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Förord 
 
Ett stort tack till våra informanter som ställt upp på intervjuerna och delat 

med sig av sina erfarenheter och berättelser. Vi är tacksamma för all den 

stöttning vi fått från våra familjer och vänner. Vi vill även tacka vår 

handledare Susanne som hjälpt och stöttat oss under uppsatsens gång. 

Utan alla er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. 

 

Tack! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor 

med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller 

på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin 

etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor 

valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare 

forskning. I och med att många individer utsätts för kränkning och diskriminering 

utifrån sin etnicitet valde vi att studera vidare kring hur det utspelar sig i dagens 

samhälle. Eftersom det största fokuset låg på kvinnornas egna upplevelser ansågs en 

kvalitativ forskningsmetod som mest lämplig för att kunna besvara de givna 

frågeställningarna. Det empiriska materialet till denna studie samlades in genom tio 

intervjuer med kvinnor som har utländsk bakgrund och arbetar inom kvalificerade 

yrken. Den tidigare forskningen som berör individer med utländsk bakgrund visar att 

det existerar en subtil diskriminering inom många yrken och på flertalet arbetsplatser. 

Detta medför att många använder sig av olika strategier för att anpassa sig för att 

exempelvis uppnå karriär inom deras yrken och för att passa in i den rådande 

arbetskulturen. Resultaten från denna studie visar att kvinnor med utländsk bakgrund får 

höra kränkande kommentarer utifrån deras etnicitet men att det ändå finns positiva 

upplevelser kring deras bakgrund då den tillför speciell kompetens inom olika yrken. I 

och med att det existerar olika arbetskulturer visar resultaten även att vissa informanter 

anpassar sig mer än andra till de informella regler och normer som finns beroende på 

vilken arbetsplats de befinner sig på. Vid analys av materialet hittades mönster och 

olika teman som sedan vid tolkning kunde kopplas till Goffmans teori om individens 

rolltagande vid social interaktion och Hochschilds teori om typer av agerande utifrån 

känslohantering. 

	
	

Nyckelord: Etnicitet, integration på arbetsplatsen, strategier, utländsk bakgrund, 

diskriminering	
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1. Inledning 

Utbildning är i dagens samhälle ett ämne som alla mer eller mindre stöter på då det råder 

skolplikt för alla barn. I tidig ålder introduceras utbildning som något betydelsefullt och 

nödvändigt för den individuella utvecklingen som bidrar till integrering i samhället. 

Kvalifikationer för att ha möjligheten till en universitetsutbildning varierar avsevärt mellan 

individer och enligt studier har inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar helt andra 

förutsättningar att införskaffa sig en utbildning- och yrkeskarriär i jämförelse med etniska 

svenskar, vilket främst beror på föräldrarnas begränsningar gällande kulturella och 

ekonomiska resurser (Roman & Udehn, 2009, s. 269, 271). Bakgrunden och 

familjeförhållanden en individ har spelar därav en central roll i vuxenlivet och bidrar till den 

position som individen får gällande karriär och motgångar i både utbildning och arbetsliv 

(Roman & Udehn, 2009, s. 271). Parallellt med de olika förutsättningar som finns visar 

forskning i största allmänhet en signifikant skillnad i vilka som väljer att vidareutbilda sig på 

universitetsnivå gällande genus. Forskning visar att under de cirka 50 senaste åren har det 

skett en global förändring inom utbildningsnivåer där kvinnor idag i större utsträckning 

tenderar att ha en högre utbildning än män (Becker et al., 2010, s. 203). 	

	

Könsskillnader bland högutbildade kan även ses i Sverige där kvinnor idag i genomsnitt har 

högre utbildningsnivå än män. Idag har cirka 1,5 miljoner av den svenska befolkningen en 

universitetsutbildning och bland kvinnor i åldersgruppen 25–44 år har cirka 50 procent av 

dem en eftergymnasial utbildning (SCB, 2019). Detta belyser det intressanta i att fokusera på 

just kvinnor och att studera sammankopplingen mellan bakgrund och utfall i form av 

utbildning- och yrkeskarriär. Men hur ser karriärmöjligheterna egentligen ut för kvinnor med 

utländsk bakgrund som efter sin utbildning etablerar sig på arbetsmarknaden och hur upplever 

de bemötandet i relationerna som skapas inom arbetsplatsen? I och med att det finns tidigare 

forskning som visar att det förekommer etnisk diskriminering i arbetslivet (Augustsson, 1996) 

är det ytterst intressant att undersöka hur kvinnor upplever relationerna på arbetsplatsen. 

Karriärmöjligheter och anpassningsstrategier för vuxna med utländsk bakgrund är således en 

aktuell debatt eftersom effekten av detta på arbetsmarknaden påverkas av den diskriminering 

som existerar på arbetsmarknaden oavsett utbildningsnivå (Roman & Udehn, 2009, s. 272–

273). 	
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Arbetsmarknaden som redan utgörs av konkurrens och där utbildningsnivå möjligtvis inte 

räcker till kan medföra att arbetsgivaren eftersöker vissa specifika individuella egenskaper 

och meriter, men kan även värdera huruvida individer förmedlar det “rätta” intrycket (Roman 

& Udehn, 2009, s. 272). En viktig samhällsfråga i relationen till social bakgrund är om 

inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar har sämre förutsättningar att etablera sig 

på arbetsmarknaden och nå framgång, vilket skulle innebära att de per automatik träder in i en 

sämre position (Roman & Udehn, 2009, s. 272). Ifall en individs sociala bakgrund och 

utländska bakgrund påverkar karriär och de möjligheter som finns på en arbetsplats skulle 

detta indirekt även kunna påverka de relationer denne har på arbetsplatsen. De förutsättningar 

individen har vid etablering på arbetsmarknaden har en viss påverkan i karriären och det är av 

intresse att studera kring hur inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar upplever 

sina arbetsrelaterade relationer och vilka strategier de använder för att anpassa sig till 

specifika arbetsplatser och situationer.	

	

I och med att genus och etnicitet kan ha inverkan på huruvida individen vidareutbildar sig och 

etablerar sig på arbetsmarknaden syftar denna studie till att öka förståelsen för hur kvinnor 

med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken upplever sina arbetsrelaterade 

relationer och hur de bemöts av sin omgivning. För att kunna undersöka detta kommer 

Goffman och Hochschilds teorier, som utgår från att individen intar olika roller och agerar för 

att passa in i den givna sociala situationen, användas som analysunderlag. 	

1.1 Begreppsdefinition  
Nedan definieras förklaringar på centrala begrepp som kommer användas i studien. Dessa 

begrepp förtydligas för att hjälpa läsaren att förstå vad begreppen syftar på. 	

	

• Utländsk bakgrund: Begreppet syftar på ett ursprung från länder utanför Sverige. När 

vi refererar till informanternas och vår egna utländska bakgrund syftar vi dock på 

ursprung från icke-västerländska länder. 

	

• Inrikes- och utrikesfödd med utrikesfödda föräldrar: Begreppen syftar till individer 

med ursprung från icke-västerländska länder. Informanterna är antingen födda i 

Sverige eller utomlands, och samtliga har föräldrar som är födda i icke-västerländska 

länder.  
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• Etnisk svensk: Begreppen syftar på individer som har en etnisk svensk bakgrund 

gentemot intervjupersonerna som antingen är inrikes- eller utrikesfödda med 

utrikesfödda föräldrar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med 

utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina 

arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt 

hur de upplever sina arbetsrelaterade relationer. För att uppnå syftet kommer följande 

frågeställningar besvaras: 	

	

1. Hur upplever kvinnor att de förhåller sig till sin roll på arbetet utifrån deras etnicitet? 

2. Hur uppfattar kvinnor att de anpassar sig till sin roll på arbetsplatsen gentemot 

omgivningen? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Efter det inledande kapitlet följer kapitel 2 med en presentation av tidigare forskning som 

belyser könsskillnader på utbildningsnivå, diskriminering inom arbetsmarknaden utifrån 

etnicitet, arbetsrelaterade strategier utifrån etnicitet samt integration och anpassning på 

arbetsmarknaden. De fyra första avsnitten under tidigare forskning bygger på 15 studier som 

presenteras under olika teman och har valts ut för att hjälpa läsaren att få en bättre förståelse 

för studiens centrala forskningsämne där huvudfaktorerna är utbildning, diskriminering samt 

etnicitet och kan förknippas till olika arbetsrelaterade relationer på arbetsmarknaden. Det 

femte och sista avsnittet under tidigare forskning presenterar en sammanfattning och 

diskussion kring ämnet. Därefter presenteras kapitel 3 som behandlar det teoretiska ramverket 

som används som underlag i resultatkapitlet. I kapitel 4 redogörs sex avsnitt som presenterar 

studiens metod- och forskningsansats, urvalsstrategi och datainsamling, kodningsprocess, 

forskningsetik, forskningsetiska principer och slutligen förs en diskussion om validitet, 

reliabilitet och etiska aspekter då dessa har en betydelsefull roll för studiens trovärdighet. I 

kapitel 5 presenteras tre avsnitt som redogör för studiens bearbetade resultat där olika teman 

som identifierats i kodningsprocessen presenteras utifrån det empiriska materialet. Slutligen 

presenteras kapitel 6 utifrån sex avsnitt som redogör en sammanfattning av studiens resultat, 

och därefter följer fyra avsnitt som berör studiens resultat och analys i relation till teori, 



 

 4 

tidigare forskning, metod och framtida forskning. Slutligen presenteras en avslutande 

diskussion. 	

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som behandlar könsskillnader på utbildningsnivå, 

diskriminering inom arbetsmarknaden, arbetsrelaterade strategier utifrån etnicitet samt 

integration och anpassning på arbetsmarknaden. För att undersöka hur kvinnor med utländsk 

bakgrund upplever sina arbetsrelaterade relationer och hur de upplever bemötandet av sin 

omgivning presenteras befintlig forskning som berör ovanstående teman under fyra olika 

avsnitt. Studierna som redogörs under respektive tema har hittats genom Uppsala universitets 

sökmotor på bibliotekets hemsida och de nyckelbegrepp som använts vid sökning av tidigare 

forskning är adaptation, ethnicity, work, second generation, job, labor market, strategies, 

education, discrimination, workplace, relationship, minority, women och careers. För att 

kunna hitta ännu fler relevanta studier användes även begreppet migrants. Anledningen till att 

just dessa nyckelbegrepp valdes ut var för att de anses vara relevanta till studiens ämne. 	

2.1 Utbildning och inträde på arbetsmarknaden 
Antalet kvinnor i världen som har en universitetsutbildning har ökat markant de cirka 50 

senaste åren och överstiger idag antalet män som har en högutbildning (Becker et al., 2010; 

Parvazian et al., 2017). Detta har bidragit till att mycket forskning idag bedrivs för att hitta 

bakomliggande faktorer som kan tänkas förklara denna samhällsförändring med störst fokus 

på kvinnors socioekonomiska bakgrund och ökade arbetsmöjligheter på arbetsmarknaden 

(Parvazian et al., 2017, s. 1–2). Enligt Parvazian et al. har antalet kvinnor som väljer att 

studera ökat vilket de menar främst beror på förändrade sociala normer, värderingar, 

yrkesstatus samt inkomstnivåer (Parvazian et al., 2017, s. 1–2). Skillnader som kan existera 

gällande kön och utbildningsnivåer lyfts fram och visar en internationell utveckling bland 

utbildningsnivåerna mellan män och kvinnor under de cirka 50 senaste åren (Becker et al., 

2010, s. 203). Utöver förändringen av kvinnors ökade utbildningsnivå har antalet kvinnor som 

kliver in på arbetsmarknaden i olika industriländer ökat. Mäns etablering på arbetsmarknaden 

har även minskat internationellt, bland annat på grund av lägre utbildningsnivå bland yngre 

och en ökad pension bland äldre. Parallellt med denna samhällsförändring har kvinnors 

etablering på arbetsmarknaden ökat med drygt 3,5 procent per år och fram tills år 1999 bestod 

hälften av alla kvinnliga arbetstagare av kvinnor i åldrarna 20–59 år (Tzannotos, 1999, s. 
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553). Kvinnors etablering på arbetsmarknaden kan därmed förstås utifrån de ekonomiska 

effekterna trots att det finns både kulturella och demografiska faktorer som påverkar denna 

etablering (Tzannotos, 1999, s. 555). Kvinnors etablering kan studeras genom att förstå 

bakomliggande faktorer till att kvinnors inkomster ökat på senare tid och ett exempel är att 

löneskillnaderna minskat mellan könen samt att fler kvinnor har högavlönade arbeten idag 

(Becker et al., 2010, s. 203; Tzannotos, 1999, s. 558). Yaojun Li (2018) fokuserar också på 

utbildning men har valt att studera utfallet av inrikesfödda individer med utrikesfödda 

föräldrar där etnicitet och familjeförhållanden eventuellt har en inverkan. Den sociala 

mobiliteten och utbildningsnivån bland inrikesfödda individer med utrikesfödda föräldrar har 

ökat, vilket kan förklaras med att de bedömer att möjligheterna till att erhålla ett arbete och 

etablera sig på arbetsmarknaden ökar i och med att de värdesätter hög utbildning (Li, 2018, s. 

479). Det existerar även negativa begränsningar inför den individuella etableringen på 

arbetsmarknaden för svenskfödda individer med icke-västerländska utrikesfödda föräldrar. 

Dessa individer fokuserar på att öka sina utbildningskvalifikationer för att på längre sikt skapa 

bättre förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden genom att söka sig till arbetsplatser 

de är överkvalificerade för (Aslan et al., 2020; Li, 2018, s. 479). Inkludering undersöks på 

arbetsmarknaden och där konstateras det även att inrikesfödda individer med utrikesfödda 

föräldrar har en medvetenhet kring deras etniska härkomst och dess påverkan, vilket medför 

att de använder sig av specifika strategier för att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden 

(Aslan et al., 2020, s. 57–58). 	

2.2 Diskriminering inom arbetsmarknaden 
Augustsson (1996) lyfter fram relationer i arbetslivet och hur individers utländska bakgrund 

påverkar hur de behandlas och uppfattas av sina arbetskollegor och chefer i Sverige. Många 

uppfattningar om utrikesfödda individer grundas på egna erfarenheter av att de bromsar och 

belastar den utveckling organisationen planerar utföra på arbetsplatsen (Augustsson, 1996, s. 

80). Diskrimineringen som identifieras anses ha framkallats av den tekniska- och 

organisatoriska utvecklingen företaget gått igenom vilket resulterat i en oförvållad 

konsekvens (Augustsson, 1996, s. 191). Det finns en typ av arbetskultur på arbetsplatsen 

gällande språk, normer och regler som i detta fall medfört att individer från minoritetsgrupper 

med utländsk bakgrund uteslutits (Augustsson, 1996, s. 191). Till följd av den etiska 

diskriminering som kunnat särskiljas gavs inga chanser i att tillerkänna de enskilda 

individernas kompetenser vilket ställer svenska sociala nätverk i centrum och upphöjer 

“svensk” social kompetens till norm (Augustsson, 1996, s. 199, 205). Waldring et al. (2015) 

lyfter däremot fram hur inrikesfödda individer med utrikesfödda föräldrar inom ledande 
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positioner handskas med den knappt märkbara diskriminering de utsätts för på deras 

arbetsplatser. Den subtila diskrimineringen upplevs komma från både kollegor, handledare 

och underordnade och uppenbarar sig i form av frågor och utmaningar som rör deras ledande 

positioner baserat på deras etnicitet eller religion (Waldring et. al., 2015, s. 46–47). Eftersom 

inrikesfödda individer med utrikesfödda föräldrar tillhör en marginaliserad grupp i samhället 

bidrar det till att de tvingas hantera den subtila diskrimineringen som existerar (Waldring et. 

al., 2015, s. 46–47). Individernas arbetsroll inom företaget påverkas således negativt av den 

enskildes bakgrund i och med att den sociala marginaliseringen tillämpas på dem (Waldring 

et. al., 2015, s. 46–47). Det konstateras att etnisk diskriminering mot inrikesfödda individer 

med utrikesfödda föräldrar förekommer och specifika positioner inom företagshierarkin spelar 

ingen större roll vid exponering av diskriminering (Augustsson, 1996; Waldring et. al., 

2015). 	

2.3 Positiva och negativa arbetsrelaterade strategier utifrån 
etnicitet1 
Konyali (2016) undersöker hur efterkommande migranter2 i Frankrike, Tyskland, 

Nederländerna och Sverige som har lågutbildade föräldrar, möter hinder vid karriärsuppgång 

och vilka tillvägagångssätt som tas i bruk för att uppnå karriär. Ett flertal strategier som 

efterkommande migranter använder sig av för att avancera i sina yrkeskarriärer identifieras. 

Många söker sig till internationella företag för att lättare ha möjligheten till att befordras inom 

företaget då de upplever att det inte förekommer motstånd i samma utsträckning som i 

nationella företag. Andra använder sin utländska bakgrund som en resurs och specialiserar sig 

inom sitt yrke för att kunna kontrollera sin rörlighet i företagsmiljöer. En tredje strategi som 

identifierats för att lyckas i karriären som efterkommande migrant är att de söker sig till 

mindre företag eller öppnar egna bolag för att åstadkomma självständighet, nå framgång och 

undvika bli en del av företagshierarkin (Konyali, 2016, s. 278). Det föreligger även hinder och 

anpassningar inom deras karriärer oavsett att migranterna är framgångsrika och högt uppsatta 

i karriärstegen (Konyali, 2016, s. 279). Högutbildade utrikesfödda individer nyttjar olika 

hjälpmedel för att kunna åstadkomma höga och inflytelserika arbetspositioner inom sina 

yrken. Möjligheten till att få tillträde till ledande positioner har främst varit genom utbildning 

                                                
1 Begreppet syftar till individens etniska bakgrund vilket i studien hänvisar till individer som har en utländsk 
bakgrund som är inrikes- eller utrikesfödda som har utrikesfödda föräldrar. 
 

