
Teologiska institutionen  

Vårterminen 2022 
 

 

Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 

30 högskolepoäng 
 

 

Lika rätt till arbete? 
 
En studie om etnisk ojämlikhet på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Författare: Salem Rustom 

Handledare: Elena Namli



 2 

                                              Abstract 
 

Ethnic discrimination that occurs in the Swedish labor market is a societal problem that 

mainly affects non-white people/groups on the basis of ethnicity/skin color. The labor market 

presents different barriers for non-white people. This can transpire by not being offered a job 

during a recruitment process being fully qualified for the position or perhaps being stripped of 

chances to advance in a current position. As a result, opportunities in the labor market 

provided to white people are not accessible to non-white people. 

The purpose of this essay is to highlight ethnic discrimination from a human rights 

perspective. This has been done in the light of postcolonial structures. The thesis first 

examines how postcolonial structures can limit the rights of non-white people in the labor 

market. Second, it considers how ethnic inequality can be viewed based on differing 

understandings of human rights. Using a theoretical analysis, research material has been 

analyzed on the basis of postcolonial theory and philosophical theories of human rights.  

The thesis finds that in some aspects of the labor market, there is a need for white people in 

managerial positions to be able to mirror their sense of identity by hiring someone that 

resembles them. There is a silent consensus regarding the definition of a Swedish leadership. 

One of the requirements entail representing the Swedish culture which in some cases seem to 

translate into looking white. This means that non-white people may not be selected for a job 

or obtain access to higher positions. Ethnic discrimination is also viewed differently from the 

perspective of human rights. Some suggest that ethnic inequality violates human rights while 

others are of a different opinion. There is an understanding of human rights that proceeds 

from showing equal concern and respect for all people. Some believe that there should be a 

minimum level of rights provided to every person in order to live a good life. Others think 

that a minimum protection of rights should be a priority.   
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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Diskriminering i arbetssektorn tyder på klyftor mellan olika grupper, bland annat på grund av 

etnisk tillhörighet. Diskriminering är inte nödvändigtvis kopplat till utrikes födda personer 

utan riktas även till individer som inte uppfattas som ”vita”. Avvikande drag som går emot 

den svenska idealbilden kan vara mörkare hudfärg, utländskt namn, brytning eller klädval. 

Etnisk ojämlikhet på arbetsmarknaden förekommer trots att grupper har likvärdig utbildning, 

kompetens och arbetslivserfarenhet.1 För att motverka diskriminering i samhället föreligger 

ett diskrimineringsförbud i svensk lagstiftning. De sju diskrimineringsgrunder som definieras 

i svensk lagstiftning inbegriper diskriminering som sker inom flera samhällsområden. 

Diskrimineringsförbudet omfattar bland annat missgynnande eller kränkning i arbetslivet som 

har ett samband med etnisk tillhörighet.2 Trots ett diskrimineringsförbud kvarstår etnisk 

diskriminering som ett vanligt förekommande problem i arbetslivet.3  

En del forskning visar att det råder etniska klyftor gällande anställningsvillkor och löner. 

Människor som uppfattas vara ”icke-vita”4 är underrepresenterade på ledande befattningar 

och utsätts i högre utsträckning för negativ särbehandling och trakasserier.5 Vanligt 

rapporterade erfarenheter för icke-vita personer kring arbetsplatsdiskriminering inbegriper att 

behandlas annorlunda än andra medarbetare på grund av etnicitet/hudfärg genom att förbises 

vid befordringar och behöva arbeta hårdare än andra för motsvarande uppskattning. Det är 

även vanligt att uppleva att man inte tas på allvar och att ens åsikter blir ignorerade.6   

 
1De Los Reyes, Paulina: Etnisk diskriminering i arbetslivet: kunskapsläge och kunskapsbehov. 

Landsorganisationen i Sverige, Stockholm, 2008, s. 2. 

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_arbetslivet_pdf/$file/

Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf (Hämtad 2022-01-28).  
2 Diskrimineringsombudsmannen, Vad är diskriminering? 2022. https://www.do.se/diskriminering/vad-ar-

diskriminering#h-Sjudiskrimineringsgrunder (Hämtad 2022-01-30).  
3 De Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet: kunskapsläge och kunskapsbehov.  s. 8. 
4 Termen används för att beskriva personer med annan etnisk tillhörighet än etnisk svensk. Syftar särskilt på 

personer som inte har ett ”vitt utseende”, dvs ljus hudfärg, ljust hår, ljusa ögon osv. Att uppfattas som vit kan 

leda till att man inte utsätts för diskriminering i samma utsträckning som någon med mörkare drag, då etnisk 

tillhörighet kan döljas men inte hudfärg.   
5 Wolgast, Martin och Wolgast, Nourali Sima: Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller 

rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen Stockholms län, Stockholm, 2021, s. 7. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-

Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf (Hämtad 2022-01-26).  
6 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 68.  

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_arbetslivet_pdf/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_etnisk_diskriminering_i_arbetslivet_pdf/$file/Etnisk_diskriminering_i_arbetslivet.pdf
https://www.do.se/diskriminering/vad-ar-diskriminering#h-Sjudiskrimineringsgrunder
https://www.do.se/diskriminering/vad-ar-diskriminering#h-Sjudiskrimineringsgrunder
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.635ba3017c11a69d575fdb/1632984190659/R2021-23-Vita%20privilegier%20och%20diskriminering-webb-slutlig.pdf
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Frihet från diskriminering är en central del i människorättsskyddet. Under Artikel 2 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) står det att alla människor har 

rättigheter utan åtskillnad av bland annat ras, hudfärg, nationellt ursprung, kön och språk. Ett 

historiskt och deklarerande dokument som uttrycker universella och odelbara rättigheter som 

gäller för alla människor.7 Internationella konventionen om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering uttrycker i Artikel 5 e(i) att statsparter utan åtskillnad på ras, hudfärg, 

etniskt och nationellt ursprung garanterar rätt till arbete, rättvisa och gynnsamma 

arbetsförhållanden, skydd mot arbetslöshet och lika lön för lika arbete.8 

Rasdiskrimineringskonventionen är ett juridiskt bindande dokument som har signerats och 

ratificerats av Sverige. Det är ett internationellt åtagande som konventionsstater ska leva upp 

till. De flesta stora svenska organisationer har även handlingsplaner och policys till sitt 

förfogande för att arbeta med diskrimineringsfrågor.9 Trots nationell lagstiftning, 

internationella människorättsinstrument och policys som syftar till att motverka 

diskriminering, kvarstår skillnader mellan grupper på basis av etnicitet/hudfärg på 

arbetsmarknaden i Sverige vilket missgynnar vissa grupper mer än andra.  

Intuitivt kan man göra antagandet att mänskliga rättigheter inte är kompatibelt med 

diskriminering. Detta är dock inte ett givet antagande eftersom flera människor som är 

ansvariga för att ha diskriminerat och exkluderat människor, menar sig främja mänskliga 

rättigheter. Detta någorlunda motstridiga förhållningssätt är inte ovanligt utan har genomsyrat 

mänskliga rättigheter genom historien. Även om man menar sig försvara mänskliga rättigheter 

innebär det inte nödvändigtvis att man förkastar negativ diskriminering.10 Mänskliga 

rättigheter förstås och används även idag på ett sätt som går i linje med rasism trots att 

grundläggande värden inom mänskliga rättigheter går direkt emot rasism. Det råder en 

polaritet kring dessa områden då mänskliga rättigheter ska uppfylla principer som exempelvis 

människovärdesprincipen vilket innebär respekt för alla människors värdighet, men används 

samtidigt för att osynliggöra och förstärka rasism.11   

 
7 Förenta nationerna: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948, https://fn.se/wp-

content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (Hämtad 2022-02-05) 
8 Förenta nationerna: Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 1965. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/cerd.pdf (Hämtad 2022-02-05) 
9 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden. s. 7. 
10 Namli, Elena: Human Rights as Ethics, Politics and Law. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2014, s. 21. 
11 Persson, Madelene: Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och 

migrationens tidevarv. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2020, s. 272. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1437249/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2022-02-18).  

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cerd.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1437249/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1437249/FULLTEXT01.pdf
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Som nämnts tidigare kan skillnader på arbetsmarknaden baserat på etnicitet/hudfärg försvåra 

för vissa grupper i samhället att få tillgång till fördelaktiga arbetsmöjligheter. Dessa skillnader 

förekommer inte enbart vid enstaka och isolerade händelser utan det rör sig om ett strukturellt 

problem. Det handlar följaktligen inte om individuella personers handlingar utan det 

föreligger maktstrukturer som antingen exkluderar eller inkluderar grupper. Det innebär att 

diskriminering förekommer oavsett goda avsikter eller individuella åsikter. I sin 

doktorsavhandling har etiker på Uppsala universitet Madelene Persson, undersökt relationen 

mellan rasism och mänskliga rättigheter.12 Min studie följer i detta spår med fokus specifikt 

på etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.  

I denna uppsats undersöker jag relationen mellan mänskliga rättigheter och etnisk 

diskriminering. Studien har två syften. Det första syftet är att undersöka på vilka sätt 

postkoloniala strukturer kan begränsa ”icke-vita” personers tillgång till sina rättigheter i 

arbetslivet. Det andra syftet är att analysera hur skilda förståelser av mänskliga rättigheter kan 

synliggöra och osynliggöra etnisk ojämlikhet. Denna uppsats kommer förhoppningsvis bidra 

med en nyanserad förståelse om etnisk ojämlikhet ur ett människorättsperspektiv och belysa 

etniska klyftors implikationer i arbetslivet för vissa grupper. Syftet med studien kommer att 

besvaras genom följande frågor:  

Hur kan postkoloniala strukturer i samhället bidra till begränsningar av ”icke-vita” personers 

rättigheter i arbetslivet?  

Vilken betydelse har skilda förståelser av mänskliga rättigheter i kontexten av etnisk 

ojämlikhet på arbetsmarknaden? 

 

 

 

 

 

 
12 Persson, Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens 

tidevarv, s. 126.  
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1.3 Tidigare forskning  

 
Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad har granskats i flera studier. 

Diskrimineringsforskning har undersökt om etnisk diskriminering förekommer på svensk 

arbetsmarknad och på senare tid har forskning fokuserat på hur diskriminering utövas och 

vilka strukturella processer som ligger bakom.13 Det har även gjorts studier om etniska klyftor 

och skillnader mellan etniska grupper gällande bland annat löneutveckling, anställningsvillkor 

och kompetensutveckling.14 Studier har genomförts både med och utan hänsyn till faktorer 

som kön, religion, klass osv. Relationen mellan etnisk diskriminering och mänskliga 

rättigheter är dock inte särskilt utforskat.  

Professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet Paulina de los Reyes redogör för ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv som en framträdande utgångspunkt inom 

diskrimineringsforskning. Kategorisering av människor och grupper i verkligheten skapas 

inom en social ordning och är socialt konstruerade. Centralt inom denna forskning är att 

studera hur skillnader mellan olika grupper skapas och vidmakthålls. Forskning visar att det 

finns ett samband mellan uppfattningar om olikhet och accepterande av ojämlikhet i 

samhället.15 Att ha stereotyper och föreställningar som utmålar grupper som annorlunda, kan 

bidra till ett accepterande av att människor/grupper behandlas på olika sätt och lever under 

ojämlika villkor.16  

Forskare har olika förklaringar till etnisk exkludering som förekommer på arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare kan ha särskilda uppfattningar om vissa grupper i samhället och tillskriver 

därefter egenskaper till dessa grupper. Man utgår följaktligen från fördomar i sitt beteende. 

Detta beskrivs som ”preferensdiskriminering” eller ”statistisk diskriminering”. Det kan 

exempelvis klassificeras i kategorier som består av ”invandrare” och ”svenskar” och tydliga 

egenskaper som tillskrivs respektive grupp. Dessa egenskaper skapar i sin tur en uppfattning 

om enskilda individers kompetens, förmågor och uppförande i arbetssammanhang vilket kan 

bidra till att vissa arbetssökande anses vara mer attraktiva än andra.17   

 
13 De Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet: kunskapsläge och kunskapsbehov, s. 2. 
14 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 78.  
15 De Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet: kunskapsläge och kunskapsbehov, s. 5.  
16 Ibid, s. 6.  
17 Mahmood, Arai., Schröder, Lena., Thoursie Skogman, Peter och Thoursie, Anna: Måste alla heta som 

Svensson: en empirisk studie av namnbyten och inkomster. Landsorganisationen i Sverige, Integrationsverket 

och författarna, Stockholm, 2006, s. 9. 
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Dessa uppgifter bekräftas av en rapport som har tagits fram av institutionen för psykologi vid 

Lunds universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län.18 Utöver forskarnas insats, 

har bland annat aktörer från myndigheter, kommun, region och civilsamhället bidragit till 

rapporten. Rapporten innehåller fyra delstudier. Material som undersöks i min studie består av 

delstudie två och fyra. Jag har valt att använda mig av denna rapport då den riktar sig till olika 

grupper som arbetstagare, chefer, fackliga representanter och intressegrupper. Detta för att få 

en helhetsbild av skillnader på arbetsmarknaden mellan etniska grupper. En bred samling av 

variabler undersöks i studien vilket tillåter en omfattande analys av forskningsproblemet. 

