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1. Inledning 
Integreringen av invandrare in i det svenska samhället är ett aktuellt diskussionstema inom de 
olika medierna, så som Tv, radio och tidningar. Det beror på att Sverige idag är ett 
mångkulturellt samhälle. Här lever människor från världens alla delar sida vid sida med 
varandra. Ofta riktas dock fokus i medierna mot nyhetsrapporter med negativ publicering om 
invandrare. De beskrivs som mer brottsbelastade och uppbärare av ekonomiskt bistånd till 
försörjning i större omfattning än svenskar. Samhällsutvecklingen har skridit framåt och vi 
har idag bland annat tillgång till produkter som importeras från många olika avlägsna länder. 
Detta innebär att vi lever i ”en enda värld”, som Giddens (2003) uttrycker det. Han menar att 
globalisering är ”ett ökat ömsesidigt beroende mellan människor, regioner och länder över 
hela världen” (Giddens, 2003, s 556). Följaktligen blir individer, grupper och nationer allt mer 
beroende av varandra, vilket medför att traditionella referensramar för identiteten löses upp 
och det utvecklas nya identitetsmönster. Människor är tvungna att till följd av globaliseringen 
leva på ett mer öppet och reflexivt sätt. Vi måste ständigt anpassa oss efter en föränderlig 
värld, menar Giddens. Vi vill gärna tro att Sverige idag är modernt och demokratiskt till den 
grad att alla människor som bor här lever ett likvärdigt liv. Tyvärr är det inte verkligheten för 
alla människor som har sitt hem i landet. Människor handskas med olika problem på grund av 
att de är invandrare i detta land. Det är problem som den vanlige ”medelsvensson” aldrig 
behöver uppleva i Sverige. Sådana problem är grundade på invandrarnas annorlunda 
utseende; mörkare hy, mörkare hår och mörkare ögon än svenskars. En invandrare från 
exempelvis Pakistan kan bo i Sverige i 40 år och anpassa sig efter det svenska samhället, men 
hans/hennes utseende är alltid annorlunda än svenskars och därför kommer han/hon alltid att 
på ett sätt vara en outsider, en som står utanför och skiljer sig från mängden. Det är just detta 
som min studies tema grundar sig på. Ytliga skillnader hos invandrare som är utmärkande och 
därför lätta att se. Ambitionen med studien är att utveckla kunskap om hur några invandrare 
upplever att de blir bemöta av svenska anställda i affärer. Är det så att invandrare upplever att 
de blir bemöta på samma sätt i affären som svenskar blir? 
 
2. Problemområde, syfte och frågeställning 
Det problemområde som studeras är om fördomar eller förutfattade meningar om invandrare 
och etnisk diskriminering förekommer i mötet mellan affärsanställda och kunder med annan 
etnisk tillhörighet eller bakgrund än svensk. I min bekantkrets, som domineras av invandrare, 
har vi ofta diskussioner om hur svenskar och invandrare beter sig mot varandra. Det 
förekommer ofta att någon har upplevt att han/hon på grund av sin bakgrund som invandrare, 
har blivit behandlad på ett kränkande sätt i kontakten med svenskar i affärer, på olika 
myndigheter eller organisationer.  Jag anser att det är ledsamt att det förekommer fördomar 
om invandrare, då de leder till att det byggs upp en mur mellan svenskar och invandrare. Med 
utgångspunkt från dessa tankar väcktes intresset att studera några invandrares upplevelser av 
bemötandet av svenska anställda i affärer och fördjupa förståelsen för deras upplevelser och 
tankegångar. 
      Således är syftet med studien att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan 
etnicitet än svensk upplever bemötandet av affärsanställda. Fokus riktas mot affärsanställdas 
bemötande av kunder med annan etnicitet än svensk när de ska handla dagligvaror och/eller 
kläder. 
 
3. Disposition 
Uppsatsen disponeras på följande vis: i avsnitt 4 finns bakgrunden till studien där 
förförståelsen till studiens tema beskrivs och medvetandegörs. Nästkommande avsnitt är 
”Definition av begreppet diskriminering” där diskriminering och fördomar definieras. Även 
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olika former av diskriminering beskrivs och det inkluderas lagtext. Avsnitt 6 är ”Tidigare 
forskning” där rapporten ”Att färgas av Sverige” redovisas. Denna rapport behandlar hur 
personer med afrikans bakgrund i åldern 15-31 år upplever diskriminering och rasism i sin 
vardag. I avsnitt 7 redogörs för teorin ”Etablerade och outsiders” av Elias och Scotson samt 
stigmatiseringsteori av Goffman. Dessa teorier behandlar hur maktskillnader vidmakthålls och 
hur stigmatisering yttrar sig. Avsnitt 8 heter ”Metod” och innehåller beskrivning av de 
metoder som används i studien; hermeneutik, kvalitativ metod och kvalitativ intervju. Vidare 
beskrivs också den metodiska process som föregått uppsatsen. I avsnitt 9 redovisas empirin 
för att i nästa avsnitt analyseras med utgångspunkt från studiens bakgrund och studiens teori. 
Sedan följer avsnittet ”Diskussion” där en sista analys görs och vissa slutsatser dras. I det sista 
avsnittet kommer förteckningen över referenser. 
 
4. Förförståelse 
Anledningen till att jag valde affärsanställdas bemötande av invandrare i affärer är att jag 
själv är invandrare och har ibland upplevt att jag blivit bemött på ett annat sätt än svenska 
kunder. Jag kom till Sverige som en flykting från Kosova den 18 augusti 1991. Då jag kom hit 
var jag bara 11 år gammal och har nu bott här i snart 19 år. Till för inte så länge sedan tyckte 
jag om att tänka att svenskar verkligen är fördomsfria demokrater och behandlar alla 
människor på samma sätt, oavsett deras bakgrund. Jag förnekade att det existerar fördomar 
som leder till diskriminering av människor på grund av att de ser lite annorlunda ut än de 
flesta svenskar gör. Jag har själv mörka ögon och mörkt hår och det syns på långt avstånd att 
jag är en invandrare. När jag inledde mina högskolestudier startade en reflektion över olika 
situationer i vardagslivet. Jag började utveckla ett synsätt som präglas av oliktänkande. Jag 
vill inte endast använda ett ”tunnelseende”, jag vill även se vad som finns före, bakom och 
runt omkring i varierande situationer. I samband med detta började jag analysera mötet mellan 
mig som invandrare och svenskar i olika situationer.  Jag har observerat att svenska anställda i 
de affärer jag handlar i ibland verkar se på mig med ett annat öga beroende på min klädsel. Då 
erbjuder de mig inte sin hjälp lika villigt som till svenska kunder. Förmodligen upplevs jag 
som mer utländsk och enkel i sådana situationer. Jag får blickar som säger mig mer än tusen 
ord och gör att intresset för studier i ämnesområdet olika möten mellan invandrare och 
svenskar väcks. Det är häri som min förförståelse finns; jag är en invandrare i landet och 
tycker mig kunna se att jag ibland får sämre behandling än svenskar i samma situation. När 
jag tidigare i denna kurs läste Elias och Scotsons bok ”Etablerade och outsiders” väcktes 
önskan att fördjupa mig i en kvalitativ studie om hur några invandrare upplever bemötandet 
av svenska anställda i affärer. 
 
5. Diskriminering  
Detta avsnitt behandlar begreppet diskriminering som definieras utförligt. Inledningsvis 
presenteras definition enligt Nationalencyklopedin, följt av definition utifrån en sociologisk 
synvinkel och utifrån lagtext. 
 

5.1 Definition av begreppet diskriminering 
Diskriminering kan definieras som särbehandling i betydelsen undantag från principen att lika 
fall ska behandlas lika. Med negativ diskriminering menas att särbehandling förekommer i 
sådan form att en individ eller en grupp drabbas av olägenhet av någon form. När det ska 
fastställas huruvida diskriminering ägt rum eller inte ska det kunna avgöras vad som är lika 
fall. I fastställandet ska det utgås från det som i samhället i stort är accepterat som lika fall 
samt från berörda lagar och universella normer (www.ne.se). 
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      I Nationalencyklopedin görs en åtskillnad mellan individuell diskriminering och 
institutionell (strukturell) diskriminering. Institutionell eller strukturell diskriminering sker 
genom att praxis, regler eller föreskrifter i ett socialt system får uppsåtliga eller oavsiktliga 
diskriminerande konsekvenser. Detta händer när diskriminerande gärningar ingår i formella 
eller informella rådande rutiner i institutionen. Implicit innebär detta att diskriminering inte 
praktiseras endast av individer, det kan utgöra en del av sätten olika institutioner eller 
organisationer och företag i samhället fungerar (www.ne.se). 
 

5.2 Definition av diskriminering utifrån en sociologisk synvinkel 
Enligt Giddens är diskriminering det faktiska beteendet, konkreta handlingar riktade mot en 
viss grupp och denna handling avser hindra medlemmarna av den diskriminerade gruppen 
från att få tillgång till sådana möjligheter som är öppna för alla. Exempelvis ett arbete som 
reserveras till ”de egna” när en invandrare inte får ett visst arbete (Giddens, 2003).  
      Giddens skriver att diskriminering ofta föregås av fördomar. Dock kan en människa ha 
fördomar som inte kommer till uttryck i handling. Likaledes kan en viss form av 
diskriminering ske utan att den diskriminerande har fördomar. Detta innebär att de båda 
företeelserna, fördomar och diskriminering, kan fungera oberoende av varandra. Fördomar 
kan enligt Giddens, definieras som åsikter eller attityder som en grupp människor har om en 
annan grupp människor. De är förutfattade meningar om en individ eller grupp grundade på 
(oftast) hörsägen och inte på erfarenhet. Fördomar är åsikter som inte ändras trots information 
som bestrider det som det tros på. En person som har starka fördomar mot en viss grupp 
människor förvägrar dessa att få komma till tals (Giddens, 1998).  
      Ett viktigt begrepp i sammanhanget är etnocentrism som, enligt Giddens, kommer till 
uttryck genom en misstänksamhet mot främlingar och tendensen att värdera och uppfatta 
andra kulturer i ljuset av den egna. Etnocentrism med ett stereotypt tänkande, alltså fördomar, 
sammanfaller ihop. Främlingar ses som främmande varelser, de ses som barbarer eller mentalt 
och moraliskt underlägsna. Vidare är även begreppet slutenhet viktigt i sammanhanget. 
Slutenhet är något som uppstår när en grupp gör så att tydliga och lummiga gränser som 
skiljer dem från andra finns. Detta kommer till stånd genom att uteslutningstekniker utvecklas 
och vidmakthålls i syfte att skärpa skillnaderna mellan två eller flera etniska grupper, till 
exempel att sociala kontakter mellan grupperna hindras eller förbjuds. Medlemmar av en 
minoritetsgrupp eller etniska minoriteter är socialt missgynnade som en följd av att de 
diskrimineras av andra människor, i synnerhet gäller detta diskriminering av majoriteten i det 
omgivande samhället. Upplevelsen av att vara diskriminerad och mötandet med fördomar 
förstärker känslor av lojalitet till den egna gruppen. En känsla av gruppsolidaritet växer 
således fram som en följd av diskrimineringen. Denna känsla av gruppsolidaritet 
kännetecknas av en känsla av samhörighet i speciell form (Giddens, 1998). 
      Med diskriminering åsyftas alltid olika former av direkt eller indirekt missgynnande 
och/eller kränkande särbehandling som begränsar individens valmöjligheter och 
handlingsutrymme. Individer som utsätts för en negativ särbehandling med utgångspunkt i 
deras nationalitet, utseende, religion och/eller kulturella bakgrund innebär att de utsätts för 
etnisk diskriminering (Integrationsverket, 2004). 
         När diskrimineringens bakomliggande orsaker ska analyseras eller diskuteras används 
begreppen strukturell diskriminering, institutionell diskriminering samt individuell 
diskriminering. Den strukturella diskrimineringen inbegriper en över- och underordning som 
genomtränger hela samhällets organisering. Detta vilar på en grund som kännetecknas av den 
ojämlika fördelningen av materiella resurser, makt och inflyttande. Häri ges utrymme för 
diskriminerande institutionella praktiker och individuella handlingar. Den institutionella 
diskrimineringen kommer till uttryck i sådana regelverk, rutiner och normsystem som äger 
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rum inom organisationer och myndigheter. Således har institutionell diskriminering sin grund 
i den överordnade strukturen. Antagningsregler vid högskolor och stereotypa föreställningar 
om sådana egenskaper som bedöms kategorisera individer grundat på deras tänkta tillhörighet 
är exempel på institutionella praktiker. När det talas om enskilda individers attityder, 
handlingar, avsikter och värderingar som ger till resultat att vissa människor diskrimineras 
avses individuell diskriminering. Samtliga nivåerna av diskriminering är intimt 
sammankopplade och företeelser på den ena nivån visar påverkan på de andra. Sålunda 
kommer strukturell diskriminering till uttryck genom makt, värderingar och normer i hela 
samhället, liksom i dess institutioner och invånare (Integrationsverket, 2004).  
      Även de los Reyes och Wingborg (2002) definierar diskriminering som något som handlar 
främst om makt och relationer, vilket leder till överordning och underordning. Det är således 
en maktstruktur som påverkar alla i samhället. De los Reyes och Wingborg håller före att 
diskriminering är en strukturell ordning som ger bestämda grupper eller individer företräde 
framför andra. Etnisk diskriminering utmärks av kategoriseringar som grundas på nationalitet, 
religion, utseendemässiga drag likt hudfärg och hår, etnisk tillhörighet och kulturell bakgrund, 
menar de los Reyes och Wingborg vidare. 
    Schmauch (2006) resonerar kring diskriminering med hänvisning till rasism. Rasism är en 
ideologi inom vilken människor kategoriseras i olika raser (olika biologiska typer) där 
biologiska kännetecken bedöms finnas samt där den egna rasen värderas som högre än andras. 
I Schmauch arbete ses rasism som en av de strukturer i samhället som påverkar samhällets 
maktförhållanden. Författaren använder begreppet strukturell diskriminering som synonymt 
med rasism och hävdar att det bör ses som något som genomsyrar det svenska samhället i 
helhet, på dess samtliga arenor och på alla nivåer. Förutom det att begreppet rasism inbegriper 
ideologiska infallsvinklar, är det ingen skillnad mellan rasism och strukturell diskriminering, 
som författaren ser det i sitt arbete. Författaren håller före att samhällets strukturer hanteras av 
människor på det vardagliga planet och det är där som dessa ges betydelse och reproduceras 
samt förändras. Strukturell rasism kan inte fortleva utan vardagsrasism, menar författaren.   
      Vidare har Schmauch såsom åsikt att individens handlingar och upplevelser i vardagen 
sammankopplas med samhällets rasistiska maktstrukturer. Med vardagsrasism menas de 
erfarenheter av rasism som människor gör i sin vardag och relaterar dessa till ojämlika 
maktrelationer mellan grupper som konstrueras som raser. Schmauch håller före att 
diskussionen om olika biologiska raser har ändrats till att idag handla om etniska grupper i en 
stor omfattning, liksom att idag prata om olika etniska kulturer (Schmauch, 2006). 
 

5.3 Lagtext 
I lagen benämns institutionell diskriminering såsom indirekt diskriminering, medan 
individuell diskriminering betecknas som direkt diskriminering. Det finns fyra sätt på vilka 
diskriminering kan förekomma, enligt Sveriges Lagar; direkt och indirekt diskriminering, 
trakasserier och instruktioner att diskriminera. Nedan definieras dessa begrepp enligt 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), 1 Kapitel, Diskriminering, 4 § :    
 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation om 
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder,   
 
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfarningssätt som framstår som neutralt, men som kan komma att 
särskilt i missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, 
viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss 
sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelser, kriteriet eller förfaringssättet har 
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ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
syftet, 
 
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder, 
 
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 
 
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 
som avses i 1 – 4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att 
fullgöra ett uppdrag (www.notisum.se). 

 
Ändamålet med Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, framläggs i de inledande 
bestämmelserna i 1 kapitlet enligt följande: 
 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder (www.notisum.se). 

 
Det finns många punkter i SFS 2008:567, men den som är mest intressant för denna studie är 
punkt 1 i 12 §, 2 kapitlet Förbud mot diskriminering och repressalier och som lyder enligt 
följande gällande diskrimineringsförbud inom området varor, tjänster och bostäder: 
 

Diskriminering är förbjuden för den som  
1. utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till 
allmänheten (www.notisum.se). 

 
Vidare framförs i denna lag att den som i förhållande till allmänheten företräder den som 
avses i 1 punkten likställs med denne. Sålunda kan hävdas att då affärsanställda yrkesmässigt 
tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten berörs dessa av denna lag och de kan 
likställas med sin arbetsgivare.   
 
6. Tidigare rapport om diskriminering 
Jag har stött på problem i sökningen efter tidigare forskning som behandlar etnisk 
diskriminering med fokus mot affärsanställdas bemötande av kunder med annan etnicitet än 
svensk. Detta tema förekommer i forskning, men upptar för liten del i den, varför jag inte 
kunnat hitta önskad mängd med material i det hänseendet. I detta avsnitt framställs den 
tidigare rapport om diskriminering som det tagits del av i studien. Den är inriktad på personer 
med afrikansk bakgrund (synliga minoriteter) och beskriver deras upplevelser av 
diskriminering och rasism i Sverige. Även om mina informanter inte har afrikansk bakgrund, 
är de också synliga minoriteter i Sverige. I rapporten finns således mycket som har relevans 
för studiens tema, varför rapporten används.  
 