2 I denna studie syftar begreppet migrant/migranter på immigranter som flyttat till de europeiska länder som 
nämns. 
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och engagemang inom deras yrkesverksamhet. Olika strategier har använts genom att de 

anpassat och förbättrat de resurser de haft tillhanda för att uppnå de ledande positionerna 

inom yrkesområdet och när nödvändiga strategier inte räckt till har alternativa strategier 

nyttjats (Keskiner & Crul, 2016, s. 297). Socialt kapital anses vara en betydelsefull resurs för 

utrikesfödda då användandet av sin bakgrund blir en fördel för skapandet av sitt nätverk och 

framkallar samtidigt möjligheten till att kunna sammankoppla nätverk mellan infödda 

individer inom företaget och kunder med annan etnicitet (Keskiner & Crul, 2016, s. 297–298). 

Ett av villkoren för att kunna använda sina tillgängliga resurser till följd av sin etnicitet är 

genom att ha en hög utbildning och en inflytelserik position inom företaget (Keskiner & Crul, 

2016, s. 298). En intressant aspekt gällande påverkan av karriär och som är centralt för att visa 

hur inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar kliver in på arbetsmarknaden är att etnicitet ses 

och används som en fördel för vissa individer. De värdesätter utbildning högt och väljer 

studier inom medicin, juridik samt ekonomi och genom specialisering inom dessa yrken 

integreras de in i arbetsmarknaden (Midtbøen & Nadim, 2019, s. 191). Varje yrkesfält 

samspelar på sitt egna sätt när det kommer till strukturer och förutsättningar för att inkluderas 

och uteslutas inom yrkesområden. Användning av etnicitet som en resurs skiljer sig inom de 

tre studerade yrkesområdena och resultaten visar att de inom medicin- och juridikyrken är de 

som mest kan använda det till sin fördel genom deras kultur- och språkkunskaper (Midtbøen 

& Nadim, 2019, s. 192). De som ingått i studien upplever att deras etnicitet bidragit till en 

negativ effekt för företaget genom att locka till sig utrikesfödda klienter vilket kan komma att 

avskräcka möjliga kunder (Midtbøen & Nadim, 2019, s. 193).	

2.4 Integration och den individuella anpassningen 
Kamenou et al. (2013) lyfter fram hur skottländska arbetsplatser förväntar sig att 

minoritetsgrupper och kvinnor ska anpassa sig till arbetskulturen och normen vilket påverkar 

integrationen. Individer som tillhör minoritetsgrupper baserat på etnisk härkomst eller 

religionstillhörighet ses som normbrytare när de utövar religiösa ritualer, har kulturella 

hårfrisyrer och kulturella kläder på arbetsplatsen (Kamenou et al., 2013, s. 399). Det existerar 

attityder mot kvinnor i etniska minoritetsgrupper3 baserat på stereotyper, patriarkala synsätt, 

institutionaliserad rasism och okunskap om kvinnliga minoritetsgrupper (Kamenou et al., 

2013, s. 409). Det finns relativt lite handlingsstrategier gällande integration och förbättring av 

karriärstöd och rekryteringsstrategier för kvinnor i etniska minoritetsgrupper och det existerar 

en skillnad mellan bristande handlingsstrategier för jämställdhet och lika möjligheter 
                                                
3 Begreppet syftar till de individer som har utländsk bakgrund och tillhör en nationell minoritet i landet. 
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(Kamenou et al., 2013, s. 410). Integreringen på arbetsplatser kan liknas vid en dynamisk 

process vilket i teorin förutsätter att utrikesfödda ska ha lika möjligheter till framgång som 

resterande arbetskollegor. Begreppet integration syftar till samhällets förutbestämda normer 

för interaktion, vilket antingen kan möjliggöra eller förhindra integrationsprocessen. 	

	
Huruvida arbetslivet för utlandsfödda blir framgångsrik eller inte beror på hur denne anpassar 

sig till de givna sociala normerna och till vilken utsträckning. Ytterligare faktorer som 

påverkar integrationsprocessen är framförallt immigrantens arbetsanställning, 

humantillgångar och möjligheten till lika framgång som sina medarbetare (Rajendran et al., 

2017, s. 338). Integrering och anpassning av minoritetsgrupper i USA har också 

uppmärksammats på grund av upplevda begränsningar inrikesfödda med utrikesfödda 

föräldrar fått erfara på grund av en segmenterad assimilation4. De använder sig av strategier 

för att anpassa sig bland medelklassens professionella värld och anledningen till att 

minoritetsgrupper utvecklar anpassningsbara strategier är för att åstadkomma ekonomisk 

rörlighet i diskriminerande miljöer. Detta har sin grund i att vita individer5 är privilegierade i 

mycket större utsträckning än icke-vita etniska minoriteten6 i det västerländska samhället 

(Imoagene, 2018, s. 509). Det finns vita människor, som är den dominanta gruppen i 

samhället, som ser olika på inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar gällande kultur och 

etnicitet. Detta medför att de inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar strategiskt använder 

markeringen av deras identitet till deras fördel för att utvidga deras möjligheter. Slutsatsen 

som dras om att segmenterade assimilerade inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar anpassar 

sig i diskriminerande miljöer upplevs inte av alla då de använder sin etnicitet till att få ett 

övertag på arbetsplatser (Imoagene, 2018, s. 509–510). 	
 	
Den segmenterade assimilation som immigranter utsätts för påverkar både den individuella 

tillfredsställelsen gällande den upplevda livskvaliteten och arbetsmiljön enligt Neto et al. 

(2019). Trots pressen dessa utrikesfödda individer känner av i Schweiz när det kommer till 

anpassning av både kultur och bosättning, görs det över förväntan och de känner sig även 

tillfredsställda när det kommer till deras arbetsplatser. Hur väl de anpassar sig beror främst på 

hur länge de bott i landet de emigrerat till. Välbefinnandet på arbetsplatsen är dessutom till 
                                                
4 Begreppets betydelse tolkas som inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar och hur de anpassar 
och anknyter sig till ett nytt samhälle. 
 
5 Begreppet syftar till individer som härstammar från Europa eller Nordamerika. 
 
6 Begreppen syftar till individer som tillhör en nationell minoritet i det västerländska samhället. 
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stor betydelse för utrikesfödda och är en viktig detalj för en god integrering som bör sättas 

mer i fokus (Neto et al., 2019, s. 470–474). 	

	

Samtidigt som det studerats kring anpassningar och dess utveckling på arbetsplatser för 

inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar finns det två olika sidor gällande 

anpassningen i USA. Den ena sidan är individer som anpassar sig till den nationella kulturen 

och den andra sidan är upprätthållning av den enskilda kulturen (Jian, 2012, s. 311). 

Individens anpassningsnivå är individuell och beror främst på vilka relationer denne omfattas 

av och resultaten visar även att värdet på de arbetsrelaterade relationerna ökar ju mer 

individen anpassar sig (Jian, 2012, s. 312). Det finns dock undantag där anpassningsnivån 

spelar mindre roll och inte påverkar arbetet negativt vilket har sin grund i att individer kan 

separera den egna kulturen från nationella kulturen. Anpassningen till dessa två kulturer 

bidrar till upprätthållandet av båda de som indirekt bidrar till att pressen att anpassa sig för de 

utrikesfödda minskar (Jian, 2012, s. 312, 316). 	

2.5 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 
Det finns en stor mängd könsrelaterad forskning som förklarar de skillnader som finns på 

utbildningsnivå och etablering på arbetsmarknaden och som visar att kvinnor i genomsnitt har 

en högre utbildningsnivå i jämförelse med män. Samtidigt existerar det diskriminering på 

arbetsmarknaden utifrån etnicitet och de som tillhör etniska minoritetsgrupper är medvetna 

om de strukturella begränsningar de har. Diskriminering på arbetsmarknaden synliggörs 

vanligtvis genom den arbetskultur som finns på arbetsplatser vilket innefattar normer, regler 

och språk. Huruvida inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar förhåller sig till 

dessa faktorer eller inte har en inverkan på hur de integrerar sig på arbetsmarknaden.	
Det finns således begränsningar på arbetsmarknaden baserat på individens bakgrund som 

negativt påverkar deras arbetsroller och möjligheter till högre arbetspositioner. Samtidigt visar 

studier gjorde i Sverige och i andra länder att inrikes- och utrikesfödda med utrikesfödda 

föräldrar använder sig av olika anpassningsstrategier för att enklare etablera sig på 

arbetsmarknaden och nå högre arbetspositioner. Det finns även individer som väljer att uppnå 

höga utbildningsnivåer för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden då de är 

medvetna om den påverkan deras utländska bakgrund har. 	

	

Utifrån de fyra teman som presenterats, kvinnors ökade utbildningsnivå, diskriminering på 

arbetsmarknaden, arbetsrelaterade strategier och individuell anpassning på arbetsplatsen, har 

syftet varit att sammanställa tidigare forskning som är relevant till undersökningens studerade 
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ämne. Arbetskulturer, inkludering och exkludering, individens bakgrund samt individuell 

anpassning är centrala aspekter som ett flertal studier tar hänsyn till. Det uppmärksammas 

även att individens etnicitet både kan vara en fördel och nackdel för dennes yrkesliv och att 

det upplevs vara en resurs för att kunna etablera sig bättre på arbetsmarknaden och nå högre 

arbetspositioner för vissa men som en negativ påverkan för karriären för andra. Dessa två 

aspekter kan ses som motsägelsefulla och båda har därför presenterats i relation till varandra 

och även för att se hur forskningsresultaten från vår studie står i relation till de ovannämnda 

aspekterna. För att kunna avgränsa och välja ut studier har utgångspunkten varit att försöka 

hitta relevanta och överensstämmande forskningsresultat med syfte att få en så 

verklighetsbaserad helhetsbild som möjligt. 	

	

Efter sökning och presentation av tidigare forskning anser vi att det fortfarande finns 

kunskapsluckor då vissa frågor inte besvaras. I de studier som genomförts i Europa eller 

Nordamerika ligger fokus främst på föräldrar till inrikesfödda och deras socioekonomiska 

bakgrund och utbildningsnivå, och som inte tar hänsyn till ytterligare faktorer som till 

exempel etnicitet och diskriminering vilket är betydelsefulla faktorer i denna studie. Det finns 

även forskning med utgångspunkt i etnicitet, utrikesfödda föräldrar och deras utbildningsnivå 

samt diskriminering på arbetsmarknaden men som inte inkluderar faktorer som till exempel 

utbildningsnivån bland inrikesfödda individer och deras anpassningsstrategier på 

arbetsmarknaden, vilket också är relevanta aspekter för denna studie. Eftersom vi är 

intresserade av att studera högutbildade inrikes- och utrikesfödda kvinnor med utrikesfödda 

föräldrar och deras upplevelser kring deras arbetsrelaterade relationer och hur de bemöts av 

sin omgivning, har det varit svårt att hitta befintlig forskning med utgångspunkt i dessa 

specifika faktorer. Därför har det i detta kapitel presenterats olika teman som berör relevanta 

faktorer för att sammantaget bistå med en helomfattande bild av det som studeras. I dessa 

teman har vidare aspekter som tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas 

utbildningsnivå bortsetts ifrån, då dessa faktorer inte är relevanta för studien och inte har en 

inverkan på presentationen av befintlig forskning. 	

	

Vi upplever även att den tidigare forskning vi funnit och varit relevant till denna studie främst 

utgått från arbetstagarnas perspektiv vilket medför att det finns en del begränsade 

forskningsresultat och kunskapsluckor kring arbetsgivares perspektiv gällande utländsk 

bakgrund, anpassningsstrategier samt arbetsrelaterade relationer på arbetsplatsen. För att få en 

ökad kunskap om detta ämnesområde är det därmed nödvändigt med framtida studier som 

avser att studera hur dessa relationer samverkar och dess inverkan på arbetslivet utifrån 
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arbetstagares perspektiv, för att eventuellt kunna ställa detta i relation till befintlig forskning. 

Denna studie avser att förhoppningsvis bidra med mer kunskap om relationen mellan etnicitet 

och anpassningsstrategier på arbetsplatsen utifrån perspektivet från inrikes- och utrikesfödda 

med utrikesfödda föräldrar. 	

3. Teoretiskt ramverk 

I kapitlet följer en beskrivning av studiens teorier som kommer användas för att förstå 

intervjupersonernas upplevelser kring hur de bemöts av sin omgivning samt hur de upplever 

sina arbetsrelaterade relationer. Goffman och Hochschilds teorier har därmed valts då de är 

användbara för att förstå individers rolltagande och agerande vid olika sociala kontexter.	

3.1 Goffman och den dramaturgiska teorin  

3.1.1 Den dramaturgiska teorin  
Social interaktion kan förstås utifrån Erving Goffman som i sin bok “Jaget och Maskerna” 

(2014) redogör för sin dramaturgiska teori vilket handlar om hur individen styr sin 

självpresentation för att förmedla en önskvärd bild till sin omgivning. Teorin utgår från att 

individen i all social interaktion intar olika roller som är relevanta för den givna sociala 

situationen. Framträdandet styrs av omgivningens förväntningar och krav som individen, även 

kallad aktören, ständigt försöker förhålla sig till för att rollen ska uppfattas som trovärdig. För 

att kunna övertyga andra om det önskvärda intrycket försöker individen ständigt kontrollera 

och styra sina intryck denne förmedlar till sin omgivning, vilket Goffman kallar för 

intrycksstyrning. Detta kan liknas vid ett teateruppträdande där aktörerna försöker styra sin 

publiks uppfattning genom att medvetet skapa önskvärda intryck (Goffman, 2014). 	
 

3.1.2 Främre och bakre regionen  
Intrycksstyrning som innefattar olika tekniker aktören använder sig av för att skapa en viss 

uppfattning om sig själv, och förmedla en önskvärd bild till omgivningen innefattar även den 

fysiska inramningen. Framträdanden och roller som internaliseras av aktören och publiken 

upprepas inom vissa specifika ramar. När dessa specifika och avgränsade platser skapas i 

relation till rollframträdanden skapas även förutbestämda normer, förväntningar och regler 

som aktörerna förhåller sig till. En central del av framträdanden karaktäriseras av den 

begränsade platsen som omges av bestämda gränser och bidrar till publikens definition av 



 

 12 

situationen, vilket Goffman benämner som främre och bakre region. Hur framträdandet 

kommer utspelar sig och hur individen förhåller sig till sin publik beror på vilken region 

individen befinner sig i, vilket i sin tur påverkar de krav och förväntningar som finns på 

individen (Goffman, 2014). 	

	

I den främre regionen utspelar sig individens rollframträdande och där befinner sig aktörens 

publik. Framträdandet styrs av omgivningens krav och förväntningar som finns på den främre 

regionen vilket innebär att aktörens beteende och framträdande kommer att se ut på ett visst 

sätt. Aktörens förhållning till de givna normerna och förväntningarna gäller även för publiken 

som måste samspela med aktören och för att upprätthålla en gemensam bild av det förväntade 

rollframträdandet. Tillsammans kommer både aktören och publiken förkroppsliga och 

upprätthålla deras förväntade roller för att uppnå deras gemensamma mål och förmedla ett 

trovärdigt uppträdande. För att aktörens rollframträdande och förmedlande till publiken ska 

uppfattas som trovärdigt och publikens definition av situationen ska överensstämma med 

aktörens intrycksstyrning krävs en inramning av regionen. Detta innebär att aktören medvetet 

tar hänsyn till den fysiska platsen och materiella ting genom att skapa en fasad för att 

underlätta för publiken och sig själv att definiera den sociala kontexten. Materiella ting kan 

således användas av aktören för att förstärka trovärdigheten vid framträdandet. Den bakre 

regionen karaktäriseras av att individen inte behöver förhålla sig till ett rollspel eftersom det 

inte finns någon närvarande publik i denna avgränsade plats. I den bakre regionen finns ingen 

rekvisita eller roll som aktören behöver förhålla sig till, och det kan liknas vid bakom 

kulisserna där individen inte behöver agera i enlighet med ett manus. Framträdanden som 

genomförs i den främre regionen kräver aktörers samarbete vilket förutsätter olika former av 

förberedelser i den bakre regionen. Detta innebär bland annat att framträdanden iscensätts i 

den bakre regionen genom att inramningen utformas och innefattar allt från den fysiska 

platsen till aktörens fasad (Goffman, 2014).	
 

3.1.3 Fasad  
Fasad är en central del av rollframträdandet vilket aktören använder sig av som ett hjälpmedel 

för att förstärka sin intrycksstyrning och förmedla en önskvärd bild till sin omgivning. För att 

upprätthålla fasaden, antingen omedvetet eller medvetet, använder sig individen av inramning 

och personlig fasad. Detta är två former av rekvisita som individen behöver för att 

framträdandet ska framstå som trovärdigt. Inramningen är nära sammanbundet till en specifik 

plats och syftar till inredningen där framträdandet äger rum vilket innefattar rekvisita och 

möbler. Den personliga fasaden är sammanbundet till aktören och handlar om individens 
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utseende, rörelser och jargong. Intrycksstyrning kan även relateras till den personliga fasaden 

som kan indelas i manér och uppträdande. Manér syftar till individens beteende och till rollen 

som individen intar i den givna sociala situationen, och uppträdande är nära sammankopplat 

till den sociala status som aktören vill förmedla till andra. Det är nödvändigt att manér och 

uppträdandet överensstämmer under ett framträdande då publiken kan uppfatta 

rollframträdandet som icke-trovärdigt om dessa två hamnar i strid med varandra (Goffman, 

2014).  

3.1.4 Team 
Individers framträdanden kan även genomföras tillsammans med andra, i team, där alla har ett 

gemensamt mål för rollframträdandet. Detta innebär att hela teamet samarbetar för att styra ett 

visst intryck och förmedla en gemensam och önskvärd bild till sin omgivning. Ett team 

förutsätter att aktörernas olika roller och framträdanden samverkar för att uppträdandet i sin 

helhet ska uppfattas som trovärdigt för publiken. Eftersom en aktör i teamet kan sabotera 

intrycket som förmedlas och få hela framträdandet att fallera är det viktigt att aktörerna som 

är beroende av varandra har tillit till varandra. Teamintrycket kan enbart uppfattas som 

trovärdigt om aktörerna enskilt förhåller sig till kraven och förväntningarna som finns på 

deras roller (Goffman, 2014).  