Resultat i rapporten framställs både kvantitativt med statistik och kvalitativt med en tematisk 

analys.  

Delstudie två består av enkätstudier riktade till arbetstagare och chefer/arbetsledare från olika 

organisationer. Syftet med andra delstudien i rapporten var att skapa en utökad förståelse för 

processer som bidrar till skillnader mellan grupper på den svenska arbetsmarknaden på basis 

av etnicitet/hudfärg. Studiens syfte var även att undersöka hur de processer som identifierats i 

forskningsöversikten, i synnerhet amerikansk forskning, kan komma till uttryck i en svensk 

kontext. För att utforma enkäten användes enkätverktyget Qualtrics. Inbjudan att delta i 

studien skickades bland annat ut via de organisationer som medverkade i projektet genom e-

post och andra forum som sociala medier. Information om undersökningen förmedlades även 

via andra organisationer, arbetsgivare, myndigheter och fackförbund. Detta för att få en så 

god spridning som möjligt och svar med relevans till utformade frågeställningar i relation till 

arbetsmarknaden. Enkätundersökningarna besvarades av ca 3000 personer. 

Fjärde delstudien består av en tematisk analys av samtal som rör diskriminering och vita 

privilegier. Denna studie utfördes genom tre olika typer av fokusgrupper med 

chefer/arbetsledare, fackföreningsrepresentanter och medlemmar i olika intresseföreningar 

som rör diskriminering i Sverige. Syftet med studien var att identifiera processer som 

framställdes i forskningsöversikten i rapporten och de resultat som den andra delstudien visat 

på. Inbjudan att medverka i studien skickades ut till individer från olika grupper. Dessa 

 
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_lo_namnprojektet_webb_pdf/$file/LO_Namnp

rojektet_webb.pdf. (Hämtad 2022-02-05).  
18 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 3.  

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_lo_namnprojektet_webb_pdf/$file/LO_Namnprojektet_webb.pdf
https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_lo_namnprojektet_webb_pdf/$file/LO_Namnprojektet_webb.pdf
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grupper bestod av ett stort kontaktnät av chefer, HR-personal, fackligt aktiva och 

intressegrupper. Fokusgrupperna bestod sammanlagt av 26 personer.  

Undersökningen visar att chefer/arbetsledares vanligaste rapporterade erfarenheter av 

diskriminering i samband med urval och rekryteringar sker i organisationer där man litar mer 

på meriter från Sverige, Västeuropa och Nordamerika än andra delar av världen. Det sker 

även i organisationer där man litar mer på sökanden från privata nätverk än formella meriter 

och ansökningar. Det är även tydligt att det läggs tonvikt på faktorer som ”social kompetens” 

och att ”passa in” vid rekrytering och urval.19 Detta förstärks när chefer handplockar 

arbetstagare för interna tillsättningar eftersom vita personer tenderar att få fler befordringar i 

dessa situationer. Här betonas samhörighet och att fungera bra med personer i högre 

ledarpositioner. Sådana variabler som värderas leder dock till färre befordringar för icke-vita 

personer. Dessa uppgifter går i linje med medverkande chefer/arbetsledares antydningar om 

att tur/favorisering kopplat till ras och kön kan vara avgörande för befordringar och 

karriärutveckling i organisationer där intern tillsättning sker via handplockning av chefer 

medan faktorer som ras och kön inte väger lika tungt vid öppna utlysningar.20  

Studien visar att chefer/arbetsledares rapporterade erfarenheter av diskriminering på basis av 

etnicitet/hudfärg i samband med rekrytering och urval, förekommer i organisationer som 

undviker att prata om och arbeta med diskriminering och likabehandlingsfrågor.21 Det 

framgår att icke-vita personer som lyfter frågor kring missförhållanden eller orättvisor 

relaterade till etnicitet/hudfärg på arbetsplatsen, möts av motreaktioner som exempelvis att 

ens vita medarbetare ifrågasätter och förnekar vad som sägs. Reaktioner kan även vara att ens 

kollegor upplever sig kränkta eller att de ignorerar en och byter samtalsämne. Studien riktade 

sig även till chefer/arbetsledare varav en stor andel, särskilt icke-vita chefer/arbetsledare 

uppger svårigheter att arbeta med likabehandlingsfrågor och utjämnade åtgärder eftersom vita 

personer kan känna sig anklagade eller orättvist behandlade. Resultaten indikerar att dessa 

reaktionsmönster som uppvisas av vita medarbetare går i linje med ideologier som färgblind 

rasism och meritokrati som syftar till att försvara och bevara strukturella system. Dessa 

 
19 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 69.  
20 Ibid, s. 78.  
21 Ibid, s. 69.  
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motstrategier bidrar till reproducering och vidmakthållande av hierarkiska strukturer i 

arbetslivet.22   

I sin doktorsavhandling genomför Madelene Persson en kritisk studie om mänskliga 

rättigheters förenlighet och oförenlighet med rasism. Rasism studeras ur ett 

människorättsperspektiv vilket inbegriper en spänning då mänskliga rättigheter är ett verktyg 

för att synliggöra och motverka rasism men kan även användas för att legitimera och stärka 

rasism.23 Fokusområdet i avhandlingen kretsar kring relationen mellan mänskliga rättigheter 

och rasism i kontexten av migration. Persson argumenterar för att det finns olika förståelser 

kring innebörden av mänskliga rättigheter och vilka personer som utgör rättighetsbärare.24 Det 

finns olika uppfattningar kring hur rasism ska förstås vilket kan påverka hur mänskliga 

rättigheter motverkar rasism.25 Användning av människorättsinstrument är en bra 

utgångspunkt för att förstå rasismens innebörd. Dock har dessa förhandlats fram inom 

politiska kontexter och riskerar att bortse från andra relevanta aspekter. En del av 

avhandlingen berör förståelser av rasism med utgångspunkt i centrala värden inom mänskliga 

rättigheter.26 Människovärdesprincipen, en grundläggande etisk princip kan användas som en 

utgångspunkt för att granska rättslig och politisk implementering av normer.27   

1.4 Teori och metod 

 
För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer studien att utgå från en kvalitativ ansats 

med en teoretisk analys. Detta innebär att material som används i studien kommer att 

analyseras utifrån olika teoribildningar för att skapa skilda förståelser kring 

forskningsproblemet. Forskningsfrågorna kommer att studeras med utgångspunkt i 

postkolonial teori och filosofiska teorier om mänskliga rättigheter. Jag har valt dessa två 

teoretiska ramverk för att de har en förmåga att komplettera varandra. För att kunna fördjupa 

sin förståelse för hur rasistiska strukturer reproduceras på arbetsmarknaden är det väsentligt 

att förstå innebörden av rasism. Vid etnisk diskriminering på arbetsmarknaden förekommer 

processer som kan härledas till kolonialism och det är därför särskilt viktigt att inkludera 

 
22 Ibid, s. 89.  
23 Persson, Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens 

tidevarv, s. 23.  
24 Ibid, s. 303.  
25 Ibid, s. 82.  
26 Ibid, s. 83.  
27 Ibid, s. 119–120.  
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postkolonial teori i studien. Det är dessutom grundläggande för att förstå kopplingen till 

mänskliga rättigheter.  

Studiens postkoloniala del börjar med Frantz Fanon, en fransk psykiatriker och teoretiker med 

en framträdande teoribildning inom postkoloniala studier. Fanon skrev boken Svart hud vita 

masker (1952), en fenomenologisk psykoanalytisk studie av den svarta hudens möte med och 

erfarenhet av kolonialismen i Europa. Sara Ahmed, brittisk kultur och samhällsteoretiker samt 

professor i Race and cultural studies, knyter an till Fanons kritiska fenomenologi kring hur 

man som ”icke-vit” positionerar sig i ett ”vitt” rum. Detta gör hon bland annat i sin artikel vita 

rum som kommer att användas i uppsatsen. 

Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter som används i uppsatsen skildrar olika 

uppfattningar om mänskliga rättigheter. En egalitär förståelse av mänskliga rättigheter innebär 

att lika hänsyn och respekt för människor ligger till grund för rättigheter. Om något är rätt för 

en person i en situation så är det rätt för alla personer i varje liknande situation. En teoretiker 

som delar denna uppfattning vars ståndpunkter kommer att presenteras i denna studie är 

amerikansk rättfilosof och professor i rättsvetenskap Ronald Dworkin. En skiljaktig 

uppfattning om mänskliga rättigheter förespråkar respekt för vissa grundläggande rättigheter 

och betraktar mänskliga rättigheter tillgodosett när man uppnått en miniminivå av ett gott liv. 

Denna förståelse av mänskliga rättigheter delas av amerikansk filosof Martha Nussbaum. En 

tredje uppfattning utgår från ett minimiskydd av rättigheter som delas av brittisk politisk 

teoretiker David Miller.  

1.5 Material  

 

Insamlat material kring bakgrund och tidigare studier består av svensk forskning. En 

omfattande rapport framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län utgör undersökningsmaterial 

i studien. Rapporten undersöker hur rasifierade skillnader reproduceras och visar på 

ojämlikhet på den svenska arbetsmarknaden baserat på etnicitet/hudfärg. Rapport publicerad 

av Landsorganisationen i Sverige, skriven av Paulina de los Reyes, ledande inom 

diskrimineringsforskning ger en bild av forskningsläget kring diskriminering. De los Reyes 

valde strategiskt den forskning som belyser komplexiteten av diskriminering. En empirisk 

studie om namnbyten och inkomster genomfördes av Mahmood Arai, Lena Schröder, Peter 

Skogman Thoursie och Anna Thoursie. Syftet med projektet var att undersöka om det 

förekommer skillnader på arbetsmarknaden för personer med utländskt klingande efternamn 

som har bytt till ett svenskt namn i jämförelse med personer som inte bytt namn. Madelene 
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Persson doktorsavhandling används i denna uppsats för att belysa kopplingen mellan 

mänskliga rättigheter och rasism. Persson undersöker frågan om människovärdet i kontexten 

av rasism och migration.  

1.6 Avgränsningar  

 

För att genomföra studien har en del avgränsningar gjorts. Fokus i denna studie ligger på en 

av de sju diskrimineringsgrunder som fastställs i svensk lag, etnisk tillhörighet. Faktorer som 

kön, religion och klass i samband med etnisk tillhörighet kan påverka hur diskriminering tar 

sig i uttryck. Att inkludera ett intersektionellt perspektiv kan därför vara väsentligt vid 

diskrimineringsforskning.28 Inom ramen för denna studie finns det dock inte utrymme att 

inkludera ett sådant perspektiv. Skillnader mellan privat och offentlig sektor gällande 

diskriminering studeras inte. Det är inte relevant för studiens syfte att undersöka etnisk 

diskriminering inom en särskild organisation utan etnisk diskriminering studeras mer generellt 

då det är ett strukturellt problem. Varför jag har valt att studera diskriminering specifikt i 

Sverige grundar sig på att vi har en tydlig lagstiftning som förbjuder diskriminering men 

samtidigt är etnisk diskriminering på arbetsmarknaden ett vanligt förekommande problem 

med troligtvis ett stort mörkertal, vilket förekommer i ett land som värderar sig själv vara 

demokratisk och fördomsfri. Detta gör det till en komplex paradox.  

1.7 Disposition  

 

Denna uppsats utgörs av fyra kapitel. Kapitel ett börjar med en inledning och bakgrund till 

forskningsproblemet. Därefter sker en presentation av syftet med studien som utmynnar i 

forskningsfrågor. Vidare presenteras tidigare forskning som fyller en grundläggande funktion 

för studien. Kapitlet avslutas med att beskriva den metod som används för att genomföra 

studien och insamlat material samt en kort presentation av teoretiska ramverk. Kapitel två 

redogör för postkolonial teori och filosofiska teorier om mänskliga rättigheter som teoretiska 

utgångspunkter. Kapitel tre innehåller en analys. Slutligen presenteras avslutande reflektioner 

i kapitel fyra.  

 

 
28 De Los Reyes, Etnisk diskriminering i arbetslivet: kunskapsläge och kunskapsbehov, s. 7. 



 13 

2. Teori 

 

I detta kapitel skildras grunden för postkolonial teori av Frantz Fanon. Sara Ahmed gör 

detta till en viss del men tar även upp andra aspekter av teorin. Därefter kommer kapitlet 

belysa skilda perspektiv av mänskliga rättigheter med stöd av Martha Nussbaum, David 

Miller och Ronald Dworkin.  

2.1 Postkoloniala strukturer  

2.1.1 Svart hud vita masker 

 

Psykiatriker och teoretiker Frantz Fanon är internationellt känd som den postkoloniala teorins 

fader. Fanon som var från den dåvarande franska kolonin Martinique, anlände till Frankrike 

under det franska koloniala herraväldet. Han lärde sig det franska språket och den franska 

kulturen. I sin bok Svart hud vita masker (1952), talar Fanon om den svarta människans möte 

med den vita världen, specifikt martinikanen.29 Fanon analyserar stereotypernas makt: hur de 

skapas, vidmakthålls och konstituerar identiteter. Han gör detta med en filosofisk tradition: 

intersubjektivitet. Fanon undersöker beroendeskapets problematik mellan den koloniserade 

och kolonisatören. Han använder en känd dialektik från Hegel, herre-träl (slav) dialektiken. 