6.1 ”Att färgas av Sverige” 
 I denna rapport av Kalonaityté, Kawesa och Tedros (2007), är syftet att synliggöra 
upplevelser av diskriminering och rasism av gruppen ungdomar och unga vuxna med afrikans 
bakgrund. Den strävar efter att identifiera vad som upplevs som kränkande och var det sker, 
det vill säga i vilka sociala rum kränkningarna uppträder. Vidare vill författarna också belysa 
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konsekvenserna av kränkningarna beroende på hur de ter sig och på vilka sociala arenor 
diskrimineringen äger rum. Ytterligare en ambition med rapporten är att urskilja de strategier 
som de vidrörda ungdomarna använder i hanteringen av diskriminering och rasism i vardagen. 
Således används en tolkande ansats i arbetet att identifiera och lägga fram de intervjuades 
upplevelser och erfarenheter (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007).  
    Utgångspunkten i rapporten är att ungdomarnas upplevelser utgör exempel på problem där 
personer med afrikansk bakgrund kränks och stereotypifieras. Etnisk diskriminering och 
rasism som fenomen grundar sig på en rasistisk diskurs där underliggande mängd med 
föreställningar om fenotyper (kategorisering efter till exempel hudfärg och hår) och 
karaktärsdrag är systematiserade samt makthierarkier dessa emellan. Den rasistiska diskurs 
som det utgås från i rapporten är primitivism som gäller Afrika, där icke-realistiska 
föreställningar om regioner och grupper som avses att avbildas vidareförs. Detta innebär att 
diskursen om primitivism konstruerar Afrika och afrikanerna som bortanför civilisering och 
kultur och som den grupp som finns längst ner på utvecklingsskalan. Sålunda är detta den 
stereotyp som förs vidare genom diskursen om primitivism (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 
2007). 
    Individuella fall av diskriminering är ett utslag av strukturer och dessa diskriminerande 
strukturer reproduceras genom de individuella handlingarna. Genom användandet av 
begreppet vardagsrasism blir det möjligt att förena strukturella och individuella perspektiv på 
rasism, som ses som en process där insocialiserade attityder och beteenden reproduceras av 
individer. Således är vardagsrasism ett begrepp som innefattar informella och offentliga 
sociala sammanhang. I detta omfattas också språkliga och interaktionsbaserade kränkningar 
liksom inkludering på ojämlika och förnedrande villkor där diskriminering sker. Författarna 
håller före att begreppet vardagsrasism används när det ska talas om och teoretisera 
särskiljande på etniska och rasifierade grunder som sker i vardagen och genererar i ett samlat 
vardagslivsmönster bestående av differentiering, upplevelser av negativ särbehandling och 
kränkning (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007). 
    Målgruppen i studien är 15-31 år gamla ungdomar och unga vuxna med afrikansk 
bakgrund. Sammanlagt är det 33 personer som har intervjuats och dessa är bosatta i 
Stockholm, Göteborg och Malmö (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007). 
    Enligt författarna indikerar rapporten de former av diskriminering och rasism som 
målgruppen ungdomar och unga vuxna med afrikansk bakgrund ofta möter. 
Intervjupersonerna redogör för hur de blev varse att de är annorlunda genom rasistiska 
skällsord och uteslutning från vardagsaktiviteter i till exempel skolan, lekplatsen, 
idrottsarenan, alltså i intervjupersonernas omedelbara sociala miljö och de beskriver detta som 
mycket chockerande. Genom ett rasistiskt språkbruk upplever intervjupersonerna att 
maktstrukturer befästs då det även finns en institutionell dimension inblandad när till exempel 
lärare eller arbetskollegor godkänner kränkande uttalanden gentemot personerna med afrikans 
bakgrund. Detta kommer till uttryck genom skämt och benämningar som är riktade mot 
ungdomar med afrikansk bakgrund som ibland används strategiskt för att minska 
intervjupersonernas handlingsutrymme eller för att tysta ner de (Kalonaityté, Kawesa och 
Tedros, 2007).    
    Centrala institutioner som identifieras i intervjupersonernas erfarenheter och möten med 
samhället är skolan, arbetslivet, det offentliga rummet så som gator och affärer, kärleksliv och 
relationer samt media (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007). Utav dessa är den mest 
intressanta institutionen, i förhållande till uppsatsens tema, det offentliga rummet som 
inbegriper affärer. Således redovisas rapportens resultat framöver enbart för denna institution.    
    Med det offentliga rummet avses olika platser och miljöer som görs offentliga genom att 
inträdet i dem är tillgängligt för alla oberoende av bakgrund och det är i Sverige inte tillåtet att 
utestänga någon från det offentliga rummet. Dock kan informella förfaringssätt användas i 
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syfte att stigmatisera och ifrågasätta personer med afrikansk bakgrunds rätt att uppehålla sig i 
det offentliga rummet, menar Kalonaityté, Kawesa och Tedros (2007).  
      De intervjuade beskriver kränkningar i det offentliga rummet; gatan och butiker med 
mera, som miljöer vilka transformeras till fientliga när de träder in. Detta sker genom att de 
till exempel misstänkliggörs i butiker eller genom språklig diskriminering där de kränks och 
marginaliseras (inskränks). En annan exkluderingsmekanism som framkommer i rapporten 
förekommer när de intervjuade shoppar/handlar. Shoppingen omvandlas ofta till en negativ 
upplevelse genom att personalen i butikerna reagerar med misstänksamhet gentemot de 
intervjuades närvaro. Detta resulterar i att de intervjuade övervakas under shoppingen 
och/eller anklagas för stöld och det upplevs som en påföljd av stigmatiseringen av de 
intervjuades mörka hudfärg. Följaktligen tyder detta på, menar författarna, ett mer explicit 
uttryckt antagande som går ut på att misstänkliggöras som opålitlig såsom afrikansk ungdom 
(Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007).             
    Vidare framkommer att de intervjuade reflekterar över diskrimineringen/rasismen de utsätts 
för mer ju äldre de blir. Det kommer fram att de intervjuade också färgas av sina erfarenheter, 
de färgas av Sverige. Detta genom att de utvecklar rädslor av olika slag, som rädslan för att 
råka ut för fysiskt våld eller hatbrott eller hot om sådant, på grund av sin hudfärg/sitt stigma. 
Detta är effekten av de dagliga kränkningar som de intervjuade upplever genom att de 
övervakas, utsätts för rasistiska skällsord och/eller ifrågasättningen av deras rätt att uppehålla 
sig på visa platser och områden, de utsätts för krograsism genom att de ej får komma in på 
grund av sitt stigma (Kalonaityté, Kawesa och Tedros, 2007).    
    De intervjuades afrikanska bakgrunder är avgörande för vilken position i samhället de får. 
De rasistiska kränkningar som de intervjuade upplever, är inte koncentrerade till en speciell 
arena. Det som utmärker dessa rasistiska kränkningar är att de kränkta personernas 
upplevelser och kränkningar förnekas av omgivningen och detta gör att kränkningarna 
upplevs som normala och legitima. De intervjuade framlägger att de gånger som dessa gjorde 
anmälning av diskriminering och rasism gjordes det till lärare, skolledning, arbetsgivare eller 
poliser. Dessa i sin tur stoppade att vidare åtgärder vidtogs när anmälningarna nådde de. 
Framträdande i rapporten år också att de intervjuade menar att de kränkningar och den 
diskriminering de upplever, inte är begränsad till vissa sociala eller etniska grupper. De menar 
att det kan förekomma i alla sociala sammanhang och kan användas av personer som har 
annan etnisk bakgrund än de som själva identifierar sig som svarta (Kalonaityté, Kawesa och 
Tedros, 2007).   
 
  
7. Teori  
De teorier som har relevans för studien är den om ”Etablerade och outsiders” av Norbert Elias 
och John L Scotson samt Erwing Goffmans teori om stigmatisering. Jag anser att dessa teorier 
är relevanta i förhållande till studiens syfte. Teorierna beskriver hur etablerade 
maktförhållanden vidmakthålls av dem som utövar makten och hur människor stämplas eller 
etiketteras som avvikare. I det följande redogörs inledningsvis för Elias och Scotsons 
”Etablerade och Outsiders”, följt av Goffmans stigmatiseringsteori.  
 

7.1 Etablerade och Outsiders  
Elias och Scotson (1999) vill kasta ljus på de sociala relationerna i samhället Winston Parva, 
ett bostadsområde utanför Leicester i England, samt visa hur maktförhållanden framträder och 
upprätthålls inom ett samhälle. De riktar in sig på hur makt utnyttjas av en grupp människor 
för att utesluta andra grupper människor och hur detta upplevs av berörda parter. Elias och 
Scotson, utgår i sin analys från de sociala relationerna mellan grupperna, det vill säga den 

 8 



mellan dem gamla och dem nya invånarna. Författarna menar, att segregering bland olika 
grupper uppstår genom relationer mellan grupper där den starke stärks ännu mer och den 
svagare försvagas ytterligare. Det essentiella är upprätthållandet av makten och hur den spirar 
genom sociala relationer. En ”vi – dom” känsla kan växa fram hos dem etablerade invånarna 
genom att de har långvariga relationer och gemensamma värderingar och normer. Outsiders 
ses som odisciplinerade, opålitliga och laglösa av de etablerade och då outsiders inte har 
samma sammanhållning i gruppen som de etablerade, kan de etablerade skapa en känsla av 
utanförskap hos outsiders. Det förekommer skvaller i byn och detta fyller en viktig funktion 
eftersom det gör att en sammanhållning skapas där den egna gruppen ses med positiva ögon 
(Elias och Scotson, 1999). 
      Ursprungligen var tanken med studien i Winston Parva att studera den då befintliga 
skillnaden i brottsfrekvensen mellan områdena. Allteftersom studien pågick uppdagades det 
att skillnaden i brottsfrekvensen faktiskt minskat, men den negativa bilden av det tidigare mer 
brottsbelastade området som mindervärdig i jämförelse med det finare området lever kvar. 
Detta bostadsområde betraktas fortfarande som det sämre där även invånarna är odugligare 
människor. I Winston Parva finns tre bostadsområden vilka är indelade i zoner, där zon 1 är 
ett gammalt bostadsområde med medelklassen som invånare. Zon 2 är också ett gammalt 
bostadsområde med invånare mestadels från arbetarklassen och zon 3, som är det nya 
bostadsområdet där majoriteten av invånarna består av arbetarklass. Elias beslöt sig för att 
undersöka relationen mellan de tre bostadsområdena utifrån föreställningen att det tidigare 
mer brottsbelastade bostadsområdet fortfarande ses som svagare med sämre människor som 
invånare, trots den sänkta brottsfrekvensen. Således undersöks vilka medel som används för 
att påtvinga dem som har mindre makt föreställningar om den egna underlägsenheten. Det 
som skiljer zon 2 från zon 3, är att invånarna i zon 2 har släkt och vänner i zon 1. 
Problematiken här, menar Elias, bottnar i hur pass hög eller bra sammanhållningen inom och 
mellan gruppens medlemmar är. Det som avgör hur pass mycket etablerad en grupp är, förstås 
när maktförhållandena i Winston Parva studeras (Elias och Scotson, 1999). 
       Sammanhållningen i zon 1 och zon 2 är bättre då invånarna delar samma historia, normer 
och värderingar och sammanhållningen är därför här bättre både inom familjen och mellan 
grupperna. Invånarna i zon 3 däremot har svagare sammanhållning inom familjen och inom 
gruppen är den mer flyktig. Författarna håller före att det är detta som är kärnan i problemen 
på områdena i Winston Parva. Elias menar, att grunden för maktförhållanden bildas genom 
nätet av sammanhållning och interaktionen mellan grupper och det är detta som utmärker 
grupper. Maktskillnader i samhället etableras och upprätthålls genom en moralisk hierarki där 
det är viktigt att den egna gruppen efterlever normerna och följer reglerna för att kunna 
behålla maktskillnaderna. De nya invånarna i zon 3 ses som hot mot de egna reglerna och 
normerna av de gamla invånarna som är rädda att de nya invånarna ska sätta den egna 
gruppens värderingar i fara. Invånarna i zon 3 ses som odisciplinerade, laglösa och opålitliga 
och därför utgör de en fara i de andras ögon (det vill säga zon 1 och 2). Skvaller och rykten är 
medlet genom vilket den negativa bilden av zon 3 och dess invånare hålls levande. Detta gör 
så att medlemmarna i zon 1 (de etablerade) utestänger de i zon 3 (outsiders) och den 
moraliska differentieringen är ett faktum (Elias och Scotson, 1999). 
      Vidare skriver Elias att sammanhållningen är baserad på delade värderingar, långvarig 
intim vänskap eller fiendskap och minnen som skapar maktrelationen mellan etablerade och 
outsiders. Elias och Scotson utgångspunkt är att i etablerade maktförhållanden, oavsett om det 
gäller förhållandet mellan judar och kristna, vita eller svarta eller annat så;  

 
… betraktar sig de mäktigaste grupperna som ”bättre”, som utrustade med en form av 
gruppkarisma, en specifik egenskap som delas av alla deras medlemmar och som de andra 
saknar. Dessutom får i alla dessa fall de ”överlägsna” mindre mäktiga personer att själva 
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känna att de saknar denna förtjänst- att de är underlägsna mänskligt sett (Elias & Scotson, 
1999, s xii). 