3.1.5 Idealisering 
Individens intrycksstyrning kan således utformas och förstärkas med hjälp av den avgränsade 

platsens inramning, teamintryck och aktörernas olika fasader. Ytterligare en viktig aspekt i 

framträdanden är idealisering, vilket syftar till att individen idealiserar sitt beteende och 

bemöter publikens förväntningar som finns på rollframträdandet. Aktörens idealisering av 

framträdandet är nödvändigt för att det ska uppfattas som trovärdigt av omgivningen och 

förutsätter därmed att aktören upprätthåller omgivningens förväntningar och krav. Detta sker 

genom att individen förmedlar ett intryck som är idealiserat vilket innebär att denne har 

förmågan att kunna kontrollera sina intryck och impulser i framträdandet, vilket kan ses som 

gränsen mellan sitt sanna jag och rollen individen kliver in i (Goffman, 2014).  

3.2 Hochschild och det emotionella arbetet 

3.2.1 Känslohantering genom ytagerande och djupagerande 
Hochschilds teori om ytagerande och djupagerande har inspirerats av Goffmans 

dramaturgiska teori men vidareutvecklar det och särskiljer två typer av agerande vid social 

interaktion. Begreppet ytagerande innebär att individer agerar genom att låtsas att de känner 
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den “rätta” känslan i en specifik situation, på exempelvis arbetsplatsen gentemot sina kollegor 

eller utomstående individer. Denna typ av agerande görs avsiktligt av individen då denne vill 

förmedla en viss känsla som inte existerar i stunden och därmed “lurar” sin omgivning om 

vad denne egentligen känner men “lurar” dock inte sig själv. Kroppen och dess gester är det 

främsta verktyget individen använder sig av vid förmedling av den känslan de tror är den 

“rätta” i stunden. Känslohanteringen vid djupagerande skiljer sig däremot då individen 

förutom att förmedla en viss känsla som inte finns och “lurar” sin omgivning, också “lurar” 

sig själv genom att låtsas känna en viss typ av känsla och på så sätt övertyga sig själv om att 

det är den rätta känslan som bör existera där och då. Vid ytagerande och djupagerande genom 

förmedling av falska känslor till omgivningen kan dessa känslohanteringar förvandlas till 

resurser på arbetsplatser i och med att individers kroppsspråk och gester blir en form av arbete 

som “säljer” och som konstant måste upprätthållas för att inte påverka omgivningen negativt. 

Djupagerande i vardagen kan utspelas på två sätt, det ena är att individer försöker förmedla 

och få sig själv att känna den “rätta” känslan i specifika situationer och det andra sättet är 

genom att undertrycka de äkta känslorna som för denne inte är önskvärda. Det som uppstår 

genom ytagerande och djupagerande är att individer till slut har svårt att separera de riktiga 

känslorna med de känslor de väljer att visa till sin omgivning vilket kan skapa ett komplicerat 

förhållningssätt till sina känslor (Hochschild, 2012). 

3.2.2 Känsloregler 
Hochschilds teori handlar även om känsloregler som i princip finns bland all social 

interaktion, vilket betyder att det i alla avseenden existerar normer på hur individer 

sinsemellan bör och ska känna i givna situationer. Känsloregler innefattar aspekterna vad 

individen känner, vad individen bör känna och vad individen egentligen känner. Individer är 

medvetna om de rådande känsloregler som gäller vid olika situationer genom att tolka hur 

omgivningen reagerar känslomässigt vid interaktion. De blir även påminda av känsloreglernas 

konstanta närvaro i och med att mottagaren av känsloutbytet ifrågasätter de givna känslorna. 

Andra tillfällen individer påminns om de rådande känsloreglerna som finns är när de bryts av 

någon, vilket medför en tydlighet kring vilka regler som gäller. Känsloregler är något som 

individer många gånger inte delar med sig till sin omgivning, vilket kan skapa konflikter och 

missförstånd mellan dem då individer utgår från att visa känslor de är skyldiga att känna 

gentemot andra. Känsloregler kan både vara ömsesidiga eller icke-ömsesidiga vilket innebär 

att de regler som finns och definierar vad individer bör känna ter sig på olika sätt vid nämnda 

förhållningssätt. Icke-ömsesidiga känsloregler är när de givna känsloreglerna endast gäller för 

ena parten och ett exempel Hochschild nämner är relationen mellan en flygvärdinna och en 
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passagerare där flygvärdinnan är skyldig att förmedla specifika känslor oavsett hur hon blir 

bemött (Hochschild (2012). 

3.3 Sammanfattning teoretiskt ramverk 
Goffmans teori om rolltagande och agerande vid social interaktion beskriver hur individen 

intar olika roller som är relevanta för den givna sociala situationen. Han fokuserar mycket på 

hur individen agerar utåt och hur denne önskar uppfattas av sin omgivning. Intrycksstyrning, 

fasad, team, idealisering är centrala aspekter som Goffman menar framkommer under 

individens olika rollframträdanden. Hochschilds teori utvecklar en del av Goffmans begrepp 

genom yt- och djupagerande samt känsloregler och dessa är centrala delkomponenter i teorin. 

När en individ ytagerar hålls de riktiga känslorna vid givna situationer gömda för 

omgivningen för att inte visa “felaktiga” känslor. Hon belyser även begreppet djupagerande 

vilket fokuserar på att individer aktivt förmedlar en framtvingad känsla till omgivningen 

vilket medför att denne även övertygar sig själv om att det är den “riktiga” känslan att känna. 

Hon fokuserar mycket på hur individer hanterar känslor och begreppet känsloregler visar 

tydligt hur påtagliga reglerna blir när de väl bryts och att individer automatiskt förhåller sig 

till dessa regler gällande känslor, som trots allt kan se olika ut på exempelvis arbetsplatser. 	

	

Goffmans teori kan användas för att förstå hur intervjupersonerna använder sig av olika 

strategier på arbetsplatsen genom rolltagande och genom att samspela med sina arbetskollegor 

men tar dock inte hänsyn till emotionella aspekter. Detta är viktigt för att fördjupa sig och 

förstå intervjupersonernas rolltagande och agerande. Teoretiska ramverket har därmed 

kompletterats med Hochschilds teori om hur individen styr sina känslor och agerande utifrån 

existerande normer om vilka känslor som tolkas vara de “rätta” i givna sociala situationer. 

Eftersom Hochschild även har sitt fokus på hur individen väljer att agera och kontrollerar de 

känslor denne väljer att förmedla till sin omgivning, kan det förklaras med att hon bidrar med 

den emotionella aspekten genom att även belysa det som sker inombords hos individen. 

Goffman och Hochschilds teorier bidrar tillsammans till att på ett större plan förstå individer 

och deras personliga upplevelser på hur och varför de agerar och känner på olika sätt vid 

givna situationer.	
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4. Metod  

I detta kapitel följer en beskrivning av studiens metodologiska ansats som använts vid 

datainsamling och intervjuanalys. Efter presentationen av det vetenskapsteoretiska 

perspektivet redovisas studiens urvalsstrategi och datainsamling, kodningsprocessen, 

forskningsetik och forskningsetiska principer. Avslutningsvis redogörs en metoddiskussion 

om den metodologiska ansatsens styrkor och svagheter.  

4.1 Metod- och forskningsansats  
Studien utgår från en fenomenologisk metodansats som inriktar sig på att beskriva individers 

sätt att förstå fenomen i vardagslivet och syftar till att bidra med en fördjupad förståelse av 

individens egna uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 180). Detta görs genom att närma 

sig subjektets verklighet och förstå hur deras vardagsliv utspelar sig, upplevs och beskrivs av 

individen. Det fenomenologiska angreppssättet som sätter fokus på individens perspektiv 

undersöker därmed inte enbart olika händelser och objekt, utan även på sättet individen 

upplever olika fenomen. Eftersom fenomenologins utgångspunkt är att livet manifesteras i 

själva upplevelserna eftersöks mönster av meningar i erfarenheter och strukturer samt genom 

att synliggöra individens unika erfarenheter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95). 

Genom att undersöka materialet utifrån det fenomenologiska perspektivet är syftet att lyfta 

fram hur individens egna erfarenheter, emotioner och upplevelser kan förklara studiens 

centrala fenomen. En fenomenologisk tolkning anses vara relevant att utgå ifrån i denna 

studie då det centrala fokuset ligger på informanternas personliga värld för att på så sätt kunna 

ta del av dennes subjektiva erfarenheter (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 218). I och med 

att huvudfokus varit intervjupersonernas egna beskrivningar och erfarenheter, samt att hitta 

meningar i deras berättelser genom att bortse från våra egna förkunskaper, har hermeneutik 

som metodologisk inriktning valts bort i studien då hermeneutiken bygger på tolkningar av 

meningar som urskiljs i materialinsamlingen och utgår från forskarens egna förförståelse av 

innehållet. Eftersom hermeneutiken till skillnad från fenomenologin analyserar intervjuer 

utifrån innehållet och inte tar hänsyn till intervjusituationen och dess subjektivitet ansågs 

inriktningen inte vara lämplig för denna form av studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 67–70) 

då vi syftar till att med ett öppet förhållningssätt synliggöra intervjupersonernas erfarenheter 

och egna berättelser och inte genom tolkning av intervjumaterialet. 	
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I fenomenologiska undersökningar brukar datainsamlingen vanligtvis genomföras med hjälp 

av intervjuer och därmed anses kvalitativa intervjuer vara den mest lämpliga metoden för att 

kunna fördjupa sig i informanternas upplevelser och erfarenheter. Dessa fenomenologiska 

intervjuer kan antingen vara ostrukturerade eller semistrukturerade och innebär att forskaren 

använder sig helt eller delvis av öppna frågor och försöker skapa en dialog med 

intervjupersonerna (Fejes & Thornberg, 2015, s. 152–153). Ett annat alternativ är att använda 

sig av etnografi som också brukar utgå från intervjuer som insamlingsmetod och innebär att 

forskaren observerar deltagare under en längre tidsperiod (Bryman, 2008, s. 413). Inför denna 

studie anses dock etnografi inte vara praktiskt för insamling av det empiriska materialet på 

grund av den begränsade tidsramen, och eftersom intresset ligger i att synliggöra 

informanternas perspektiv av sina subjektiva erfarenheter gjordes bedömningen att intervjuer 

är lämpligast. Utifrån den fenomenologiska metodologin har studien utgått från en kvalitativ 

forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervjustudie har valts på 

grund av att studien ämnar få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser kring sina 

arbetsrelaterade relationer och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning. 

Förutbestämda intervjufrågor lämpar sig därmed för att kunna besvara studiens 

frågeställningar, men eftersom informanternas upplevelser är det centrala i studien har det 

funnits möjlighet till följdfrågor. Kombinationen mellan vägledande intervjufrågor och öppna 

följdfrågor bidrar således till möjligheten att få mer utvecklade och fördjupade intervjusvar 

(Aspers, 2011, s. 143). 	

4.2 Urvalsstrategi och datainsamling 
Studien bygger på ett målinriktat urval som innebär att materialinsamlingen har valts med 

relevans till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2008, s. 434). Urvalet har eftersökts med 

hjälp av ett inlägg på offentliga grupper på olika Facebooksidor med hundratusentals 

kvinnliga medlemmar och därefter har en kontakt etablerats med studiens medverkande, då 

studien avser att få en djupare förståelse för hur intervjupersonerna upplever att de bemöts av 

sin omgivning och hur deras arbetsrelaterade relationer är. Studiens kvalitativa intervjuer 

baseras på tio intervjupersoner som uppfyller förutbestämda kriterier för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar där det främsta fokuset har varit inrikesfödda kvinnor med 

utrikesfödda föräldrar med minst en treårig universitetsutbildning, som idag arbetar inom 

olika kvalificerade yrken. Under processens gång insåg vi att det att det var svårt att hitta 

informanter som uppfyllde de specifika villkoren som söktes vilket medförde att vi även valde 

att inkludera utrikesfödda kvinnor med utrikesfödda föräldrar. Datainsamlingen skedde under 

en tvåveckorsperiod och de genomförda intervjuerna har varit mellan ca 45–60 minuter 
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beroende på antalet följdfrågor som uppkommit. Anledningen till beslutet av urval samt 

antalet intervjuer beror dels på studiens begränsade tidsram men även för att antalet 

intervjupersoner ansågs vara tillräckligt många för att vi som forskare ska få en fördjupad 

förståelse av deras egna uppfattningar och upplevelser av fenomenet. Studiens inriktning av 

enbart kvinnor och deras erfarenheter som har utländsk bakgrund kan relateras till studiens 

tidigare forskning som visar att allt fler kvinnor högutbildar sig och etablerar sig på 

arbetsmarknaden och att det samtidigt verkar förekomma diskriminering och motverkande 

krafter baserat på individens etnicitet. Genom denna avgränsning får studien en central 

utgångspunkt och blir mer lätthanterlig.	

4.3 Kodningsprocessen  
Dataanalys i kvalitativa studier handlar om att undersöka och systematiskt bearbeta 

datamaterial för att urskilja det betydelsefulla från den stora mängd data som finns och 

identifiera centrala mönster. Detta görs med syfte att beskriva olika fenomen utifrån 

individens subjektiva uppfattningar och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015, s. 36–37). För 

att kunna använda materialinsamlingen för vidare analys har den förberetts genom att hela 

materialet först transkriberats (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 31). För att minimera 

risken att personlig inverkan skulle påverka kodningsarbetet inleddes textanalysen med en 

genomläsning av intervjumaterialet ett flertal gånger, med åtanke att försöka urskilja 

preliminära koder utan att ta hänsyn till studiens frågeställningar (Hjerm et al., 2014, s. 38–

39). Vid kodningsprocessen av transkriberingarna som bygger på de genomförda intervjuerna 

har vi har även tagit hänsyn till känslor och begrepp för att kunna hitta eventuella samband 

mellan dem (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 220–222). För att kunna återspegla det 

väsentliga i materialet har intervjuerna dessutom transkriberats samma dag de genomfördes 

för att inte riskera att våra viktiga reflektioner utelämnas (Aspers, 2011, s. 155–156). 

Kodningsprocessen inleddes först med att intervjumaterialet lästes igenom för att skapa en 

överblick av innehållet och därefter har olika aspekter av informanternas upplevelser urskilts. 

Sedan genomfördes en analys av de betydelsefulla aspekter som identifierats i de 10 

intervjuerna genom att relatera dessa till varandra och urskilja centrala teman som återkommit 

i intervjumaterialet. När innebörden av dessa viktiga aspekter identifierades och tolkades 

kunde tre centrala teman urskiljas för att kunna beskriva informanternas erfarenheter. De 

centrala teman som är återkommande under intervjuerna handlar om egenskaper som 

produceras på arbetsplatsen utifrån etnicitet och bakgrund, formella och informella regler på 

arbetsplatsen och den normerande diskrimineringen på arbetet.	
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Parallellt har ett induktivt angreppssätt tillämpats i kodningsprocessen vilket syftar till en 

process med öppen kodning. En induktiv kodning innebär att koder har skapats efter 

materialinsamlingen genom att generera preliminära koder som utgör studiens slutsatser 

(David & Sutton, 2016, s. 274). Eftersom tolkningsanalysen av intervjumaterialet utgår från 

ett induktivt angreppssätt som innebär ett öppet förhållningssätt till informanternas 

erfarenheter utan härledning av studiens teori, har ett deduktivt angreppssätt inte ansetts vara 

relevant för studien då det deduktiva angreppssättet innebär att studiens teoretiska ramverk 

härleder kodningsprocessen och analysen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). Det finns även 

olika analysinriktningar som forskare kan utgå ifrån och eftersom denna studie syftar till att 

undersöka informanternas subjektiva erfarenheter, anses det inte lämpligt eller relevant att 

utgå från till exempel en diskursanalytisk ansats eller en kvalitativ innehållsanalys. Den 

diskursanalytiska ansatsen fokuserar på språkets betydelse och maktrelationer (Hsieh & 

Shannon, 2005, s. 1278) och den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkningar av 

centrala budskap och meningar i textdatat (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s. 2). Dessa 

två inriktningar uteslöts därmed då studien ämnar undersöka informanternas subjektiva 

erfarenheter och inte på centrala meningar som återfinns i textmaterialet eller 

intervjupersonernas språk. 	

4.4 Forskningsetik  
Validitet och reliabilitet är viktiga aspekter att ta hänsyn till i forskningsstudier och handlar 

om studiens relevans och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 327). I och med att 

detta är en kvalitativ studie som avser att förstå intervjupersonernas subjektiva erfarenheter 

och inte syftar till att kunna generalisera resultaten kommer begreppet reliabilitet inte 

vidareutvecklas nedan. Begreppet validitet handlar om i vilken utsträckning studien 

undersöker det som ska studeras, och innebär vidare att om det föreligger brister i 

datainsamling och analys kommer forskningsresultaten påverkas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 

274–277). Det finns forskare som har ett kritiskt förhållningssätt till begreppet validitet 

eftersom de anser att begreppen tillförlitlighet, äkthet och trovärdighet är mer lämpade för 

kvalitativ forskning (Bryman, 2008, s. 351–353; Fejes & Thornberg, 2015, s. 274–277). 

Begreppen handlar om hur systematisk och noggrann forskningsprocessen har varit, det vill 

säga hur tillförlitliga forskningsresultaten är till följd av studiens datainsamling och 

dataanalys. En väl genomförd kvalitativ undersökning förutsätter därmed kvalitet som 

inkluderar ett systematiskt och noggrant arbetssätt i relation till ett kritiskt förhållningssätt. 

Forskaren har således en betydelsefull och påverkande roll under hela forskningsprocessen 

vilket ställer specifika krav på forskaren (Fejes & Thornberg, 2015, s. 274–277).  
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En hög validitet i studien förutsätter åtgärder för att minimera risken för egna tolkningar men 

även kontroll av intervju och analys (Fejes & Thornberg, 2015, s. 329). För att säkerställa 

detta skickades den preliminära intervjuguiden till en senior forskare för att se till att 

intervjudesignen utformades på ett sätt som kan mätas och med relevans till studiens syfte och 

frågeställningar. Ett av våra primära mål under uppsatsens gång har varit att vara helt 

transparenta för läsaren gällande forskningsprocessen för att uppnå så hög trovärdighet som 

möjligt. Detta har uppnåtts genom en grundlig presentation av alla steg som gjorts under 

processens gång och genom att upplysa om våra tankar och reflektioner som förekommit 

under arbetet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 25).	