Det är trälen som gör herren till herre och herren som gör trälen till träl. Intersubjektivitet 

kretsar kring relationen. Den ena är en förutsättning för den andres identitet: de speglar 

varandra. Fanon använder denna logik och säger: ”Det är först när martinikanen kommer till 

Europa som han upptäcker att han är en neger”.30 Utifrån ett intersubjektivistiskt perspektiv, 

är det genom den andres blick, gester och förväntningar som vår egen självuppfattning 

konstitueras.31   

Det sker en sorts personlighetsförändring när man anländer till ett annat land (assimilering) 

som Fanon beskriver med ”antillier” som kommer till Frankrike.32 Antillerna är en grupp öar 

som består av bland annat Kuba, Dominikanska republiken och Jamaica. Fanon syftade dock 

på den svarta befolkningen i de franska koloniserade småöarna Guadeloupe och Martinique. 

Fanon lägger en fundamental betydelse vid språket. Att lära sig att tala ett språk är att ta till 

 
29 Fanon, Frantz: Svart hud vita masker. Daidalos, Göteborg, 1997, s. 10.  
30 Fanon använder n-ordet på två olika sätt i boken. Det första är på ett neutralt sätt som skildrar hur svarta 

människor använde ordet. Det andra sättet för att förmedla hur den vite mannen använder n-ordet för att kränka 

och se ner på den svarta människan. Ordet förekommer i ytterligare tre citat i uppsatsen.    
31 Fanon, Svart hud vita masker, s. 10–11.  
32 Ibid, s. 38.  
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sig av en kultur. De antillier som anlände till Frankrike och ville bli vita, betraktades vara 

vitare ju mer de behärskade språket. Fanon menade även att den svarte människan ville tala 

franska för att det utgjorde en nyckel till dörrar som tidigare var stängda.33 Man uppträder 

annorlunda med sina svarta medmänniskor och på ett annat sätt med sina vita. Han menar att 

denna självklyvning är en direkt följd av kolonialismen.34 När man återvänder till sitt 

hemland, talar man ett annat språk än de som bor där. Det råder en inre splittring. Det är 

särskilt starkt hos de bildade som kämpar mot denna klyvning. De klär sig europeiskt, 

införskaffar föremål som betraktas vara europeiskt, använder europeiska uttryck, umgås med 

européer etc. Allt detta görs för att känna sig likvärdig med européer och deras sätt att leva.35   

Genom att bli så vit som möjligt, har man en möjlighet att ta del av det privilegium som finns 

i den vita världen. Den inhemska eliten och de intellektuella söker sig till kolonisatörens värld 

på grund av den likhet de representerar. Man klär sig, uppför sig, och talar som kolonialisten 

för att bli erkänd som ”människa”. Fanon tolkar kolonialistens första budskap som: ”Bli vit 

eller försvinn!”. Kolonialmaktens strukturella grunder reproduceras och dehumaniserar den 

koloniserade. De som bär vita masker över sin svarta hud, de som nästan är vita, riktar ett hat 

mot de andra koloniserade och gör allt för att skilja sig från de som påminner om sitt tidigare 

jag. Här skapas en inre splittring inom den koloniserade som ”nästan är vit”.36  

När man försöker visa att man är människa och jämlik till en vit person men misslyckas, faller 

man offer för stereotypens makt.37 Fanon beskriver stereotyper som framställer svarta 

människor som motsatser till vithet: den svarte är en vilde, han är ond, ful och dum. 

Stereotyper kommer från vita personers förväntningar och svarta personer förväntas uppföra 

sig i linje med det. Fanon menar att de koloniserade reduceras till ett givet kort. Ens faktiska 

handlingar blir därmed ointressant och irrelevant. Goda handlingar devalveras genom att 

tillskrivas onda avsikter. Likheter mellan kulturer reduceras till en föreställning om att de 

koloniserade försöker ta över och härma en men kan aldrig bli som en. Vad svarta människor 

än gör blir de en syndabock i det vita samhället. Antingen försöker de stjäla jobb, 

manipulerar, ligger hemma och latar sig etc. Helt enkelt förstår de inte hur samhället 

fungerar.38   

 
33 Ibid, s. 50. 
34 Ibid, s. 33. 
35 Ibid, s. 39.  
36 Ibid, s. 13.  
37 Ibid, s. 13–14.  
38 Ibid, s. 14.  
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I studien undersöker Fanon det vita och det svarta. Vita människan är låst i sin vithet och 

svarta människan i sin svarthet. Fanon menar att det är ett faktum att vita betraktar sig 

överlägsna svarta och att svarta människor gör allt för att bevisa hur skarpt deras intelligens 

och hur rikt deras tänkande är.39 När en svart person talar om en stor tänkare, bemöts det med 

samma reaktion. ”En neger som läser Voltaire, så charmerande!”. Jaså, nu citerar han Marx 

också, vilken otacksam svarting!”.40 Svarta människors intelligens betraktas vara ett tecken på 

otacksamhet mot vita personer som lyft upp en till deras nivå. Man ska även vara på sin vakt 

när en student citerar Marx. Med detta menar Fanon att européen har en förbestämd bild av 

hur den svarta personen ska vara. Fanon ger ett exempel på hur förvånade vita personer blir 

när en svart person talar flytande franska. Fanon har talat med utländska studenter som 

berättat att en lärare trivs jättebra med studenter som har en bristfällig franska eftersom han 

kan hjälpa och undervisa dem. Med svarta studenter som är lika kunniga som honom, blir han 

dock ställd.41   

Fanon berättar att han kan ha konversationer med svarta människor om allas lika värde men 

beskriver sedan vad som sker när han möter en vit blick. Han känner en tyngd som pressas ner 

på honom. Den svarte mannen är omedveten om sin hudfärg i sin ursprungsmiljö men känner 

tyngden av det inför den vita blicken.42 Verkliga världen ifrågasätter hans värld. I den vita 

världen får icke-vita personer svårigheter att utveckla sitt kroppschema. Här talar han om en 

medvetenhet icke-vita kroppar har om sin kropps betydelse i en vit värld.43 Fanon berättar hur 

han blir utpekad som en ”neger” upprepade gånger. Hans kroppschema attackeras, bryts ner 

och omvandlas till ett rasschema baserat på hans hudfärg.44 Han nekas tillträde till den vita 

världen. Han anropar världen men berövas sin entusiasm. Han uppmanas att begränsa och 

krympa sig själv. Han ger sig in i striden men slagfältet är redan avgränsat.45 Han beskriver 

hur han inte vill bli kategoriserad på detta sätt utan vill bara vara människa bland andra 

människor.46  

Fanon talar även om en annan sida av detta. Den vite mannen som möter den svartas blick. 

Den vite mannen som säger att det inte finns någon skillnad mellan dem. Den svarte mannen 

 
39 Ibid, s. 27.  
40 Ibid, s. 8.  
41 Ibid, s. 48. 
42 Ibid, s. 139.  
43 Ibid, s. 108.  
44 Ibid, s. 109.  
45 Ibid, s. 111.  
46 Ibid, s. 110.  
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vet att det finns en skillnad och skulle vilja att den vite mannen säger: ”förbannade neger”. Då 

skulle han få chansen att visa dem.47 Detta tankesätt kan knytas an till Stefan Jonssons 

beskrivning av skandinaviska länder. Det föreligger rasistiska samhällsstrukturer utan att det 

nödvändigtvis innebär att det finns många övertygade rasister. Det är det som kallas för 

strukturell eller institutionell rasism.48 Det är en form av rasism som syftar till att 

vidmakthålla vita privilegier och exkludera icke-vita grupper från samhället. Dessa 

maktrelationer som existerat mellan vita och icke-vita grupper har funnits sedan koloniala 

tider.49 Faktumet att strukturell rasism finns i skandinaviska samhällen, förnekas och 

ifrågasätts av många. När rasistisk diskriminering normaliseras är det vanligt att det benämns 

som undantagsföreteelser som begåtts av rasistiska individer. Frånvaron av synlig och utbredd 

rasism bidrar till en bild av ett samhälle som färgblint och etniskt jämlikt.50  

Att institutionell rasism inte erkänns kan dels bero på föreställningar om rasism som en 

doktrin. En rasistisk doktrin kan utgå från ett antagande om att människor kan delas in i 

raser.51 En annan föreställning definierar rasism som en överdriven främlingsfientlighet. 

Enligt denna föreställning betraktas främlingsfientlighet som oundvikligt i ett samhälle och 

därför anses det vara naturligt att karaktärisera människor som inte passar in i den egna 

gemenskapen som ”De andra”.52 Enligt Jonsson kan rasism inte definieras utifrån dessa två 

föreställningar.53 Snarare bör rasismens diskurs betraktas som ett utestängningssystem.54 Förr 

motiverades utestängningsmekanismer utifrån rashierarkier och motiveras nu med 

kulturskillnader. Klassificering av människor har ändrats från ”rastillhörighet” till ”etnisk” 

eller ”kulturell tillhörighet”.55 Rasism i dagens samhälle använder inte längre ordet ”ras” för 

att motivera utestängning av människor. Istället används andra termer för att exkludera 

oönskade element i samhället som exempelvis genom ordet ”invandring”.56  

 
47 Ibid, s. 19.  
48 Jonsson, Stefan: Rasism och nyrasism i Sverige 1993–2003. I K. Mattson & I Lindberg. (red.), Rasismer i 

Europa: kontinuitet och förändring. Agora, Stockholm, 2003), s. 47.  
49 Mattson, Katarina: Vit rasism. I K. Mattson & I Lindberg. (red.), Rasismer i Europa: kontinuitet och 

förändring. Agora, Stockholm, 2003, s. 127.  
50 Jonsson, Rasism och nyrasism i Sverige 1993–2003, s. 47.  
51 Ibid, s. 48–49.  
52 Ibid, s. 51.  
53 Ibid, s. 53.  
54 Ibid, s. 54.  
55 Ibid, s. 51.  
56 Ibid, s. 55.  
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2.1.2 Vita rum  

 

Sara Ahmed, kultur och samhällsteoretiker och professor i Race and cultural studies fortsätter 

i Fanons spår och granskar vithet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv.57 I A phenomenology 

of whiteness (2007) lär vi oss om vikten av att synliggöra institutionella vanor.58 Vithet 

fungerar som en vana som placerar kroppar vid särskilda platser och påverkar hur kroppar tar 

upp utrymme. Vithet kan betraktas vara startpunkten från vart världen uppenbarar sig.59 

Ahmed utforskar hur man som innehar en icke-vit kropp positionerar sig i en vit värld och hur 

vithet blir världsligt genom upptäckande av vissa kroppar mer än andra.60  

Vår historia av kolonialism har skapat en vit värld som är mer mottaglig för vissa kroppar. 

Fanon menar att kroppar är formade från en kolonial historia som skapar en värld vilket går i 

arv genom generationer och är redo innan individer har anlänt.61 Ahmed tar upp ett uttalande 

av Etienne Balibar som uttrycker att människor skapar sin egen historia men det sker inom 

omständigheter som ärvts från det förflutna.62 Det som efterlämnas från det förflutna är 

åtkomlighet till objekt. Dessa objekt kan betraktas vara en gåva som blir tillgänglig innan 

individers ankomst. Utöver fysiska objekt inbegrips förmågor, möjligheter, vanor etc. Ras 

utgör i det här fallet en sorts modell för vad som är inom räckhåll. Objekt som är inom 

räckhåll och förmågan att använda de är familjärt.63 Enligt Ahmed kan vithet ses som en sorts 

familj liknelse. Denna modell menar att medlemmar av samma ras är som familj vilket 

grundar sig på en premiss av likhet.64 Ahmed menar även att vi ärver omfattning av närhet, 

dvs startpunkten. Om man argumenterar för att vi ärver närområde, tyder man på att det 

förflutna, det som fanns på plats innan vår ankomst, begränsar eller möjliggör objekt som vi 

kan komma i kontakt med.65  

Vi går vidare till hur vithet vidmakthåller sin plats genom vanor. Utrymme formas av de 

kroppar som finns inom utrymmet. Dessa utrymmen kan vara institutioner. Detta är något 

Ahmed har stött på flera gånger under möten på universitetet. Hon minns särskilt en händelse 

som ägde rum vid en konferens. Fyra svarta kvinnor klev in i ett rum vid samma tillfälle. 

 
57 Ahmed, Sara: A phenomenology of whiteness. SAGE Publications, Vol. 8, nr 2, 2007, s. 150. DOI: 

10.1177/1464700107078139.  
58 Ahmed, A phenomenology of whiteness, s. 149.  
59 Ibid, s. 150–151.  
60 Ibid, s. 150.  
61 Ibid, s. 153.  
62 Ibid, s. 154. 
63 Ibid, s. 155.  
64 Ibid, s. 154.  
65 Ibid, s. 155.  
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Deras ankomst uppmärksammades. Ahmed betonar faktumet att deras ankomster 

uppmärksammas, vilket säger mycket om vad som var på plats innan snarare än vem som 

anländer. Utrymmen kretsar runt vithet. Vita utrymmen inbegriper ett upprepande av vissa 

kroppar som passerar mer än andra. Vithet är osynligt för de som residerar i det eller för icke-

vita personer som av vana har lärt sig att inte se det. Eftersom vithet är osynligt och 

ouppmärksammat, betraktas andra som avvikande. Ankomst av kroppar som ser ut att vara på 

fel plats skapar en sorts desorientering, man blinkar och kollar igen. Institutionella utrymmen 

inbegriper likhet vilket gör icke-vita kroppar som tar upp det utrymmet, exponerade och 

obekväma. Dessa kroppar gör familjära områden främmande vilket bekräftar vitheten av 

utrymmet. 66 

Inom institutioner sker upprepningar av beslut vilket inbegriper fördelning av resurser och 

vilka som rekryteras. Rekrytering skapar och upprätthåller en föreställning av en institutions 

ideal. Man föreställer sig att detta ideal uttrycker institutionens karaktär. De kroppar som 

rekryteras mer än andra, är de som kan ärva karaktären och spegla organisationens image. 