 
Kärnan i förhållandet underordnad och överordnad är att den underordnade tar till sig det som 
den överordnade säger. Detta präglas av en ojämn maktbalans och det är av avgörande 
betydelse för stigmatiseringen av outsiders. Således kräver stigmatisering en ojämn 
maktfördelning mellan grupper där den grupp som innehar en maktposition kan utestänga och 
hämma en annan grupp. Att invånarna i zon 1 har en bättre sammanhållning, gemensam 
historia, värderingar och normer, är här av stor betydelse. Detta då invånarna i zon 1 ger sig 
själva en känsla av överlägsenhet i förhållande till invånarna i zon 3 och därmed också makt 
och status.  När ”Vi – Dom” känslan skapas uppstår uteslutandet av en annan grupp 
människor eller individer från gemenskapen i ett samhälle. Genom detta, resonerar 
författarna, uppstår och upprätthålls maktskillnaderna i samhällen (Elias och Scotson, 1999). 
      Det som är intressant och av vikt att påpeka i sammanhanget är att det på Winston Parva 
inte finns nämnvärt stora skillnader i kvantiteten vad gäller invånarnas ras, etnicitet, 
utbildning och så vidare. De etablerade på Winston Parva är de gamla invånarna, gamla i 
betydelsen lång tids boende i området och då i flera generationer. Outsiders är nya invånare 
för att de har bott i området kortare tid än de etablerade. Därför kan outsiders stigmatiseras 
socialt av de etablerade så att de sistnämnda kan behålla makten. De etablerade har 
uppfattningen att den egna gruppen och dess medlemmar är bättre än de i outsidergruppen 
(Elias och Scotson, 1999). 
      Utfrysningen av invånarna i zon 3 från dem i zon 1 på Winston Parva sker genom 
skvaller, vilket har en för dem i zon 1 sammanhållande funktion genom att det då reser upp en 
mur mellan grupperna. Genom fördomar och de känslor som uppstår efter skvallret kan den 
etablerade gruppen behålla makten och därmed också upprätthålla maktskillnaderna. Den 
sociala kontrollen i samhället kan bevaras genom skvallret som pågår och detta lämnar en 
social påverkan inom och utom den egna gruppen.  Den sociala kontrollen i Winston Parva 
beskrivs som en figuration av etablerade och outsiders som kännetecknas av att den etablerade 
gruppen skapar en förskönad självbild, där gruppens bäst fungerande minoritet representerar 
hela gruppen och utvecklar på så sätt en gruppkarisma. När det gäller outsidergruppen är det 
den sämst fungerande minoriteten i outsidergruppen som får representera hela denna grupp. 
Genom detta skapas en gruppskam. I syfte att bevara dessa bilder av de två grupperna 
etablerade och outsiders hålls en distans som hindrar grupperna att ha kontakt med varandra. 
Bara sådan kontakt som är ytterst nödvändig tillåts. Genom negativt och fördömande skvaller 
blir distanshållningen ett faktum. I syfte att vidmakthålla bilden av den egna överlägsenheten 
vid liv, ges uppskattande kommentarer och beröm till den egna gruppens medlemmar, det vill 
säga de etablerades. Denna företeelse stärker den egna gruppen ytterligare och fungerar som 
disciplinerande. Om en medlem av den etablerade gruppen söker skapa kontakt med 
outsidergruppen, besvaras detta med negativt skvaller och hot om uteslutning från den egna 
gruppen (Elias och Scotson, 1999). 
      Stämplingen av outsidergruppen grundas på en samfälld föreställning om gruppens 
egenskaper, inte på individuella sådana. Stämplingen ger dock en effekt på den individuella 
självuppfattningen och påverkar denna på ett negativt sätt och gör att en känsla av 
underlägsenhet uppstår. På motsvarande sätt belönas individen som underordnar sig den 
etablerade gruppens normer med känslan av överlägsenhet skriver Elias och Scotson (Elias 
och Scotson, 1999). 
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7.2 Stigmatiseringsteori 
Goffman behandlar i sin bok ”Stigma – den avvikandes roll och identitet”, olika reaktioner 
från ”normalas” och stigmatiserades sida som kan äga rum under en längre tid och i isolering 
från löpande kontakt mellan normala och stigmatiserade. Goffman skriver att begreppet 
stigma härstammar från grekerna som använde det som uttryck för kroppsliga märken i syfte 
att framlägga bevis för någonting nedsättande, förödmjukande eller utöver det vanliga i en 
persons, till exempel en förrädares, moraliska status. Därför brändes alternativt skars tecken 
eller symboler in i personens kropp för att markera eller påvisa för offentligheten att denna 
person var någon som skulle undvikas på framförallt publika platser (Goffman, 1972).  
      I boken läggs fokus främst på blandade kontakter i vilka normala och stigmatiserade 
befinner sig i en gemensam social situation, det vill säga i varandras samtidiga fysiska 
närvaro. Dessa situationer kan, enligt Goffman, vara av konversationsart i form av 
sammanträffanden. Vidare kan de också vara ofokuserade folksamlingar där normala och 
stigmatiserade bara råkar befinna sig i varandras samtidiga närvaro. I dag kopplas begreppet 
stigma till en oduglighet som en utstött person inskränks till av andra på grund av att personen 
ifråga innehar någon mindre eftertraktad egenskap som gör att hon skiljer sig från övriga i 
kategorin där hon inordnats. Stigmat här utgörs av den stämpel som den utstötte personen får 
på sig av de normala, det vill säga dem som inte avviker från fastställda förväntningar om hur 
en person i allmänhet måste vara. De normala utgår i sociala sammanhang från att en person 
som förknippas med ett stigma inte är helt mänskliga och därför företar de normala olika 
diskriminerande behandlingar eller åtgärder gentemot dem. Följden av detta blir att den 
stigmatiserades livs potentialer eller möjligheter minskas (Goffman, 1972).     
      Bristen på överensstämmelse, eller diskrepansen, som Goffman benämner det, mellan den 
virtuella eller skenbara identiteten och den faktiska identiteten innebär att stämpeln blir till 
den stämplades nackdel, egenskapen för vilken hon stigmatiseras är för henne 
misskrediterande. Denna egenskap kan i samma veva fungera som en ratificering eller 
bekräftelse för grupptillhörighet för någon annan (Goffman, 1972). 
      Sammanlagt skiljer Goffman på tre olika typer av stigma och dessa är; kroppsliga stigman 
som ses i form av olika missbildningar, till exempel att den avvikande saknar ett ben. Den 
andra typen av stigma baseras på personliga karaktärsdrag som är befläckade med olika 
nedsättande egenskaper, som exempelvis begär av onaturliga slag eller bristande hederlighet. 
Stambetingade eller tribala stigman, är den tredje typen och det grundas på avvikarens 
nationalitet, religion eller ras. Den avvikandes stigma blir anledningen till att hon utesluts från 
gemenskap oavsett typ av avvikelse från de normala då stigmat inte är eftertraktat eller kan 
undgå att uppmärksammas (Goffman, 1972). 
      Vidare skriver Goffman att stigma i verkligheten består av en säregen relation mellan en 
utmärkande egenskap (attribut) och ett mönster (stereotypi). Författaren menar, att en 
åtskillnad mellan en misskrediterad och misskreditabel situation kan göras. En misskrediterad 
situation råder då den stigmatiserade personen utgår från att det som gör att han avviker från 
andra redan är uppenbart eller känd. Utgår den stigmatiserade personen från att omgivningen 
vare sig lägger märke till eller vet att hon avviker från de normala, befinner hon sig i en 
misskreditabel situation. Misskrediterade personer kan lära sig att acceptera konsekvenserna 
av sitt stigma och leva sitt liv med det, medan den misskreditabla personen kan välja att dölja 
sitt stigma och anstränga sig att bli sedd som normal i sociala möten. Detta kan vara svårt och 
den misskrediterade kan känna det som att andra tänker på och vet om hennes stigma, men 
hon kan lyckas sila över till normal genom ett verklighetsförankrad tänkande och förståelsen 
att andra inte vet. Dock spelar stigmats synlighetsgrad en stor roll här och påverkar 
utvecklingen mot passeringen till de normala.  
       En ”främlings” sociala identitet och hennes personliga egenskaper (yrke, hederlighet) 
kategoriseras och fastställs av de normala redan vid den första anblicken av henne. De första 
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intrycken blir utgångspunkten för de normala, vilka omformas till förväntningar som blir 
normgivande för att sedan också bli moraliskt och rättskaffens förevisade krav. Denna process 
blir ofta inte medvetandegjord innan frågan om ifall de befintliga kraven blir uppfyllda eller ej 
kommer upp (Goffman, 1972). 
      Goffman skriver att människor kan ordna sina liv på ett sådant sätt att förutsedda 
kontakter undviks av de stigmatiserade. Detta gör att konsekvenserna för de stigmatiserade 
blir större än för de normala. En person som tvingas till isolering kan komma att bland annat 
bli misstänksam, deprimerad och förvirrad som följd av den nyttiga stimulans hon går miste 
om när hon undviker daglig social samvaro med andra. Goffman menar, i detta sammanhang, 
att en stigmatiserad person som kommer till insikten om sin egen underlägsenhet i förhållande 
till de normala har svårt att undvika att utveckla en ihållande känsla av svårartad osäkerhet. 
Detta är konsekvensen av att hon fruktar att andra kan se ned på henne enbart för något 
särskiljande drag hon uppvisar. Därför, menar Goffman, utvecklar hon en osäkerhet i 
kontakter med andra människor. Osäkerheten har sitt ursprung i det som hon vet att hon inte 
kan rädda sig undan. Den stigmatiserade personen kan känna sig osäker på vilket slags 
bemötande hon får och hur hon kommer att identifieras av de normala i mötet de emellan. 
Hon vet inte i vilken kategori hon kommer att ordnas av de normala. Blir det så att den 
stigmatiserade får en gynnsam placering, kan den stigmatiserade känna en osäkerhet som har 
sitt ursprung i vetandet att de normala egentligen inom sig själva klassificerar henne efter 
hennes stigma (Goffman, 1972). 
      I kontakter med andra vet den stigmatiserade inte vad de normala egentligen tänker om 
henne och därför, menar Goffman, har en stigmatiserad person en känsla av att hon på ett eller 
annat sätt är ifrågasatt. Därför vill hon förberedda intrycken hon gör i en utsträckning som 
hon utgår från att andra inte behöver göra. Hon kan känna att småsaker hon gör ses som 
tecken på anmärkningsvärda prestationer i förhållande till omständigheterna. Ett exempel i 
sammanhanget är en brottsling som ses läsa böcker skrivna av, Simone de Beauvoir, och får 
reaktioner som ”det är verkligen förvånande att du läser sådana där böcker, det trodde jag inte 
om dig”. Detta ses som föraktfull behandling från de som vet att personen är avvikare, till 
exempel kriminell och detta är kränkande för densamme, skriver Goffman (Goffman, 1972). 
      En stigmatiserad person kan finna medkänsla eller sympati hos andra människor som är 
belastade med samma stigma. Personen kan få vägledning av de andra som också har 
erfarenheter av stigmatisering. De är ”de visa” och berättar hur personen kan klara sin 
situation trots sitt stigma. ”De egna” erbjuder en form av moraliskt stöd och gör så att den 
stigmatiserade i deras sällskap kan känna att hon är som vilken normal människa som helst 
(Goffman, 1972). 
 
 
8. Metod 
I detta avsnitt redogörs för använd forskningsmetod, där det framgår vad det är och när samt 
hur det ska utnyttjas. Valet av metod föregicks av syftet med uppsatsen; att fördjupa 
förståelsen för hur kunder med annan etnicitet än svensk upplever bemötandet av 
affärsanställda när de ska handla dagligvaror och kläder. Några generaliseringar eller att 
hävda någon representativitet är inte det som eftersträvas i uppsatsen. Studiens 
vetenskapsteoretiska angreppssätt är följaktligen hermeneutisk, varför en utförlig beskrivning 
av hermeneutik kommer i föreliggande avsnitt. Detta efterföljs av en beskrivning av vad som 
kännetecknar kvalitativ metod, studiens metodiska ansats kvalitativa intervjuer, reliabilitet 
och validitet, etiska ställningstaganden. Sedan beskrivs tillvägagångssättet samt 
genomförandet av förhandenvarande empiriska studie, följt av beskrivningen av bearbetning 
och analys av det empiriska materialet. Dessutom inbakas en metoddiskussion i texten och det 
ges en beskrivning av hur innehållet varit tillämpbart i studien efter varje rubrik. 
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8.1 Hermeneutik  
Brante, Andersen och Korsnes (2001) skriver att hermeneutik är tolkandets konst och 
vetenskap. I samband med uttolkningar av heliga texter och liknande inom teologin uppkom 
begreppet hermeneutik. Även Kvale (1997) berör hermeneutikens ursprung och antecknar att 
litterära, rättsliga och religiösa texter var den klassiska hermeneutikens ämne. Senare 
expanderades ”text” till att innefatta också diskurser och handlingar. Enligt Kvale är 
hermeneutiken dubbelt relevant när det gäller intervjuforskning. Detta genom att 
inledningsvis belysa den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas, för att sedan vara 
relevant genom att kartlägga processen där intervjutexterna tolkas, som i sin tur kan förstås 
som en dialog eller ett samtal med texten (Kvale, 1997).    
      Enligt Wallén (1996) är intresse för upplevelser, symboler och innebörder samt 
kommunikation hermeneutikens huvuddrag. I individens föreställningsvärld och 
kulturmönster kan förklaringar skådas företrädesvis. Trots att förklaringar kan ses i kulturen 
är hermeneutiken individinriktad. Således är hermeneutisk forskning subjekt orienterad 
(innebördsorienterad) vad gäller studier av upplevelser, känslor och kommunikation. 
Följaktligen är subjekt upplevande och tänkande individer som är i bestånd av ett 
jagmedvetande. Sålunda är hermeneutik en tolkningslära som handlar om tolkning av 
innebörder. Tolkning görs exempelvis genom att konversationer med fastställd betydelse 
avkodas. Tolkning är att förstå ett meddelande trots störningar, missuppfattningar och 
språkfel, eller att förstå en människas livssituation på ett djupare plan. Tolkningar av 
innebörder i upplevelser, handlingar, symboler och texter är alltså det som hermeneutiken 
handlar om (Wallén, 1996). 
      Wallén (1996) skriver vidare att ett växlande mellan del- och helhetsperspektiv äger rum 
vid tolkandet där motsättningar mellan del och helhet observeras. Ett nytt sätt att förstå 
tidigare avsnitt av text kan komma till stånd efter läsning av ett nytt avsnitt. Via en växling 
mellan aktuell del som det arbetas med och den framväxande helheten framskrider tolkandet. 
Kvale (1997) benämner denna växling som en hermeneutisk cirkel eller spiral som utgörs av 
en i princip oändlig process vars upphörande i praktiken inträder när en rimlig mening 
framkommer.  
      Hermeneutik är inställd på tolkning av den upplevande och handlande individen. En viktig 
punkt i hermeneutiken är den förförståelse som den som tolkar har. Denna förförståelse i form 
av språklig och kulturell gemenskap måste göras medveten och uttalas. Det är viktigt att 
tolkningen görs i förhållande till den situation i vilken texten eller dylikt har kommit till och 
situationen i vilken läsaren befinner sig. Detta innebär således att tolkningen måste ske i 
förhållande till en kontext enligt hermeneutiken. Att göra en tolkning innebär att 
bakomliggande innebörder eller sammanhang till det som kan observeras eller direkt 
framträder i en text, handling eller samtal påvisas. För att kunna göra detta kan anknytning till 
andra teorier göras (Wallén, 1996). 
      Den hermeneutiska traditionens teorier utgörs av beskrivande satser och har följaktligen 
en kvalitativ metodteori. Hermeneutiska undersökningar studerar verkligheten från 
människors insida, människors föreställningar om verkligheten. Syftet är att formulera en 
teori som förmedlar en förförståelse för hur människor som tillhör en viss grupp uppfattar 
verkligheten. Det är tänkt att människor tolkar sin situation och fyller den med mening. Det är 
just denna mening som en hermeneutisk undersökning har som objekt. Frågor som handlar 
om den mening som människor tillhörande olika grupper eller kulturer fyller sin verklighet 
med, besvaras av hermeneutiken. En hermeneutisk beskrivning är en detaljerad beskrivning 
av en grupp människors förståelsevärld (Hartman, 2001). 

 13 



      För att kunna förstå hur människor tolkar och förstår verkligheten krävs det att deras 
beteende tolkas. Mening är det som står i centrum inom den hermeneutiska traditionen och 
dess förespråkare hävdar att mänskligt beteende måste förstås med utgångspunkt i hur 
människor upplever sin situation. Detta kan inte ske genom att förklara hur situationen är i en 
objektiv betydelse. Människors handlande kan enbart förstås när kunskap om meningen som 
individer anknyter till olika företeelser eller händelser finns då den (meningen) påverkar hur 
människor handlar (Hartman, 2001).  
    I denna studie eftersträvas informanternas egna upplevelser av affärsanställdas bemötande 
av dem. Ambitionen är att med utgångspunkt från informanternas föreställningsvärld, att från 
deras insida, bilda ett helhetsintryck för att förstå hur de uppfattar bemötandet av de 
affärsanställda. Det är informanternas tolkning av bemötandet, alltså den mening som de 
fyller den med, som studeras här. För att kunna göra detta, är utgångspunkten hur 
informanterna själva upplever sin situation. Sålunda går det inte att uppnå studiens syfte 
genom att förklara hur situationen är i en objektiv mening. I studien användes på så sätt en 
intervjuguide som också lämnade utrymme att vid behov ställa följdfrågor till informanterna 
så att en förståelse för deras upplevelse av affärsanställdas bemötande av dem kan fördjupas. 
Syftet med studien kunde uppnås således.    
 

8.2 Kvalitativ metod  
Halvorsen (1992) skriver att metod är den ”hantverksmässiga” delen av den vetenskapliga 
verksamheten. Således är metod läran om de instrument som kan användas i insamlandet av 
information, det vill säga data. Detta innebär att metod är läran om undersökningsmetoder och 
ett sätt att undersöka verkligheten på, menar Halvorsen. Även Holme och Solvang (1997) 
hävdar detta och menar att metod är ett sätt att lösa problem och finna ny kunskap, det är ett 
redskap.  
      Enligt Trost (2004), är det studiens syfte som ska avgöra vilken metod som ska användas. 
Om syftet med en studie är att förstå eller att urskilja mönster är det enligt Trost rimligt att 
göra en kvalitativ studie. Även Holme och Solvang (1997) samtycker till detta och skriver att 
de frågor som ställs av forskaren avgör vilken metod som ska väljas.  Vidare gör Thurén 
(2003) gällande att kvalitativa studier genererar i mjukdata och dessa bör analyseras 
hermeneutiskt.  
      Angreppssättet kvalitativ metod kännetecknas av att det i första hand har ett förstående 
syfte. Via varierande sätt att samla in information kan en djupare förståelse av problemet som 
studeras fås. Likaledes kan helheten av sammanhanget som problemet inbegrips i beskrivas, 
menar Holme och Solvang (1997). Även Bryman (2002) resonerar kring detta och skriver att 
det krävs att forskaren som bedriver kvalitativ forskning har viljan att se genom de studerades 
egna perspektiv och ha en empatisk hållning med de människor som studeras. När det utgås 
från hur individer upplever sin sociala verklighet och hur de tolkar den, ger kvalitativt 
inriktade forskare ofta en detaljerad beskrivning av kontexten i vilken individer agerar. Detta 
görs i syfte att förstå individernas sociala beteende och tolka det i ett sammanhang, menar 
Bryman.  
     Vidare är närheten till informationskällan utmärkande för kvalitativa metoder. Det är 
lämpligt att ha en kvalitativ ansats om forskaren är intresserad av att studera exempelvis hur 
en viss person upplever sin arbetslöshet. Således är syftet med kvalitativa ansatser att få en 
bättre och djupare förståelse av problemet som det arbetas med, inte att pröva om den 
informationen har generell giltighet. I kvalitativa metoder är syftet följaktligen inte att göra 
generaliseringar eller hävda någon representativitet , menar Holme och Solvang (1997).  
     Likt Holme och Solvang (1997), anser även Kvale (1997) att det primära med kvalitativ 
forskning är att tolka meningsfulla relationer, inte att kvantifiera objektiva data. Den 
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kvalitativa forskningens förståelseform är samfälld med en alternativ syn på social kunskap, 
verklighet, mening och sanning inom samhällsvetenskaplig forskning, resonerar Kvale vidare.           
    Med utgångspunkt från föreliggande studies syfte att fördjupa förståelsen för hur några 
kunder med annan etnicitet än svensk upplever bemötandet av affärsanställda, valdes den 
kvalitativa undersökningsmetoden i datainsamlingen. Avsikten är att komma åt 
informanternas personliga upplevelser och berättelser, inte att generalisera. För att kunna 
uppnå syftet, måste jag kunna se till helheten, få informanterna att känna sig trygga och 
uppleva närhet till mig som intervjuare så att de öppnar sig för mig och förståelsen för deras 
upplevelser kan fördjupas således. Eftersom studiens tema även kan upplevas vara personligt 
och därför känsligt, verkade den kvalitativa metoden med intervjuer lämpligast att använda så 
att informanterna kunde delge mig sina åsikter genom den tillit som kan uppbyggas 
härigenom. Jag söker komma informanternas upplevelser och tankegångar kring studiens 
tema så nära som möjligt, därför faller det sig naturligt att en annan metod inte är önskvärt att 
använda då jag vill skapa en djupare förståelse för mina informanters upplevelser. En 
ambition med studien är sålunda att se genom informanternas ögon och deras egna perspektiv, 
inte att pröva om den information som ges har generell giltighet. För detta krävs en närhet 
som bara kan upprättas genom en empatisk hållning via en kvalitativ ansats. Således 
användes ett hermeneutiskt sätt när jag skulle närma mig texten av intervjuerna eftersom den 
är inställd på tolkning av den upplevande och handlande individen var detta angreppssätt 
användbarast i denna studie. 
       