4.5 Forskningsetiska principer  
Utöver validitet finns det forskningsetiska principer som forskaren måste förhålla sig till. 

Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskravet innebär att forskaren informerar 

undersökningspersonerna om studiens övergripande syfte och som därefter ger sitt samtycke 

till att frivilligt delta i undersökningen. Studiens deltagare informeras även om att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst under forskningsprocessen (Bryman, 2008, s. 131). 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonerna får information om vilka 

åtgärder som vidtagits för att säkerställa deras anonymitet. Detta innebär främst att 

personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och att obehöriga inte har tillgång till 

informationen. Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet vilket innebär att 

studiens deltagare informeras om att all information enbart kommer användas i 

forskningssyfte (Bryman, 2008, s. 132).	

	

För att säkerställa att de forskningsetiska principerna uppfylls i studien har alla 

undersökningspersoner fått information om hur studien är uppbyggd och därefter har de gett 

sitt samtycke till att medverka i intervjuerna. Informanterna har även fått information om att 

de är anonyma och att den insamlade data kommer redovisas utan deras personuppgifter. För 

att säkerställa informantens anonymitet valde vi att utesluta dennes arbetsplats och bostadsort 

eftersom dessa uppgifter inte ansågs vara relevanta för analysen och studien i sin helhet 

(Trost, 2005, s. 107-108). I och med informationskravet som ges till de som ska medverka kan 

funderingar uppkomma för forskaren kring hur detaljerad informationen som delas med 

informanterna bör vara. Detaljerad information gällande studien och dess syfte kan medföra 

att intervjupersonernas tankar styrs åt något håll omedvetet (Trost, 2005, 105) vilket medför 
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att vi som forskare måste välja den information vi väljer att dela med oss till våra informanter 

med omsorg, för att inte riskera att få missvisande resultat. Vi har även valt att fingera 

informanternas namn då vi vill säkerställa deras anonymitet i största möjliga mån. 

4.6 Metoddiskussion  
Det finns ett flertal för- och nackdelar med en fenomenologisk studie. Det är en fördel att utgå 

från en fenomenologisk utgångspunkt när studien undersöker individers olika subjektiva 

erfarenheter med hjälp av kvalitativa intervjuer, eftersom metoden möjliggör att kunna 

synliggöra detaljer och djupgående perspektiv inom det studerade fältet (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 321). Å andra sidan kan kvalitativa undersökningar anses vara för subjektiva 

eftersom forskningsresultaten bygger på forskarens egna uppfattningar och utifrån de aspekter 

som forskaren anser är betydelsefulla (Bryman, 2008, s. 368). Det betyder att forskaren utgår 

mer från sitt egna perspektiv än från den intervjuades synvinkel och för att undgå detta är det 

ytterst viktigt att under intervjun ställa följdfrågor för att förstå hur meningar är uppbyggda 

(Aspers, 2011, s. 140, 142). Kvalitativa forskningsresultat är även svårare att generalisera till 

andra situationer än till det som studeras då denna undersökningsform vanligtvis utgår från 

ostrukturerade intervjuer med ett fåtal individer från en specifik miljö. Det blir därför 

nästintill omöjligt att kunna generalisera forskningsresultaten till andra miljöer (Bryman, 

2008, s. 369). Dock bidrar semistrukturerade intervjuer till utrymme för fördjupning av 

intervjusvaren vilket är en fördel, och med hjälp av fördjupande följdfrågor tillför 

intervjupersonernas egna berättelser en ökad förståelse och inblick i deras verklighet.	

	

Urvalet och dess strategi är också aspekter som är betydelsefulla att belysa och diskutera 

kring då den medför både för- och nackdelar för studien och det empiriska materialet. 

Eftersom vi valt att intervjua kvinnor med utrikesfödda föräldrar och som minst har en treårig 

universitetsutbildning kunde vi inte använda oss av vilket urval som helst. Genom det 

målinriktade urvalet är forskarens syfte att få ett urval som är informationsrikt, och genom att 

välja ut informanter steg för steg under processens gång kan forskaren nå den målsättningen 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 59). Genom ett målinriktat urval innebär det även att forskaren 

får tag på de intervjupersoner som önskas (Trost, 2005, s. 119). Nackdelen med denna 

urvalsmetod är att det kan medföra att forskaren genom andra måste hitta informanter då det 

kan vara problematiskt att hitta de som eftersöks (Trost, 2005, s. 119). Av de 10 intervjuerna 

som utfördes, skedde 9 av dem genom videosamtal och en via telefonsamtal, och det etiska 

problemet som uppstår är att det blir mer formellt med dessa tillvägagångssätt (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 44). Trots formaliteten som uppstår vid telefon- och videosamtal upplever 
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vi intervjuerna vara vällyckade i och med att intervjupersonerna uppfattades lugna och att de 

fritt kunde dela med sig av sina upplevelser.	

	

Ett annat etiskt problem som kan uppkomma är den påverkan forskarens egna relation till 

informantens livsvärld kan ha på intervjupersonerna och tolkningen av resultatet. Den 

tolkning som görs utgår endast från forskaren kunskapsbasen denne har om området som 

studeras (Aspers, 2011, s. 142). Efter de genomförda intervjuerna upplevde vi att vår relation 

till många av de som intervjuades livsvärld var mycket nära och vi sporadiskt kunde sätta oss 

in i deras upplevelser i och med att vi själva har icke-västerländska föräldrar. Vid vissa 

tillfällen kändes det som en fördel då informanten upplevdes öppna upp sig men vid andra 

tillfällen tycktes de nästan anta att vi förstod deras livserfarenheter. Vid några tillfällen 

upplevdes det problematik kring bias, vilket innebär att de svar informanten ger påverkas av 

den som intervjuar, vilket i princip är ofrånkomligt (Aspers, 2011, s. 144–145). Under dessa 

tillfällen uttryckte ett fåtal informanter att de var medvetna om vilken information som 

eftersöktes i studien och att de ville bidra med korrekta svar på intervjufrågorna men de 

uppmanades att inte analysera de ställda frågorna, och enbart besvara frågeställningarna.	

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultat och analys under de tre avsnitt med tre olika teman; 
Egenskaper som produceras på arbetsplatsen utifrån etnicitet och bakgrund, formella och informella 

regler på arbetsplatsen och den normerande diskrimineringen på arbetet. Dessa teman har 

utformats vid bearbetning av intervjumaterialet och presenteras för att senare kunna besvara 

studiens frågeställningar; Hur upplever kvinnor att de förhåller sig till sin roll på arbetet utifrån 

deras etnicitet? och Hur uppfattar kvinnor att de anpassar sig till sin roll på arbetsplatsen gentemot 

omgivningen?	

5.1 Egenskaper som produceras på arbetsplatsen utifrån etnicitet 
och bakgrund 
I det empiriska materialet identifieras olika egenskaper utifrån informanternas utländska 

bakgrund på arbetsplatsen, främst inom deras arbetsuppgifter. Majoriteten av de som deltagit i 

studien arbetar med samhällsviktiga funktioner och arbetar tätt intill individer med olika 

etniska bakgrunder. Eftersom informanterna har utrikesfödda föräldrar har de alla haft 

privilegiet att lära sig sitt modersmål, ytterligare ett språk utöver svenskan, där de även 
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uttrycker att de kan tala den flytande men att deras ordförråd är begränsad när det gäller att 

uttrycka arbetsrelaterade professionella termer. 	

	
Det har mer med att jag fick ett extraspråk hemifrån som har hjälpt mig väldigt många 
gånger, inte bara mig men kollegor också utanför min egen arbetsgrupp, att jag har kunnat 

kommunicera med andra människor på ett annat språk [...] det ser jag som en jättestor 
fördel. Att kunna möta någon på deras modersmål, det gör jättestor skillnad för kontakten, 
den mänskliga kontakten och det märker jag. 	

Steffanie, brottsutredare	

	

Positiva också är att mitt språk används också [...] att jag kan hoppa in istället för tolkar 
och hjälpa till för jag har [...] den etniciteten.	

Mariana, socionom	

	

De som kunnat använda sitt modersmål i olika situationer på sina arbetsplatser har främst sett 

det som ett slags hjälpmedel och även som en stor fördel då de känt att de kunnat göra en stor 

skillnad för utomstående personer som exempelvis patienter eller klienter. De har känt att 

genom att kommunicera med dessa individer kunnat tillbringa någon slags trygghet i och med 

att många inte behärskar det svenska språket bra eller inte alls. Informanterna upplever 

gemensamt att deras etnicitet och sina språkkunskaper varit till en stor fördel i deras arbeten 

då de jobbar med utsatta människor, främst som socionomer och sjuksköterskor, där de till 

vardags möter individer med utländsk bakgrund. Informanterna uttrycker att de många gånger 

tillfrågas att agera tolk på grund av sina språkkunskaper i olika sammanhang på arbetet och att 

de ser det som en självklarhet eftersom de främst vill vara hjälpsamma.	

	
[...] men ni får ju betala mig för tolk för att egentligen ska vi inte översätta, det underlättar 

ja, men det ska inte vara min huvuduppgift såhär att ringa runt för alla andra som behöver 
hjälp.	

Nicole, socionom	

	

Under intervjun berättar Nicole att även om hennes språkkunskaper är till en viss fördel 

upplever hon att de gånger hon tillfrågas agera tolk kan bli en börda eftersom det skapar 

ytterligare arbete för henne eftersom hon mestadels är överbelastad med arbetsuppgifter. Hon 

uttrycker en frustration som kan uppkomma i dessa situationer där hon under intervjun 
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förklarar att hon anser att hon åtminstone borde få en ersättning för det extraarbete hon lägger 

ner. Mariana går också in på samma tema under intervjun och beskriver att hennes 

arbetskollegor är väldigt måna om att kommunicera till henne att de ger henne valet att ställa 

upp och att de har full förståelse ifall hon inte skulle ha möjlighet. Hon nämner även att i de 

situationer som hon agerar tolk skulle upplevas problematiskt för henne om arbetskollegor 

började ta hennes språkkunskaper för givet och anta att hon alltid ska ställa upp. Nicole och 

Mariana ger uppfattningen om att de inte kommunicerat till sina kollegor eller chefer om vad 

de känner inför den framtida problematik som kan komma att uppstå i och med att de behöver 

agera tolk då och då. Vi upplever att de har agerat på detta vis då det enligt dem kan uppstå 

konflikter och vill helst förhindra det. Nicole delar även med sig om att det existerar en slags 

hierarki på vilka språk som är högt värderade på hennes arbetsplats och känslan hon förmedlar 

är att arbetsgivaren lägger stort fokus på specifika språk och etniciteter på de hennes 

arbetsgivare väljer att anställa. Det synsättet vore intressant att ifrågasätta då det ger en känsla 

av att de förväntar sig att deras anställda ska översätta vid behov då det underlättar för alla 

inblandade samt att de aktivt väljer bort individer vid anställning på grund av etnicitet. Utifrån 

Nicoles upplevelser kring den hierarkin hon uppfattar existerar på hennes arbetsplats utifrån 

etniciteter, förmedlar hon en känsla av missnöjdhet angående det under intervjun, men trots 

det får vi en uppfattning om att det ändå kan ses som något positivt inom hennes yrkesroll då 

hon är socionom.	

	
Jag har endast arbetat i kommuner där det varit mycket fattigdom, invandrartätt och så 
vidare vilket jag tror gjorde att jag fungerade bra på båda arbetsplatserna. Exempelvis med 
kulturskillnader gentemot exempelvis klienter och att det kanske var en av anledningar 

förutom min erfarenhet som gjorde att jag fick jobbet.	

Nicole, socionom	

	

[...] jag menar, vissa saker kan man ju inte alltid läsa sig till, även om man kan läsa sig till 

det har man inte riktigt den förståelsen i och med att det är främmat på nåt vis och jag har 
kunnat bidra till diskussionen eller till utredningen eller att sätta ljus över någonting som 
kanske inte har varit självklart för någon annan i och med att jag har den bakgrunden jag 
har.	

Jazmin, socionom 
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De informanter som specifikt jobbar med människor som har utländsk bakgrund upplever att 

de utifrån sin bakgrund har större förståelse och ödmjukhet inför andras livsvärldar och 

kulturer till skillnad från deras kollegor med etnisk svensk härkomst. De berättar att de på 

något sätt känner att de har lätt att handskas med människor från andra kulturer och att deras 

klienter och patienter känner sig trygga och visar en tillit gentemot dem. Majoriteten berättar 

även att i och med att de exempelvis växt upp i förorten och kommer från arbetarklassen, 

känner de en gemenskap med deras klienter och patienter som främst bor i förorter och 

eventuellt har det tufft ekonomiskt. När dessa informanter jämför sig med sina etniskt svenska 

kollegor menar de att de uppfattar det som att deras kollegor har svårt att sätta sig in i olika 

situationer som exempelvis klienter befinner sig i då de inte har upplevt eller kommit nära 

något liknande överhuvudtaget. 	

	
[...] jag skulle nog säga positivt i så fall för att min etnicitet har gjort att jag har en annan... 
jag ser saker ur ett annat perspektiv. Jag kan uppfatta andra saker till exempel om man 
pratar om det här med olika kulturer, om man ska kalla det för kultur, folk som har olika 
bakgrund så kan jag uppfatta lite saker än vad en annan som inte har en sådan bakgrund.	

Mariana, socionom	

	

[…] fördelaktigt har det varit att jag varit mer tillsatt i ärenden som rört andra etniciteter. I 
och med att jag kunnat tillföra saker [...] så har det hjälpt mig […] 

Jazmin, socionom	

	

När informanterna beskriver den positiva känslan de får kring den större förståelsen de har på 

grund av sin utländska bakgrund, upplevs det att de är väldigt måna om att förmedla 

gemenskap och trygghet mot deras klienter och patienter. Samtidigt som de försöker 

frambringa en trygghetskänsla måste de även ta hänsyn till att klienter och patienter förväntar 

sig ett visst bemötande och förståelse som inte alltid är önskvärd. Genom arbetet kommer de i 

kontakt med individer från olika livsvärldar som vanligen har en annorlunda vardag än de 

själva och inte alltid visar sig vara samarbetsvilliga, men trots det är deras största ambition att 

skapa positiva upplevelser för deras klienter och patienter.	

	

Genom att förstå och stödja andra människor i olika situationer med hjälp av sin utländska 

bakgrund uppstår även nackdelar då klienter och patienter kan dra paralleller mellan de själva 
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och informanterna. Klienter och patienter kan uttrycka sig på ett sätt som upplevs som att de 

tror sig bli fullständigt förstådda. 

	
[...] det var någon klient som ba, jag vet inte varför jag har aldrig åkt på stryk men han ba 
“men ibland du vet man får en lavett eller en toffel eller något, jag har fått bältet nångång... 

[...] du vet när föräldrar blir sura...” och då sitter jag med min kollega […] en svensk 
kollega och han ba kollar på mig och ba “[...] du vet hur det är?!” [...] jag märker hur jag 
nickar typ såhär, jag förstår vad han menar, jag förstår vart han kommer ifrån [...] 	

Nicole, socionom	

	

Nicole berättar hur hon under ett möte med en klient uttrycker att hon verkligen förstår och 

kan sätta sig in i det klienten berättar och hon känner sedan att hon måste hävda sig själv och 

upplever att hon är tvungen att påpeka att hon aldrig själv genomlevt det och att det inte alls 

är ett accepterat beteende, oavsett vilken kultur individer kommer ifrån. När hon berättar om 

de paralleller klienter kan dra menar hon att de som berättar om sina problem och har utländsk 

bakgrund tror att hon relatera till deras upplevelser eftersom hon själv har utländsk bakgrund 

och antas ha upplevt likvärdiga saker. Det finns och kommer alltid finnas fördomar om hur 

olika situationer ter sig beroende på kultur men i hennes fall blir det ett stort missförstånd, 

speciellt när denne beskriver att våld förekommit. När Nicole berättar att hon nickar mot sin 

klient beskriver hon att hon gör det för att visa förståelse kring klientens situation och i 

hennes fall innebär det att hon försöker förmedla gemenskap. Amina berättar också om ett 

liknande dilemma där hon beskriver att arbetskollegor tror sig känna henne och att de vet hur 

hon är på grund av sin etnicitet och fördomar de har om individer med utländsk bakgrund från 

specifika länder. 

5.1.1 Mångfalden och dess betydelse 
Under intervjuerna ställdes även frågor om deltagarna upplever att det finns en mångfald på 

deras arbetsplats, om de kunnat använda sin utländska bakgrund som hjälpmedel och hur de 

upplever att deras etnicitet påverkar deras möjligheter inom sina yrkesområden. Utifrån 

deltagarnas erfarenheter kan vi urskilja att vissa upplever att deras arbetsplatser utgörs av en 

etnisk homogen miljö medan andra anser att det existerar en blandning av människor med 

olika åldrar, kön och etnisk bakgrund. Gemensamt för informanterna är att de anser att 

arbetsrelationer generellt har en större påverkan och betydelse på arbetsplatsen än vad etnisk 

bakgrund har. 	
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Det är faktiskt jättebra, alla har typ olika nationaliteter vilket jag tror är varför det är så 
bra stämning där […] så det är väldigt mångkulturellt.	

Sabrina, systemvetare 

	

Informanterna som upplever att deras arbetsplats består av en etnisk heterogen miljö menar att 

de har en bra stämning på jobbet och upplever inte att det finns några problem som kan 

relateras till denna aspekt. De flesta informanter som upplever att deras etniska bakgrund 

skiljer sig från resterande arbetskollegor upplever att detta inte har påverkat deras 

arbetsrelationer eller dylikt men påpekar att de är medvetna om att de sticker ut 

utseendemässigt. Amina, som vi tidigare nämnt arbetar som lärare, menar att representation 

av en etnisk mångfald utöver inom personalen även saknas i läroböcker där elever inte riktigt 

får lära sig om minoritetsgrupper eller om kvinnans roll i historien, och Steffanie berättar att 

även hon sticker ut från sina arbetskollegor när det kommer till klasstillhörighet och 

bostadsort. Det går således att tyda på en oenighet kring mångfalden och dess betydelse, och 

det synliggörs att mångfald kan tydas på olika sätt såsom utländsk bakgrund och klass.	