Institutioner handlar även om objekt som är placerade inom utrymmet. Detta beskrivs av 

Ahmed som en bekvämlighet. Att vara bekväm kan innebära att vara till mods med sin 

omgivning och inte utmärka vart en kropp slutar. Man passar in i ett avtryck som skapats av 

kroppar innan en. Vita kroppar är bekväma då de tillåtas förlänga utrymmen som redan har 

formats.67 Om vithet tillåter icke-vita kroppar att röra sig genom utrymmen med 

bekvämlighet, skulle dessa kroppar ta upp mer utrymme.68 

Ahmed talar om klassisk fenomenologi som handlar om rörlighet uttryckt i vad man kan göra 

medan Fanons fenomenologi av den svarta kroppen uttrycks i vad man inte kan göra, vilket 

beskrivs i upplevelser av begränsning och osäkerhet. Den svarte mannen blir ett objekt vilket 

innebär att han inte förlängs utan snarare förlorar sin kropp. Kroppen som förlängs genom 

objekt för att kunna handla i världen betraktas som en framgångsrik kropp. Fanon synliggör 

denna framgång som något som inte grundar sig på kompetens utan på privilegium. Ett 

privilegium att röra sig obehindrat genom världen utan att förlora sin väg. Vita privilegier ger 

vita personer företräde, tillgång, möjlighet till kontroll, möjlighet att ifrågasätta, 

misstänkliggöra, fatta beslut etc.69 Att vara svart i en ”vit värld” innebär att man förminskas 

 
66 Ibid, s. 157. 
67 Ibid, s. 158.  
68 Ibid, s. 159.  
69 Mattson, Vit rasism, s. 127–128.  
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som en effekt av kroppsliga förlängningar av andra. De kroppar som inte förlängs längs 

konturerna av världen blir stoppade, vilket skapar ett eget avtryck. Man stoppas genom att få 

frågor: Vem är du? Varför är du här? Vad gör du för något? Varje fråga kan vara ett hinder 

och innebära flera saker: avsluta, kontrollera, arrestera, hindra eller blockera. Ahmed 

beskriver exempelvis hur användandet av termen hey you inte riktas till kroppar som kan bära 

ideal av organisationer, utan inriktas på kroppar som inte kan rekryteras, kroppar som är på 

fel plats.70  

Ahmed berättar om en händelse från sin egen erfarenhet av att bli stoppad. Detta skedde vid 

en säkerhetskontroll på en flygplats i New York. Hon fick besvara frågor om sitt ursprung och 

även om sin pappas ursprung trots att han inte reste med henne. I denna situation blev hennes 

muslimska efternamn orsaken till varför hon blev stoppad. Hon beskriver det som att det 

namn hon har fått gör henne främmande. Vid gränsen betraktas inte alla människor som 

främmande. Vissa ser mer familjära ut än andra och har lättare att passera genom. Frågor 

ställs inte om deras ursprung. Det spelar därför ingen roll om man har rätt pass så länge man 

har fel kropp eller fel namn.71   

Ahmed talar om något hon kallar för en ”institutionell önskan om god praktik”. Det innebär 

att det finns en förväntan att forskning om ras, mångfald och jämlikhet ska erbjuda strategier 

för att utmana institutionell rasism och uppnå jämlikhet. Man vill därför höra lyckliga 

historier om mångfald istället för olyckliga historier om rasism. Ahmed deltog i ett 

forskningsprojekt som skrev en rapport om hur god praktik och anti-rasistiska verktyg kan 

användas som strategier för döljande av rasism. Anti-rasism bidrar till att organisationer 

strålar av stolthet. Forskningsrapporten mottogs med reaktioner som bedömde att det var för 

mycket fokus på rasism och inte tillräckligt med bevis på god praktik. Ahmed pekar ut ironin 

i detta då för mycket fokus på god praktik och inte tillräckligt med fokus på rasism var 

rapportens poäng. Projektet finansierades för att kunna visa på organisationens engagemang 

till mångfald vilket innebär att det finns en förväntan att returnera investeringen genom att 

bevisa värdet.72 

 
70 Ibid, s. 161.  
71 Ibid, s. 162. 
72 Ibid, s. 164.  
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2.2 Skilda förståelser av mänskliga rättigheter  

 

Hur man definierar ett begrepp eller teoretiserar kring ett fenomen kan ha en avgörande 

betydelse för människors liv och hur samhället betraktar olika företeelser. Lena Halldenius, 

professor i mänskliga rättigheter på Lunds universitet ställer frågan kring funktionen av 

teorier om mänskliga rättigheter och vad de är till för. En förståelse av teorier om mänskliga 

rättigheter kan användas för att beskriva hur en idealvärld skulle kunna se ut där mänskliga 

rättigheter är respekterat oavsett de begräsningar som finns i verkligheten. Man utgår därefter 

från denna grund för att inta ett kritiskt förhållningssätt till de problem som existerar i 

samhället.73 Detta synsätt ger uttryck för en idealteori enligt Halldenius, vilket innebär att 

verkliga begränsningar och tillkortakommanden bortses och man utgår från vad mänskliga 

rättigheter egentligen är. En annan funktion av teorier om mänskliga rättigheter utgår från de 

mål man anser att mänskliga rättigheter ska uppnå utifrån en analys av verkligheten. Detta 

kallar Halldenius för icke-ideal teori.74   

Idealteori fokuserar på vad mänskliga rättigheter egentligen är oavsett hur det ser ut i 

verkligheten medan icke-ideal teori utgår från vad mänskliga rättigheter kan användas till i 

förhållande till de problem och begränsningar som finns i världen. Vissa anser att idealteori är 

ett utopiskt synsätt som kräver för mycket. Martha Nussbaum är en av de teoretiker som 

betraktar mänskliga rättigheter som uppfyllda när alla människor uppnått en miniminivå av ett 

gott liv. Det finns alltså tröskelnivåer som alla bör uppnå menar Nussbaum. Idealteori 

anlägger anspråk på krav som institutioner och makthavare inte kan genomföra givet globala 

omständigheter. Dessa anspråk kan ändå anses vara viktiga för att de sätter en sorts ambition 

eller mål för att genomdriva förändringar. För att mänskliga rättigheter ska vara hanterbar och 

inte för krävande, kan detta leda till att rättviseteorier justeras.75  

Om man betraktar mänskliga rättigheter på detta vis som beskrivs ovan, godtar man en värld 

som utgår från hierarkiska strukturer och normer. I de situationer där det krävs 

samhällsförändringar blir mänskliga rättigheter oanvändbart. Man intar följaktligen ett passivt 

förhållningssätt och inrättar sig efter samhällsnormer med avsaknad av kritik. En uppfattning 

om en teoretisk minimalism medför enligt Halldenius, nedbrytande konsekvenser.76 Ett 

 
73 Halldenius, Lena: ”Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter: en kritisk analys” i: Arvidsson, Malin, 

Halldenius, Lena och Sturfelt, Lina (red.): Mänskliga rättigheter i samhället. Bokbox Förlag, Malmö, 2018, s. 

43.  
74 Ibid, s. 44.  
75 Ibid, s. 46.  
76 Ibid, s. 47.  
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exempel på hur en miniminivå av rättigheter kan konkretiseras kan röra rätten till mat. När 

alla får tillgång till en näringsrik kost som uppnår en tillräcklig grund för att inte bli sjuka, så 

är rätten till mat tillfredsställd. Tröskelnivån är uppnådd. Rätt till mat innefattar dock inte en 

god och varierad kost. Det är självfallet önskvärt men inte genomförbart. Halldenius kallar 

detta för tillräcklighetsbegränsningen.77 Här kan jag tycka att Halldenius ställer mycket höga 

krav på miniminivån vilket inte är riktigt rättvist mot Nussbaum. Däremot har Halldenius rätt 

i att miniminivån är förenlig med allvarlig ojämlikhet.  

Kritik mot denna tillräcklighetsbegränsning är att ojämlikheter kvarstår ovanför tröskelnivån. 

Skillnader som finns ovanför miniminivån betraktas ur denna uppfattning inte som en 

rättighetsfråga menar Halldenius. Det är godtagbart med stor socioekonomisk ojämlikhet så 

länge man håller sig över miniminivån.78 Här kan man ställa frågan om vad eller vem det är 

tillräckligt för. När man beslutar om en socioekonomisk gräns där resursbrist oftast har 

konsekvenser för vissa grupper, blir det tydligt att man framställer en socioekonomisk nivå 

som är tillräcklig för vissa.79 Detta påverkar inte de som är mer priviligierade eftersom de inte 

förväntas nöja sig med miniminivån. Halldenius understryker att vissa rättigheter prioriteras 

mer än andra. När det finns socioekonomisk ojämlikhet som bidrar till ohälsa och maktlöshet 

ovanför tröskelnivån, är fokus ur ett människorättsperspektiv att utjämna dessa skillnader.80   

2.2.1 Mänskliga rättigheter som miniminivå 

 

Martha Nussbaums princip om en godtagbar miniminivå utgår från hennes kapacitetsmodell. 

The Capabilities Approach som Nussbaum kallar det, används för att utvärdera livskvalitet 

och förhåller sig till grundläggande social rättvisa. Det innebär att mänskliga rättigheter ska 

skydda centrala kapaciteter vilket utgör ett värdigt mänskligt liv. Nussbaum kritiserar vad hon 

kallar för det utilitaristiska tillvägagångssättet. Utilitarismen som utformades av Jeremy 

Bentham, anger människors upplevelser av livskvalitet/lycka och mäter livskvalitet utifrån en 

fullständig eller genomsnittlig nytta i ett samhälle. Utilitarismen har en demokratisk prägel då 

alla människor räknas enligt perspektivet. Nussbaum menar dock att intention inte är 

tillräckligt. Ett land kan dra nytta av att majoriteten har det någorlunda bra ställt trots att 

människor som befinner sig längre ner på den sociala stegen lider. Ett lidande för de mindre 

 
77 Ibid, s. 48.  
78 Ibid, s. 49.  
79 Ibid, s. 50–52.  
80 Ibid, s. 52.  
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priviligierade rättfärdigas av att medelnivån av tillfredställelse av ett gott liv höjs i 

samhället.81   

Nussbaum argumenterar för att kapacitetsmodellen är att föredra över det utilitaristiska 

tillvägagångssättet. Vid jämförelser av samhällen, tar man hänsyn till vad varje människa är 

kapabel till att göra. Fokus ligger på samhällets förmåga att erbjuda möjligheter till människor 

och människors egna val att ta tillvara på de möjligheter som föreligger.82 Dock finns det 

vissa stater som exempelvis är öppna för personers delaktighet men saknar förmågan att 

erbjuda grundläggande sjukvård och utbildning som möjliggör för människor att vara 

delaktiga. Med detta menar Nussbaum att inre förmågor åsidosätts eftersom vissa länder inte 

erbjuder möjligheter för människor att utöva det de är kapabla till.83 Därför är det bättre att 

utgå från grundläggande förmågor vilket inte utgår från begåvning. Nussbaum menar att alla 

människor ska erbjudas friheten att välja om man vill använda eller ta del av grundläggande 

förmågor för att hamna ovanför tröskelnivån. Det blir därmed samma grundläggande 

förutsättningar för alla och det bör vara det politiska målet i ett land. Detta menar Nussbaum 

är att behandla människor med lika respekt.84   

Nussbaum redogör för sin kapacitetsmodell och dess koppling till mänskliga rättigheter. Båda 

två utgår från att människan har rättigheter på basis av sin mänsklighet. Hon uttrycker även att 

hennes modell är i linje med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 

andra människorättsinstrument.85 Nussbaum talar även om vilket ansvar en regering har i 

förhållande till centrala förmågor. Om förmågor finns med på listan av centrala förmågor som 

exempelvis kroppslig integritet, sjukvård, utbildning, innebär det enligt Nussbaum en större 

chans att leva ett värdigt liv. Andra förmågor är inte lika centrala för att uppnå en sådan 

möjlighet. För att uppnå en miniminivå av ett gott liv blir regeringen endast ansvariga att 

säkerställa centrala förmågor.86  

2.2.2 Miniminivå av skydd 

 

 
81 Ibid, s. 50-51.  
82 Nussbaum, Martha C: Creating Capabilities: The human development approach. The Belknap Press, 

Cambridge, 2013, s. 18.  
83 Nussbaum, Creating Capabilities: The human development approach, s. 22.  
84 Ibid, s. 24.  
85 Ibid, s. 62.  
86 Ibid, s. 64.  
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En annan utgångspunkt för förståelse av mänskliga rättigheter är en miniminivå av skydd. 