8.3 Kvalitativ intervju 
Enligt Kvale (1997) genomgår en intervjuundersökning sammanlagt sju stadier. Dessa stadier 
är 1. Tematisering - där syftet med undersökningen formuleras. 2. Planering - som avser 
planering av samtliga sju stadier med utgångspunkt från den kunskap som eftertraktas, med 
vaksamhet i moraliska konsekvenser av undersökningen. 3. Intervju - i detta stadium 
genomförs intervjuerna efter en intervjuguide. Det är viktigt att ett reflekterande 
förhållningssätt till den mellanmänskliga relationen och till den kunskap som eftertraktas intas 
i intervjusituationen. 4. Utskrift – här överförs intervjumaterialet från talspråk till skriftspråk 
så att det förbereds för analys. 5. Analys – i analysstadiet väljs lämpliga analysmetoder för 
intervjuerna med utgångspunkt från undersökningens syfte och ämne samt intervjumaterialets 
karaktär. 6. Verifiering – i detta stadium görs verifiering av intervjuresultatet. Här fastställs 
resultatens generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. 7. Rapportering – i detta sjunde och 
sista stadiet i en intervjuundersökning görs rapporteringen. Den ska motsvara vetenskapliga 
kriterier avseende rapporteringen av resultatet och använda metoder. Även etiska aspekter ska 
här beaktas och produkten ska vara läsbar (Kvale, 1997). 
    Öppenheten är den stora fördelen med kvalitativ intervju då det, enligt Kvale (1997), inte 
finns någon standardteknik eller några regler för en intervjuundersökning som uppbyggs på 
ostandardiserade kvalitativa intervjuer. Becker (1998) ger ett användbart trick när det gäller 
medvetenheten om hur viktigt det är att frågor ställs på rätt sätt. Beckers trick är att i intervjun 
fråga ”hur” och undvika att ställa frågor som börjar med ”varför”, då en varför- fråga kan göra 
så att informanten intar en försvarsställning och få informanten att känna det som om han eller 
hon testas och viktig information kan gå förlorad. Genom att fråga ”hur” istället för ”varför”, 
kan informanten öppna sig och ge rikare eller utförligare svar, menar Becker (1998). Även 
Kvale (1997) resonerar kring detta och påtalar att forskningsintervjun kännetecknas av att det 
existerar en metodologisk medvetenhet om frågeformer och att fokus riktas mot det 
dynamiska samspelet under utvecklingen mellan intervjuare och den som blir intervjuad. 
    Enligt Kvale (1997) är det viktigt att intervjuaren vid en forskningsintervju har 
genomgripande kunskap om temat. Detta är nödvändigt om skiftningarna i de meningar som 
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uttrycks och de olika sammanhang i vilka meningarna kan ingå ska kunna fångas upp, menar 
Kvale. I intervjuforskning finns det inga gemensamma procedurer då den är ett hantverk som 
kan utvecklas till en konst om den bedrivs väl, hävdar Kvale. 
     En kritisk uppmärksamhet på det som sägs är vidare karaktäristiskt för forskningsintervjun. 
Kvalitativa intervjuer benämns ibland som ostrukturerade eller icke- standardiserade 
intervjuer. Med kvalitet syftas på arten eller strukturen av något. Kvalitativa intervjuer är 
”kraftfulla” verktyg när syftet med dem är att utfå kunskap om människors beteenden och 
upplevelser. Således är syftet med kvalitativa intervjuundersökningar att beskriva och tolka de 
teman som figurerar i intervjupersonens värld (Kvale, 1997). 
     Holme och Solvang (1997) håller före att en kvalitativ intervju bör tillåta flexibilitet 
eftersom det gör att det som informanten menar är väsentligt då kommer fram. Detta innebär 
att fokus i kvalitativa intervjuer riktas mot den intervjuades egna uppfattning och 
betraktelsesätt. Då syftet med kvalitativa intervjuer är att kunna fördjupa förståelsen för det 
som studeras bör forskaren vidare arbeta för att informanten är den som styr samtalets 
utveckling, menar författarna.  
    Vidare skriver Holme och Solvang att styrkan i kvalitativ intervju finns i det att intervjun 
påminner om ett alldagligt samtal. Det liknar en vardaglig situation där forskaren ”vaskar 
fram” informationen som berör de frågor som intresserar honom/henne så att dessa kan 
belysas och få svar. Forskaren ska ha med sig en intervjumanual där denne skriver vilka 
faktorer som är viktiga att belysa. Emellertid är det inte så att intervjumanualen måste följas 
till punkt och pricka, det kan ju bli att det dyker upp nya idéer eller uppfattningar under 
intervjuns gång som gör att de grundläggande punkterna i intervjumanualen ersätts eller 
fördjupas. Forskaren ska helst bara ange de tematiska ramarna, men också kunna slira fram 
sig till svar till de för undersökningen nödvändiga områdena att prata om under intervjun. Då 
kvalitativa intervjuer är krävande sätt att samla in information är det därför viktigt att 
forskaren vet exakt vad han/hon vill finna svar på. Också att denne är medveten om att 
intervjuer tar lång tid att göra och att bearbeta, liksom att analysera informationen som fås. 
Det som är bra med kvalitativa intervjuer är att forskaren har möjlighet att gå tillbaka till den 
intervjuade personen och be om mer information om det skulle visa sig att informationen är 
otillräcklig (Holme och Solvang, 1997). 
      Det är vidare viktigt att i intervjun klargöra att det intressanta är informantens egna 
åsikter. Således bör forskaren ta i besittning rollen som en förstående lyssnare och undvika att 
pressa fram information, samtidigt som forskaren också ska få fram svar till sina frågor. 
Viktigt är också att de som ska intervjuas förbereds på den kommande intervjun genom att få 
information om vad som kommer att ske vid intervjutillfället och om eventuell bandspelning 
av den (Holme och Solvang, 1997). 
    Det negativa med användandet av kvalitativ metod är att det kan uppstå intervjuareffekter. 
Intervjuaren kan med sin blotta närvaro påverka informantens svar. Informanterna kan säga 
och ge sådana svar som dem tror att intervjuaren vill höra. Det är viktigt att intervjuaren inte 
ställer frågor som kan upplevas som ledande. Undermedvetet kan intervjuaren styra 
informantens svar genom ett minspel och allmän hållning. Intervjuaren kan också tolka 
informantens svar på fel sätt. För intervjuaren gäller det också att denne har en neutral 
inställning till frågorna och att aldrig argumentera med informanten. Dyker det upp 
följdfrågor ska det följas upp genom att ställa dessa på ett milt sätt, som att med en mild ton 
fråga: Hur menar du då? Vill du berätta lite mer? Kan du beskriva det en gång till? Jag förstod 
inte riktigt hur du menade, vill du förklara lite mer? Hur tror du det kommer sig att du tänker 
så? (Svenning, 1999)    
      I denna studie har Kvales 7 stadier praktiskt inneburit att den startades med Tematisering 
där jag formulerade syftet med studien; att fördjupa förståelsen för informanternas upplevelse 
av bemötandet av de affärsanställda. Sedan delades detta in i temana bemötande, respekt och 
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betjäning/hjälp att hitta en vara. Vidare specificerades syfte till att rikta fokus mot 
affärsanställdas bemötande av kunder med annan etnisk tillhörighet än svensk när de ska 
handla dagligvaror eller kläder. I det andra stadiet, Planering, gjorde jag upp en plan för 
samtliga stadier utifrån den kunskap jag strävar efter att uppnå, varefter jag bestämde mig för 
att genomföra fyra kvalitativa personliga intervjuer. Detta bedömdes som ett rimligt antal med 
hänsyn till studiens karaktär och för att kunna uppnå syftet att fördjupa förståelsen för 
informanternas upplevelse av bemötandet av affärsanställda, med utgångspunkt från etiska 
ställningstaganden inför intervjuerna. Detta kom till uttryck från början till slutet då jag 
informerade om studien, dess syfte och informanternas fria vilja att hjälpa mig genom att 
intervjuas, varefter intervjuerna genomfördes efter en intervjuguide (se bilaga 1). Under 
intervjuerna bibehölls ett reflekterande förhållningssätt till både informanternas kroppsspråk 
(genom anteckningar) och till deras yttranden genom att ställa följdfrågor. I det fjärde stadiet 
förberedde jag intervjumaterialet för analys genom ordagran transkribering av de två 
intervjuer som spelades in på bandspelare och genom att utveckla de anteckningar som 
gjordes vid samtliga intervjuer. I analysen ställs resultatet utifrån studiens syfte mot 
diskrimineringslagen, de valda teorierna och tidigare rapporter om diskriminering i Sverige 
som analysverktyg. I nästföljande stadiet sker verifiering som kommer till uttryck genom att 
jag fastställer resultatets generaliserbarhet, validitet och reliabilitet. När rapporteringen nu 
sker, som är det sjunde och sista stadiet, följs de vetenskapliga kriterierna för 
resultatrapporteringen och använd metod som redovisas utförligt i uppsatsen. Etiska 
ställningstaganden har genomsyrat hela arbetet, från idé till slutrapport. Denna process 
framskridande beskrivs utförligare även i resten av uppsatsen.  
      Under studiens gång upptäckte jag att föreliggande studies tema är mycket viktigt för 
många människor. Familj, vänner och kollegor bedyrade vikten av att studier som denna görs 
och menade att jag härigenom bidrar till att fler människor får ta del av och bekanta sig med 
studiens problemområde. Det uppskattades av informanterna att jag intresserade mig för deras 
egna upplevelser. Även det faktum att jag själv är invandrare påverkade deras deltagande, jag 
tror att de hade lättare att prata med mig som invandrare än om jag hade varit svensk. På 
grund av detta är det viktigt att nämna att tanken slog mig att de kanske svarade på ett sätt 
som de trodde att jag ville. Men utifrån deras kroppsspråk att döma var svaren informanternas 
egna upplevelser.  
      Jag hade kontakt med mina informanter flera gånger och flera dagar innan intervjuerna 
ägde rum. I dessa kontakter pratade en av informanterna om studiens tema och tog exempel 
på händelser och berättade hur denne upplevde bemötandet av svenska anställda i affärer. När 
intervjun väl ägde rum, upplevde jag att jag såg en förändring hos informanten. Det var två 
andra personer närvarande och det gjorde att jag upplevde det som att respektive informant 
blev distanstagande och svaren på frågorna var lite annorlunda än jag trodde att de skulle 
vara, baserad på våra samtal innan intervjun. Plötsligt mindes inte informanten vissa 
händelser som denne berättat innan intervjun. Jag försökte fräscha upp informantens minne 
genom att nämna en del detaljer i det denne sagt innan, men när informanten verkade ha 
glömt bort de kände jag att jag inte ville nämna det igen, eftersom det kunde göra att 
informanten skulle känna sig pressad och tvungen att svara.   Därför började jag prata om 
annat men jag kände innerst inne att informanten hade gett mig andra svar om vi hade suttit 
bara vi två och pratat. Jag kände det som att anledningen till att informanten inte mindes 
detaljer som denne berättat om innan var att denne inte ville att de två andra personerna som 
var närvarande skulle höra det. Informanten beklagade sig över att denne inte mindes och sa 
att denne önskar att det var mer denne kunde bidra med till studien. Informanten bad om 
ursäkt för att svaren kanske inte skulle ge mig någon information eller att de inte var så som 
informanten trodde att jag förväntade mig att de skulle vara. Då sa jag att alla svar 
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informanten ger mig är rätt, eftersom det som är intressant för mig är informantens egna 
beskrivning av upplevelser och dessa kan inte vara fel.  
      Som det framkom tidigare var det andra närvarande under två av intervjuerna. Jag 
upplevde detta som ett slags hinder eftersom jag hade föredragit att sitta med endast 
informanten och bara fokusera på denne. Jag var också orolig över att informanterna kanske 
inte skulle känna sig tillräckligt uppmärksammade. Jag tänkte att informanterna kanske inte 
öppnar sig helt för mig eftersom de måste ta hänsyn till de andra närvarande. Därför satte jag 
mig så att jag kunde se alla närvarande och vände sedan huvudet mot informanten och tittade 
nästan inte en enda gång på de andra. Jag sökte ögonkontakt med informanten hela tiden för 
att denne skulle se att det denne sade verkligen intresserar mig. Jag ville att informanten 
skulle känna en närhet och en lugn stämning som gjorde att denne kunde slappna av och yttra 
sig som denne kände för min studies tema.    
      Jag hade velat använda bandspelare under samtliga intervjuer för att jag känner att 
intervjun och informationen blir mer komplett och rikligare då även informantens beteende 
kan studeras. Men jag känner ändå att jag fick tillräckligt med material även av intervjuerna 
som gjordes utan bandspelare. Det gäller dock att komma ihåg mycket och anteckna flitigt. 
      Under denna studie upptäckte jag att det finns svårigheter att intervjua invandrare som 
inte pratar flytande svenska. Det kan lätt uppstå missförstånd som forskaren kanske aldrig blir 
medveten om. Därför anser jag att min metod var den rätta eftersom jag hade möjlighet att 
ställa så många frågor jag behövde och jag hade även möjligheten att finna klarhet när något 
inte var tillräckligt klart. Jag hade också möjligheten att gå tillbaka till informanten igen om 
det behövdes. Jag känner att jag med mina intervjuer har kunnat täcka syftet med min studie, 
trots att alla mina informanter inte talade en mycket bra svenska.   
 

8.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder pålitlighet. De fakta som observeras i en undersökning är pålitliga när 
samma fenomen undersöks på olika sätt och resultatet blir detsamma (Andersen, 1994). 
      Tillförlitligheten, d.v.s. reliabilitet, innebär att mätningarna i en undersökning är gjorda 
på ett korrekt sätt genom att urvalet av personer som deltar i undersökningen är representativt 
så att resultatet inte påverkas av tillfälligheter. Resultatet har hög reliabilitet om mätningarna 
görs rätt, om slumpfaktorn elimineras något så när och om olika undersökare kommer fram 
till samma resultat genom att använda samma metod (Thurén, 2003).  
Då kvantitativa undersökningar eftersträvar generalisering är kravet på reliabilitet högre på 
dessa undersökningar än på kvalitativa undersökningar (Svenning, 2000). 
Validitet (valid = giltig), svarar på frågan om det som avses att mätas verkligen blev mät. För 
att kunna bedöma huruvida det som avsågs att mätas verkligen blev mät måste det finnas en 
koppling mellan undersökningens frågeställningar och teori. En undersöknings validitet delas 
in i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om den koppling som finns mellan teori 
och empiri. Mer konkret handlar den om att undersökarens frågor ställs till rätt grupp 
människor och att rätt mätinstrument används vid rätt tillfälle. Extern validitet handlar om 
undersökningen som en helhet och dess förankring i en vidare ram med dess empiri och teori. 
Med förankring i en vidare ram menas om det möjliggörs att generaliseringar kan göras från 
en specifik studie till en allmän teori (Svenning, 2000). 
       Då jag har gjort en studie med kvalitativa intervjuer måste jag ställa mig frågan ”har jag 
mät det jag avsåg att mäta?”, för att kunna bedöma validiteten i min studie. Eftersom syftet 
med min studie var att försöka fördjupa förståelsen för hur några invandrare upplever 
bemötandet av svenska anställda i affärer och jag lyckades få svar på min frågeställning, anser 
jag att min studie uppbär hög validitet. Då studiens frågeställning var ”hur upplever några 
kunder med annan etnicitet än svensk bemötandet av affärsanställda när de ska handla 
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dagligvaror eller kläder?” och mina informanter delade med sig av sina upplevelser, faller det 
sig naturligt att deras svar är valida, eftersom det jag var intresserad av var just deras 
upplevelser. Informanterna har gett mig en bild av sina egna upplevelser och på så sätt gjort 
sina svar valida. Syftet med min studie var att exemplifiera, att få ta del av endast några 
invandrares upplevelser av bemötandet av affärsanställda när de handlar dagligvaror och 
kläder, det är inte och bör inte vara generaliserande för alla, oavsett etnicitet. 
 