	

Ett flertal av informanterna nämner vidare att de ständigt går med en känsla att de måste 

prestera mer i arbetet och alltid se propra ut i jämförelse med sina etniskt svenska 

arbetskollegor, både utseendemässigt, språkmässigt och arbetsmässigt.	

	
Jag tror att det har att göra med min bakgrund överhuvudtaget att jag har alltid känt att jag 
måste prestera mer. Måste prestera högre än, måste prestera på en högre nivå och mer 
effektivt och prestera mer helt enkelt än vad kollegor eller klasskamrater eller så. Så kan jag 
känna nu absolut för att på något sätt bevisa att jag förtjänar min plats.	

Steffanie, brottsutredare	

	

De beskriver att de sedan barnsben blivit internaliserade i dessa tankebanor i och med att 

deras föräldrar ständigt poängterat hur viktigt det är att studera när man har en utländsk 

bakgrund. När de pratar om att prestera mer menar de att de på något sätt känner sig 

granskade av arbetskollegor och chefer och måste visa vad de går för konstant för att visa att 

de förtjänar den platsen de har inom företaget. Steffanie, som är ensam med att ha en utländsk 

bakgrund på sin arbetsplats med cirka 50 anställda, berättar att hon var tveksam om viljan att 

prestera berodde på hennes specifika situation eller inte, men samtidigt var hon den som mest 

påtalade problematiken i den prestationsångest som förekommer. Informanterna berättar även 
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hur de känner att prestationskraven hänger ihop med de låga förväntningar som de känner 

finns gentemot individer med utländsk bakgrund och att de kompenserar den känslan genom 

att uppvisa det motsatta i största möjliga mån. De är vana att möta individer som dömer deras 

prestationsförmåga utifrån deras utseende och lägger inga större värderingar i det utan lägger 

all fokus på att prestera bra på arbetsplatsen. De menar att de känner att omgivningen jämför 

dem med deras etniskt svenska kollegor och därmed alltid måste ha prestationen i åtanke. 	

5.2 Formella och informella regler på arbetsplatsen  
I intervjuerna med informanterna framkom det att det finns både formella och informella 

regler på arbetsplatsen, men att det främst är de informella reglerna som uppmärksammas. De 

flesta informanter upplever att de inte har tänkt på om det finns formella regler på 

arbetsplatsen eftersom mycket är sunt förnuft när det kommer till deras arbetsrelationer, 

arbetstider och uppdelning av arbetsuppgifter. Det som är mest utmärkande under intervjuerna 

är att samtliga informanter upplever att klädstil och klädval är viktiga aspekter att ta hänsyn 

till på arbetsplatsen, trots att det inte alltid är någonting som pratas öppet om eller anses vara 

en regel på arbetsplatsen. Många av informanterna berättar vidare att när de befinner sig på 

jobbet, ska träffa sina kunder eller klienter inte kan klä sig hur de vill utan måste anpassa sin 

klädsel till sina respektive yrkesområden. 	

	
[…] man behöver absolut inte gå med skjorta och kavaj även om det är kutym men dock ska 
man gå täckt. […] är det jättevarmt och man går med linne på kontoret så ska man ha på 
sig en kofta eller nånting annat när man möter klienterna. Det brukar kallas för 
”socionomkofta” eller någonting, alla har en som hänger på kontoret.	

Jazmin, socionom	

	

Jazmin, Mariana och Nicole arbetar inom socionomyrket men de formella klädreglerna skiljer 

sig åt på deras arbetsplatser. Jazmin och Nicole berättar att på deras arbetsplatser är det ytterst 

viktigt att de följer de klädregler som gäller då de på arbetet träffar både arbetskollegor och 

klienter. När de exempelvis använder kjol eller klänning måste plagget täcka knäna och de får 

inte använda för åtsittande kläder. Mariana berättar om en situation som inträffade på hennes 

förra arbetsplats där hon en gång blivit tillsagd av en kollega och där det inte funnits några 

formella regler gällande klädsel överhuvudtaget. Denna arbetskollega hade sagt att hennes 

tröja varit för urringat och att hon skulle vara försiktig för de tolkningar klienter kan göra. 

Hon kände sig förolämpad av den kommentaren och när hon diskuterade detta med en annan 
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kollega uttryckte denna kollega att hen höll med om kommentaren. Där hon arbetar idag finns 

det däremot inga klädselregler men efter hennes erfarenhet klär hon sig neutralt då hon fått 

uppfattningen om att det existerar informella klädregler där. Informanterna berättar dessutom 

att det är viktigt att visa respekt för sina arbetskollegor och de klienter de träffar genom de 

klädval de gör, och att de därför ser till att ha lämpliga och acceptabla kläder på sig. 	

	

Under intervjuerna ställdes frågan om det finns konsekvenser för de som väljer att inte 

förhålla sig till dessa krav varav de flesta berättar att de inte tror det finns konsekvenser men 

att ett fåtal informanter har hört att vissa arbetskollegor blivit tillsagda av antingen chefer eller 

kollegor.	

	
[…] och vissa dagar på arbetsplatsen får man ha det, då har jag på mig det, och det är 
oftast Adidas med tre streck och jag sitter där och du vet, och de ba sådär “oj ska du 
verkligen ha det här på dig och undervisa?” Aa det ska jag.	

Amina, lärare	

	

I citatet ovan beskriver Amina ett av hennes upplevelser gällande klädregler och berättar att 

hon och hennes arbetskollegor måste använda specifika färger på sina byxor när de befinner 

sig på arbetet, förutom vissa dagar där de kan ha på sig valfri klädsel. Under dessa dagar med 

valfri klädsel berättar hon att hon kritiserats av kollegor och sin chef för de kläder hon valt att 

ha på sig. Hon berättar om en situation när hennes chef en dag kommenterat att hon klätt sig 

"ghetto" när hon haft mjukiskläder på sig, då hon enligt chefen klätt sig som någon som bor i 

förorten.	

	

Sabrina berättar även om en situation som uppstått på arbetet där hon för första gången 

kommit osminkad, med uppsatt hår, glasögon samt sneakers och träffat på sin högsta chef 

som bara tittat på henne utan att säga ett ord. Hon menar att hon trots att chefen inte påpekat 

hennes klädval känt sig avvikande då alla på arbetsplatsen brukar ha klackskor, fina 

klänningar, skjortor och så vidare, och att hon efter detta alltid sett till att se proper ut. Detta 

tankesätt delar många av informanterna som menar att det är väldigt viktigt att veta hur de ska 

gå klädda men att det inte finns något krav på att behöva ha skjortor eller finkläder på 

arbetsplatsen. Utöver arbetsplatsernas informella regler som enligt informanterna handlar om 

att veta hur de ska klä sig och vad som anses vara acceptabla klädval på arbetsplatsen, anser 

även många av informanterna att språk och beteenden är viktiga aspekter på en arbetsplats. 
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Detta är någonting som informanterna menar att de kontinuerligt försöker förhålla sig till på 

sina arbetsplatser. De berättar att deras beteende på arbetsplatsen är någonting som de ständigt 

tänker på då de upplever att det har en inverkan på deras arbetskollegors syn på dem. 

Informanterna upplever att det är viktigt att förhålla sig till en professionell roll på arbetet 

vilket just innebär att de kontrollerar hur de talar och beter sig på arbetsplatsen. 	

	
Ja språket kan det vara, det kan vara hur man beter sig. Jag är ganska högljudd och 

sprallig och där är jag lite mer nedtonad och de ba “du är så gapig och galen […]”	

Sabrina, systemvetare	

	

Både Sabrina och Steffanie berättar att de fått höra kommentarer om att de är högljudda på 

arbetet trots att de själva upplever att de respekterar de informella regler gällande vad som är 

en de ljudnivån på arbetsplatsen, och det medför att de känner att deras ansträngningar inte är 

tillräckliga. Nicole berättar däremot att hon har förståelse för att det finns osagda regler på 

arbetet på hur de ska bete sig gällande exempelvis ljudnivån eller den jargong de har men 

anser att det finns en gräns till hur mycket de bör dämpa sin egna personlighet.	

	

Det gemensamma för samtliga informanter är att det inte riktigt finns formella regler som 

bestämmer vad som anses vara acceptabelt att ha på sig men att det finns outtalade regler som 

de bör förhålla sig till, framförallt när de ska möta klienter, patienter eller kunder. De flesta 

informanter hänvisar till att detta innebär att de bör ha neutrala och täckande kläder eftersom 

det anses vara det mest lämpliga på en arbetsplats men menar samtidigt att detta blir ännu 

viktigare vid mötet med andra inom yrkeslivet. Ett flertal informanter berättar vidare att det 

formellt finns regler om hur de bör bemöta varandra som arbetskollegor, vilket uttrycker sig i 

en värdegrund om likabehandling och att respektera varandra, vilket de menar är självklara 

aspekter som nästintill alla kollegor förhåller sig till. De flesta tänker dock informellt på sitt 

beteende; att inte prata för högt, inte svära och så vidare, för att bemötas bra av sina 

arbetskollegor då de menar att det är viktigt för de att bete sig på ett professionellt sätt i sina 

yrkesroller.	

5.3 Den normerande diskrimineringen på arbetet  
Utifrån de genomförda intervjuerna kan det urskiljas att majoriteten av informanterna någon 

gång på sina arbetsplatser varit med om situationer de upplever vara diskriminerande eller 

kränkande. Detta har enligt ett flertal informanter handlat om klienter, kunder eller patienter 
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som uttryckt sig på ett negativt sätt mot de genom kommentarer som exempelvis handlat om 

informanternas hudfärg, utseende och uttal av ord men även uttalanden om utrikesfödda 

individer på ett nedlåtande sätt. Majoriteten av informanterna berättar om situationer där de 

fått uppleva hur individer de möter på arbetet, både kollegor, klienter och patienter, öppet 

visar hur förvånade de blir av hur bra informanterna behärskar det svenska språket. Många 

gånger är första kontakten med klienter och patienter genom ett telefonsamtal och eftersom de 

inte har en aning om informanternas bakgrund vid sådana tillfällen, brukar det aldrig uppstå 

några större problem vid de tillfällen utan det brukar visa sig vid det fysiska mötet som till 

slut äger rum. 	

	
Vid telefonkontakt så har jag ingen brytning så då vet de inte att jag har utländsk härkomst 
och sen är mitt förnamn väldigt internationellt och där så... då säger folk vad de tycker och 
tänker om folk med utländsk bakgrund. Då får man höra det ena och det andra så att jag 
har lärt mig att inte gå in för mycket […] men när de börjar gå över en viss gräns då känner 
jag att det är inte okej […] egentligen så var det så tydligt när en person ba “jag hade för 
mig att du skulle vara ljusare” jag ba “nej jag har utländsk bakgrund så nej jag är inte 
ljusare” 	

Mariana, socionom 	

	

I citatet här ovan beskriver Mariana om hur vissa situationer med klienter kan utspela sig i 

och med att första kontakten sker per telefon. Hon berättar även om att när individer uttrycker 

personliga och väldigt kränkande kommentarer känner hon att det är läge att säga ifrån och 

har inga problem att uttrycka sitt missnöje. Nuförtiden finns det delade åsikter om vem som 

räknas som etnisk svensk eller inte och informanterna upplever att i samband med att de 

pratar felfri svenska antas de vid vissa tillfällen ha en etnisk svensk bakgrund. Det som brukar 

inträffa i sådana situationer är att individer med etnisk svensk bakgrund delar med sig av 

nedlåtande åsikter om utrikesfödda individer till dem. Detta sätter oftast informanterna i en 

mycket obekväm situation som de inte riktigt vet hur de ska handskas med eftersom de inte 

vill hamna i någon större konflikt. Informanterna har även fått höra kommentarer från både 

arbetskollegor, klienter och patienter om hur bra de behärskar det svenska språket i och med 

att de pratar det felfritt.  
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“[…] men gud du har så bra svenska, du bryter nästan inte. Vart kommer du ifrån? hur 
länge har du varit i Sverige?” liksom förvånade att man pratar svenska överhuvudtaget […] 
lita på det jag säger jag har jobbat här ganska länge […] De har svårt att lita på en men 

det ger sig efter ett tag.	

Adina, sjuksköterska	

	

[…] De pratade engelska med mig när jag kom till min praktikplats första gången […] jag 

blev såhär va, hur kan ni döma mig så fort liksom. Jag kom dit och så ba “hello, are you the 
student?” och jag ba kan du svenska?	

Nora, sjuksköterska	

	

Informanterna berättar gemensamt hur de många gånger fått uppleva hur individer i deras 

omgivning blivit förvånade första gången de träffat dem då de förmodligen inte förväntat sig 

att de kan språket i och med deras “utländska” utseende. Ett flertal informanter beskriver även 

hur de varje gång de hamnar i sådana situationer blir överraskade av omgivningens reaktioner 

eftersom de ändå känner sig som svenskar som fötts eller bott i Sverige sedan barnsben och 

fått ta del av den svenska kulturen. Nicole återberättar att hon vid ett tillfälle blivit tillfrågad 

av sin chef om vart hon “egentligen” kommer ifrån då hon kunnat se på Nicoles hud att hon 

inte är etnisk svensk. Samtidigt som hon förstår allvaret med dessa kommentarer och inte 

riktigt tycker att det är acceptabelt, uttalar hon sig om att hennes chef är speciell och 

förmodligen inte menar det. Vid ett flertal tillfällen uttrycker sig informanterna om att de som 

utövar denna subtila diskriminering förmodligen inte menar något illa och att de säkerligen 

inte uppfattar det som något negativt.	

	
Min kollega sa någonting rasistiskt till mig och jag påpekade det och förlöjligade det för att 
påvisa att det här är löjligt […] ofta är det att hon lägger saker som skämt och jag påpekar 
det […] jag hade med min mat som min mamma hade lagat […] “vad äter ni där borta? 
[…] ni äter så konstiga saker” […] jag vet inte ens om man kan kalla det kränkning, jag vet 
inte vart gränsen går jämt.	

Steffanie, brottsutredare 	

	

Jag har alltid sett mig själv nästan som såhär blond och blåögd så att jag har aldrig känt 
att någon har sett mig som nåt annat […] jag käkar skinka och bacon och sånt men jag kan 
tycka att när man steker griskött så har det en speciell doft precis som lamm […] då när jag 
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sa det nån gång så sa han “för att du är muslim” men jag är inte alls religiös och jag tror 
inte på nånting. 	

Nathalie, civilingenjör	

	

Informanterna återberättar om ett flertal tillfällen då de fått höra kränkande och fördomsfulla 

kommentarer på arbetsplatsen om sin utländska bakgrund. De beskriver att de först inte 

reflekterat mycket kring det som sägs eftersom det varit svårt att urskilja var gränserna går för 

yttrandefrihet och kränkningar. De beskriver att när de väl inser vad de fått uppleva är det inte 

alls ovanligt att ingen från deras omgivning reagerar, och de berättar även att det blivit en 

vana för de att individer yttrar sig på detta sätt. Det har visat sig vara ett acceptabelt beteende 

på de flesta arbetsplatser, eftersom ingen riktigt reflekterar över att det är diskriminering mot 

individer med utländsk bakgrund. Steffanie berättar att hon väljer att stå ut med det eftersom 

de gånger hon uttryckt sig till sina kollegor att kommentarer upplevs som rasifierade och 

kränkande har de slutat prata med henne, eller lett till att gruppdynamiken påverkats på 

arbetsplatsen. I dessa fall har hon känt att hon fått välja sina strider, vilket är någonting som 

delas av flertalet informanter. Informanterna vill i många fall inte framstå som tjatiga eller 

sticka ut på sina arbetsplatser, framförallt när de menar att de redan befinner sig i en etnisk 

homogen miljö och de utseendemässigt sticker ut. Uppfattningen som ges är att det är frågan 

om en arbetskultur som växt fram på många arbetsplatser, där subtil och uppenbar 

diskriminering hör till vardagen och främst mot de som har utländsk bakgrund. I och med 

informationen de intervjuade delar med sig kring nedlåtande uttalanden riktat mot de 

personligen eller specifika folkgrupper, tycks det inte spela någon större roll vilka 

yrkesområden individer arbetar inom. Diskriminering, oavsett om det är knappt märkbart eller 

påtagligt, visar sig förekomma både i informanternas tidigare arbetsplatser och där de arbetar 

idag. 

	
Det behöver inte handla om att för att du har den här bakgrunden eller för att du inte har 
samma klass eller whatever men det var så tydligt till exempel […] Då sitter 
förvaltningschefen och alla enhetschefer för den förvaltningen och jag fastnar, jag har alltid 
haft en viss språkstörning […] Jag har det här med mig så det här är en osäkerhet som jag 
bär med mig och tyvärr folk märker av när ens svenska inte är bra och då har jag kopplat 
till att folk ser kanske lite ner... att dom tänker men hon har ju utländsk bakgrund så det är 
på grund av det.	

Mariana, socionom 
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Under intervjuerna framkommer det även att vissa informanter som är flerspråkiga ibland har 

en tendens att uttala vissa svenska ord fel vilket har påpekats av både arbetskollegor och 

chefer. Mariana beskriver i citatet ovan att hon fått uppleva hur en chef påpekat hennes uttal 

inför andra chefer och kollegor samt hur hon påverkades av det. Hon berättar att hon uttalat 

ett ord på engelska istället för svenska då ordet nästan uttalas likadant på båda språken, och 

trots att hon känt sig utpekad och inte alls bra kring den situationen ifrågasatte hon sin 

reaktion och funderade för sig själv om hon överreagerat. Många informanter beskriver att de 

inte alltid säger till när de får höra kommentarer som de anser vara kränkande eftersom de 

känner att de inte vill förstöra stämningen och vara den som är avvikande. 	