David Millers tes syftar till att identifiera särskilda rättigheter som kan utgöra ett globalt 

minimum. Detta har alla människor rätt till då det är en fråga om rättvisa. När ett land saknar 

förmågan att tillgodose dessa rättigheter, faller ansvaret på rikare länder att bistå med stöd.87  

Miller redogör för sin tolkning av mänskliga rättigheter vars syfte grundar sig på en norm som 

stater ska följa. Hur man förstår denna standard kan dock skilja sig åt. En förståelse kretsar 

kring en miniminivå av grundläggande rättigheter som exempelvis rätt till liv och fysisk 

säkerhet. Denna förståelse skiljer på vad som är moraliskt tolererbart och moraliskt icke 

tolererbart.88 Detta utgörs av en kort lista av grundläggande mänskliga rättigheter som stater 

ska tillgodose för att kunna njuta av sin autonomi. Den andra tolkningen av mänskliga 

rättigheter syftar till att uppnå ett mål som alla länder bör sträva mot.89 Enligt Miller bör den 

korta listan av grundläggande rättigheter utvidgas för att inkludera andra rättigheter som rätt 

till icke-diskriminering, demokratiska rättigheter etc.  

Miller fortsätter med att skilja på den korta listan av grundläggande rättigheter och den längre 

listan som innehåller ytterligare rättigheter. Miller menar att grundläggande rättigheter 

dessvärre inte omfattar de rättigheter som finns med på den längre listan trots att det är 

önskvärt. Denna önskvärda lista som speglar liberala politiska principer kan återfinnas bland 

flera människorättsdokument. Att bli förnekad rätt till politisk inkludering är enligt Miller inte 

något som triggar ett internationellt ansvar att tillgodose denna rätt som allvarliga 

människorättskränkningar gör. Det kan även vara nästintill omöjligt för länder att säkerställa 

politisk delaktighet i ett särskilt land. Miller menar således att jämlik politisk delaktighet inte 

är lika allvarligt som grundläggande rättigheter. Länder kan sträva efter att uppmuntra 

befolkningen i ett land till att uppmärksamma politisk delaktighet men det är inte en 

förpliktelse att förverkliga detta. Om flera samhällen kommer överens om dessa rättigheter 

som enligt Miller finns med på den längre listan av rättigheter skulle det möjligtvis förstärka 

en utbredd social rättvisa men sker det inte, utgör det inte en global orättvisa.90 Miller betonar 

att det inte finns ett korrekt svar till hur mänskliga rättigheter bör rättfärdigas utan det 

rättfärdigande vi erbjuder, beror på vad vi vill att en teori av mänskliga rättigheter ska göra.91 

Även kanadensisk teoretiker och politiker Michael Ignatieff instämmer med Miller. 

 
87 Miller, David: National responsibility and global justice. Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 166.  
88 Ibid, s. 165.  
89 Ibid, s. 166.  
90 Ibid, s. 167.  
91 Ibid, s. 168.  
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Mänskliga rättigheter ska inte betraktas som något som garanterar social rättvisa eller 

omfattande förställningar om ett gott liv. En universell uppfattning om mänskliga rättigheter 

är enklare att komma överens om då det utgörs av minimivillkor.92  

2.2.3 Lika hänsyn och respekt  

Ronald Dworkins förståelse av principen om lika hänsyn och respekt härstammar från 

Immanuel Kant men är även en tolkning av John Rawls.93 Dworkin menar att svagare 

medlemmar i samhället har rätt till samma hänsyn och respekt som mer prominenta och 

mäktiga medlemmar tillförsäkras av regeringen. I många fall kan ett starkare skydd av 

rättigheter krävas för att uppnå samma hänsyn och respekt. Ett sådant skydd kan exempelvis 

vara positiv särbehandling som på engelska kallas för affirmative action vilket är en etablerad 

policy i USA.94  

Principen om lika hänsyn och respekt är väldigt abstrakt då det kan tolkas på olika sätt. 

Exempelvis kan vissa hävda att lika hänsyn och respekt är uppnått när ett system tillgodoser 

jämlika möjligheter för arbete och särskilda positioner som grundar sig på meriter. Andra 

argumenterar att det är tillgodosett när jämlika möjligheter av inkomst och status garanteras 

utan hänsyn till meriter.95 Oavsett de olika tolkningar som föreligger kring principen menar 

Dworkin att det finns omständigheter där det är tydligt att lika hänsyn och respekt inte visas. 

Det förekommer när mäktiga personer visar mer hänsyn och respekt till människor som 

besitter vissa ideal, talanger eller tillhör en särskild klass än man visar andra människor.96  

Som tidigare nämnts, kan principen om lika hänsyn och respekt tolkas på olika sätt och likaså 

kan konceptet av jämlikhet ha skiljaktiga tolkningar. Det kan delas in i två rättigheter. Den 

första är rätt till likabehandling. Det innebär en jämlik fördelning av vissa möjligheter och 

resurser till alla människor. Den andra är rätt till behandling som en jämbördig. Det innebär 

inte att man mottar samma fördelning av möjligheter och resurser utan att man har rätt till lika 

hänsyn och respekt i politiska beslut som avgör hur dessa möjligheter och resurser ska 

fördelas. Inom konceptet av jämlikhet, uttrycker Dworkin att rätt till behandling som en 

jämbördig är grundläggande.97  

 
92 Ignatieff, Michael: Human rights as Politics and Idolatry. Princeton University Press, Princeton, 2001, s. 56.  
93 Dworkin, Ronald: Taking rights seriously. Gerald Duckworth & Co. Ltd, London, 1977, s. 150-183.  
94 Dworkin, Taking rights seriously, s. 199.  
95 Ibid, s. 180.  
96 Ibid, s. 181.  
97 Ibid, s. 273.  
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Dworkin uttrycker att positiv särbehandling är en omtvistad fråga. Vissa anser att tolerans för 

all form av åtskillnad på ras bidrar till fördomar vilket skadar minoriteter även om syftet med 

positiv särbehandling är att gagna minoriteter. Det är även fel att skilja på människor på 

grunder av ras även om det kan vara till nytta för minoriteter och reducera fördomar 

långsiktigt. Andra menar att positiv särbehandling är en praktik som bidrar till att motverka 

grav ojämlikhet i samhället.98 När det exempelvis gäller antagningar till skolor kan vissa 

föredra sökanden från minoritetsgrupper vilket kan vara en nackdel för andra sökanden men 

det kan tjäna samhället i stort. Positiv särbehandling kan även minska skillnader i välstånd 

och makt som råder mellan olika grupper vilket gör samhället mer jämlikt.99 Att dela in 

människor på basis av ras kan göra en misstänksam menar Dworkin då det har använts till att 

neka människor jämlikhet istället för att respektera rätt till jämlikhet. Detta bidrog till 

orättvisa. Om det däremot inte görs åtskillnader som är nödvändiga för att förstå en sådan 

orättvisa, missförstås naturen av orättvisa vilket riskerar att orättvisa vidmakthålls. Det är 

möjligt att positiv särbehandling inte har den effekt som dess förespråkare önskar. Däremot 

kan man inte hävda att det är orättvist om det fungerar och bidrar till ett mer jämlikt samhälle. 

Dworkin betonar att vi bör vara försiktiga med att åberopa saker som syftar till att uppnå 

jämlikhet för att lura oss själva till att vi lever i ett jämlikt samhälle.100   

2.3 Sammanfattning  

 

Inledningsvis beskrivs hur den koloniserade på olika sätt försöker bli så vit som möjligt för att 

ta del av de möjligheter som finns i den vita världen. Fanon talar även om de negativa 

stereotyper som skildrade svarta personer som motsats till vita personer. Vidare berörs 

aspekter av postkolonial teori beträffande vithetens funktion i världen och dess inverkan på 

icke-vita kroppar. Ahmed redogör för utrymmen som formas av vita kroppar och tillåter vita 

kroppar att passera medan icke-vita kroppar hindras. Tre modeller som skildrar olika 

perspektiv av mänskliga rättigheter har även presenterats. Dessa utgörs av två varianter av en 

miniminivå av rättigheter och en förståelse som utgår från lika hänsyn och respekt. Dworkins 

princip om lika hänsyn och respekt utgår från att alla behandlas som en jämbördig. 

Nussbaums förståelse utgår från en miniminivå av rättigheter vilket innebär att grundläggande 

förutsättningar erbjuds till alla människor för att få samma förutsättningar. Millers perspektiv 

 
98 Ibid, s. 224.  
99 Ibid, s. 228 
100 Ibid, s. 239.  
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handlar om en miniminivå av skydd som innebär att stater bör skydda och prioritera 

grundläggande rättigheter. Postkoloniala strukturer och skilda förståelser av mänskliga 

rättigheter kommer att användas som teoretiska utgångspunkter för analys i kommande 

kapitel.  
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3. Analys  

 

I detta kapitel undersöks material med utgångspunkt i postkolonial teori och filosofiska teorier 

om mänskliga rättigheter. Rapporten Vita privilegier och diskriminering som har tagits fram 

av Länsstyrelsen i Stockholms län har undersökts i denna studie. Rapporten börjar med att 

beskriva hur det föreligger en paradox på den svenska arbetsmarknaden. Vi lever i ett 

samhälle som menar sig vara för alla människors lika värde och lika möjligheter men trots 

detta, präglas arbetsmarknaden av skillnader och ojämlikheter på basis av etnicitet/hudfärg. 

Rapporten dyker in i denna paradox och ämnar ge en helhetsbild för hur skillnader mellan 

grupper på basis av etnicitet/hudfärg kan förstås i ett samhälle som säger sig ta avstånd från 

rasism och diskriminering. Rapporten är omfattande men inom ramen för denna uppsats finns 

endast utrymme att redovisa vissa delar. Som redan framhållits används material från 

delstudie två och fyra då dessa delar är mest relevanta för studien.  

Avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 redovisar för postkoloniala strukturer som kan begränsa icke-vita 

personers rättigheter på arbetsmarknaden. I avsnitt 3.5 går vi in på vad diskriminering kan 

innebära utifrån skilda förståelser av mänskliga rättigheter. I avsnitt 3.7 och 3.8 knyter vi an 

postkoloniala strukturer med mänskliga rättigheter och dess betydelse i kontexten av etnisk 

diskriminering.  

3.1 Vita privilegier och vitas begär av spegling 

 

Som tidigare nämnts menar Fanon att de koloniserade sökte sig till kolonisatörens värld 

genom att bli så lika som möjligt. Det vill säga så vita som möjligt. Detta gjordes genom att 

klä sig, tala och uppföra sig som kolonisatören.101 Här kan man dra en liknelse till Ahmeds 

beskrivning av vithet. Man delar liknande attribut och betraktas vara familj.102 Likhet 

identifieras även inom institutionella utrymmen vilket formar avtryck som passar vita kroppar 

mer än icke-vita kroppar. På ett liknande sätt vita kroppar passerar genom områden, upprepas 

även beslut som fattas kring utformning av institutioner med exempelvis fördelning av 

resurser, rekrytering etc.103 Detta tillvägagångssätt reproducerar enbart vithet vilket innebär 

att icke-vita kroppar kan begränsas redan vid rekryterings fasen genom att inte bli anställda då 

de inte speglar organisationens karaktär och image. Det framgår i rapporten att det finns en 

 
101 Fanon, Svart hud vita masker, s. 13.  
102 Ahmed, A phenomenology of whiteness, s. 154. 
103 Ibid, s. 157. 
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konsensus bland vita chefer kring vem man anställer. Man väljer gärna att anställa personer 

man identifierar sig med. En person man känner igen sig i och någon man har något att prata 

om. Flera deltagare beskrev ett begär av spegling. Lika söker lika. Det kan finnas en rädsla att 

anställa någon med risk för att personen inte är som en själv.104 Begreppet ”vit solidaritet” tas 

upp av en deltagare som syftar på att man väljer personer som är lik en själv, har samma 

uttryck och språk.105  

En medverkande nämner att vita svenskar har lättare att avancera. Folk känner varandra och 

vita svenskar anställer vita svenskar. Men man kan inte bevisa det. Det finns något annat än 

kompetens. Något osynligt som krävs för att få en anställning eller få avancera.106 Här kan vi 

behöva gå lite djupare för att belysa det deltagaren berättar om. Hur skulle man kunna 

förklara det osynliga? Varför kan man inte bevisa det? Det som deltagaren beskriver i 

rapporten skulle kunna vara en form av vithet. Enligt Ahmed är vithet osynligt för vita 

personer eller för icke-vita personer som lärt sig att inte se det. Vita kroppar behöver inte 

möta sin vithet och vithet uppmärksammas inte.107 Detta knyts an till hur Fanon beskriver 

vithet. En förmåga att obehindrat röra sig genom världen vilket utgör en framgångsrik kropp. 

Denna framgång grundar sig inte på kompetens utan på privilegium.108 Enligt min uppfattning 

kan detta privilegium i en arbetskontext bidra till möjligheter att få tillgång till 

internutbildningar, kompetensutveckling, mentorsstöd, psykosocialt stöd, löneutveckling, 

befordran, inre karriärvägar etc. Tillgång till förmåner är försvårat för icke-vita personer.  