8.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2002) behandlar de forskningsetiska principer som gäller i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och håller före att samhället och dess medlemmar har rätt att 
kräva att forskning bedrivs och att det orienteras mot betydelsefulla frågeställningar samt att 
forskningen bibehåller en hög kvalitet. Detta kallas för forskningskravet.  
      I syfte att skydda individen som deltar i en undersökning, ställs fyra krav på forskningen; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 
informationskravet inbegrips forskarens skyldighet att informera de som deltar i 
undersökningen om syftet med den, vad deras deltagande innebär samt de villkor som finns 
för deras deltagande, innan genomförande av undersökningen.  
      I samtyckeskravet inkluderas forskarens skyldighet att informera och ansvara för att de 
som deltar i undersökningen gör det efter ett självständigt fattat beslut att delta. Vidare 
inbegrips i samtyckeskravet undersökningsdeltagarnas frivilliga medverkan och dessas rätt att 
själva bestämma de villkor på vilka de samtycker sitt deltagande. Undersökningsdeltagarna 
ska informeras om att deras medverkan fortgår bara så länge som de själva vill, utan att 
forskaren försöker inverka på deras beslut.       
      Konfidentialitetskravet innebär att det ställs krav på forskaren att försäkra 
undersökningsdeltagarna konfidentialitet genom att personuppgifter om de förvaras på ett sätt 
som inte ger obehöriga tillgång till de. Konfidentialitetskravet inbegriper vidare också skyddet 
av undersökningsdeltagarna genom att forskaren inte ger eller lånar ut sådan information som 
kan tolkas eller upplevas vara obehagligt eller kränkande av de berörda eller deras 
efterlevande.  
      Nyttjandekravet medför att de uppgifter som samlats i forskningssyfte, används enbart för 
detta ändamål och inte lämnas ut eller användas för icke- vetenskapliga syften eller för 
kommersiellt/vinstinriktad nyttjande. 
      Även Holme och Solvang (1997) bedyrar vikten av att forskningsetiska principer beaktas 
och skriver att en forskare inom samhällsvetenskaperna alltid ställs inför etiska val i samband 
med sin undersökning då han/hon ofta genomför sin undersökning med hjälp av 
”försökspersoner”. ”Försökspersonerna” måste få personskydd och respekt för sin integritet. 
Det de säger måste redovisas så fullständigt som möjligt och deras psykiska och fysiska 
integritet måste skyddas när undersökningen läggs upp. Vidare är det viktigt att forskaren 
utlovar diskretion vid behandlingen av informationen och håller sitt löfte. Oberoende av vilken 
intervjuform forskaren använder sig av, måste det finnas tillit hos den intervjuade för att denne 
ska uppleva att han/hon tas på allvar. Den intervjuade måste få veta vad intervjun handlar om 
och frivilligt välja att delta därefter. Detta är nödvändigt om intervjun ska lyckas och bli en 
process präglad av engagemang, kunskapsutveckling och medvetandegörande (Holme och 
Solvang, 1997).   
      Mina informanter har alla i god tid före intervjuerna informerats om studiets tema. De har 
fått se min intervjuguide där det framkommer vem jag är och vilka de frågor/teman som 
skulle tas upp i intervjun var. Deras svar har återgets med mycket noggrannhet. De 
informerades om att deltagandet är frivilligt och att deras identitet efter önskemål skulle förbli 
konfidentiellt, vilket det också förblivit. Det går på intet sätt att veta vilka informanterna är 
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eftersom det i Karlskrona finns många människor som kommer från respektive informants 
land och är i ungefär samma ålder. Jag anser att jag har behandlat alla mina informanter 
utifrån god etik och beaktat samtliga forskningsetiska principer under hela 
undersökningsprocessen. Jag vill också framhålla att informanterna i denna studie 
välkomnade den och upplevde att studiens tema är betydelsefull för dem. De menade att temat 
är träffande och att även andra borde engagera sig i liknande undersökningar.   
 

8.6 Tillvägagångssätt och genomförande 
I syfte att erhålla ett så nyanserat resultat som möjligt bör en norm i ett kvalitativt urval vara 
att intervjua så olika undersökningsenheter som möjligt. Vidare skriver Holme och Solvang 
att statistisk generalisering och representativitet inte är dominerande avsikter i kvalitativ 
metod. Syftet med den är att forma ett underlag för djupare uppfattning om det fenomen som 
studeras medelst en ökning av informationsvärdet genom att ha teoretiskt och strategiskt 
definierade kriterier för urvalet av informanter utformade. Dessa ska baseras på den 
förförståelse och de fördomar forskaren har innan projektet startar (Holme och Solvang, 
1997). 
      I kvalitativa undersökningar brukar storleken vara relativt liten i fråga om urvalets 
omfång. Vidare är det inte särskilt trovärdigt att urvalets storlek med säkerhet kan bestämmas 
när undersökningsprojektet påbörjas. Vid kvalitativ forskning är de människor, texter eller 
företeelser som väljs ut inte nödvändigtvis representativa eller typiska enheter. Troligast är att 
urvalet gör ett försök att inberäkna speciella enheter som är ovanliga, extrema, bäst eller 
sämst. På detta vis möjliggörs maximal variation i de data som samlas in. Således har den 
kvalitativt inriktade forskaren en bred fördelning i informationskällan. Vid val av icke- 
sannolikhetsurval är motiveringen för att använda tekniker för detta urval uppbyggda på idén 
om att forskningsprocessen är en upptäcktsprocess snarare än prövande av hypoteser. Det 
särskilda tillvägagångssättet vid urval som kännetecknar kvalitativ forskning är att de 
människor, texter eller företeelser som väljs ut för att ingå i undersökningen följer en rad 
upptäckter. Dessa upptäckter skrider fram som en serie beslut grundade på resultaten av 
tidigare avsnitt i undersökningen. Denna urvalsstrategi grundas således på sekventiellt (i tur 
och ordning) upptäckande av enheter vars betoning ligger på ett inkluderande av speciella 
enheter (Denscombe, 2000).  
    Denscombe skriver vidare om snöbollsurval och subjektivt urval och hur dessa används. 
Ett snöbollsurval innebär att urvalet bestäms via en process där en person anvisar till nästa 
person som kan intervjuas. Likt en snöboll växer urvalet fram i takt med att nytillkomna 
personer ombeds att föreslå någon eller några andra personer som kan tänkas ingå i urvalet. 
Detta gör det möjligt för forskaren att komma de nytillkomna personerna närmare då 
forskaren kan använda förslagsställaren som en form av referens för att öka sin trovärdighet 
och sitt anseende. Snöbollsurvalet går i linje med ett subjektivt urval. När subjektivt urval 
används ”handplockas” undersökningens urval. Subjektivt urval används när forskaren redan 
har en viss kännedom om de människor eller företeelser som avses att undersökas. Forskaren 
gör ett medvetet val bland dessa och väljer ut de som anses ge värdefullaste data. Ett 
subjektivt urval tillåter forskaren att komma de människor eller företeelser som anses vara 
avgörande för undersökningen närmare (Denscombe, 2000).  
    I denna studie användes urvalstekniken subjektivt urval inledningsvis. De första 
intervjuerna gjordes med två bekanta som var över 18 år och kunde tala bra svenska. Sedan 
användes snöbollsurval. De kriterier som personen skulle uppfylla var att han eller hon skulle 
vara invandrare, över 18 år och kunna göra sig förstådd på det svenska språket. De två första 
intervjuerna gjordes, som nämndes ovan, med två bekanta som antogs kunna och vilja bli 
intervjuade och bidra med berättandet av sina upplevelser. Dessa informanter fick i sin tur 

 20 



föreslå ytterligare en person var som kunde tänkas vilja intervjuas och detta underlättade 
genom att jag kunde referera till de två informanterna och skapa en närhet även hos de två 
nya.  
      Tillvägagångssättet och genomförandet av studien grundades vidare på hermeneutikens 
kvalitativa metod. För att uppfylla syftet med studien ville jag göra kvalitativa intervjuer med 
sammanlagt fyra informanter. Idealet var två kvinnor och två män, vilket också efterlevdes då 
jag lyckades hitta två kvinnor och två män som ställde upp och hjälpte mig. Kriterierna för 
informanterna var att de skulle vara över 18 år gamla och tala svenska så att vi kunde förstå 
varandra. Jag hade gärna sett att en av mina informanter var mörkhyad och från något 
afrikanskt land eftersom det hade gett mer variation på nationaliteter som deltar i studien. Jag 
hade svårigheter med att hitta en afrikansk informant som talade bra svenska eftersom jag inte 
känner så många människor i staden. Genom två bekanta som intervjuades lyckades jag sedan 
hitta ytterligare två informanter som jag kände gav mig tillräckligt med information till 
studien. Studiens informanter kommer ursprungligen från Afghanistan, Kosova och Portugal.  
      Jag tog kontakt med samtliga informanter några dagar innan intervjuerna ägde rum. De 
fick veta att det var frivilligt att ställa upp och att deras identitet inte skulle avslöjas för någon. 
De fick veta vad studiens tema var och de fick även se min intervjumanual (se bilaga 1), där 
jag till stöd för intervjuerna skrev upp några punkter som jag ville att informanterna skulle 
prata om. Dessa punkter var bemötande, respekt och betjäning/hjälp att hitta en vara. Detta 
gjorde att jag kände mig säker på att inte glömma att ställa någon för studien viktig fråga. 
       Alla fyra intervjuerna ägde rum i informanternas hemmiljöer där de kunde känna sig 
trygga och avslappnade. Under två av intervjuerna användes bandspelare för att spela in det 
som sades så att jag kunde rikta min uppmärksamhet mot informanten och dennes beteende, 
tankar och ord. Bandspelaren underlättade även själva intervjuerna, som tog mellan en och en 
halv timme var, eftersom jag kände att jag inte behövde anteckna mer än nyckelord om 
informantens kroppsspråk och mimik under intervjuernas gång.  
      En av informanterna ville att jag skulle intervjua honom i samma rum som vi satt och 
fikade i innan intervjun började. Närvarande var också två andra personer som står 
informanten nära. En annan informant hade sin son närvarande under intervjun för att sonen 
pratade mycket bra svenska och han fick tolka för informanten när denne kände sig osäker på 
svenska språket. Övriga två informanter tyckte att det var behagligare att sitta med bara mig, 
vilket även jag tyckte.  
 

8.7 Bearbetning och analys av det empiriska materialet   
Halvorsen (1992) skriver att analys av data handlar om att den insamlade informationen 
kategoriseras i syfte att beskriva det som hittats. Således görs datamängden överblickbar 
genom förenklingar och det vanligaste syftet med analysen är att hitta plausibla (troliga) 
förklaringar till de fenomen som observerats samt att öka förståelsen av samhällsförhållanden. 
Analysen av det insamlade materialet kan göras när det delas in och struktureras eller 
bearbetas. Valet av analysinstrument bör styras av studiens problemställning och teori då 
analysen är det som möjliggör att insamlade data används i syfte att belysa 
problemställningen. Huvudprincipen vid val av analysmetod är att den enklaste metoden som 
forskaren själv behärskar väljs (Halvorsen, 1992). 
     Trost beskriver analysen och tolkningen av data insamlad genom kvalitativa intervjuer 
via tre steg. Det första steget är att data samlas in. I det andra steget analyseras intervjuerna 
genom att det som skrivits ut läses över och genom att fundera över det som sågs och hördes 
under intervjuerna. I det tredje steget tolkas datamaterialet genom de teoretiska verktyg som 
finns till användning så att det går att visa att det som är intressant verkligen är intressant. 
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Dessa tre steg sker inte uteslutande av varandra, de griper in i varandra då tolkning och analys 
äger rum både i det första och andra steget också (Trost, 2005). 
     Enligt Backman, är det i tolkningsfasen som resultatet av analysen ges en mening eller ett 
innehåll. Detta innebär att data tolkas och den valda metodiken måste korrespondera (ha 
förbindelse) mot problemet för att problemställningen ska kunna besvaras korrekt. Således är 
det viktigt att forskningsarbetets alla delar är överensstämmande i förhållande till 
problemställningen för att rätt svar på rätt fråga ska kunna fås (Backman, 1998). 
       För mig har det inneburit att datainsamlingen gjordes genom intervjuer med fyra 
informanter. Vid två av intervjuerna användes bandspelare, samtidigt som anteckningar med 
nyckelord gjordes. Resterande två intervjuer gjordes utan bandspelare på grund av att 
informanterna tyckte att det kändes obehagligt att bli inspelade. När samtliga intervjuer gjorts, 
började jag bearbetningen av insamlad data. Detta inledes med läsning av samtliga 
anteckningar och lyssning av det inspelade materialet, vilket gav ett helhetsintryck av det 
informanterna sade. Jag studerade samtliga anteckningar och var mycket noga med att skriva 
ner allt jag kom ihåg från intervjuerna som gjordes utan bandspelare.   
      De inspelade intervjuerna var mer tidskrävande att bearbeta. Transkriberingen tog flera 
timmar att göra, eftersom båda intervjuerna var på cirka en och en halv timme inspelning var. 
Efter transkriberingen raderades för studien irrelevant data och samtliga intervjutexter 
sammanställdes. Bearbetningen av det empiriska materialet, som består av mjukdata, 
analyserats genom ett hermeneutiskt angreppssätt. Detta föregicks av syftet med studien som 
är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet än svensk upplever 
affärsanställdas bemötande, när de ska handla dagligvaror eller kläder. För att kunna 
åskådliggöra datamängden, kategoriserades och strukturerades den information som empiri 
försåg mig med. Det gjordes så att det som studeras kunde förses med troliga förklaringar 
genom användandet av studiens bakgrund och teori i syfte att belysa problemområdet 
fördomar och etnisk diskriminering i affärer/butiker.    
  
 
9. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av de fyra intervjuer som studien bygger på. Informanterna 
har efter önskemål fått fingerade namn och dessa är Saranda, Carlos, Fatima och Florian. Då 
intervjuerna med Saranda och Carlos spelades in med bandspelare, redovisas deras utsagor 
med hjälp av flera citat i syfte att ge en bredare och verkligare inblick i intervjusituationen. 
      Eftersom intervjuerna med Fatima och Florian gjordes utan bandspelare försvårades 
antecknandet av exakta citat under intervjusituationen. Därför redovisas resultatet av de två 
intervjuerna mer i berättande form med endast något enstaka ungefärligt citat.  
 
 

9.1 Saranda 
Saranda är 22 år gammal. Hon kommer från Kosova och har bott i Sverige i 16 år. Hon 
välkomnar studiens tema och är ivrig att börja prata om hur hon upplever att hon blir bemöt 
av affärsanställda. Hon inleder med berättandet om en händelse i en affär där hon upplever att 
hon inte blev bra bemött av den anställde, hon säger: 
 

Jag var i en affär där de säljer kuddar och sådant, där är det tanter som jobbar, och där blev jag illa 
bemött en gång, de kände kanske att jag inte hörde dit eller nåt, där kommer jag ihåg att de bara 
kollade snett och såhära, där är det nästan bara kvinnor som går in o så, 
Intervjuare: Men du är ju också kvinna. 
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Saranda: jo men äldre kvinnor tänkte jag på, jag kommer ihåg att jag frågade om handdukar eller 
nåt, de bara: ååhhhh…de finns där borta…eller nåt, jätteotrevlig var hon i alla fall. 
Intervjuare: På vilket  sätt var hon otrevlig? 
Saranda: Ja alltså inget leende eller ingenting liksom, att jag verkligen kände typ vad f** är hennes 
problem ungefär, för att det var verkligen då att man reagerade, jag reagerade liksom, för att ingen 
av de var trevlig, ja de kollade bara snett liksom. Där var de alla äldre. 

       
Saranda problematiserar kring den anställdes ålder och berättar att hon upplever att äldre 
affärsanställda ger henne ett sämre bemötande än yngre gör.  Hon berättar också att hon 
upplever att hon får ett bättre bemötande när hon går in i mindre affärer där de svenska 
anställda är yngre. Hon jämför bemötandet i affären med äldre anställda med en annan mindre 
affär där de anställda är yngre och berättar följande:    
 

I en annan affär där de som jobbar är unga är alltid trevliga o hälsar, hejsan liksom med ett glatt 
leende, men där är det litet. De känner igen mig där nu och sådär. Där är så litet. Där är det nästan 
lite tvunget att man hälsar, det går verkligen inte att man tittar åt andra hållet. Där är de verkligen 
jättetrevliga, sen är de kanske lite vana att… ja de känner igen mig nu. Jag går dit lite ibland... sen 
tror jag att det har att göra med det att de är yngre. De är bättre på att bemöta och en annan 
inställning till invandrare rent utsagt tror jag att de har. 
Intervjuare: menar du att det är skillnad på om det är en stor eller liten affär?  
Saranda: Ja, det tror jag. Det är ingen som lägger märke till en om man går in i en stor affär, det är 
så många som går in och ut, där brukar jag aldrig fråga om jag ska ha nånting, jag hittar det jag ska 
ha och köper det. 

      
Saranda menar att de anställdas ålder och affärens storlek har betydelse för hur hon upplever 
att hon blir bemött. Hon säger att yngre har en positivare inställning till invandrare och därför 
är de trevligare mot henne än äldre anställda är. Samtidigt nämner hon också att om affären är 
mindre till ytan är de anställda nästan tvungna att bemöta henne på ett trevligare sätt. Efter 
ovanstående utsaga tänker hon någon sekund och säger följande:  
 

Jag har nog nån grej med äldre människor, jag känner att de inte är så trevliga, det finns nån i affär 
X som är lite äldre som jag känner faktiskt är lite otrevlig, där är några unga tjejer som jobbar och 
de är trevliga, men den här äldre kvinnan känner jag nog…  
Intervjuare: på vilket sätt är hon otrevlig? 
Saranda: Ja otrevlig i en affär för mig är väl inte så mycket mer än att i en affär så kan man inte 
slänga glåpord på en men att, ja att de inte bemöter en väl helt enkelt, inget leende på ansiktet utan 
ungefär: 59:90 och det är liksom det. 
Intervjuare: det är det som är ett bra bemötande för dig alltså, att de ler? 
Saranda: Ja, att de ler vänligt och hälsar hej och ett leende på ansiktet och då känner man, jag 
känner mig väl bemött då, på nåt sätt.  