	

Nathalie, som är den enda med utländsk bakgrund på sin arbetsplats med totalt 4 anställda, 

berättar om en situation som utvecklats till en rolig “grej” på arbetet där hennes kollegor 

påpekat att hon nästan skapat en egen ordlista med vissa lustiga uttalanden. Nathalie ser dock 

inte uttalandena som något negativt utan mest som en rolig sak och hon berättar att hennes 

kollegor är medvetna om att hon talar fyra språk och att de själva tycker det är fantastiskt att 

hon ens kan särskilja dem. Känslan som förmedlas efter alla dessa intervjuer är att den 

arbetskultur som existerar på många arbetsplatser, och som även förekommer där det arbetar 

många individer med utländsk bakgrund, normaliserat diskriminering som accepteras på ett 

sätt som medför att både de som utsätts för den och människorna runt omkring inte märker av 

den. Normaliseringsprocessen kring diskriminering på arbetsplatser har resulterat i att många 

av informanterna inte kan särskilja när de utsätts för det och ifrågasätter de situationer där 

diskriminering förekommer. 	

	
[…] en har jag konflikt med, för att hon tyckte mitt namn var jätteroligt, så hon bara 
skrattade mig i ansiktet, ja ba “vad är det du skrattar åt?” Hon ba “vad var det du hette?” 

Så sa jag vad jag hette och hon ba skrattade, och jag ba “vad är det som är så roligt […]”	

Amina, lärare	

	

Amina berättar om hur hon vid ett tillfälle hamnat i konflikt med en av sina arbetskollegor 

som förlöjligat hennes namn vilket hon upplevde som väldigt kränkande, men som inte 

medförde någon konsekvens. Hon berättar även att på grund av hur denna situation hanterats 

av de ansvariga, är hon helt övertygad om att det hade lett till ett helt annat utfall om det varit 

hon som behandlat sin kollega på det sättet i och med att hon har utländsk bakgrund. 	
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning resultat 
För att kunna besvara studiens frågeställningar; Hur upplever kvinnor att de förhåller sig till sin 

roll på arbetet utifrån deras etnicitet? och Hur upplever kvinnor att de anpassar sig till sin roll på 

arbetsplatsen gentemot omgivningen? har intervjumaterialet presenterats under olika teman i 

resultatkapitlet. Dessa berör egenskaper som produceras på arbetsplatsen utifrån etnicitet och 

bakgrund, formella och informella regler på arbetsplatsen samt den normerande 

diskrimineringen på arbetet. 	

	

Slutsatsen som kan dras utifrån resultaten är att informanternas utländska bakgrund har 

bidragit till att de kan använda sig av deras modersmål, utöver svenskan, när de möter 

klienter, kunder eller patienter i yrkeslivet. Detta ser informanterna som ett positivt 

hjälpmedel för att kunna hjälpa individer med olika bakgrunder och för att underlätta 

kommunikationen för sina arbetskollegor genom att de ibland agerar som tolk. Många 

informanter upplever dessutom att deras utländska bakgrund bidragit till att de lättare kan 

handskas med och har bättre förståelse för individer med olika utländska bakgrunder, 

religionstillhörigheter, kulturella bakgrunder och så vidare. Samtidigt kan det enligt 

informanterna uppstå situationer där klienter eller patienter förväntar sig ett specifikt 

bemötande eller antar att informanterna kan relatera och förstå de baserat på deras utländska 

bakgrund. Vidare upplever vissa informanter att deras arbetsplatser består av en etnisk 

homogen miljö medan andra berättar att deras arbetsplatser består av individer med olika 

bakgrunder, åldrar och könstillhörigheter. Samtliga informanter är dock överens om att de 

upplever sina arbetsrelaterade relationer som positiva och att stämningen på arbetsplatsen är 

bra samt att detta varit en avgörande faktor till att de minsann trivs på sina arbetsplatser.	

	

Några av informanterna nämner även under intervjuerna att de har internaliserat en 

uppfattning om att det är viktigt att ha högutbildat sig när man har en utländsk bakgrund, att 

de ständigt upplever att de måste prestera mer i arbetet och se mer välskötta ut än sina etniskt 

svenska arbetskollegor. Enligt informanternas utsagor handlar prestationerna främst om 

utseendet, språket och att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt då de upplever en 

form av prestationsångest i och med att de känner att det existerar låga förväntningar på de på 

grund av deras utländsk bakgrund. Ytterligare en aspekt som framkommer under intervjuerna 

är att samtliga informanter upplever att det är viktigt att förhålla sig till en professionell 

arbetsroll på arbetsplatsen. Detta handlar enligt dem om att kontrollera sitt språk, beteende 
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och sin klädsel vilket de menar är viktiga perspektiv att förhålla sig till för att inte uppfattas 

som avvikande på arbetsplatsen. Gemensamt för informanterna är att det inte finns formella 

regler som styr vad som är acceptabelt eller inte på arbetsplatsen men att det finns oskrivna 

regler som de bör förhålla sig till, framförallt vid möten med klienter, kunder eller patienter. 

De flesta informanter menar vidare att detta innebär att de bör ha neutrala och täckande 

kläder. 	

	

Slutligen berättar samtliga informanter under intervjuerna att de någon gång på arbetsplatsen 

har fått höra kommentarer från arbetskollegor, chefer, klienter, patienter eller kunder som 

uttryckt sig på ett sätt som de upplever som diskriminerande eller kränkande. Detta har främst 

handlat om uttalanden om informanternas utländska bakgrund eller om utrikesfödda individer 

generellt då dessa personer antagit att informanterna haft en etnisk svensk bakgrund på grund 

av sin felfria svenska. Det kan vara intressant att analysera kring varför informanterna vid 

vissa tillfällen ses som individer med utländsk bakgrund och vid andra tillfällen uppfattas som 

etnisk svenska av exakt samma personer. Informanterna återberättar under intervjuerna om 

olika situationer de varit med om där de fått höra fördomsfulla och kränkande kommentarer 

om sin utländska bakgrund. De betonar samtidigt att de ibland upplever att det är svårt att 

urskilja vart gränsen går för yttrandefrihet och kränkning. Informanterna berättar vidare att de 

inte alltid uppmärksammar dessa händelser i stunden eller att de medvetet väljer att bortse 

från kommentarerna för att inte skapa konflikter och för att inte vara den avvikande bland sina 

arbetskollegor. Informanterna understryker att detta blir särskilt viktigt i de fallen där det är en 

etnisk homogen arbetsplats och de redan sticker ut utseendemässigt. 	

6.2 Resultat och analys i relation till teori  
Utifrån analysen av intervjumaterialet kan slutsatsen dras att samtliga informanter upplever 

sina arbetsrelaterade relationer som positiva och det visar sig ha en avgörande roll gällande 

välbefinnandet. Under intervjuerna har informanterna berättat att de har en god relation till 

sina närmaste arbetskollegor och upplever att de har ett bra samarbete med andra på 

arbetsplatsen. Majoriteten av informanterna berättar även att de har utvecklat en närmre 

relation till vissa arbetskollegor och framförallt på de arbetsplatser där de ingår i 

arbetsgrupper med gemensamma delegerade arbetsuppgifter eller själva väljer att arbeta 

tillsammans med andra för att underlätta för varandra. Samtliga informanter upplever att deras 

språkkunskaper kunnat bidra till en bra stämning då de kan assistera som tolk på arbetet vilket 

uppskattas av arbetskollegor och chefer men att de samtidigt känt att det bidragit till outtalade 

förväntningar och krav. I Goffmans teori om främre regionen klargörs hur individens 
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framträdande går hand i hand med omgivningens krav och förväntningar. I och med att 

informanternas språkkunskaper sätts i bruk per automatik på arbetsplatsen kan det nästan 

antas finnas en stor förväntan från både arbetskollegor och chefer och eventuellt en outtalad 

fördel för att få en specifik anställning inom vissa yrken. Oavsett personliga funderingar kring 

att agera tolk visar de sig vilja vara hjälpsamma gentemot sina arbetskollegor och det kan 

förstås utifrån Goffmans teori om begreppet team där han redogör för att framträdandet 

framför publik kan göras i grupp då de strävar efter ett gemensamt mål för att förmedla en 

idealbild till omvärlden. Informanterna vill självklart visa för sin omgivning att de kan 

samarbeta och att de jobbar som ett lag. Utifrån Hochschilds teori om känsloregler tolkas 

deras positiva upplevda relationer och samarbete på arbetsplatsen vara i enlighet med de 

normer som finns, och att när alla runtomkring förhåller sig till de känsloregler som existerar 

flyter arbetet och gruppdynamiken på. Oavsett de känslor informanterna känner i olika 

situationer på arbetsplatsen tolkas det som att de alla jobbar på vad de borde känna gentemot 

varandra och det är precis den känslan de verkar lyckas med att visa, både när det gäller att 

agera tolk eller att bidra till en god laganda. 

	

De som avviker från majoriteten av informanternas resultat är upplevelserna Nicole och 

Mariana berättar om när de blir tillfrågade om sina åsikter gällande att agera tolk. Som det 

nämndes under resultatdelen uppfattar vi som att ingen av de framfört sina synpunkter till 

kollegor och chefer kring att i framtida situationer behöva översätta på arbetet. Nicole är 

tydlig mot oss med sitt missnöje och Mariana berättar att hon är bekymrad inför framtida 

konflikter vilket visar att de verkar vara måna om att förmedla ett visst intryck till sina 

arbetskollegor och chefer. Detta kan tolkas utifrån Goffmans begrepp fasad som individer 

använder sig av för att betona ett visst intryck till omgivningen och i detta fall för att undvika 

olägenheter på arbetsplatsen. Språkkunskaperna informanterna besitter bidrar till något 

positivt för majoriteten på arbetsplatsen och att tolka vid behov kan även kopplas till att 

kollegorna jobbar i team för att underlätta för varandra då de tillsammans vid 

rollframträdandet jobbar mot samma mål vilket är att förmedla det rätta intrycket, både för 

chefer, patienter och klienter, som i detta fall är publiken. För att klienter och patienter ska få 

en trovärdig bild av uppträdandet måste kollegor och berörda informanter samarbeta vilket 

även sätter krav på den som måste agera tolk då förväntningarna och kraven gällande 

användningen av deras “extraspråk” alltid finns där. Genom Hochschilds teori om 

känsloregler kan en skillnad urskiljas i en och samma situation i jämförelse med Goffmans 

teori. Det som Nicole och Mariana uttrycker om att agera tolk kan tolkas som att de går emot 

känsloreglerna som finns på deras arbetsplatser när de antingen berättar om sitt missnöje eller 
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om den oro de känner kring konflikten att behöva agera tolk. Både Nicole och Mariana som 

beskriver om negativiteten kring att inte ställa upp som tolk och om de framtida konflikter 

som kan uppstå, kan tolkas som att de är medvetna om den dåliga stämningen som kan skapas 

till följd av detta. Det kan tolkas som att om de bryter mot de känsloregler som finns, är de 

medvetna om att omgivningen hastigt kommer reagera. 	

	

Under resultatdelen presenteras Nicoles upplevelse kring en existerande hierarki på hennes 

arbetsplats som rangordnar värdet på olika språk och etniciteter vilket enligt henne påverkar 

vilka som anställs. Nicole visar att hon i själva verket tycker det är negativt och skevt att 

värdesätta olika etniciteter på det sättet de gör på hennes arbetsplats då de som socionomer 

arbetar med utsatta individer som har sitt ursprung i olika delar i världen. Eftersom hon både 

berättar om negativiteten hon känner kring hierarkin och samtidigt pratar om positiviteten i 

det, bidrar det till vilsenhet från vår sida. Hon menar att vissa språkkunskaper kan bidra till ett 

bättre flyt i arbetet inom socionomyrket då de jobbar med många individer som inte behärskar 

det svenska språket. Dessa delade meningar ger uppfattningen om att hon försöker hålla upp 

en fasad kring problematiken om hierarkin endast för att tillfredsställa sin chef samt för att 

undvika osämja på arbetsplatsen, och att hon gör det genom att kontrollera intrycken hon ger 

sin omgivning. Goffmans teori om fasad kan kopplas ihop till individer och deras agerande 

för att få en större förståelse kring varför vissa uttrycker sig på ett sätt för att sedan agera på 

ett annorlunda sätt. Nicoles situation kan även analyseras utifrån Hochschilds teori om 

djupagerande då hon först uttrycker om en negativitet kring den hierarkin som existerar, vilket 

vi tolkar som hennes känsla, men att hon senare utvecklar den känslan som hon tror är den 

“rätta” i den givna situationen till att tro att det är hennes egna känsla, eftersom hon 

förmodligen inte vill påverka sin arbetsplats och kollegor negativt.	

	

De positiva känslorna informanterna upplever kring den större förståelsen de har på grund av 

sin etnicitet och bakgrund, beskriver att de är väldigt måna om att förmedla gemenskap och 

trygghet mot deras klienter och patienter. Utöver den förståelsen de känner tar de även hänsyn 

till klienters och patienters förväntningar och försöker bemöta de som de tror de önskar bli 

behandlade vilket inte alltid blir rätt. Ett exempel som presenteras i resultatdelen är när Nicole 

förmedlar en känsla av full förståelse för sin klient och försöker skapa en trygghetskänsla och 

gemenskap på samma gång men att det istället bidrar till att klienten drar paralleller mellan 

dem och förväntar sig då att hon ska ha full förståelse för den våld som denne klient utsatts 

för. Goffmans teori om idealisering kan tillämpas i dessa situationer och det innebär att 

individer genom rollframsträdandet inför sin publik bemöter de förväntningar och beteenden 
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som finns, vilket är en förutsättning för att kunna ge en trovärdig uppfattning av 

framträdandet. Idealisering av beteenden och att bemöta publikens förväntningar, som i detta 

fall är deras klienter och patienter, kräver även att informanterna besitter en viss kompetens 

för att under framträdandet ha förmågan att styra intryck och impulser. Enligt Hochschilds 

teori om ytagerande kan informanternas upplevelser kring att förmedla specifika känslor 

tolkas som att de verkligen anstränger sig för att visa upp den känslan de tror är den “rätta” i 

olika situationer, oberoende av vad de innerst inne egentligen känner. Eftersom majoriteten av 

informanterna arbetar med patienter och klienter tolkas det som att de kontinuerligt jobbar 

med förmedling av den “rätta” känslan vilket innebära att de förmodligen vid de flesta 

tillfällen inte känner exakt den känslan de förmedlar.	

	

Utifrån informanternas erfarenheter kan specifika anpassningsstrategier identifieras som 

kvinnorna använder sig av på arbetsplatsen för att passa in på ett önskvärt sätt. Under 

intervjuerna framkommer det att det finns skillnader gällande mångfalden på de olika 

arbetsplatserna och att det är en viktig aspekt då det påverkar informanterna. Vissa 

informanter menar att deras arbetsplatser präglas av en mångfald med olika individer baserat 

på etnicitet och olika bakgrunder, vilket ett fåtal informanter menar är en trolig anledning till 

den positiva stämningen som finns på deras arbetsplats. Informanternas arbetsrelaterade 

relationer och stämning på jobbet är aspekter som beskrivits vara positiva och som de flesta 

menar är avgörande för att de ska trivas på sina arbetsplatser, oavsett om det finns människor 

med olika klasstillhörigheter, genus och etnicitet. Vikten av arbetsrelationer kan förstås i 

enlighet med Goffman som understryker vikten av att förhålla sig till olika roller i specifika 

sociala kontexter. I dessa fall handlar det därmed om att informanterna och deras 

arbetskollegor intar olika roller när de befinner sig på sina arbetsplatser. För att relationerna 

sinsemellan de ska fungera förhåller de sig ständigt till sina arbetsrelaterade roller och till de 

krav och förväntningar som skapats och tilldelats till var och en. Utifrån Hochschilds begrepp 

känsloregler har det tolkats att de förmodligen har en bra stämning på grund av den mångfald 

som finns genom att de tillsammans utifrån deras förutsättningar och etnicitet skapat de 

befintliga känsloregler som finns.	

	

Informanterna beskriver gemensamt om den press gällande prestation de alltid känt sedan 

barnsben vilket mer än någonsin är närvarande i arbetslivet, och särskild då de alltid känt sig 

mer granskade gällande arbetsuppgifter och prestation än sina etnisk svenska kollegor. Det är 

en känsla som alla informanter burit med sig igenom hela livet och att konstant ha prestation i 

åtanke upplevs som påfrestande. Amina beskriver de låga förväntningarna hon känt att sin 



 

 40 

omgivning på arbetsplatsen haft på grund av hennes bakgrund, vilket medfört att hon alltid 

vill visa sitt bästa. Steffanie redogör för känslan av att hon verkligen måste prestera mer än 

sina etniskt svenska kollegor för att visa att hon är värd den plats hon har idag som 

brottsutredare. Dessa två olika känslor som Amina och Steffanie beskriver uppfattas 

möjligtvis som två helt olika känslor men de går hand i hand med varandra då låga 

förväntningar genererar en känsla att uppvisa högre prestation och det kan vi tolka med dessa 

två individers erfarenheter. Förväntningar och prestation är två centrala faktorer i relation till 

arbetsplatser och arbetsuppgifter de tilldelas. Utifrån Goffmans teori om att använda en fasad 

vid rollframträdanden skapas en större förståelse kring varför fasad som hjälpmedel är en 

central del för informanterna vid prestation. Fasaden skapas tillsammans med inredningen av 

ett rum och den personliga fasaden syftar till individens personliga jargon och rörelser. 

Informanterna använder sig medvetet av en fasad för att de genom uppträdandet vill kunna 

uppnå en specifik önskvärd bild till sin omgivning. Informanterna känner sig nästintill 

tvungna att hålla upp en fasad inför sina arbetskollegor och chefer då de känner att de 

konstant måste påvisa sina bästa sidor eftersom de känner att de granskas i mycket högre 

utsträckning än sina kollegor med etnisk svensk bakgrund.  

 

När Amina beskriver sin upplevelse om hur hennes arbetskollegor tror sig veta hur hon är på 

grund av deras fördomar om hennes utländska bakgrund och sättet hon förhåller sig till sina 

arbetskollegor, kan situationen förstås utifrån Goffman som menar att framträdandet styrs av 

omgivningens krav och förväntningar. I detta fall måste hon samspela med resterande aktörer, 

som i detta fall är hennes kollegor, för att kunna förhålla sig till de givna normerna samt att 

hon försöker kontrollera och styra sina intryck för att förmedla en önskvärd bild. Vid analys 

utifrån Hochschilds teori om ytagerande kan det tolkas som att informanterna djupt inne 

känner denna prestation de måste uppvisa, men att de ytligt gentemot kollegor och chefer 

förmodligen bara visar att de bara gör sitt jobb som resten av kollegorna. Denna situation 

tolkas vara konstant och informanterna är fullt medvetna om den särskilda ansträngning de 

gör vilket medför att de “omedvetet lurar” sin omgivning genom att förmedla en felaktig 

känsla.	