Vithet är ett arv som fungerar som en startpunkt för de objekt som är inom räckhåll. Detta 

kallas för vita privilegier.109 I studien lyfts vithet och vita privilegier vilket många 

chefer/arbetsledare inte reflekterar kring. En deltagare uttrycker att hen aldrig tänkt på sin 

hudfärg. Andra berättar att man inte pratar om vithet utan om mångfaldsarbete. Det är 

obekvämt att prata om vithet. Vita privilegier beskrivs som att få fördelar i karriären genom 

tillgång till nätverk och möjligheter. Det är en dörröppnare att vara vit. En ledare menar att 

man är van att få privilegier och tar det förgivet. Det kan dels vara orsaken till att man inte 

reflekterar över sin vithet. Vita privilegier bidrar till att man slipper negativa attribut som 

tillfaller svarta personer. Här måste svarta personer motverka den stereotypiska bilden av 
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svarta och göra sig själva ”ofarliga”. Flera rapporterar om att svarta personer får jobba mycket 

hårdare och överkompensera för att få en chans i arbetslivet. Dessutom rekryteras ofta chefer 

internt vilket gör att icke-vita svenskar måste visa framfötterna för att få en chans att bli 

utvald. En deltagare berättar att icke-vita sökanden har blivit bortvalda i urvalsprocesser för 

att man inte har tagit några risker utan anställt de som varit enklast att jobba med.110 Detta 

betonas av Fanon som menar att svarta personer behöver visa att de har mycket att erbjuda 

genom skarp intelligens och ett rikt tänkande.111   

Ahmed har beskrivit hur frågor som ställs kan utgöra ett hinder. Utöver att kontrolleras och 

ifrågasättas på grund av sin etnicitet/hudfärg, kan icke-vita personer stoppas kring olika 

områden på arbetsmarknaden till följd av en avsaknad av vita privilegier. Vissa deltagare 

beskriver att kollegor har gjort rasistiska yttranden och chefer har inte vidtagit åtgärder. 

Chefer vet oftast inte vad de ska göra och det är individen själv som måste ta tag i det.112 

Väljer man att gå vidare till sitt fackförbund kan det finnas en risk att man blir stoppad. Enligt 

vissa deltagare har arbetstagare fått råd av facket att inte göra väsen av sig och inte gå vidare 

med ärenden.113 Fackliga representanter uppger att flera medlemmar har berättat om 

svårigheter att driva ärenden vidare till rättsliga processer.114 Däremot bidrar vita privilegier 

till att vita personer får fördelar på arbetsmarknaden vilket missgynnar icke-vita personer på 

basis av etnicitet/hudfärg. Det innebär att det finns en risk att man inte garanteras rättvisa 

arbetsförhållanden, skydd mot arbetslöshet, lika lön för lika arbete etc. Dessa saker strider 

mot rasdiskrimineringskonventionen.115  

3.2 Den svenska ledarstilen och stereotyper  

 
Stereotyper som tillfaller icke-vita personer framställs som en motsats till vithet i form av 

negativa egenskaper. Man förväntas bete sig i linje med dessa föreställningar. Individers 

beteendemönster blir irrelevanta då icke-vita personer reduceras till ett givet kort.116 Detta 

belyses av chefer/arbetsledare i rapporten som uttrycker att det råder fördomar om att icke-

vita personer saknar kunskap om saker som är viktiga för en ledare att kunna. Det föreligger 
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en sorts konsensus kring hur ett svenskt ledarskap definieras. Man bör ha kunskap om den 

svenska kulturen och följa normer i samhället. Viktiga egenskaper kan exempelvis vara att 

man är lugn och inte går i affekt. Det finns föreställningar om att icke-vita svenskar inte 

passar in i en sådan beskrivning. Man talar inte om vad ett ledarskap innebär utan det är en 

igenkänning. Nuförtiden ska saker gå snabbt och om en medarbetare och ledare har olika 

kulturer, kan det bli en uppförsbacke. Det beskrivs även vara tidskrävande att lära upp någon 

som inte har kunskap om den svenska kulturen. Därför anser vissa att det är bättre att anställa 

en person som är lik den föregående ledaren. Forskarna i rapporten urskiljer att icke-vita 

svenskar inte betraktas vara ”svenskar”. Därför finns det en föreställning om att man inte 

besitter egenskaper som utgör ett svenskt ledarskap.117 

Här kan vi knyta an till Fanons beskrivning av goda handlingar som kan bli till onda 

avsikter.118 Enligt min uppfattning spelar det ingen roll hur positiva egenskaper man har eller 

hur värdefull man kan vara på en arbetsplats eftersom man redan har blivit tilldelad negativa 

egenskaper. Det innebär även att kompetens eller förståelse för den svenska kulturen inte är 

tillräckligt om man utöver detta har en annan kultur eller kanske inte delar alla egenskaper 

som betraktas vara ”typiskt svenska”. Eftersom det verkar föreligga oskrivna regler och en 

sorts tyst överenskommelse om vilken bakgrund och kultur man bör ha, innebär det att icke-

vita personer inte platsar som ledare. Det bottnar helt enkelt i att icke-vita svenskar inte 

betraktas vara ”svenskar” och kan därför inte representera definitionen av ett ”svenskt 

ledarskap”.  

3.3 Färgblind rasism och den svenska självbilden  

 

Enligt Fanon menar den vita blicken att det inte finns en skillnad mellan svarta och vita 

människor. Den svarte mannen är dock medveten om att det finns en skillnad och skulle 

föredra om den vite mannen istället gav uttryck för det.119 Enligt min tolkning kan förnekelse 

av skillnader mellan vita och icke-vita personer relateras till osynliggörande av strukturell 

rasism och strukturell diskriminering. Det kan uttryckas i att alla människor är lika mycket 

värda och att vi lever i ett jämlikt samhälle med lika möjligheter för alla. Många kan komma 

överens om att det bör vara på det sättet men dessvärre speglar det inte hur det ser ut i 

verkligheten. Detta poängteras av Jonsson som menar att skandinaviska länder kan förneka 
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eller ifrågasätta förekomsten av strukturell rasism i samhällen som framställer sig själva som 

fördomsfria. Ett icke rasistiskt samhälle med några få individuella rasister.120 Detta kan anses 

gå i linje med färgblind rasism.  

Enligt resultatet i rapporten har vita en hög tilltro till att framgång i samhället beror på 

individuella kompetenser, ambition och hårt arbete. Vita personer menar att meritokratiska 

faktorer som individers kompetens och ledarförmågor är viktiga för befordran och 

karriärutveckling medan icke vita personer lägger tonvikt på faktorer som etnicitet/hudfärg, 

kön och om man har kontakter högre upp i verksamheten.121 Det innebär att vita i högre grad 

omfattas av färgblind rasism. I rapporten innebär ”färgblind rasism” en förnekelse av att 

etnicitet/hudfärg har en betydelse på arbetsmarknaden och förnekelse av rasism och 

diskriminering som ett samhällsproblem.122 Enligt min mening är det problematiskt att 

Sverige menar sig vara ett färgblint samhälle då det enbart förstärker rasism. Detta kan 

exemplifieras med ett talesätt som var vanligt förr och som vissa använder än idag: jag ser 

inte färg. För de som använder uttrycket kan det låta positivt för att man inte särskiljer på 

människor på basis av hudfärg. Vad som egentligen sker är dock att man utgår från vithet som 

norm och osynliggör andra hudfärger. Ett färgblint samhälle hävdar att det inte finns 

skillnader mellan vita och icke-vita grupper. Man förnekar att vita personer har fördelar på 

grund av sin hudfärg och betraktar utjämnade åtgärder som syftar till att stärka underordnade 

rasifierade gruppers position, som diskriminerande mot vita.123  

I rapporten uttrycker chefer att många svenskar har en bild om sig själva som fördomsfria 

vilket utgör ett hinder för att faktiskt se inåt och rannsaka sina fördomar. Eftersom 

verksamheter har styrdokument med värdegrunder, kan fördomar gå förbi obemärkta. Man 

klappar sig själv på ryggen då Sverige betraktar sig själv som ett öppet, frisinnat och 

demokratiskt land.124 Man kan knyta an detta till Dworkin som menar att det finns olika 

tolkningar av principen om lika hänsyn och respekt. Det är förmodligen en rättvis bedömning 

att hävda att det svenska samhället menar sig visa lika hänsyn och respekt till alla människor 

på grund av att den svenska självbilden reflekterar fördomsfrihet, artighet, gott mottagande 

osv. Individer som upplever att de har blivit diskriminerande kan bemötas av en vanlig 
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reaktion som påstår att vi i Sverige inte behandlar människor annorlunda på grund av deras 

etnicitet/hudfärg och att vi respekterar alla människor. Detta blir ett motargument som 

osynliggör strukturell rasism.  

Problemet läggs därför på de grupper som utestängs, ”normbrytarna”. Det är de som är 

stökiga. När saker lyfts på arbetsplatsen som inte går ihop med den svenska självbilden 

reagerar man på liknande sätt. Man drar långa resonemang om att man har policys och rutiner 

som går emot rasistisk diskriminering.125 Chefer vill inte erkänna att rasism kan finnas inom 

den egna verksamheten. Om det skulle förekomma någon form av rasism, vill man oftast 

isolera det till individer med rasistiska åsikter.126 Många använder försvarsargument som att 

andra verksamheter är värre och att man bör titta på dem. Vissa chefer vet inte hur 

diskriminering eller rasism definieras. Det råder en kunskapsbrist. De kan vara rädda att säga 

eller göra fel och då gör man istället ingenting. En deltagare berättar att när rasism lyfts på 

arbetsplatsen kan det besvaras med att det är icke-vita personer som kategoriserar människor, 

inte vita personer. Man kan även få höra att vita minsann också får uppleva rasism. Man kan 

få höra att alla inom organisationen behandlar alla väl. Dessa försvarsargument kan uttryckas 

med en irritation och upprördhet. Det kan bero på att frågor gällande rasism eller rättvisa som 

lyfts, stör den svenska självbilden och leder till irritation och förnekelse av problemet.127  

3.4 Sammanfattning 

 

Som kan utläsas ovan, finns det flertal postkoloniala strukturer som begränsar icke-vita 

personers rättigheter på arbetsmarknaden. Vita chefers begär att spegla sig själva i personer 

som delar liknande attribut. Vita kroppar som har lämnat avtryck inom institutionella 

utrymmen vilket tillåter vita personer att passera med bekvämlighet. Vita privilegier är 

ytterligare något som tillåter vita personer att obehindrat röra sig fram och få fördelar på 

arbetsmarknaden. Det är även vanligt att vita personer inte reflekterar kring sin vithet. Icke-

vita kroppar är däremot synliga och avvikande vilket gör att de sticker ut i vita rum. De har 

inte förmågan att röra sig obehindrat genom utrymmen utan blir stoppade kring olika områden 

på arbetsmarknaden. Fördomar som råder om vissa grupper kan utmåla icke-vita personer i ett 

negativt ljus. De kan bland annat bidra till föreställningar om att icke-vita personer inte kan 
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vissa saker som representerar ett svenskt ledarskap. Man kan även betrakta icke-vita personer 

som ”inte tillräckligt svenska” för att få en ledarposition på den svenska arbetsmarknaden.  

Slutligen föreligger en förnekelse av att det råder skillnader mellan grupper på basis av 

etnicitet/hudfärg i samhället. Man hävdar att vi lever i ett jämlikt samhälle som erbjuder lika 

möjligheter för alla människor. Man förnekar förekomsten av strukturell rasism och 

strukturell diskriminering samt betraktar framgång som ett bevis på kompetens och hårt 

arbete. Färgblind rasism går hand i hand med den svenska självbilden som betraktar sig vara 

fördomsfri. Diskrimineringsfrågor som lyfts på arbetsplatsen kan bemötas med motargument 

som hävdar att det finns policys och värdegrunder som syftar till att motverka diskriminering. 

Chefer kan även vara motvilliga till att erkänna förekomsten av diskriminering inom den 

organisationen.  

3.5 Mänskliga rättigheter och diskriminering  

 

Hur betraktar man diskriminering utifrån förståelser om mänskliga rättigheter enligt Dworkin, 

Nussbaum och Miller? Enligt Dworkin krävs ett starkare skydd för vissa grupper i samhället 

för att uppnå samma hänsyn och respekt som andra grupper tillförsäkras av staten.128 Dworkin 

argumenterar för den effekt positiv särbehandling kan ha för att utjämna skillnader mellan 

grupper men uttrycker även funderingar kring hur väl praktiken fungerar för att uppnå 

jämlikhet. Han understryker betydelsen av att ha en förståelse för innebörden av orättvisa för 

att inte åberopa jämlikhet i omständigheter som egentligen är ojämlika.129 Dworkin 

framställer skillnaden mellan rätt till likabehandling och rätt till behandling som en jämbördig 

varpå den senare är grundläggande.130 Enligt min uppfattning är det viktiga distinktioner då 

rätt till likabehandling inte nödvändigtvis motverkar diskriminering på grund av de 

hierarkiska strukturer som finns i samhället som gynnar vissa grupper mer än andra. 

Dworkins argument kan tolkas att mena att lika rättigheter inte gynnar marginaliserade 

grupper i ett ojämlikt samhälle. Att sträva efter jämlikhet i ett system som skapar och 

reproducerar skillnader mellan grupper är ineffektivt. Vi bör istället ha som mål att människor 

ska behandlas jämbördigt genom att människor får resurser som bidrar till lika förutsättningar. 