 
Saranda värdesätter att de anställda hälsar och ler och menar att det är att bemöta henne väl 
när hon går i affärer. Vidare kommer ordet respekt upp och Saranda blir frågad om vad 
respekt är och på vilket sätt de anställda ska bete sig för att hon ska känna att hon får ett bra 
bemötande och blir respekterad av de anställda i affärer. Hennes svar är att hon känner sig 
respekterad av de anställda när de frågar henne om hon behöver hjälp med någonting i 
affären. Hennes berättelse leder till att frågan hur hon upplever att hon blir betjänad av de 
affärsanställda när hon behöver hjälp med att exempelvis hitta en vara i affären. Hennes svar 
är följande: 
 

Det beror på vem man frågar, står de i kassan kan de inte gå ifrån, ibland frågar man någon och då 
kan de säga: ja där runt hörnet, men ibland vill jag att de följer med mig, men på mindre affärer 
kommer de fram och frågar vill du ha hjälp med nånting, vad hade du tänkt dig o så visar de; vi 
har det här och här. I små affärer är de bättre och talar om vilket som är det nyaste liksom och det, 
de senaste varorna liksom som inkommit. 
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Saranda menar att hon i till ytan mindre affärer blir bättre betjänad när hon behöver hjälp än i 
större affärer. Hon får frågan om det någon gång hänt att hon behövt fråga mer än en gång för 
att hitta en vara som hon inte har hittat ”där runt hörnet”. Hennes svar är: 
 

Ja det har jag, jag blev nästan lite småirriterad , varför kan han inte gå med mig och visa när jag 
inte hittar varan, exempelvis en krydda, jag är inte i mataffärer så ofta och hittar inte där, det hade 
varit enklare att gå med mig så hade det varit gjort liksom. Och han stod och packade in varor, det 
hade han kunnat gå ifrån och hjälpa mig hitta kryddan och återgått till att packa in varor så hade 
det inte varit mer med det. 

 
Saranda upplever att hon som kund borde få prioritet när hon behöver hjälp i affären. Hon 
menar att det är enklare om den anställde prioriterar henne framför inpackning av varor. Hon 
går tillbaka till händelsen i affären där de säljer kuddar och upprepar att hon upplever att 
äldre anställda bemöter henne sämre. Hon frågas vad hon tror att det beror på att det förhåller 
sig på det viset och svaret blir följande:.  

 
Över huvud så tror jag att äldre beter sig lite konstigt för att de har en annan inställning till 
invandrare än vad yngre har just för att yngre umgås mer med invandrare, och att det liksom ingår 
i deras sociala liv på något sätt liksom medans kanske en tant på den butiken där de säljer 
handdukar och sånt, man kan tänka sig att hon aldrig umgås med invandrare eller är 
överhuvudtaget i kontakt med någon invandrare. I den affären är det mest kvinnor över 50 som 
jobbar och någon yngre, där har jag verkligen känt att det är för att jag är invandrare liksom, just 
den affären så kände jag att… en annan hjälpte de och var trevliga, och sa ” och så har vi den här 
och den här” liksom, medan till mig sa de bara det ligger där borta liksom och så inget mer.  

 
Saranda berättar att den andra kunden är en svensk äldre kvinna och skillnaden i sättet de 
bemötes gjorde att hon kände sig mindre värd som människa och hon bestämde sig att på 
grund av detta inte köpa någonting i affären. Vidare berättar hon att hon var solbränd när 
händelsen i kuddaffären ägde rum. 
 

Den händelsen i kuddaffären, jag kommer ihåg att då var jag solbränd och mörk liksom.  
Intervjuare: tror du att utseendet spelar roll?  
Saranda: Ja det tror jag, när jag jobbade inne i stan och skulle handla efter jobbet så var jag oftast 
trött och gick i mina arbetskläder, hade inte sovit så mycket och var inte uppkläd och lägg därtill 
att du är invandrare, det gör mycket, då tror jag de ser i enfärg liksom.  

 
Saranda menar att en invandrare blir bättre bemött som kund om denne är uppklädd och 
ljusare i hyn. Hon berättar också att hon har varit anställd i en teknisk affär och där sett hur 
svenska anställda beter sig mot kunder.  
 

De tänkte att invandrare köper inte dyra grejer så jättemycket. De vet att säljer jag mer så tjänar 
jag mer och då väljer de att gå fram till en som ser ut att kunna köpa mycket. I min gamla 
arbetsplats hade de inställningen att invandrare kommer bara in när de har problem, lämnar 
tillbaka varor och vill ha pengarna tillbaka och de pratar inte svenska så bra. Där upplevde jag det 
som att de var väldigt otrevliga mot invandrare. Jag märkte att när en svensk skulle lämna tillbaka 
någon vara så ställde de anställda inte så många frågor och lämnade tillbaka pengarna fortare. När 
det var en invandrare som skulle lämna tillbaka någonting drog de ut på det och ställde massor 
med frågor till kunden.  

 
Saranda berättar att hon kunde se skillnader i hur de svenska anställda betedde sig mot 
svenska respektive utländska kunder. Hon menar att de affärsanställa har uppfattningen att 
invandrare endast köper billigare varor och lämnar tillbaka dessa oftare än svenskar gör. 
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Jag minns en gång, vi är i fika rummet och säljare X som jobbar på datoravdelningen berättar att 
en polsk kvinna hade kommit in, hon var i 30- års åldern och behövde köpa en dator och säljare X 
upptäckte att den här kvinnan hade noll kunskaper om datorer, så hon frågade honom om råd och 
frågade honom vilken dator tycker du att jag ska köpa då?  Och han bara: ”självklart så sålde jag 
den sämsta datorn till henne”.  Han sa det rakt ut på fika rummet. Jag brann inombords när han sa 
det.  

 
Saranda upplever det som jobbigt att vara invandrare själv när hon anser att de svenska 
anställda lurar kunder med annan etnicitet än svensk att köpa sämre produkter på grund av att 
dem är invandrare och inte så kunniga på produkternas kvalitet. Hon säger att om kvinnan 
som lurades att köpa en sämre men dyrare dator hade varit svenska hade hon föreslagits en 
bättre dator som är värd pengarna. Anledningen till att säljaren kunde lura den polska kvinnan 
var att hon inte kunde svenska så bra och inte heller kolla upp datorns kvaliteter på andra håll, 
vilket en svenska kan göra, menar Saranda. 
 

9.2 Carlos  
Carlos är 26 år gammal. Han kommer från Portugal och har bott i Sverige i ca 3 år. 
Intervjun med Carlos inleds med att han börjar berätta att han upplever det som att han blir 
bättre bemöt av svenska anställda i affärer och i pubar och restauranger om han pratar 
engelska istället för svenska. 
 

Som invandrare jag tycker att du blir olika bemöt på annorlunda ställen som krogen eller affären. 
När jag går till krogen jag tycker att jag är bättre serverad om jag talar engelska. För att man ses 
som en turister. De tycker det är roligt att prata engelska eller tyska.  

 
Carlos menar att affärsanställda beter sig annorlunda mot sina kunder om kunderna talar 
engelska eller tyska och därför ger intryck av att vara turister. Vidare säger Carlos att han 
tycker att alla kunder som har pengar borde få samma service och att han inte har några 
problem i affärer. Sekunden efter minns han en händelse i en mataffär. 
 

Jag har aldrig inga problem i affärer, jag kommer ihåg när jag bott här en månad jag gick för att 
köpa frukt och jag frågade kassörskan om jag måste själv väga frukt, hon sa VAAA?, efter det jag 
gick hem och kollade i ordbok jag hade sagt orden perfekt.  

 
Carlos upplever det som att kassörskan gav intrycket att han inte hade uttalat de svenska 
orden korrekt och gjorde på så vis att Carlos tvekade på sig själv. Vidare blir Carlos frågad 
om hur han upplever att han blir bemöt av svenska anställda i affärer när han ber om hjälp att 
exempelvis hitta en vara.  
 

När jag frågar om hjälp de hjälper mig.  
Intervjuare: Du upplever att du blir bra bemött när du ber om hjälp att hitta en vara? 
Carlos: Nja..inte bra inte dåligt, de bara göra sitt jobb.  
Intervjuare: upplever du att du blir bemött på samma sätt som andra kunder?  
Carlos: Ja det tycker jag faktiskt, men en gång till, om jag talar engelska jag blir bättre bemötta. 
Intervjuare: Men vad är det som har fått dig att börja prata engelska över huvudtaget när du har 
gått in i en svensk affär och du kan ju svenska?  
Carlos: Det var från början, ibland på svenska jag kan inte uttrycka mig bra och jag har upptäckt 
att folket tycker om när man talar engelska med dem.  

 
Carlos menar att de svenska anställda bemöter kunderna på samma sätt när dem ber om hjälp, 
men han väljer dock att tala engelska för att han uttrycker sig bättre på det språket och han 
blir också bättre bemöt. Vidare fortsätter han berätta att han upplever det som att kvinnliga 
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anställda beter sig bättre mot honom som kund än manliga anställda gör. Han menar att män 
försöker vara mer effektiva och därför ger de ett kort och direkt svar när de blir frågade om 
hjälp att hitta en vara. Kvinnor däremot är vänligare och ler mot honom oftare, berättar han. 
      Vidare berättar Carlos att han upplever det som att pengar och produkterna man handlar i 
en affär har betydelse för hur de svenska anställda bemöter en invandrare. 
 

Om man har pengar blir man bättre betjänad. Jag har märkt att det beror också på produkter. Jag 
har uppmärksammat ibland att folk har inte så mycket pengar och efter de går till affären och köper 
kanske en bröd som kostar 5 kronor och några äpplen så de gå till kassan, det gå väldigt snabbt, så 
de pipipip, det är den pris, kanske 22 kronor och man ge de växel och de upptäcker att man har lite 
pengar och det kommer igen den blick som kan betyda tusen saker.  
Intervjuare: hur upplever du den blicken?   
Carlos: Jag upplever som en svensk, jag upplever som en svensk, jag med en gång: den personen 
leva på socialen. Man känner igen, den person gå på socialen, den person kommer från ett land 
som har en massa problem, han har en massa problem och han har inte papper (papper = 
uppehållstillstånd) och man börjar tänka, som en svensk. 

 
Carlos menar att affärsanställda utgår ifrån att en kund som är invandrare lever på 
socialbidrag om han/hon betalar med växel när de köper någon enstaka vara. Carlos säger att 
han också hade tänkt så om det var hans land. Han säger vidare att invandrare med lite pengar 
ses som personer i riskzonen, som potentiella kriminella av svenskar. Han får frågan om han 
själv upplever att han blivit bemött på ett sätt som fått honom att tro att svenska anställda i 
affärer tänker så om honom. 
 

Ja, jag kan inte utpeka vilket tillfälle, men ja, jag har känt att det var nånting där som de tänkt.  
 
Carlos har alltså upplevt sådana situationer där han känner att han blivit dömd av 
affärsanställda på grund av att han är invandrare. Vidare kommer yngre svenska anställda på 
tal och deras bemötande av Carlos. 
 

Ungt folk som jobbar på affären, de är snäll men oprofessionella, de har ingen erfarenhet men 
erfarenhet kommer, så det är inga såna problem, men de är snälla mot mig. Jag upplever att de är 
inte så professionella så de vet vad de göra men de är snälla mot mig. 
Intervjuare: Hur är de äldre, är de snälla också?  
Carlos: Ja de är snälla, men unga är snällare mot mig. Unga till kanske 23-24 år, för att efter 25 år, 
särskilt kvinnor från 25 år till 40 år gammal, de blir sur, det är som jag upplever det. Inte alla men 
jag har upptäckt att några som jag tycker, de har inte tid och de vill inte hjälpa dig.  
Intervjuare: Hur känner du då?  
Carlos: Jag känner för att be de dra åt helvete, jag har pengar och jag är kund och kung i den 
affären och svenskarna har inte förstått det, att en person med pengar i en affären är kung, han äger 
stället.  

 
Carlos upplever att yngre affärsanställda bemöter honom på ett bättre sätt än äldre, han menar 
att unga anställda kvinnor och män som är upp till 24 år gamla är snällare. Dock ser han 
skillnad i hur kvinnor mellan 25 – 40 års åldern bemöter honom. Han menar att kvinnor 
förändras och blir bittra då de är i den åldern och det visar sig i sättet de bemöter honom på. 
Vidare säger Carlos att de invandrare som har uppehållstillstånd och pengar och kommer från 
något EU- land är annorlunda än andra invandrare och blir därför bättre bemöta av svenska 
anställda i affärer.  
 

Jag är inte en vanlig invandare för att först jag kommer från EU, jag har papper, nu vi har en bra 
ekonomisk situation.  
Intervjuare: Tror du att det är så svenskarna som jobbar i affärer tänker när de ser dig? 
(Tyst 2 sekunder, börjar skratta). 
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Carlos: Hahhaa, det var en bra fråga. Kanske det är för att jag är från Europa, jag köper kokött 
oberoende på vilken pris det är och det är inte alla svenskar som göra så. Jag gå till affären, jag 
tycker väldigt mycket ko…nötkött och jag köper nötkött som en galning, jag köper den bästa som 
finns.  

 
Han menar att människor som invandrat i Sverige från andra delar än Europeiska Unionens 
länder eller Europa är annorlunda när det gäller att handla eller köpa mat, de köper dyrare 
mat. Carlos som själv kommit hit från ett EU- land köper det dyraste nötköttet han hittar i 
affären, och det, menar han, gör honom till en ovanlig invandrare. 
 

…med vin, jag har upptäckt när jag går till Systembolaget jag kan fråga om vilket vin jag kan och 
det jag upptäckt att folk tänker ”ohhh” du kan mer än en fransk vin. Jag kan fråga om 7-8-9 viner 
bara från Portugal.  
Intervjuare: så du menar att om du köper dyr mat, dyra viner och dyra kläder så tror svenskarna att 
du har pengar?  
Carlos: Ja men de förväntar sig inte, de förväntar inte att jag har… 

 
Carlos menar att hans inköp av dyrare varor och kunskaper i vinsorter gör honom till en 
ovanlig invandrare, dock gör han det klart att svenska anställda i affärer inte förväntar sig det 
av honom, av honom som är en invandrare. 
 

9.3 Fatima 
Fatima är 57 år gammal. Hon kommer från Afghanistan och har bott i Sverige i 6 år. 
Intervjun med Fatima inleds med att hon börjar berätta att hon på grund av att hon är 
invandrare upplever att hon ses som en sämre människa av många svenskar. Hon säger att 
hon hälsat på en svensk granne i hissen, men grannen hälsade inte tillbaka utan snäste åt 
henne. Detta upplever Fatima som mycket jobbigt. Hon talar svenska med brytning och har 
därför sin 11 årige son närvarande under intervjun så att han kan hoppa in och tolka när 
Fatima känner att hon inte kan uttrycka sig tillräckligt bra på svenska. Sonen lyssnar 
koncentrerat på intervjun och säger mamma upplevde situationen i hissen som sårande och 
förstår inte varför grannen inte hälsar tillbaka.  
      Fatima pratar nästan oavbrutet och börjar berätta om en händelse i en mataffär där hon 
upplever att hon blev mycket illa bemöt av en svensk anställd. Hon hade varit i denna affär 
tillsammans med sin son och handlat för flera hundra kronor, hon köpte bland annat en 
deodorantflaska, som hon la ner i sin handväska när hon kom hem. Dagen efter gick hon, 
tillsammans med sin son tillbaka till samma affär för att panta några burkar och flaskor och 
för att köpa några färska varor. När hon skulle panta flaskorna upptäckte hon att apparaten 
var ur funktion. Därför gick hon fram till en svensk anställd för att be om hjälp med 
flaskorna. Den anställde sa att apparaten inte fungerade och vände sig sedan bort från Fatima, 
utan att förklara varför apparaten var ur funktion eller när den skulle lagas. ”Och där stod jag 
med två påsar fulla med flaskor”, säger Fatima och lyfter upp armarna. Men då hon behövde 
handla in några färskvaror, lämnade hon kvar kassarna med flaskor i ett hörn vid kassan och 
gick in i affären.  
      När hon hade betalat varorna och var på väg ut ur affären började larmet tjuta. Hon 
stannade omedelbart och förstod inte varför larmet gick. En svensk anställd kom fram till 
henne och var, som Fatima upplever det, otrevlig mot henne och talade onödigt högt till 
henne. Han bad att få titta i hennes påsar och i handväskan för att se vad det var som fick 
larmet att gå. I handväskan hade Fatima dagen innan lagt deodoranten som hon köpte då. Den 
anställde utgick automatiskt ifrån att Fatima hade stulit deodoranten och såg på henne på ett 
sätt som hon uppfattade som nedvärderande. I samma ögonblick Fatima berättar detta för 
mig, brister hon i gråt och hennes ögon fylls med tårar. ”Jag förstår inte, jag förstår inte”, 
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säger hon. Sonen tittar på mamman och säger ungefär så här till mig:  
 

Du vet, mamma säger att hon är gammal nu och hon svettas och så, därför köpte hon deodoranten, 
det var några svenskar som köpte samma deodorant och larmet gick när de skulle gå ut också, men 
de som jobbar där tittade bara på deodoranten och sa att de kunde gå. Då frågade jag de varför gör 
ni så mot oss? – ”För att det är kul kanske?”, sa en svensk tjej som jobbar där.       