	

Utöver språk, beteende och rädslan för att avvika mer från resterande arbetskollegor har 

kläder identifierats som ytterligare en anpassningsstrategi även om den många gånger 

uppfattats som outtalad och informell. Vissa informanter beskriver att det finns väldigt 

specifika formella klädregler som de måste respektera när de har fysiska möten med både 

klienter, patienter och kollegor och på de arbetsplatserna finns inga större konsekvenser mer 
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än att de blir tillsagda. Andra informanter som beskriver att de inte riktigt har formella 

klädkoder berättar att de först varit införstådda med att fri klädsel är det som gäller men att de 

fått erfara att det ändå finns regler, men som varit informella. 	

	

Ett tydligt exempel som frambringar otydlighet gällande klädregler är på arbetsplatsen där 

Amina jobbar, där det finns tydliga riktlinjer på vad de bör ha på sig på specifika veckodagar 

och att hon följer det till punkt och pricka men får utstå kritik under dessa “klädkodsfria” 

dagar både från chef och kollegor. Hon verkar vara ensam om att ta dessa tillfällen i akt att 

själv få välja klädsel. Resultaten visar att oavsett om det finns formella eller icke formella 

klädregler skapas oklarheter då reglerna förmedlar dubbla budskap och kan tolkas olika 

beroende på individen. Formella och informella regler existerar även för hur de ska bete sig 

på arbetet och informanterna berättar att de ständigt tänker på att uppföra sig professionellt 

och att hur de beter sig kan komma att påverka hur deras arbetskollegor ser på dem. Outtalade 

regler på arbetet uppfattas som något besvärligt då informanterna ibland blivit tillsagda som 

resultat av att de exempelvis haft en för hög ljudvolym på arbete. Vissa rättar sig efter den 

oskrivna regeln medan andra uttrycker att de inte kan undanhålla hela sin personlighet. För en 

individ att veta hur de bör klä sig och bete sig på arbetsplatsen kan det enligt Goffman förstås 

som ett sätt att förhålla sig till omgivningens krav och förväntningar. Genom att anpassa sig 

till de kraven arbetskollegor och chefer har på vad som anses vara lämpligt på arbetsplatsen, 

ser de till att upprätthålla sina arbetsrelaterade rollframträdanden. Sabrinas upplevelse där hon 

beskriver om de blickar hon fick av en högre chef när hon en dag kom till arbetet utan smink 

och med mindre vårdade kläder än vanligtvis, kan i den sociala kontexten ses som en 

avvikelse på arbetsplatsen. Där och då blev hon medveten om att hon inte förhöll sig till sin 

arbetsroll då hennes chef endast stirrade på henne vilket hon tolkade som att hon gjort 

någonting fel. 	

	

Informanternas erfarenheter av att behöva ta hänsyn till vilka kläder som anses vara 

acceptabla och inte på arbetsplatsen, kan förstås utifrån Goffmans begrepp manér och 

uppträdande. Detta handlar om individens beteende och den sociala status som aktören vill 

förmedla för att rollframträdandet ska uppfattas som trovärdigt av omgivningen. När 

informanterna befinner sig på arbetsplatsen upplever de flesta att de måste förhålla till en 

professionell arbetsroll genom att ha neutrala och täckande kläder, vilket kan relateras till att 

individen vill förmedla en bild av sin professionalitet till sina arbetskollegor, chefer, klienter 

samt kunder. Kläder och beteenden som de tar hänsyn till och förhåller sig till på sina 

arbetsplatser kan således ses som ett sätt för dem att upprätthålla och förstärka trovärdigheten 
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av sina arbetsroller på arbetsplatsen, vilket framförallt blir tydligt när informanterna lämnar 

sina arbetsplatser för att träffa sina klienter eller kunder. 	

	

Det går även att utifrån intervjumaterialet dra slutsatsen att många av informanterna är 

medvetna om att de sticker ut utseendemässigt på arbetsplatsen baserat på deras utländska 

bakgrund, även om detta enligt vissa av informanternas utsagor inte nödvändigtvis är 

någonting positivt eller negativt. Samtidigt menar vissa informanter att denna medvetenhet 

har en inverkan på deras språk och beteende och ett exempel som klargör detta är att många 

av informanterna använder sig av ordet professionalitet för att förklara vad de anser att en 

professionell arbetsroll innebär, genom att de förhåller sig till andras krav och förväntningar. 

För att förhålla sig till dessa förväntningar ser de till att kontrollera hur de talar och beter sig 

vilket är två faktorer som återkommer under samtliga intervjuer. Det går därmed att dra 

slutsatsen att informanterna använder sig av specifika beteenden som de kontrollerar och 

reglerar sitt språk vilket upplevs vara deras anpassningsstrategier för att känna att de passar in 

på arbetsplatsen.	

	

Alla aktörer på arbetsplatsen kan tänkas vara medvetna om att deras arbetsplatser är en främre 

region och att deras privatliv är en bakre region, och att de därmed anpassar sig beroende på 

vilken region de befinner sig i. Detta handlar bland annat om att de tänker på hur de pratar, 

hur de klär sig och hur de beter sig när de befinner sig på sina arbetsplatsen. Vissa 

informanter beskriver hur de upplever att de hävdar sin personlighet när de befinner sig på 

arbetet och då intar en professionell arbetsroll där de förväntas vara seriösa och så vidare. 

Utifrån intervjuerna kan det därmed tolkas som att informanterna är medvetna om sin 

anpassning och förhållning till de rollförväntningar som finns på dem. Det framkommer dock 

samtidigt att majoriteten av informanterna upplever att de kan vara sig själva bland sina 

närmaste arbetskollegor eller i sina närmaste arbetsgrupper. Många upplever att de helt och 

hållet kan vara sig själva med sina närmaste arbetskollegor, och som vissa även refererar till 

som “vänner”, och menar att de fritt kan skratta och skämta med varandra. Informanterna 

menar att de är seriösa när det kommer till arbetsuppgifter eller i sina arbetsrelaterade möten 

men att de utöver dessa aspekter har en bra relation till varandra och att detta främst visar sig 

när de har lunchraster. I dessa fallen verkar det finnas en avgränsning på arbetsplatsen mellan 

en främre- och bakre region beroende på om det handlar om nära arbetskollegor eller 

resterande individer på arbetsplatsen. 	
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En betydelsefull aspekt som är återkommande under intervjuerna är att många av 

informanterna delar med sig av hur bra de mår av att ha väldigt nära kollegor som de känner 

att de kan vara sig själva med och vissa beskriver dessa skapta vänskapsrelationer som 

nödvändiga för att kunna klara sig på samtliga arbetsplatser. Det finns samtidigt vissa 

aspekter i dessa arbetsrelaterade relationer som uppmärksammas och ifrågasätts av ett flertal 

informanter, och det handlar om att de upplever att de kontinuerligt hör kommentarer 

specifikt om deras utländska bakgrund av ett fåtal kollegor, klienter eller patienter. 

Majoriteten av informanterna beskriver hur de många gånger fått reaktioner av omgivningen, 

både av kollegor, patienter och klienter, både genom kommentarer om hur bra de behärskar 

det svenska språket eller att de gett uppfattningen till andra om att de är etnisk svenska via 

exempelvis telefonkontakt då de inte haft någon brytning alls när de talat svenska. 	

	

Vi upplever att oavsett om det rör sig om patienter, klienter eller kollegor väljer de flesta 

informanter att acceptera detta då de ursäktar omgivningens diskriminerande beteende genom 

att intala sig själva om att dessa individer förmodligen inte menar något negativt eller att folk 

inte förstår innebörden av sina uttalanden. Av det informanterna beskriver tolkar vi att många 

av de som blir tillsagda blir förvånade av den uppståndelsen som då skapas och att de nästan 

uppfattas bli kränkta av anklagelsen att de skulle diskriminera andra människor.  

 

Informanterna nämner även hur tydligt de upplever att deras arbetsrelaterade relationer med 

de som uttalar sig diskriminerande har en negativ påverkan när de blir uppmärksammade för 

det som sker. Eftersom bra relationer på arbetet värdesätts högt av alla intervjupersonerna 

uppfattar vi att det är den främsta anledningen till att många aktivt väljer att inte säga ifrån. 

Dessa diskriminerande uttalanden som sker, trots att de kan upplevas subtila eller uppenbara, 

inträffar endast på bekostnad av individer med utländsk bakgrund. På frågan om varför de 

väljer att förbise vissa situationer beskriver en del informanter att de anser att blir ytterst 

viktigt att välja sina strider då de inte vill skapa konflikter eftersom deras främsta mål är att 

passa in. Att inte vilja göra uppståndelse om något som egentligen uppfattas som uppenbart, 

från både informanternas sida och vår sida, kan kopplas ihop med Goffmans teori om den 

dramaturgiska teorin där individen ständigt försöker kontrollera sina intryck för att ge en 

önskvärd bild till sin omgivning. Informanterna anstränger sig i alla situationer som uppstår 

för att passa in och inte sticka ut genom att inte uppmärksamma saker som är fel och det 

medför att de hela tiden arbetar för att framträdandet inför de möter, både kollegor, klienter 

och patienter, ska omfatta de förväntningar omgivningen har på dem. Utifrån 

intervjupersonernas erfarenheter uppfattas omgivningens förväntningar höra ihop med den 
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outtalade arbetskulturen som skapats i modern tid, där diskrimineringen blivit vanlig och 

kollegor knappt reagerar när individer i omgivningen tydligt diskriminerar andra med 

utländsk bakgrund. Det har gått så långt att informanterna som utsätts för diskriminering 

ifrågasätter sin egna förmåga att bedöma vart gränsen går för vad som får kallas för 

diskriminering.  

	

Goffmans begrepp team och idealisering kan användas för att förstå varför människor som 

utsätts för ett nedvärderande bemötande från sin omgivning oavsiktligt eller avsiktligt väljer 

att acceptera dessa situationer. På arbetsplatser brukar de flesta vilja visa sitt bästa jag och 

genom idealisering sätts all fokus på rollframträdandet och de förväntningar som finns på 

individen. Detta leder till att individen jobbar för att genom intrycksstyrning nå upp till de 

förväntningar som finns på ens roll och för att bidra till den önskvärda bilden folk förväntar 

sig av dem. Alla individer som informanterna träffar genom arbetet har förväntningar på de 

och hur de framträder sin roll som arbetskollega eller den roll de intar gentemot klienter och 

patienter, vilket kan ses som publiken. En grundläggande aspekt för informanterna blir just 

idealiseringen av hur de uppträder i sin givna roll eftersom de vill uppfattas som trovärdiga, 

och genom att de utsätts för kränkningar av sin publik upplevs det att det mest korrekta enligt 

de är att följa strömmen och spela med i den önskvärda bilden. Den önskvärda bilden förblir 

densamma, oavsett om publiken yttrar sig obetänksamt eller inte, och även om de jobbar inom 

yrken där rollen alltid inkluderar omhändertagande eller hjälpsamhet. Utifrån team kan 

informanternas sätt att förhålla sig till teamets rollframträdande på arbetsplatsen förstås 

genom viljan att bevara gruppdynamiken, eftersom de är rädda att hela rollframträdandet 

fallerar om de säger emot och skulle då vara de enda som avviker bland arbetskollegorna. 

Hochschilds teori om känsloregler och djupagerande kan även kopplas ihop med 

informanternas upplevelser av kränkande och nedvärderande situationer och där de aktivt 

väljer att inte visa en reaktion till sin omgivning. När informanterna beskriver hur de hanterar 

sådana situationer är vår tolkning att de aktivt väljer att förhålla sig till de existerande 

känsloreglerna för att inte skapa osämja på arbetsplatsen och de som ändå väljer att bryta de 

har inte fått tillmötesgående reaktioner utan mestadels upplevt negativitet. Vid vidare analys 

kring när informanterna beskriver att de inte vet vart gränsen går vid diskriminerande 

uttalanden som många gånger är personligt riktade mot dem, tolkas det som att de djupagerar 

eftersom de känner att det inte är acceptabelt men ändå väljer att visa en annan känsla. På så 

vis “lurar” de sig själva genom att övertyga sig själva om att den känslan de visar är den 

“rätta” känslan i den givna situationen, vilket i sin tur påverkar deras omdöme om vart 

gränsen för diskriminering går. 	
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Ett flertal informanter delade med sig om situationer där de uttalat vissa svenska ord fel vilket 

påpekats av arbetskollegor eller chefer. Detta skulle kunna relateras till att alla på 

arbetsplatsen inte ingår i ett team och rollframträdandet och därmed inte ses som trovärdigt. 

Situationen där chefen väljer att påpeka informantens fel framför andra i ett möte kan tydas på 

att mötet inte riktigt gått som det brukar vara, vilket kan ses som att chefen är den som inte 

förhåller till sin roll. När resten av kollegorna inte säger någonting utan låter informanten 

uttala ordet fel, skulle det kunna ses som att de uppträder som ett team eftersom informantens 

arbetskollegor väljer att inte uppmärksamma hennes fel utan bortser från misstaget. Denna 

gruppdynamik kan enligt Goffman förstås som ett sätt för arbetskollegorna att samarbeta med 

varandra för att deras arbetsroller ska uppfattas som trovärdiga och som chefen inte alls är 

med på. I de situationer där informanterna känner att de inte kan försvara sig mot de 

nedvärderande kommentarerna de får höra eller väljer att inte stå på sig och belysa sin 

omgivning om att det inte är acceptabelt, upplevs det att de formar anpassningsstrategier som 

de använder för att känna trivsel, gemenskap och inkludering. Vi upplever även att det blir en 

särskild viktig fråga för dessa individer då de emellanåt utsätts för kränkning som i många fall 

påverkar hur ansträngningen är vid framträdandet av sina roller. Det synliggörs således hur all 

social interaktion, oavsett vem publiken är eller vilka roller omgivningen har, grundar sig mer 

eller mindre på omgivningens förväntningar och hur bra individen förhåller sig till sin 

tillskrivna roll. 	

	

Det teoretiska ramverket kan påverka studiens resultat på olika sätt. I och med att 

utgångspunkten har varit en fenomenologisk utgångspunkt har intervjupersonernas 

upplevelser varit det centrala, vilket därmed kan bidra till att kunskapssynen är begränsad. 

Utifrån analysen av intervjumaterialet har Goffman och Hochschilds teorier ansetts vara 

lämpliga som analysunderlag i och med sina utgångspunkter av rollframträdanden och 

emotionella aspekter i interaktion mellan fåtal individer. Dock kan teorierna bidra till en 

begränsande kunskapssyn eftersom de inte tar hänsyn till större gruppsammanhang eller kan 

appliceras till andra sociala kontexter. Teorierna har använts som analysunderlag efter 

bearbetning av intervjumaterialet och därför tror vi att de påverkat resultaten i en väldigt liten 

utsträckning då intervjufrågorna och presentationen av resultatet inte utformats utifrån det 

teoretiska ramverket, utan enbart påverkat studiens slutsatser. 	
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6.3 Resultat och analys i relation till tidigare forskning  
Det finns mycket befintlig forskning om diskriminering på arbetsmarknaden som handlar om 

inrikes- eller utrikesfödda individer med utrikesfödda föräldrar (Augustsson, 1996; Waldring 

et al. 2015). Baserat på informanternas erfarenheter kan vi dra slutsatsen att diskriminering 

existerar på olika arbetsplatser. Informanterna berättar att detta visat sig genom uttalanden om 

antingen deras utländska bakgrund eller generellt om utrikesfödda individer som grupp, vilket 

informanterna tolkar som negativa åsikter och kommentarer. De berättar vidare att individerna 

som uttalat sig på ett negativt sätt om deras utländska bakgrund i de flesta fall varit 

arbetskollegor med samma arbetsposition, eller patienter, klienter och kunder. Det finns även 

forskningsresultat idag som visar att det finns negativa begränsningar som påverkar 

etableringen på arbetsmarknaden för svenskfödda individer med icke-västerländska 

utrikesfödda föräldrar, och att de väljer att ha högutbildat sig för att skapa bättre 

förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket sedan leder till att de söker sig till tjänster de är 

överkvalificerade för (Aslan et al., 2020; Li, 2018). Utifrån intervjumaterialet går det att tyda 

att informanterna besitter samma arbetspositioner som sina kollegor med liknande 

utbildningsbakgrunder, och har inte upplevt begränsningar när det kommer till att få 

arbetstjänster relaterade till deras utbildning vilket således inte överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat. En aspekt som dock bör uppmärksammas är att vissa informanter berättar 

att deras familjer värdesätter utbildning högt och att föräldrarna uppmanat de att vidareutbilda 

sig. Detta har handlat om att informanternas utrikesfödda föräldrar velat ge dem bättre 

möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden och det har föräldrarna försökt göra genom 

att under informanternas uppväxt påpekat att de bör utbilda sig. Utifrån denna aspekt kan vi 

således se att föräldrarnas syn på utbildning haft en inverkan på informanterna och delvis varit 

anledningen till att vissa av informanterna vidareutbildat sig för att kunna arbeta inom 

högkvalificerade yrken.	

	

Inrikesfödda individer med utrikesfödda föräldrar använder dessutom sin etnicitet till sin 

fördel på sina arbetsplatser och alla upplever inte att de behöver anpassa sig till 

diskriminerande miljöer (Aslan et al., 2020; Imoagene, 2018). Under intervjuerna beskriver 

informanterna att deras utländska bakgrund bidragit till att de bättre kan förstå och relatera till 

individer de möter på arbetsplatsen som har olika bakgrunder, och i många fall bättre än sina 

etniskt svenska arbetskollegor. En likhet som vidare framkommer under intervjuerna är att 

informanterna använder sig av sin utländska bakgrund genom att använda sitt modersmål, 

vilket är ett andra språk än svenskan, på sina arbetsplatser. Detta ser informanterna som 

någonting positivt eftersom de upplever att de kan kommunicera bättre och har större 
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förståelse för de patienter, kunder och klienter de möter i yrkeslivet. Samtidigt beskriver ett 

fåtal av informanterna att de alltid har upplevt prestationsångest och att de sedan barnsben 

känt sig granskade och i vuxen ålder av andra etnisk svenska kollegor och därmed måste 

prestera ännu mer på arbetet. Detta är en känsla som vissa informanter bär med sig konstant 

eftersom de anser att deras arbetskollegor har låga förväntningar på de på grund av deras 

utländska bakgrund. Utifrån informanternas upplevda prestationsångest kan det tydas som att 

deras uppfattning är att de måste anpassa sig och leva upp till de förväntningar som finns på 

arbetsplatsen, men att dessa förväntningar enbart finns på de individer som har en utländsk 

bakgrund. 	

