känns det inte 

som en omöjlighet. 

7.3 Utredning aktiva åtgärder?  
För att främja lika rättigheter och möjligheter samt jämna ut de skillnader som råder i 

förutsättningar mellan olika grupper tillsatte regeringen en särskild utredare i syfte att utreda 

en lagändring. Målen riktar sig bl. a till att ge människor med olika religioner och olika 

etniska tillhörigheter chansen att utbilda sig samt arbeta i olika verksamheter. Med hjälp av 

aktiva åtgärder ska arbetsgivare jobba för att förebygga och främja ett arbete mot 

diskriminering inom organisationen. Syftet med att vidta aktiva åtgärder är att försöka 

förändra de strutkurer som kan finnas inom organisationer och som kan leda till någon form 

av diskriminering, samt ett förebyggande av att organisationen möjligtvis utsluter en större 

grupp människor.
123

 I gällande rätt anges att ett målinriktat arbete ska bedrivas och är en 
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skyldighet för arbetsgivare och utbildningsordnare,
124

 däremot anges inte vad ett målinriktat 

arbete avses vara, vilket kan göra lagstiftningen verkningslös. Utredarna vill istället att arbetet 

ska bedrivas systematiskt, och ska inspireras från bl. a lönekartläggningsbestämmelsen och 

arbetsmiljöområdet. Utredningen föreslår att det systematiska arbetet ska bedrivas genom att 

bl. a förebygga och vidta de åtgärder som krävs, följa upp samt utvärdera arbetet och 

analysera de orsaker som orsakat hinder och risker.
125

  

 

Råder det stark heteronormitet på en arbetsplats kan arbetsgivaren genom att kontinuerligt 

jobba med attitydförändringar försöka undanröja problemet.
126

 Detsamma kan tyckas gälla 

tuffa jargonger och nedsättande tillmälen gentemot de som inte anses vara ”norminvånare”.  

 

I utredningen nämner utredarna det faktum att en större grupp människor kan uteslutas från en 

viss organisation med tanke på de strukturer som finns och med hjälp av ett aktivt 

åtgärdsarbete ska de här strukturerna brytas ned. I utredningen som beslutades av regeringen, 

tillsattes som särskild utredare, ordföranden och administrativa chefen för Arbetsdomstolen. 

Likt de tankar som lyftes gällande att samtliga ledamöter i Arbetsdomstolen hade svenska 

namn, vill jag lyfta här också belysa samma sak. I utredningen, SOU 2014:41 Nya regler om 

aktiva åtgärder mot diskriminering, är nästintill samtliga personer med svenska namn,
127

 

undantaget från några europeiska namn.
128

 När de som utfärdar lagar och dömer rättsfall 

statuerar följande, är det då konstigt att resten av samhället ser ut som det gör, gällande 

normer, strukturer och liknande? Det är oerhört motsägelsefullt och det förvånar mig inte om 

det inte tas på allvar när det återkommande kommer utredningar, domar och lagförslag från 

folk som ständigt går emot sina egna bestämmelser. För att det ska ge bäst effekt, kanske det 

kan vara en bra idé att statuera ett gott exempel och börja med sin egen organisation och sig 

själv? 

7.4 Effekten av situation och correspondance testing 
Som komplement till statistik och anmälningar gällande etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden kan t.ex. situation testing och correspondance testing användas. De båda 

metoderna har utförts i Sverige och resultaten har påvisat en betydande skillnad mellan 

svenskfödda och utlandsfödda när det kommer till anställningsförfarandet. Själva processen 

går ut på att personer med liknande kvalifikationer och meriter, bakgrund och ålder gör 
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ansökan på en befintlig tjänst, det enda som skiljer personerna åt är den etniska 

bakgrunden.
129

  

 

Situation testing som gjordes utav ILO under 2006, är den mest nyligen gjorda undersökning, 

den påvisade att det råder en ojämlikhet på arbetsmarknaden mellan personer med svensk 

bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Bl. a krävdes det för en kvinna med utländsk 

bakgrund i Göteborg 26 jobbansökningar innan denne fick ett erbjudande, medan en kvinna 

med svensk bakgrund fick ett erbjudande var fjärde gång. I Malmö behövde en man med 

utländsk bakgrund göra 18 jobbansökningar innan denne fick chansen, däremot krävdes det 

bara fem ansökningar för en man med svensk bakgrund innan denne fick chansen.
130