 
Fatima säger att hon har diabetes och högt blodtryck och att det inte är bra för hennes hälsa 
om hon blir upprörd. Men hon säger upprepade gånger ”jag tänka mycket, jag tänka mycket” 
om händelsen i mataffären och hennes tårar rinner nerför hennes kinder. Hon upplever att hon 
på grund av att hon är invandrare blir sedd som en sämre människa och som en snattare av 
affärsanställda. Hon berättar att de affärsanställda följer henne med blicken ständigt när hon 
går i affärerna och detta gör att hon mår dåligt. Hon berättar att hon kallades till 
polismyndigheten på grund av händelsen med deodoranten. Hon gick dit tillsammans med sin 
son och på grund av detta missade sonen skolan den dagen. Fatimas ögon är röda för att hon 
fortfarande gråter när jag ser att sonen också får tårar i ögonen. Jag säger till honom med en 
låg ton i rösten att det måste vara jobbigt att se mamma så ledsen. Han instämmer och säger 
att han tyckte det var jobbigt att behöva berätta för sina kompisar varför han inte gick till 
skolan den där dagen när mamman kallades till polisen. Därför kände han sig tvungen att 
hitta på en förklaring och sa till kompisarna att de hade ett passärende hos polisen. Detta 
upplevde sonen som mycket jobbigt, därför började han gråta som det barn han faktiskt är. 
      När jag frågar Fatima om hon upplever att hon blir bemöt på samma sätt som alla andra 
kunder när hon frågar om hjälp att exempelvis hitta en vara, drar hon ett tungt andetag. Hon 
säger att det är jobbigt att behöva be om hjälp i affärer för att många har ignorerat henne när 
hon gjort det. Hon säger att alla affärsanställda med svensk etnicitet inte beter sig likadant, 
men hon upplever att visa kränker henne genom att bara peka med ett finger åt vilket håll hon 
ska gå, utan att ge utförligare beskrivningar av var varan Fatima söker finns. Hon minns 
några tillfällen när hon vänt sig till svenska anställda för att be om hjälp och dessa inte har 
hjälpt henne. Bland annat nämner hon ett tillfälle när en svensk anställd på ett av Fatima 
upplevt otrevligt sätt, bett henne att gå och titta själv var varan finns och sedan bara vänt 
henne ryggen.    
      Fatima tänker till någon sekund och säger sedan att hon inte kan förstå varför svenska 
anställda kan se henne som en mindre värd person och potentiell snattare när hon aldrig 
skulle kunna tänka sig att snatta. Hon sa upprepade gånger att Gud ser allting och Han vet 
vilken slags människa hon är.  
 

9.4 Florian 
Florian är 30 år gammal. Han kommer från Kosova och har bott i Sverige i cirka 2 år. Florian 
inleder intervjun med att säga att på den korta tid han har bott i Sverige har han redan hunnit 
uppfatta skillnader i hur svenska anställda bemöter honom och svenska kunder i affärer. Han 
upplever att han inte är lika viktig kund för de svenska anställda i affärer som svenska kunder 
är. Detta grundar han på att han upplever att svenska kunder bemöts på artigare sätt än 
invandrare blir. Florian säger att det märks på de svenska anställda att de inte tycker om att 
ha invandrare som kunder. Han upplever att han blir så dåligt bemöt ibland att han känner sig 
som en mindre värd människa. Han minns en händelse som ägde rum för bara någon vecka 
sedan i en affär där alla anställda är svenskar. Han köpte en fjärrkontroll och behövde 
batterier till den. Han trodde att fjärrkontrollen krävde batterier av en mindre storlek och 
letade efter sådana i affären, utan att lyckas hitta de. Därför frågade han kassörskan om de har 
sådana batterier som fjärrkontrollen kräver. Hon tog upp kassatelefonens lur och ringde 
någon i affären för att fråga om detta och sa med en gång att de inte har sådana batterier som 

 28 



fjärrkontrollen krävde. Därför gick Florian därifrån.  
      När Florian gick hem bröt han förpackningen på fjärrkontrollen och upptäckte till sin stora 
förvåning att fjärrkontrollen krävde en annan storlek på batterierna än han hade trott. Sådana 
batterier han behövde till fjärrkontrollen hade han sett många av i affären utan att veta att det 
var sådana han borde köpa. Detta tycker han är mycket tråkigt eftersom han frågade 
kassörskan om hjälp. Florian anser att kassörskan borde vetat vilken slags batterier 
fjärrkontrollen kräver och också hjälpt honom hitta de eftersom han var den ende kunden i 
affären när han bad om hjälp. Om hon inte ville lämna kassan kunde hon be någon annan 
komma och hjälpa till. Denna händelse gör att Florian upplever det som att han är mindre värd 
som kund än om han var svensk. Han säger att något sådant aldrig skulle hända honom om 
han var svensk. Han menar att kassörskan hade varit mer angelägen att hjälpa honom om han 
var svensk, ”hon skulle göra allt för att hitta batteri”, säger han. 
      Vidare talar Florian om hur han upplever att han blir bemöt i andra affärer än den 
ovannämnda. Han säger att vissa affärsanställda ignorerar honom så mycket ibland att han 
känner sig som om han är osynlig. Han berättar att han någon gång har blivit så irriterad på 
det dåliga bemötande han fått av svenska anställda i affärer att han med flit har flyttat på varor 
och placerat de i fel hyllor i syfte att hämnas på de anställda och ge dem mer jobb. Detta har 
han fått dåligt samvete för, men samtidigt förklarar han sig med att han upplevde det som att 
de anställda betedde sig så dåligt mot honom bara för att han är invandrare. Därför kände han 
att han ville ge tillbaka med samma mynt.  
 
10. Analys     
I föreliggande avsnitt analyseras studiens resultat med utgångspunkt från diskriminering, följt 
av analys med utgångspunkt från den teori som redovisats tidigare i uppsatsen. Syftet med 
studien är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet än svensk 
upplever bemötandet av affärsanställda när de handlar dagligvaror och kläder. 
Problemområdet är fördomar om invandrare och etnisk diskriminering i affärer, om det 
förekommer upplevelser av diskriminering hos de intervjuade och hur dessa uppfattas.  
      Här är det lämpligt att notera följande: med affärsanställda avser informanterna personer 
med svensk etnicitet som arbetar i de affärer där informanterna handlar dagligvaror och 
kläder. De affärsanställda ses av informanterna som normala, de tillhör normen, som är att 
vara av svensk etnicitet, ljus hy och ljust hår, arbeta, ha pengar, en bättre ekonomi samt att 
köpa dyrare varor. Informanterna upplever att invandrare/personer med annan etnicitet än 
svensk, uppfattas av de affärsanställda som personer med typiska drag/egenskaper som: 
personer med dålig ekonomi, som är arbetslösa och/eller socialbidragstagare. De ses vidare 
som kriminella/potentiellt kriminella som är i en riskzon, personer som snålar när de handlar, 
de köper de billigaste varorna, är ohederliga, de är människor med många problem, snattare 
och personer som lämnar tillbaka varor oftare än svenskar. Informanterna menar dessutom att 
personer med annan etnicitet än svensk identifieras som personer med ett mörkare utseende än 
normen, personer med mörkare hy och/eller hår.  
      När resultatet analyseras vidare, framkommer att informanterna upplever att ett bra 
bemötande av affärsanställda kännetecknas av att de hälsar när kunderna kommer in genom 
att säga ”Hej!”. Således får kunderna respekt. Ett dåligt bemötande karaktäriseras enligt 
informanterna av att affärsanställda inte säger ”Hej”, inte erbjuder sin hjälp och/eller inte ger 
den hjälp som efterfrågas och gör skillnader i hur de bemöter kunderna i samma situation och 
”tittar/kollar snett” på kunder med annan etnicitet än svensk. Sålunda respekteras inte 
kunderna, enligt informanternas mening.  
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10.1 Analys med utgångspunkt från diskriminering 
Efter sammanställningen av det empiriska materialet framträder en bild där informanterna 
upplever att de blir stigmatiserade på grund av sin etniska tillhörighet. De upplever att 
stigmat annan etnisk tillhörighet än svensk/invandrare gör att de diskrimineras av 
affärsanställda. Sålunda utgår informanterna från att affärsanställda har stereotypa 
föreställningar om hur kunder med annan etnicitet än svensk är, att de har fördomar om 
invandrare. Informanterna upplever att dessa föreställningar gör att de missgynnas genom att 
de får en sämre behandling än kunder med svensk etnicitet i samma situation. Missgynnandet 
upplevs i ett dåligt och respektlöst bemötande med sämre service som utgång. 
      Således är det tema som studeras i denna uppsats diskriminering baserad på etnisk 
tillhörighet. Enligt Integrationsverket (2004) avses med diskriminering alltid olika former av 
direkt eller indirekt missgynnande och/eller kränkande särbehandling som begränsar 
individens valmöjligheter. Etnisk diskriminering äger rum när individer underkastas en 
negativ särbehandling med utgångspunkt från deras nationalitet, utseende, religion och/eller 
kulturella bakgrund, enligt Integrationsverket (2004.) Det är således etnisk diskriminering 
som studien behandlar och enligt Integrationsverket (2004) ska diskrimineringens 
bakomliggande orsaker analyseras eller diskuteras genom användandet av begreppen 
strukturell diskriminering, institutionell diskriminering och individuell diskriminering. 
      Begreppet strukturell diskriminering inkluderar enligt Integrationsverket (2004) en över- 
och underordning som sätter sin prägel på hela samhällets organisering och kännetecknas av 
en ojämlik fördelning av materiella resurser, makt och inflytande och inom detta ges utrymme 
för diskriminerande institutionella praktiker och individuella handlingar. Enligt samma 
referens har institutionell diskriminering sin grund i den överordnade strukturen och ett 
exempel på institutionella praktiker är stereotypa föreställningar om individers karaktäristiska 
egenskaper som anses höra ihop med deras tänkta tillhörighet. Vidare definieras individuell 
diskriminering i Integrationsverket (2004)  som de handlingar, attityder och värderingar 
enskilda individer praktiserar/har och som föranleder att individer diskrimineras. 
      Integrationsverket (2004) noterar dessutom att dessa nivåer av diskriminering är intimt 
sammankopplade och att händelser på den ena nivån ger utslag på den andra. Denna studies 
informanter upplever att de affärsanställda utgår från stereotypa föreställningar om kunder 
med annan etnicitet än svensk och att det märks i deras bemötande av informanterna.  
      Informanterna håller före att diskriminering på grund av etnisk tillhörighet förekommer i 
affärer, då informanterna upplever att de inte behandlas lika i jämförelse med svenska kunder 
i samma situation. Enligt Nationalencyklopedin fastställs diskriminering med utgångspunkt 
från att avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika sket. Lika fall i studien är 
situationen svenska kunder och kunder med annan etnicitet än svensk i samma affär. De flesta 
är eniga i att i affärer ska kunder behandlas med respekt och ges service med vänlighet. 
Diskrimineringslagen kan tillämpas i situationen i affärer där informanterna varit. Således 
borde de svenska anställda bemöta alla sina kunder på samma sätt, oavsett deras etniska 
bakgrund, enligt både diskrimineringslagens och informanternas mening. Som det framförts 
tidigare i uppsatsen är avsikten med denna studie att ta del av och fördjupa förståelsen för 
informanternas upplevelse av hur de bemöts av affärsanställda, inte om diskriminering 
förekommit i objektiv mening. Det intressanta är informanternas egna föreställningsvärld om 
studiens tema, inte hur den är i verkligheten. Ändock är det lämpligt att anknyta till 
lagstiftningen om diskriminering, eftersom den fungerar normsättande för vad som är och inte 
är brukligt i olika situationer ur diskrimineringssynpunkt.         
      Ett sätt att tolka det som informanterna har uppgett att dem upplever som ett sämre 
bemötande på grund av sitt utseende och etniska bakgrund är att säga att det upplevs som 
direkt diskriminering eller individuell diskriminering. De har missgynnats genom att de har 
behandlats sämre jämfört med svenska kunder i samma situation och därigenom gått miste om 
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bland annat information om varuutbudet, vad som är nytt och så vidare. Ett konkret exempel 
på detta och på tillfälle är Sarandas erfarenhet i kuddaffären, där hon upplever att hon blev 
kränkt och diskriminerad av de affärsanställdas bemötande av henne i jämförelse med deras 
bemötande av den kund med svensk etnicitet som också var där. Saranda upplever att hon inte 
fick samma uppmärksamhet för sitt intresse av varorna som kunden med svensk etnicitet. När 
hon väl frågade om varorna, blev bemötandet dåligt och hon upplever att hon blev 
diskriminerad av de affärsanställda. Hon upplever att hon på grund av sitt etniska ursprung 
blir bestulen på möjligheter att välja bland de olika varorna, som ju kräver att man tittar och 
känner på de och att de affärsanställda vid förfrågan informerar om dessas kvalitet med mera. 
Saranda upplever att hon på grund av sin etniska bakgrund missgynnades härigenom, då hon 
blir kränkt och känner sig som om hon vore osynlig, samtidigt som hon också görs synlig i 
bemärkelsen synlig minoritet/invandrare. På samma sätt kan även härledas till Fatimas 
upplevelse av bemötandet av de affärsanställda där den tidigare köpta deodorantens alarm 
utlöstes och det bemötande hon fick därefter. När alarmet utlöstes efter en kund med svensk 
etnicitet fick det, till skillnad från när det utlöstes efter Fatima, inte någon särskild 
uppmärksamhet.  
      Ett annat sätt att tolka Sarandas och Fatimas upplevelser av diskriminering av de 
affärsanställda är att anknyta till Diskrimineringslagen igen, då det som de upplever ter sig 
upplevas vara diskriminering av en annan form, institutionell eller strukturell diskriminering. 
Det framförs i SFS 2008:567, 2 kapitlet, 12 § att den som i förhållande till allmänheten 
företräder den som avses i 1 punkten likställs med denne. Sålunda kan hävdas att då 
affärsanställda yrkesmässigt tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten berörs dessa av 
denna lag och de kan likställas med sin arbetsgivare. På så sätt kan det sägas att de 
affärsanställdas arbetsgivare också har ansvar för hur de affärsanställda bemöter kunderna. 
      Som det framkom tidigare, upplever studiens informanter att de på grund av sin etniska 
tillhörighet blir diskriminerade av affärsanställda. Detta föranleder således en koppling till en 
annan dimension av diskriminering, institutionell eller strukturell diskriminering. Med 
utgångspunkt från Diskrimineringslagen innebär detta att arbetsgivaren till de affärsanställda 
ansvarar i likhet med de affärsanställda för hur de bemöter sina kunder. Enligt studiens 
informanter är ett dåligt bemötande av kunder med annan etnicitet än svensk något som 
förekommer i affärer och det sker inför både andra affärsanställda och kunder. Således verkar 
det som att informanterna upplever att detta förfaringssätt i tillvägagångssättet att ge olika 
service och bemötande till kunder beroende på etnisk tillhörighet, är etablerat i de berörda 
affärerna, och för detta ansvarar både anställda och arbetsgivare. Sålunda innebär det att den 
diskriminering som studiens informanter upplever i affärer är den form som i lagen benämns 
som institutionell eller strukturell diskriminering.  
      Enligt definition av diskriminering i Integrationsverket (2004) är den diskriminering som 
informanterna upplever både individuell och institutionell etnisk diskriminering. Detta 
innebär att mekanismerna bakom de båda nivåerna av diskriminering kan urskiljas i studiens 
resultat och som det noteras i Integrationsverket (2004) är samtliga nivåerna intimt 
sammankopplade och påverkar varandra. Sålunda kan hävdas att informanterna upplever 
etnisk diskriminering i nivåerna institutionell och individuell diskriminering i bemötandet av 
affärsanställda när de ska handla dagligvaror och kläder. Informanten Fatima upplever även 
diskriminering på strukturell nivå när hon berättar om händelsen med grannen i hissen som 
snäste åt henne när hon hälsade på honom. Hon upplever att det bemötande hon får av 
affärsanställda och grannens reaktion hänger ihop eftersom hon menar att dessa baseras på 
enbart hennes etniska tillhörighet och avsikten med dem upplevs vara att marginalisera henne 
i dessa rum. Hon menar att dessa tar sig friheter att stämpla henne och bete sig så bara för att 
de är svenskar. Således innebär detta att personer med svensk etnicitet är de som Fatima 
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upplever har makt i samhället och också underordnar henne i det på grund av att hon är 
invandrare.      
      de los Reyes och Wingborg (2002) håller före att diskriminering handlar om makt och 
relationer som skapar över- och underordning och att det är en strukturell ordning som gör att 
visa grupper får företräde framför andra. Etnisk diskriminering markeras av kategoriseringar 
baserade på etnisk tillhörighet, nationalitet, religion, utseendemässiga drag så som hår och 
hudfärg och kulturell bakgrund, menar de los Reyes och Wingborg (2002). Denna studies 
informanter upplever att de affärsanställda kategoriserar kunder med annan etnicitet än svensk 
efter deras etniska tillhörighet genom deras utseende; att de är mörkare i hyn och håret än 
majoriteten i landet. I likhet med de intervjuade i rapporten ”Att färgas av Sverige”, upplever 
även mina informanter att de kränks och stereotypifieras på grund av sitt utseende. 
      Informanterna upplever att affärsanställdas föreställningar om deras karaktärsdrag är 
rangordnade efter föreställningar om de som gruppen invandrare men drabbar de som 
individer. Fatima kan inte förstå hur affärsanställda kan utgå från att hon ska snatta, hon som 
aldrig snattat i hela sitt liv. Hon upplever att affärsanställda stämplar henne som snattare bara 
på grund av hennes etniska tillhörighet. Hon upplever att hon misstänkliggörs som snattare av 
de affärsanställda när de övervakar henne, de följer henne ständigt med blicken när hon går i 
affärerna. Även de intervjuade i ”Att färgas av Sverige” upplever att de misstänkliggörs 
genom att övervakas när de är i butiker och det upplevs vara en effekt av stigmatiseringen av 
deras mörka hudfärg. På samma sätt upplever även Fatima att hon misstänkliggörs av 
affärsanställda som en påföljd av fördomar om och stigmatisering av invandrare. I och med att 
den affärsanställde som kontrollerade Fatimas påsar och handväska när larmet i affären gick 
pratade onödigt högt, så att alla i affären kunde höra vad han sa, upplever Fatima att det är ett 
sätt att misstänkliggöras som potentiell snattare som invandrare och reproducera fördomar.   
      Vidare berättar de intervjuade i ”Att färgas av Sverige” hur de kränks i det offentliga 
rummet genom att miljöer där förvandlas till fientliga när de träder in. Detta fenomen 
förekommer även i mina informanters skildring av upplevelsen av bemötandet av 
affärsanställda när de ska handla dagligvaror och kläder. Saranda berättar om en händelse i en 
kuddaffär där hon upplevde att miljön där förvandlades till fientlig när en affärsanställd vägrar 
henne service när hon frågar något om handdukar. Den affärsanställde var otrevlig och ville 
varken uppmärksamma Saranda eller hennes intresse för handdukarna. Sålunda upplever 
Saranda att hon kränks och marginaliseras härigenom, hon upplever att hon utesluts genom att 
få sin rätt att vistas där ifrågasatt. Hon upplever att hon inte är välkommen där. Även Florian 
upplever denna känsla när han berättar om händelsen med batterierna till fjärrkontrollen. Han 
upplever att den affärsanställde inte ville hjälpa honom bara för att han är av annan etnicitet 
än svensk. Han menar att ”hon (den affärsanställde) skulle göra allt för att hitta batteri” om 
han vore av svensk etnicitet, han upplever att han för de affärsanställda inte är värd lika bra 
service bara för att han är invandrare. Han menar att affärsanställda ignorerar honom så 
mycket ibland att han känner sig som var han osynlig och upplever sålunda att rätten att vistas 
i den affären ifrågasätts, liksom att han marginaliseras härigenom.        
      I ”Att färgas av Sverige” berättar de intervjuade att de upplever att maktstrukturer befästs 
genom ett rasistiskt språkbruk och beskriver en institutionell inblandning i detta då till 
exempel arbetskollegor godkänner kränkande uttalanden gentemot personer med afrikansk 
bakgrund. Detta kommer till uttryck genom skämt och benämningar riktade mot afrikansk 
bakgrund och de intervjuade berättar där hur detta ibland används strategiskt för att minska 
deras handlingsutrymme eller för att tysta ner de. I likhet med detta fenomen, kan Sarandas 
berättelse om den anställde i teknikaffären som lurade en polsk kvinna att köpa en sämre men 
dyrare dator bara för att hon är av annan etnicitet än svensk, och skröt inför kollegorna, 
fungera som ett exempel på hur diskriminering kan göras legitim och institutionaliseras i 
Sarandas värld. I och med att det i teknikaffären godkänns att lura kunder med annan etnicitet 
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än svensk, upplever Saranda att det är en form av institutionaliserad etnisk diskriminering. 
Samtidigt funkar detta strategiskt genom att Saranda tystas ner och får också sitt 
handlingsutrymme inskränkt. 
      Carlos upplever att gruppen kunder med annan etnicitet än svensk, identifieras av 
affärsanställda som människor med dålig ekonomi/arbetslösa, kriminella eller potentiella 
kriminella och människor med andra problem. Om det görs en jämförelse med det de 
intervjuade i ”Att färgas av Sverige” upplever, hittas samband. Även ungdomarna och de 
unga vuxna i rapporten menar att de upplever att deras stigma påverkar hur de bemöts av 
affärsanställda/butikspersonal. Både dessa och mina informanter upplever att deras etniska 
bakgrund leder till att de diskrimineras i handeln. Mina informanter upplever att de 
diskrimineras genom att bemötas sämre än svenska kunder i samma situation. Samtidigt 
avslöjas också att Carlos själv har fördomar om invandrare som betalar med mynt i kassan. 
Detta innebär att dessa kunder stigmatiseras av både de svenska anställda i affärer och av 
Carlos. 
 