Nussbaum menar att det inte är tillräckligt att utgå från att alla människor räknas. Det kan 

bidra till att länder nöjer sig med att majoriteten i samhället lever ett gott liv medan mindre 
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priviligierade människor lider.131 Å ena sidan är detta tankesätt förståeligt. Man betraktar en 

miniminivå av ett gott liv som genomförbart. Att ställa högre krav kan bidra till att vissa inte 

får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Nussbaum understryker denna poäng och 

menar att alla människor bör erbjudas grundläggande förmågor för att få samma 

förutsättningar vilket räcker för att behandla människor med lika respekt.132 Å andra sidan 

förutsätter detta synsätt en förväntan om att alla länder betraktar samma rättigheter som 

grundläggande och delar en enig förståelse av mänskliga rättigheter. Nussbaum menar att alla 

ska få samma grundläggande förmågor för att få samma förutsättningar men vad som utgör en 

miniminivå av ett gott liv är subjektivt. Det finns ingen utsedd person som kan säkerställa att 

alla människor blir erbjudna samma förmågor. Denna syn på mänskliga rättigheter är orimlig 

eftersom stater både tolkar och prioriterar rättigheter på olika sätt. Det speglar även en alltför 

optimistisk bild av samhällssystemet. Människor erbjuds olika möjligheter vilket innebär att 

de har olika förutsättningar i livet.  

Enligt min mening är Nussbaums resonemang för en miniminivå förståeligt men i kontexten 

av etnisk diskriminering är det orimligt då frihet från diskriminering inte prioriteras som en 

rättighet värdig att skydda. Enligt Nussbaum är regeringen endast ansvariga att säkerställa 

centrala rättigheter vilket exempelvis kan vara kroppslig integritet, sjukvård, utbildning osv. 

Andra rättigheter är inte lika centrala för att leva ett värdigt liv.133 Här kan man tolka detta 

som att det sätts en standard med grundläggande förmågor/rättigheter som ska säkerställas 

vilket bortser från andra rättigheter. Frihet från diskriminering verkar inte vara med på listan 

av centrala förmågor. Det anses inte vara nödvändigt för att uppnå ett gott och värdigt liv. Då 

staten enbart är ansvariga att säkerställa centrala förmågor innebär det att staten inte har ett 

ansvar att säkerställa skydd mot diskriminering. Detta kan bidra till att man betraktar en 

miniminivå som utgångspunkt för att tillgodose mänskliga rättigheter vilket kan leda till att 

man betraktar det som tillräckligt för att säkerställa befolkningens rättigheter. Det kan leda till 

att man ser vissa rättigheter som ett privilegium istället för en rätt. 

Miller talar om minimiskydd av rättigheter. Millers argument kring den korta och långa listan 

gör hans ställningstagande till mänskliga rättigheter och diskriminering rätt så tydligt. Den 

korta listan består av bland annat rätt till liv och fysisk säkerhet vilket Miller anser är 

grundläggande rättigheter som stater bör tillgodose. Frihet från diskriminering är en rättighet 
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som stater bör sträva att uppnå.134 Icke-diskriminering finns med på den långa listan.135 Han 

uttrycker att den korta listan bör utvidgas för att inkludera andra viktiga rättigheter men det är 

mer av en ambition eller en önskan då det speglar sådant som finns med bland 

människorättsdokument. Diskriminering kan utgöra sociala orättvisor men inte en global 

orättvisa.136 Min tolkning av detta är att Miller anser att diskriminering inte är lika brådskande 

som andra rättigheter. Det sätter en standard som påverkar människor och grupper på olika 

sätt. Om frihet från diskriminering inte finns med på den ”viktiga” listan, vilka 

människor/grupper drabbas hårdast av detta i kontexten av etnisk diskriminering? Man kan 

troligtvis konstatera att det enbart kommer att påverka icke-vita personer negativt. En 

bestämd lista av vad staten ska säkerställa är nästan som att rigga ett spel. Det kommer i 

längden gynna vissa mer än andra.  

3.6 Sammanfattning  

 

Nu har vi gått igenom tre skilda uppfattningar om mänskliga rättigheter och dess innebörd för 

diskriminering. Dworkin förespråkar principen om lika hänsyn och respekt vilket innebär att 

alla människor ska behandlas jämbördigt för att få lika förutsättningar och möjligheter. Rätt 

till likabehandling kan betraktas ineffektivt för att motverka diskriminering på grund av 

samhällsstrukturer som bidrar till ojämlikhet. Staten bör säkerställa ett starkare skydd för 

vissa grupper i samhället. Detta kan exempelvis vara genom positiv särbehandling som syftar 

till att utjämna skillnader mellan grupper. Nussbaum argumenterar för miniminivån av ett gott 

liv vilket innebär att alla människor erbjuds grundläggande förmågor som bidrar till samma 

förutsättningar. Regeringen är ansvariga att säkerställa centrala rättigheter vilket inte tycks 

omfatta frihet från diskriminering. Att ställa högre krav än miniminivån kan leda till att 

grundläggande rättigheter inte tillförsäkras. Denna uppfattning kan vara orimlig eftersom 

stater har olika tolkningar och prioriteringar gällande rättigheter. Slutligen utgår Miller från 

ett minimiskydd av rättigheter vilket innebär att stater bör säkerställa grundläggande 

rättigheter. Det är önskvärt att stater strävar mot att uppnå frihet från diskriminering vilket 

kan bidra till mer social rättvisa. Icke-diskriminering är dock inte en grundläggande rättighet 

vilket innebär att andra rättigheter väger tyngre.   
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3.7 Man ska vara tacksam för det man får  

 

Fanon berättar om vad som kunde ske när en svart människa talade om en stor tänkare som 

exempelvis Karl Marx. Reaktioner som uppstod från vita personer ansåg att detta var ett 

försök att uppnå vitas nivå vilket var ett tecken på otacksamhet. Detta härstammar från en 

önskan att hålla kvar den svarta människan i den förutbestämda bilden européen hade av en 

svart person.137 Denna placering av icke-vita personer illustreras i rapporten. Det beskrivs 

vara svårt för icke-vita personer att hävda sig på arbetsplatser eftersom det finns en risk att 

vita medarbetare upplever konkurrens. Man får inte vara ett hot mot vita svenska kollegor och 

man behöver därmed göra sig ofarlig och inte vara för duktig. Det rapporteras finnas 

erfarenheter av att arbeta hårt och därefter drabbas av repressalier som exempelvis sämre 

arbetsvillkor, sämre arbetsschema eller social isolering.138  

Denna nivå av tacksamhet som bör uppvisas ser vi även vara aktuellt vid osäkra anställningar. 

Det kan handla om personer som inte har uppehållstillstånd som utnyttjas genom dåliga 

arbetsförhållanden, illa behandling, diskriminering etc. Det är vanligt att både arbetsgivare 

och arbetstagare är medvetna om eventuella påföljder som ofta påverkar arbetstagaren 

negativt om problemet lyfts. I många fall påverkar det inte arbetsgivaren så mycket.139 Detta 

kan kopplas till tillräcklighetbegränsningen som Halldenius talar om eller miniminivån som 

beskrivs av Nussbaum. Halldenius lyfter att ojämlikheter kvarstår ovanför tröskeln vilket 

drabbar vissa grupper mer än andra. Miniminivå anses vara tillräcklig för vissa.140 Man kan se 

det som att miniminivån är utformad för vissa grupper. De blir stoppade förbi en viss punkt. 

Ett exempel på detta är en miniminivå som anses vara uppfylld när man är anställd. Vad som 

sker efter en anställning, exempelvis om man utsätts för diskriminering, kan betraktas hamna 

ovanför tröskelnivån. Man ska därför vara ”tacksam” för det man får. Tacksam att man i 

första hand blev kallad till en intervju eller att man faktiskt har ett arbete. Varför kräver man 

mer? Man bör inte visa otacksamhet genom att vilja ha lika förmåner som sina vita 

medarbetare.  

3.8 Ointresse eller ovilja att arbeta mot diskriminering  

 

 
137 Fanon, Svart hud vita masker, s. 48.  
138 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 105–106.  
139 Ibid, s.104.  
140 Halldenius, Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter: en kritisk analys, s. 50–52.  
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Finansieringens fokus i forskningsprojektet som Ahmed berättade om, kretsade kring en 

ambition att visa upp en god praktik på ett starkt anti-rasistiskt arbete. Rapportens poäng var 

ironiskt nog att god praktik och anti-rasistiska verktyg används på ett sätt som osynliggör 

rasism.141 Enligt min tolkning kan ett organisatoriskt intresse för anti-rasism relateras till 

miniminivån av mänskliga rättigheter. Halldenius anser att en miniminivå är ett 

förhållningssätt som godtar hierarkiska strukturer som varken ifrågasätter eller utmanar 

samhällsnormer vilket bidrar till socioekonomisk ojämlikhet.142 Detta kan kopplas till en 

avsaknad av arbete som syftar till att motverka diskriminering. Flera organisationer är 

medvetna om de olika styrdokument som ska följas, avsätter inte tillräckligt mycket tid och 

resurser för att arbeta med dessa frågor. Det upplevs som att vissa chefer anser att det är bra 

att det finns antidiskrimineringsarbete och men i praktiken implementeras inte nya rutiner. 

Det finns heller inga reella konsekvenser för verksamheter som inte arbetar med detta och det 

blir nästan valbart.143 Detta kan tolkas som att man arbetar med likabehandlingsfrågor och 

diskriminering utifrån en sorts checklista som ska bockas av, utan att man faktiskt arbetar 

med det. 

Det finns ett motstånd att driva diskrimineringsfrågor och en motvilja att se problemet. 

Institutionellt motstånd syftar på motstånd som uppvisas kring arbete med anti-diskriminering 

och likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen. Resultat i studien visade att chefer/arbetsledare 

uppgav att det var svårt att prata om frågor som rör anställdas etnicitet/hudfärg då det kan 

skapa motsättningar. Det upplevs att ”vita svenska” medarbetare känner sig orättvist 

anklagade och ifrågasatta när frågor som rör etnicitet/hudfärg lyfts. Rapporterade erfarenheter 

visar att det finns svårigheter att aktivt arbeta med att utjämna skillnader i lön och 

representation i ledande befattningar då ”vita svenskar” känner sig orättvist behandlade. Vita 

medarbetare kan även uppleva att den som lyfter sådana frågor, överdriver problemet och får 

saker att handla om rasism som egentligen inte gör det.144 Här anser jag att det är tydligt att 

försök till att lyfta diskriminering och rasism som förekommer på arbetsplatser sker utan 

framgång. Aktiva åtgärder som att utjämna skillnader mellan grupper förhindras. Försök till 

att motverka diskriminering och bidra till en mer jämlik arbetsmarknad stoppas av vita 

medarbetare eller vita chefer. Detta sker genom att vita medarbetare upplever sig orättvist 

 
141 Ahmed, A phenomenology of whiteness, s. 164.  
142 Halldenius, Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter: en kritisk analys, s. 47.  
143 Wolgast och Nourali Wolgast, Vita privilegier och diskriminering: Processer som vidmakthåller rasifierade 

ojämlikheter på arbetsmarknaden, s. 115.  
144 Ibid, s. 88.  
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behandlade och chefer drar sig från att prata om dessa frågor för en risk att skapa 

motsättningar. Att försöka komma till underfund med etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden förhindras oavsett flertal försök då det föreligger ett institutionellt motstånd 

att motverka diskriminering.   

3.9 Sammanfattning  

 

Analysen avslutas med en koppling mellan postkoloniala strukturer och förståelser av 

mänskliga rättigheter i kontexten av etnisk ojämlikhet. Det finns en förväntan att icke-vita 

personer ska uttrycka tacksamhet för positioner de besitter på arbetsmarknaden och inte kräva 

lika möjligheter som sina vita medarbetare då det kan ses som ett tecken på otacksamhet. 

Icke-vita personer som hävdar sig på arbetsplatsen kan betraktas försöka höja sig till vita 

personers nivå vilket kan upplevas som konkurrens eller som ett hot. Vi drog en liknelse till 

en anställning som ett sätt att uppnå en miniminivå av rättigheter. Ojämlikheter kvarstår 

ovanför tröskeln trots att man har uppnått miniminivån. Likaså kan diskriminering 

förekomma på arbetsplatser trots att man har fått ett arbete. Det föreligger en ovilja och ett 

ointresse arbeta mot diskriminering. Flera organisationer fokuserar för mycket på att uppvisa 

en god praktik kring antidiskrimineringsarbete vilket osynliggör rasism. Man hävdar att det 

finns värdegrunder och policys som syftar till att motverka diskriminering men i praktiken 

arbetar man inte tillräckligt med diskrimineringsfrågor och implementering av nya rutiner. 