	

Användningen av sin utländska bakgrund kan ses som en betydelsefull resurs. Individer med 

utländsk bakgrund kan skapa ett nätverk mellan infödda individer inom företaget och kunder 

med annan etnicitet, och de som kunnat använda sin bakgrund till sin fördel i de flesta fall är 

inom juridik- och medicinyrken (Midtbøen & Nadim, 2019; Keskiner & Crul, 2016). Utifrån 

informanternas olika yrkesområden synliggörs det att de yrken som främst kunnat använda 

sina kultur- och språkkunskaper som resurs har varit socionomer och sjuksköterskor. Tidigare 

forskning som fokuserar på individens bakgrund som individuell resurs handlar dessutom om 

att de kan välja att specialisera sig inom sina yrkesområden för att kunna styra sin rörlighet 

inom företagsmiljöer (Konyali, 2016). Under intervjuerna framkom det att vissa informanter 

har en magisterexamen, masterexamen eller ska påbörja sin masterutbildning. Detta skulle 

kunna förstås som ett sätt för informanterna att utnyttja de tillgängliga resurserna som finns 

för att styra sin rörlighet inom deras yrken, men är ingenting som informanterna själva 

nämner är till följd av deras etnicitet eller på grund av framtida möjligheter. 	

	

Det finns ytterligare diskussionsfrågor som uppmärksammats vilket kan ställas i relation till 

befintlig forskning. Det existerar arbetskulturer, språk och normer på arbetsplatser som bidrar 

till att vissa individer med utländsk bakgrund utesluts på arbetsplatsen (Augustsson, 1996). 

Utifrån analysen av intervjuerna framkommer det att många informanter uppmärksammar 

specifika arbetskulturer som finns på arbetsplatsen. Detta handlar om informella regler som de 

förhåller sig till på arbetsplatsen, främst genom att anpassa sitt språk, beteende och klädval. 

Informanterna upplever inget krav på att följa könsnormativa förväntningar som finns på 

arbetsplatsen men väljer att förhålla sig till de ändå vilket kan ses som en självklarhet då 

behovet av att leva upp till vissa utseendemässiga förväntningar finns. Det kan tänkas finns 

vissa fördelar med att upprätthålla och förhålla sig till sina roller som är förknippade med 

dessa normer, vilket därmed leder till att normerna upprätthålls. Fördelarna kan i dessa fall 
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handla om att informanterna känner en gruppgemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen 

genom att förhålla sig till dessa arbetsroller. Informanterna anser att det är viktigt eftersom de 

måste upprätthålla en professionell arbetsroll när de befinner sig på arbetsplatsen eftersom de 

inte vill sticka ut och vara avvikande på arbetsplatsen bland sina arbetskollegor. 

Informanternas syn på vad en professionell arbetsroll innebär skulle kunna ses som en 

arbetskultur och normer som reglerar vad som är acceptabelt och inte på arbetsplatsen, och 

därmed medvetet väljer att kontrollera sina beteenden, språk och klädval. Det kan tolkas som 

att informanterna använder sig av olika strategier för att känna att de passar in eftersom de är 

medvetna om att de inte uppfyller de förväntningar och krav som finns på arbetsplatsen. Ingen 

på arbetsplatserna har tydligt sagt till informanterna att de behöver ändra på sig för att inte 

uteslutas, utan de har känt att det har varit nödvändigt att göra en förändring på grund av 

tidigare diskriminerande kommentarer om deras språk och så vidare. Slutligen är 

välbefinnande på arbetsplatsen en viktig faktor för utrikesfödda och har en inverkan på 

huruvida de upplever en god integrering eller inte, och trots att de upplever press på att 

anpassa sig känner de sig tillfredsställda på sina arbetsplatser (Neto et al., 2019; Jian, 2012). 

Informanternas arbetsrelaterade relationer upplevs vara väldigt bra och har varit avgörande för 

att de ska tycka om sina arbetsplatser. Informanternas goda arbetsrelaterade relationer skulle 

kunna förstås som till följd av att alla arbetskollegor anpassat sig väl till arbetsplatserna 

genom sina beteenden, språk och klädval, och som därmed lett till stärkta arbetsrelationer med 

resterande arbetskollegor. 	

	

Utifrån studiens resultat och analys av intervjumaterialet kan vi konstatera att det finns 

likheter och skillnader i relation till tidigare forskning. Det finns generellt tidigare forskning 

med liknande forskningsresultat oavsett vilka länder som det studerats i och som visar ett 

existerande samband mellan olika faktorer som är av betydelse för studien, vilket därmed 

stärker studiernas äkthet och tillförlitlighet. Studiens resultat som kan relateras till befintlig 

forskning visar att trots att samtliga informanter fått uppleva kommentarer de anser vara 

diskriminerande trivs de på sina arbetsplatser och upplever sina arbetsrelaterade relationer 

som positiva. Till skillnad från befintlig forskning har denna studie utgått från en 

fenomenologisk ansats vilket har bidragit med insyn och en djupare förståelse för relationen 

mellan faktorerna inrikes- och utrikesfödda kvinnor med utrikesfödda föräldrar, deras 

arbetsrelaterade relationer, hur de upplever att de bemöts av sin omgivning på arbetet samt 

anpassningsstrategier på arbetsplatsen. 	
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6.4 Resultat och analys i relation till metod 
Den fenomenologiska utgångspunkten har inneburit att resultatet som utgått från 

informanternas subjektiva erfarenheter presenterats som beskrivande snarare än tolkande. En 

svaghet som kan argumenteras för, är att studiens resultat förblir begränsad då eventuella 

betydelsefulla tolkningar bortses från i studien. Resultaten hade dessutom sett annorlunda ut 

om studien utgått från en hermeneutisk metodansats, då hermeneutiken sätter fokus på 

forskarens förförståelse vilket har en inverkan på studien.	

	

Ytterligare en reflektion är att urvalet av informanter har skapats genom ett målinriktat urval 

men som inte varit tillgängliga för oss sedan tidigare. Detta är en betydelsefull faktor eftersom 

en tidigare relation mellan forskare och studieobjekt kan tänkas påverka resultaten. Samtidigt 

går det att reflektera kring hur det målinriktade urvalet bidrar till att informanterna inte är 

representerade för populationen. Denna målgrupp kan bidra till mindre nyanserade resultat, 

och det hade därmed varit möjligt att resultaten sett annorlunda ut om intervjupersonerna 

arbetat på samma arbetsplats eller inom samma yrkesområde. För att öka generaliserbarheten 

och tillförlitligheten av resultaten i denna studie hade det varit önskvärt att utgå från andra 

lämpliga metodinriktningar eller studera många individer från liknande arbetsplatser eller 

arbetsområden. Syftet med studien är inte att replikera eller generalisera resultaten och det är 

värt att uppmärksamma att liknande studier med andra informanter kan bidra med helt andra 

resultat. En begränsning med studiens metodologiska genomförande kan således vara att 

enbart kvinnor har inkluderats och att resultaten förmodligen sett annorlunda ut om män 

inkluderats i studien eller att intervjusvaren kunnat vara olika vid jämförande med andra 

studier som studerar kvinnor i liknande kontexter. I och med att både intervjupersonerna och 

vi som utfört intervjuerna är kvinnor som har utländsk bakgrund kan detta också ha en 

inverkan på resultaten. Det finns alltid en risk att informanterna kan vilja ge oss intervjuare 

svar de tror kan bidra till ett bra material och därmed anpassar sina intervjusvar. Två av våra 

informanter uppgav att de visste vad vi försökte få för information genom våra 

frågeställningar men trots detta tror vi inte vår studie påverkats av det, då vi återkommit till de 

semistrukturerade frågeställningarna och uppmanat de att endast besvara intervjufrågorna så 

ärligt som möjligt. För att undvika denna risk har informationskravet utformats för att försöka 

undvika att det nämns för mycket information om studien och dess syfte, och eftersom 

informanterna har känt sig bekväma under intervjuerna kan vi anta att resultaten är 

tillförlitliga.	
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6.5 Resultat och analys i relation till framtida forskning 
Det finns befintligt forskningsresultat som visar att arbetskultur, språk och normer är aspekter 

som styr huruvida individer med utländsk bakgrund integreras på arbetsplatsen eller inte. Det 

framkommer under intervjuerna att samtliga informanter förhåller sig till informella regler 

som finns på deras arbetsplatser, och att dessa oskrivna regler har en större betydelse än de 

formella reglerna. Det skulle därmed vara relevant med studier som undersöker betydelsen av 

informella regler och dess inverkan på integrering på arbetsplatsen eftersom det inte finns 

mycket studier som fokuserar på oskrivna regler. Vidare framkommer det att informanterna 

utifrån sin utländska bakgrund använder sig av olika anpassningsstrategier för att etablera sig 

på arbetsplatsen, främst genom att anpassa sitt språk, beteende och klädval. Genom att i 

framtiden studera anpassningsstrategier bland individer med utländsk bakgrund inom olika 

yrken och olika arbetspositioner tror vi att det kan bidra med ytterligare kunskaper inom 

forskningsämnet. Det skulle även vara intressant att studera inrikes- eller utrikesfödda med 

utrikesfödda föräldrar och deras egna “värderingar” kring att skapa bättre förutsättningar på 

arbetsmarknaden, då dagens forskning främst fokuserar på föräldrarnas utbildningsnivå eller 

socioekonomiska bakgrund. Vi tror att det kan finnas andra faktorer, som till exempel 

subjektiva värderingar, som bidrar till att dessa individer väljer att högutbilda sig. Detta menar 

vi är av betydelse eftersom det under intervjuerna framkommer att många informanter sedan 

tidigare upplevt att det är viktigt för dem att ha högutbildat sig trots att deras föräldrar inte 

alltid själva har en universitetsutbildning eller har en låg socioekonomisk bakgrund. 	

6.6 Diskussion  
Studiens syfte har varit att förstå hur kvinnor med utländsk bakgrund inom kvalificerade 

yrken förhåller sig till sina roller på arbetsplatsen, hur de upplever bemötandet av 

omgivningen utifrån sin etnicitet samt hur de upplever dessa arbetsrelaterade relationer. 

Resultaten från denna studie visar att många informanter upplever att de behöver anpassa sitt 

språk, beteende och klädval då de anser att det är viktigt att förhålla sig till en professionell 

arbetsroll och till informella regler som finns på arbetsplatsen. För att förhålla sig till dessa 

aspekter har informanterna utvecklat anpassningsstrategier för att inte vara avvikande på 

arbetsplatsen. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de upplever sina 

arbetsrelaterade relationer som väldigt bra trots att alla någon gång på sina arbetsplatser fått 

höra kränkande eller diskriminerande kommentarer från patienter, kunder, klienter, 

arbetskollegor eller chefer. De slutsatser som kan dras är att kvinnor med utländsk bakgrund 

får höra kränkande kommentarer utifrån sin etnicitet men att det ändå finns positiva 

upplevelser i relation till deras bakgrund. Det framkommer att informanternas använder sin 
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utländska bakgrund som en resurs på arbetsplatsen, främst genom att kunna kommunicera 

med individer de möter inom yrkeslivet på andra språk än svenskan och att de bättre kan 

förstå individer med olika typer av bakgrunder. 	

	

Dessa resultat bidrar till kunskapsluckan som vi anser finns inom forskningsämnet och 

förhoppningsvis bidrar denna studie till insyn i hur inrikes- och utrikesfödda kvinnor med 

utrikesfödda föräldrar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på arbetsplatsen, 

hur de upplever att de bemöts utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras 

arbetsrelaterade relationer där alla faktorer tillsammans bidrar till olika strategier för 

anpassning på arbetsplatsen.  
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 8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide  

• Hur gammal är du? 

• Vilket ursprung har du ? 

• Vilken utbildning har du?  

• Vad var det som fick dig att studera på universitet? 

• Hur kommer det sig att du valde den utbildningen du går/har? 

• Vilket år tog du examen? 

• Vart växte du upp? Ort? 

• Bor du kvar där än idag? 

• Hur kom du in på arbetsmarknaden? 

• Hur många år har du totalt jobbat (överlag och inte bara på nuvarande arbetsplats) ? 

• Vad arbetar du med idag? yrkesområde?  

• Hur många år har du jobbat där du jobbat på denna arbetsplats? 

• Hur minns du att din första tid på arbetsplatsen du är på idag var? 

• Vad skulle du säga är det bästa med dina arbetsuppgifter? 

• Vad är det som gör att du trivs (vantrivs?) på en arbetsplats? 

• Vad skulle du säga är det bästa egenskaperna med din arbetsplats? 

• Vad skulle du säga är det sämsta egenskaperna med din arbetsplats? 

• Hur är din relation med dina arbetskollegor respektive chef? 

• Hur viktigt är arbetsrelaterade relationer för dig? 

• Hur skulle du beskriva stämningen på ditt jobb? 

• Vad för regler finns det på din arbetsplats? Formella/informella 

• Hur är er dresscode på jobbet?  

• Vad händer om man inte följer de regler som finns? Konsekvenser? 

• Hur upplever du att du blir behandlad på din arbetsplats? samma positoner? 

• Hur upplever du att resterande personal blir behandlad på din arbetsplats? 

• Går du in i någon speciell roll när du är på arbetet? (specifikt mot kollegor och chef) 

• Till vilken utsträckning upplever du att du kan vara dig själv på ditt jobb? Mot 

kollegor och chef? 

om inte→ 	

• vad är det som påverkar dig till att inte kunna vara dig själv? 
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• Vad tror du skulle krävas från dina arbetskollegor/chef för att du skulle kunna 

vara dig själv? 

• Skiljer sig ditt nuvarande jobb mot det du hade innan? → Isåfall på vilket sätt? 

• Hur har din arbetsplats påverkat dig som person? 

• Hur har du utvecklats inom din roll på arbetsplatsen? 

• Hur ser mångfalden ut på din arbetsplats? 

• Har du vid något tillfälle känt att din etnicitet påverkat ditt arbete på något vis?ex. 

patienter, klienter eller kunder osv. om ja → på vilket sätt? negativt? och positivt?  

• Har du vid något tillfälle känt att din etnicitet påverkat ditt arbetsrelationer på något 

vis? om ja → på vilket sätt? negativt? och positivt?  

• Har du upplevt att någon annan på ditt arbete behandlats annorlunda pga etnicitet? på 

vilket sätt?  

• Upplever du att din etnicitet/bakgrund kunnat användas som ett hjälpmedel till ditt 

arbete och i så fall på vilket sätt?  

• Hur har din etnicitet påverkar dina möjligheter i ditt yrke? 

• Har nu någon gång ansökt om en intern tjänst? Och hur gick processen till? 

• I vilka situationer i ditt arbete har du vid något tillfälle känt dig diskriminerad, ex av 

kollegor, chef, eller utomstående? 

• Vad för anpassningar har du känt att du på något sätt behövt göra på ditt jobb eller 

inom ditt yrkesområde? (Ex. språk, kläder, beteende eller vad som helst egentligen) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

8.2 Bilaga 2. Informationsbrev  
Uppsala Universitet,	
Sociologiska institutionen	
 	
Till xxx	
 	
En förfrågan om deltagande i studie	
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur människor anpassar sig till 
sin arbetsplats inom kvalificerade yrken och hur bemötandet från kollegor och chefer upplevs vid 
arbetsplatsen. Vårt intresse för relationer på arbetsplatser väcktes av den aktuella diskussionen om 

rasism. I den här intervjustudien vill få större förståelse av hur sociala relationer fungerar på 
arbetsplatser. Vi vore oerhört tacksamma om ni vill ställa upp på en intervju! 	
 	
Du tillfrågas därför att delta i denna studie då vi anser att med din utbildning och erfarenhet kan 
komma att bidra med den informationen vi behöver till vår c-uppsats. Data samlas in under perioden 
25 november-5 december genom intervjuer på ca. 45 minuter, antingen genom fysiska träffar eller 
videosamtal. Vi har tänkt spela in intervjuerna på band inför djupare analys.	
 	
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 
insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och examinatorn kommer åt det under 
arbetets gång och materialet kommer även att avidentifieras. Materialet kan komma att förvaras 
digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och examinatorn kommer åt det. Materialet kommer 
vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. All 
insamlad material kommer att förstöras efter examinationen. 	
 	
Vi kommer att kontakta dig i ärendet den xx/xx för intervju.	
Uppsala den xxx november 2020	
 	
Med vänliga hälsningar	
Camila López Sáez och Khlood Abdurahman	
	
	
Studenter	
Telefon: 073-716 02 07 Telefon 070-749 44 77	
E-post: camila.lopezsaez.1723@student.uu.se 	
E-post: khlood.abdurahman.2160@student.uu.se	
Handledare:	
Docent Susanne Urban	
Telefon: 018-471 6531	
E-post: susanne.urban@ibf.uu.se	
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8.3 Bilaga 3. Deklarering av arbetsinsats 

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange 

nedan för var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i 

färdigställandet av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i 

uppsatsen. 

Inledande formalia 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Tidigare forskning 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Teorikapitel 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Metodkapitel 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Resultatkapitel: Datainsamling  

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Bilagor 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 
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Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen  

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen  

Författare 1: 50 %.     Författare 2: 50 % 

 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum                                                              Ort, Datum 

 

           Uppsala 20210105                                                Uppsala 20210105                         .                           

 

Författare 1:                                                            Författare 2: 

Camila López Saéz                                                Khlood Abdurahman                                .                                                  

Namnförtydligande                                                Namnförtydligande                                                

 

 

 
 
 
 
 
 