 

 

DN:s undersökning genomfördes 2004, ILO:s genomfördes 2006 och correspondance testing 

undersökningen genomfördes även den 2006. Alla undersökningar påvisade samma sak, att 

det råder en ojämlikhet på arbetsmarknaden mellan utlands födda och svenskfödda personer, 

en bild som efter cirka 10 år inte förändrats. Även om undersökningarna burit frukt gällande 

det faktum att de påvisat att det råder ojämlikhet på arbetsmarknaden så har åtgärdsarbete 

uteblivit eller inte varit tillräckligt. Samt att vad undersökningarna påvisat, kanske inte har fått 

tillräckligt med uppmärksamhet i olika medier? Endast i DN:s undersökning gjordes en 

konfrontation med arbetsgivarna, men inte i någon större utsträckning. Kanske kan det ge 

större effekt på arbetet ifall en sådan här undersökning görs offentlig i media? Det sätts press 

på arbetsgivarna, där risken att bli uthängd/straffad är överhängande. Här går det att diskutera 

det etiska dilemmat, men här anser jag att diskriminera någon p.g.a. deras etnicitet är värre. 
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8. Slutsatser och vidare forskning 
Det råder ingen tvekan om att målsättningen är att bryta den ojämlikhet som råder mellan 

svenskfödda och utlandsfödda i Sverige, däremot kan det diskuteras huruvida tillvägångsätten 

är av tillfredställande karaktär. Trots utredningar, lagförändringar och lagförslag, 

åtgärdsarbete osv. skiljer det sig ändå i bl. a möjligheter och ställning på arbetsmarknaden.  

Det finns inpräntade normföreställningar, som underminerar den avvikande kultur en utländsk 

bakgrund föreställs innebära, ett ”vi och de” tänk. Trots det diskrimineringsförbud som finns, 

kommer vi inte ifrån att den etniska diskrimineringen är reell och är inbyggd i de strukturer 

som samhället är uppbyggt på. Jag tror inte det är något större fel på den lagstiftning som 

finns, utan det är vårt tanke- och förhållningssätt som måste förändras, och det är inget som 

görs över en natt. Viktigt tror jag även det är att de som föreslår förändringar, dömer rättsfall 

osv. statuerar ett gott exempel och påvisar att de följer de regleringar de själva beslutat om. 

En etnisk mångfald även i deras arbete, en etnisk mångfald som i min granskning lyser med 

sin frånvaro.  

 

Trots de anmälningar gällande etnisk diskriminering på arbetsmarknaden som faktiskt finns, 

så finns det få domar gällande detta. En etnisk diskriminering som även illustrerats genom bl. 

a situation testing, statistik osv. Även det aktiva åtgärdsarbete som ska motverka etnisk 

diskriminering tyder på att den är reell, då kan man ju fråga sig varför domarna är så få. En 

mer djupgående undersökning i bl. a Arbetsdomstolen och hur den etniska mångfalden ser ut 

hade också varit intressant, kanske även inom Diskrimineringsombudsmannen. 

 

Eftersom strukturer inte är något som bara sker, utan är något som funnits en längre tid är 

inpräntat och som gärna följer med från generation till generation. Därför hade det varit 

intressant att utföra ytterligare forskning gällande skolväsendet och deras roll gällande 

olikställandet av ”avvikande” kulturer och deras inverkan på skolungdomar, åsikter som 

sedermera följer med mer eller mindre under resten av livet. Likt den debatt som bedrivs 

gällande normbeteendet mellan pojkar och flickor, och de förutfattade meningarna som finns. 

T.ex. att blå är en killfärg och rosa är en tjejfärg, bör kanske liknande ske för att få bort de 

normföreställningar man i en tidig ålder får gällande andra kulturer och att de är främmande 

och ej likställd din egen. 
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