Det råder ett institutionellt motstånd kring antidiskrimineringsarbete då vita medarbetare kan 

känna sig anklagade eller ifrågasatta när diskrimineringsfrågor lyfts på arbetsplatsen. Chefer 

kan även låta bli att prata om frågor som rör etnicitet/hudfärg då det finns en risk att vita 

medarbetare blir upprörda vilket kan skapa motsättningar. 
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4. Avslutande reflektioner  

 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan diskriminering och mänskliga 

rättigheter. Studien utgick från följande frågeställningar: (1) Hur kan postkoloniala strukturer 

i samhället bidra till begränsningar av ”icke-vita” personers rättigheter i arbetslivet? (2) 

Vilken betydelse har skilda förståelser av mänskliga rättigheter i kontexten av etnisk 

ojämlikhet på arbetsmarknaden?  

Det som har framkommit i studien kring den första frågan handlar bland annat om ett begär av 

likhet och vita privilegier. Utifrån den undersökning som har gjorts finns det indikationer på 

att likhet kan vara något som ger tillträde till en värld av privilegium. Rekryterare och chefer 

söker efter någon de kan identifiera sig med och som liknar en själv. De flesta chefer i Sverige 

är vita vilket innebär att icke-vita personer kan bli bortvalda då de inte delar liknande attribut. 

Detta kan även försvåra för icke-vita personer att avancera. Vita privilegier kan tillåta vita 

personer att obehindrat röra sig fram på arbetsmarknaden på grund av sin vithet. Postkoloniala 

strukturer reproducerar och bevarar ett system som är mer fördelaktigt för personer som är 

vita eller ser så vita ut som möjligt. Studien har visat att tillgång till de fördelar som vithet 

erbjuder på arbetsmarknaden inte gäller för icke-vita personer. Icke-vita personer stoppas 

snarare vid passerande av utrymmen. Att bli stoppad försvårar möjligheten att bli anställd 

eller att avancera på arbetsmarknaden. Oavsett om man befinner sig i början av en 

arbetsprocess exempelvis genom att ansöka om en tjänst eller om man har en högt uppsatt 

position, finns det en chans att bli stoppad. Man blir nekad tillträde. Trots tillräcklig 

kompetens, erfarenhet eller positiva egenskaper som krävs för en tjänst, betraktas en icke-vit 

person främmande i ett vitt rum vilket utgör ett hinder för att ”passa in” på en arbetsplats.  

Det har framförts i studien att icke-vita personer som försöker få sina rättigheter säkerställda 

på arbetsmarknaden kan stöta på svårigheter. När diskriminering förekommer på 

arbetsmarknaden på basis av etnicitet/hudfärg, kan det vara vanligt att uppleva att chefer inte 

tar tag i problemet och vidtar lämpliga åtgärder. Brist på åtgärder kan bero på en motvilja att 

erkänna att diskriminering förekommer inom den egna verksamheten. Kunskapsbrist kring 

innebörden av diskriminering eller rasism kan göra det svårt att förstå när diskriminering har 

skett. Avsaknad av åtgärder kan även bero på en motvilja att skapa motsättningar på 

arbetsplatsen och riskera att uppröra vita medarbetare. Icke-vita personer som upplever att de 

har blivit diskriminerade och vänder sig till chefer som misslyckas att vidta åtgärder, kan 

uppleva att de själva behöva ta tag i problemet. Det kan man exempelvis göra genom att 
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kontakta ett fackförbund. Syftet med fackliga organisationer är att bistå med stöd för 

arbetstagare i arbetslivet men som framgår av studien, kan facket även uppmana individer 

från att gå vidare med diskrimineringsrelaterade fall vilket skapar ytterligare ett hinder för 

icke-vita personer att få sina rättigheter säkerställda.  

En annan postkolonial struktur som exkluderar icke-vita personer på arbetsmarknaden kan ha 

sin grund i fördomar. Fördomar som råder kring vissa grupper i samhället kan bidra till att 

arbetssökande som betraktas vara medlem i den gruppen, blir tilldelade negativa egenskaper. 

Negativa egenskaper som tillfaller icke-vita personer kan exempelvis vara den stereotypiska 

bilden av den svarta människan som ”farlig”. Man betraktas inte inneha egenskaper som en 

typisk ”svensk person” har som exempelvis att vara lugn, inte handla i affekt etc. Det 

föreligger även föreställningar om att icke-vita personer inte har tillräcklig kunskap om den 

svenska kulturen. Föreställningar som sådan kan göra det svårt att få ett arbete och även bidra 

till att man bortses vid tillsättning av ledarpositioner. Konsensus kring hur ett svenskt 

ledarskap definieras tyder på en förståelse att man ska vara ”svensk nog”. Eftersom vissa inte 

betraktar icke-vita personer som ”svenskar” kan det bidra till att man inte tas i beaktande för 

en chefsposition.  

Färgblind rasism och den svenska självbilden som går hand i hand kan vara ytterligare en 

begränsning för icke-vita personers rättigheter i arbetslivet. Den svenska självbilden som 

fördomsfri bidrar till en motvilja att erkänna förekomsten av etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden. Att förneka att det finns skillnader mellan grupper i samhället i samband 

med etnicitet/hudfärg kan förstås som att man hävdar att världen ser ut på ett sätt som inte 

stämmer. Till följd av detta förnekas förekomsten av vita privilegier. Utjämnande åtgärder 

som syftar till att minska skillnader mellan grupper i samhället betraktas vara orättvist mot 

vita personer. Förnekelse av etnisk ojämlikhet osynliggör strukturell rasism och förminskar 

rasistisk diskriminering till undantagsföreteelser. Utifrån denna uppfattning menar man att det 

redan är jämlikt mellan grupper och därmed är etnisk diskriminering på arbetsmarknaden inte 

ett samhällsproblem.  

När diskriminering förekommer på arbetsplatser kan det vara vanligt att chefer och 

medarbetare hänvisar till värdegrunder och policys som syftar till att motverka 

diskriminering. Man kan tolka det som att policys bidrar till en föreställning om att 

diskriminering inte kan förekomma. Många vita medarbetare och chefer förstår inte 

innebörden av rasism och diskriminering. Det leder till att frågor som lyfts gällande 
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diskriminering bemöts av försvarsargument. Man kan få höra att vita personer inte särskiljer 

på människor utan att det snarare är icke-vita personer som gör detta. Man kan även få höra 

att vita även upplever rasism. Samtal som rör diskriminering och rasism kan även leda till att 

vita medarbetare blir upprörda och känner sig ifrågasatta, anklagade eller orättvist 

behandlade. Motreaktioner som icke-vita personer bemöts av kan göra det väldigt svårt att få 

människor att förstå och erkänna när man har blivit diskriminerad.  

Sammanfattningsvis har studien visat att postkoloniala strukturer i samhället på flera sätt 

begränsar icke-vita personers rättigheter på arbetsmarknaden. Under rekryteringsprocesser 

kan man bli bortvald och nekas arbete på grund av sin etnicitet/hudfärg. Har man väl fått en 

anställning kan etnicitet/hudfärg ligga till grund för orättvisa och ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Det kan även innebära att man inte får möjligheter att avancera eller få 

samma lön som sina medarbetare får för lika arbete. Rätt till arbete är en mänsklig rättighet 

som Sverige ska säkerställa enligt rasdiskrimineringskonventionen. Vi har även svensk 

lagstiftning som förbjuder diskriminering i samband med etnisk tillhörighet på arbetsplatser. I 

kontrast till detta har studien har visat att vita privilegier tillåter vita personer att obehindrat 

röra sig fram utan bekymmer. Man kan förstå det som att vithet kan erbjuda ett starkare skydd 

av rättigheter på arbetsmarknaden.  

Den andra frågan som har ställts i studien handlar om diskriminering utifrån ett 

människorättsperspektiv. Det är ett vanligt antagande att rasism och mänskliga rättigheter är 

oförenliga. Däremot finns det förståelser av mänskliga rättigheter som förstärker rasistisk 

diskriminering. Det har framkommit i studien att tre skilda förståelser av mänskliga 

rättigheter betraktar diskriminering på olika sätt. Dworkins uppfattning om diskriminering 

och mänskliga rättigheter bottnar i en princip av att behandla människor med lika hänsyn och 

respekt. Studien har visat att rätt till likabehandling inte nödvändigtvis bidrar till jämlikhet 

eftersom det föreligger maktstrukturer i samhället som vidmakthåller skillnader mellan 

grupper på basis av etnicitet/hudfärg. För att bidra till ett mer jämlikt samhälle bör 

möjligheter och resurser tilldelas i den utsträckningen att icke-vita personer behandlas 

jämbördigt. Detta kan möjliggöra lika förutsättningar för vita och icke-vita personer. Det 

innebär bland annat att vissa grupper behöver ett starkare skydd för att uppnå samma hänsyn 

och respekt som andra grupper erbjuds. Ett starkare skydd kan exempelvis vara positiv 

särbehandling vilket består av åtgärder som syftar till att utjämna skillnader mellan grupper. 

Enligt min tolkning menar Dworkin att frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet som 
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är värd att skydda. Dworkins uppfattning om mänskliga rättigheter kan påstås vara rimligast i 

kontexten av etnisk ojämlikhet.  

Nussbaum och Miller verkar dock inte vara av samma åsikt. Nussbaums förståelse utgår från 

en miniminivå av rättigheter. Detta innebär att alla får samma grundläggande förmågor för att 

få samma förutsättningar. Enligt denna uppfattning är regeringen endast ansvariga att skydda 

och säkerställa centrala rättigheter. Det har framkommit i studien att centrala rättigheter inte 

inkluderar frihet från diskriminering. Enligt denna förståelse betraktas icke-diskriminering 

inte vara en rättighet som är nödvändig att skydda för att leva ett gott och värdigt liv. Staten 

har därmed inget ansvar att säkerställa icke-diskriminering. En annan förståelse av mänskliga 

rättigheter utgår från en kort lista av grundläggande rättigheter som stater bör säkerställa. 

Enligt Miller är frihet från diskriminering inte en grundläggande rättighet. Att säkerställa 

frihet från diskriminering bör vara ett mål alla stater strävar för att uppnå. Icke-diskriminering 

är däremot inte lika viktig att skydda som andra rättigheter. Diskriminering må vara en social 

orättvisa men inte en global orättvisa vilket innebär att stater inte bör prioritera det framför 

andra rättigheter. Eftersom frihet från diskriminering inte betraktas vara en tillräckligt 

allvarlig rättighet att skydda, missgynnar det främst icke-vita grupper i kontexten av etnisk 

ojämlikhet. Det är ett vanligt antagande att frihet från diskriminering är en mänsklig rättighet 

som bör tillförsäkras men studien har visat att skilda förståelser av mänskliga rättigheter har 

svårt att nå konsensus gällande relationen mellan diskriminering och mänskliga rättigheter.   

Det föreligger postkoloniala strukturer som går i linje med förståelser av mänskliga 

rättigheter. En av dessa aspekter kretsar kring tacksamhet. Postkoloniala strukturer som 

identifierades i studien rörde ett uppvisande av sin intelligens och kompetens som ett försök 

att upphöja sig själv till vita människors nivå. Detta betraktades som ett tecken på 

otacksamhet. Liknande strukturer framkom även i undersökningsmaterialet. Att hävda sig och 

vara för duktig på sitt arbete upplevdes vara en risk att uppfattas som ett hot gentemot sina 

vita medarbetare. I vissa situationer kan man förväntas visa tacksamhet för att man har ett 

arbete trots dåliga arbetsförhållanden. Faktumet att man har ett arbete uppfattas vara 

tillräckligt. Enligt denna uppfattning bör man inte visa otacksamhet genom att kräva samma 

förmåner som sina vita medarbetare erbjuds för samma arbete. Eftersom miniminivån anses 

vara tillräcklig trots att ojämlikheter kvarstår ovanför tröskelnivån kan detta kopplas till en 

form av tacksamhet som ska uppvisas även om det skulle förekomma diskriminering. 

Miniminivån kan betraktas vara tillräcklig för vissa grupper vilket missgynnar icke-vita 

personer i kontexten av etnisk ojämlikhet.  
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Det har framkommit i studien att det föreligger ett ointresse och en ovilja att arbeta mot 

diskriminering på arbetsmarknaden. Studien har visat att en del arbete kring dessa frågor 

främst fokuserar på att lyfta fram mångfald och jämlikhet men fokuserar inte tillräckligt 

mycket på att arbeta med rasism och diskriminering. Att godta hierarkiska samhällsstrukturer 

utan att ha ett kritiskt förhållningssätt kan kopplas miniminivån. Det kan även kopplas till 

organisationer som har policys och värdegrunder som syftar till att motverka diskriminering 

men som inte implementerar nya rutiner för att arbeta med dessa frågor. Man kan hävda att 

det verkar finns ett större intresse att marknadsföra ett antidiskrimineringsarbete eftersom det 

finns en önskan att uppvisa vad man gör för att arbeta med dessa frågor utan att faktiskt göra 

arbetet. Avslutningsvis har studien visat att det föreligger ett institutionellt motstånd att arbeta 

mot diskriminering. Diskrimineringsfrågor som lyfts på arbetsplatsen kan riskera att uppröra 

vita medarbetare och skapa motsättningar. Det framkommer även att det finns svårigheter att 

arbeta med åtgärder som syftar till att utjämna skillnader i lön eller ledande befattningar då 

vita medarbetare kan uppleva sig orättvist behandlade. Man kan förmodligen hävda att 

antidiskrimineringsarbete kommer att fortsätta uppvisa god praktik utan att arbeta med rasism 

och diskriminering, så länge det föreligger ett omfattande institutionellt motstånd.  
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