      

10.2 Analys med utgångspunkt från teori 
Studiens informanter upplever att de blir sämre bemöta av affärsanställda på grund av sina 
utländska bakgrunder. Saranda uppger att hon upplever det som att kunder med annan 
etnicitet än svensk märker ut sig på grund av sitt mörka utseende och därför blir de sämre 
bemöta av vissa affärsanställda. Fatima och Florian var mycket övertygade om att det 
upplevda dåliga bemötande dem får av affärsanställda beror på att de har ett mörkare utseende 
än svenskar har. Av alla mina informanter var Carlos den som hade mörkast hår och hy. Men 
han uppgav att han på grund av att han kommer från Portugal, som är medlemsland i 
Europeiska Unionen, skiljer sig från invandrare som kommer från länder utanför Europa och 
EU. Mot bakgrund av det, menar Carlos att han blir bättre bemöt av affärsanställda än andra 
invandrare blir. Detta är intressant, för det syns mer på Carlos att han inte är svensk, än på de 
andra informanterna. Carlos framstår som en person som inte värderar vistelsen i affärer som 
särskilt viktig. Han bryr sig inte så mycket om vad som händer där och hur han bemötts av 
affärsanställda är inte särskilt viktigt för honom. Men det kan också vara exempel på det 
Goffman kallar en misskreditabel situation. Carlos försöker undvika att ses som en typisk 
invandrare av affärsanställda genom att köpa det dyraste köttet, vilket Carlos menar att andra 
invandrare inte gör. Han vill dölja sitt stigma som invandrare och anstränger sig för att bli 
sedd som normal (svenskar köper dyraste varorna, har arbete, pengar och är de normala) när 
han är i affärer. Det kan sägas att Carlos ändå är medveten om sitt stigma som invandrare, 
fastän han försöker dölja det för de affärsanställda då han har ganska mörk hy, mörkt hår och 
mörka ögon. Han tänker själv att han lyckats passera till de normala men enligt Goffman 
spelar stigmats synlighetsgrad en stor roll här. Är stigmat mindre synligt är det lättare att 
passera över till normala. Goffman menar att den misskrediterade personen lyckas sila över 
till de normala genom ett verklighetsförankrat tänkande och förståelsen att andra inte vet. 
Carlos stigma är synligt, de affärsanställda kan se att Carlos är en invandrare, men det verkar 
ändå som att Carlos håller före att han lyckats utmärka sig från andra invandrare och passera 
till normala. Han upplever att stigmat invandrare sammankopplas med negativa egenskaper 
som han inte vill bli identifierad med. Det ter sig som han upplever en gruppskam som 
relateras till gruppen invandrare. Likt invånarna i Zon 3 på Winston Parva, där den sämst 
fungerande minoriteten i outsidergruppen får representera hela denna grupp, upplever Carlos 
att de sämst fungerande invandrarna i affärsanställdas ögon representerar hela gruppen 
invandrare. Detta fenomen kopplades på Winston Parva ihop med en gruppskam. Carlos 
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verkar också uppleva ett liknande fenomen och anstränger sig att inte ses som en medlem i 
gruppen invandrare.              
      Som nämndes tidigare, påverkar stigmats synlighetsgrad enligt Goffman utvecklingen mot 
passeringen till de normala. Carlos stigma är synligt och han upplever att han måste prata 
engelska i affärer för att få ett bra bemötande och bra service av de affärsanställda, trots att 
han samtidigt ser sig själv som en annorlunda invandrare. I kontakter med andra vet den 
stigmatiserade inte vad de normala egentligen tänker om henne/honom. Därför, menar 
Goffman, har en stigmatiserad person en känsla av att hon/han på ett eller annat sätt alltid är 
ifrågasatt i sociala sammanhang. Av den orsaken vill hon/han förberedda intrycken hon/han 
gör i en utsträckning som hon/han utgår från att andra inte behöver göra. Detta innebär 
således att Carlos ansträngningar att prata engelska i affärer i syfte att få ett bättre bemötande 
av de affärsanställda, egentligen är kränkande för honom. Vidare kan detta också härledas till 
det att Carlos också köper dyrare varor än andra invandrare, frågar om flera olika vinsorter 
med mera och får härigenom åtnjuta positiv uppmärksamhet genom en föraktfull behandling 
från de affärsanställda. Carlos upplever detta som att han lyckas passera till de normala, eller 
påminner om de mer än andra invandrare gör. Men egentligen är detta också kränkande för 
honom. Han ska inte behöva anstränga sig på detta vis, men det har lett till en upplevd positiv 
respons och därför upprepas det, om en ofrivilligt. Även Elias och Scotsons teori om 
etablerade och outsiders kan användas i sammanhanget. Enligt Elias och Scotson är kärnan i 
förhållandet underordnad och överordnad att den underordnade tar till sig det som den 
överordnade säger. Detta präglas av en ojämn maktbalans och får en avgörande betydelse för 
stigmatiseringen av outsiders. Detta fenomen ses i tolkningen av Carlos ansträngningar att få 
bättre service och bemötande av de affärsanställda genom att, som tidigare nämndes, bland 
annat tala engelska i affärer. Trots att Carlos kan svenska, väljer han medvetet att tala 
engelska med affärsanställda för att uppfattas som en turist. Detta är exempel på en situation 
där det upplevs finnas en ojämn maktbalans. Det innebär att de nämnda ansträngningarna från 
Carlos (underordnad) sida betyder att han har tagit till sig det han menar att affärsanställda 
(överordnade) tänker om honom som invandrare (underordnad) och försöker därför utmärka 
sig i syfte att uppfattas som en annorlunda invandrare som påminner mer om kunder med 
svensk etnicitet så att han av affärsanställda får ett bättre bemötande.    
      Saranda upplever det som att invandrare som har mörkare utseende än normen och inte är 
uppklädda när dem går in i affärer automatiskt bemöts på ett sämre sätt än svenska kunder. Ett 
sätt att tolka detta är att se det som att en invandrare som är uppklädd, det vill säga finare 
klädd, gör att de affärsanställda associerar detta till pengar. Därmed anknyts också till egen 
vinst och därför får dessa kunder ett bättre bemötande. Men det kan också uppfattas som att 
en enklare klädd invandrare ses som en person med ännu sämre karaktär och ännu mindre 
hederlighet än andra invandrare, vilket också kan bli ett ytterligare stigma i sig. Saranda 
berättar om tillfällen där hon upplever att hon blir diskriminerad som kund i en affär på grund 
av att hon är en invandrare. Hon försöker förklara att hon såg mer utländsk ut i de 
affärsanställdas ögon just dessa gånger då hon var enklare klädd och även solbränd och 
därmed ännu mörkare i hyn. Detta fenomen kan härledas till Goffman som hävdar att en 
person med ett stigma, här Saranda, inte vet i vilken kategori hon placeras av de normala. 
Därför kan den stigmatiserade (Saranda) känna en osäkerhet som har sitt ursprung i att inte 
veta i vilken kategori inordningen blir. Saranda är medveten om sitt stigma. Hon är i en 
misskrediterad situation då hon upplever att hon är en synlig invandrare. Hon vet att hon inte 
kan komma undan det och därför ter det sig som att Saranda, liksom Carlos, verkar mena att 
de som invandrare behöver anstränga sig mer än svenska kunder när de går till affärer. 
Saranda upplever att hon måste vara snygg och fin för att kunna få bättre service som 
invandrare. Hon har ett utmärkande drag (synlig invandrare) som hon inte kan komma undan. 
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Både Carlos och Saranda har accepterat situationen och försöker anpassa sig efter de 
konsekvenser stigmatiseringen innebär för dem.  
      När Carlos får frågan om han själv upplevt att han blivit bemöt på ett sätt som fått honom 
att tro att affärsanställda tänkt på honom som en potentiell kriminell på grund av att han är 
invandrare medger han att det hänt men att han inte kan komma på något speciellt tillfälle. 
Enligt Goffman kategoriserar och fastställer de normala en främlings sociala identitet (dennes 
yrke, hederlighet) redan vid första anblicken av henne och de första intrycken blir sedan det 
som normala förväntar sig att den stigmatiserade och andra i samma grupp ska motsvara. Om 
svenska anställda i affärer, det vill säga de normala, fått intrycket att invandrare, alltså 
personer med stigmat annorlunda människor på grund av utländsk bakgrund, är ohederliga 
människor och potentiella kriminella, som Carlos menar, kommer detta till uttryck i affären 
genom att de behandlar invandrare annorlunda än svenska kunder, så som Carlos anser och 
även Fatima som upplever att hon misstänkliggörs av affärsanställda genom övervakning.  
      De viktigaste stämplingskällorna utgörs av personer som har tillräcklig makt att föreskriva 
för andra vilken moral de ska följa, exempelvis en majoritet för en minoritet. Svenska 
anställda i affärer tillhör majoriteten i Sverige och därför upplevs de av informanterna som 
överordnade och att dem därför har möjlighet att bete sig på ett annorlunda sätt mot kunder 
som är invandrare då dessa är i minoritet i Sverige. Att informanterna upplever att vissa 
affärsanställda sätter en stämpel eller etikett på invandrare som potentiella kriminella på 
grund av att de är invandrare, kan vara grundad på mediernas ofta missvisande bild av 
kriminalitet bland invandrare och på att invandrare är dem som uppbär socialbidrag till sin 
försörjning i störst utsträckning. En stigmatiserad person avviker från föreställningarna om 
hur en person i allmänhet måste vara, menar Goffman. Om en invandrare försörjer sig med 
socialbidrag och har mörkt hår och mörka ögon avviker denne från normen om den är att 
försörja sig genom arbete, vara ljus och ha blå ögon. Enligt detta är mina informanter avvikare 
och stigmatiserade av svenskar. Fatima, Saranda och Florian uppgav att det syns på dem att de 
är invandrare och att dem upplever att dem blir sämre bemöta i affärer på grund av detta. De 
har accepterat att deras utseende gör att dem är lite annorlunda än svenskar till utseendet och 
det gör att dem identifierar sig som synliga minoriteter i detta land och därför upplever de att 
de ses som sämre än majoriteten, som ju är svenskar. Här får de svenska affärsanställda en 
roll som normala och som sådana inskränker de kunder med utländskt bakgrund till en 
oduglighet enbart grundat på informanternas gemensamma egenskap som synliga invandrare 
eller minoriteter, menar informanterna. Denna teori kan inte tillämpas på Carlos då han 
uppgav att han upplever det som att han är en ”annorlunda invandrare” på grund av att han 
kommer från Portugal som är med i EU och för att han har en bra ekonomisk situation. 
Fatima, Florian och Saranda kan sägas utgår från att de som invandrare inte anses ha särskilt 
hög grad av prestige i det svenska samhället. Därför kan det vara så att de upplever att de 
diskrimineras i större omfattning än Carlos, som tänker att människor från EU- länderna har 
större prestige i det svenska samhället.  
      Att Saranda, Fatima och Florian har accepterat att deras utseende gör att dem ser lite 
annorlunda ut än svenskar och identifierar sig som synliga minoriteter i detta land och därför 
ses som sämre än majoriteten, som ju är svenskar, kan även kopplas till Elias och Scotsons 
teori om etablerade och outsiders. De etablerade i detta fall är svenskar, affärsanställda, 
medan outsiderna är kunder som är invandrare. Affärsanställda besitter en maktställning över 
kunder som i detta fall är invandrare. De affärsanställda tillhör majoriteten och är födda och 
uppvuxna i detta land och har därför en större kapacitet för sammanhållning och också 
möjligheten att kontrollera den sociala kontrollens mekanismer. Mina informanter upplever 
att personer med annan etnicitet än svensk på grund av sin synliga etniska bakgrund ses som 
ett hot mot etablerade normer, värderingar och levnadssätt av affärsanställa. Den utländska 
bakgrunden upplevs vara sammankopplad med andra värderingar och normer än de svenska.  
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      I Winston Parva i Elias och Scotsons studie utestängde de etablerade de nyinflyttade från 
fullt deltagande i samhället genom att exempelvis utesluta dem från socialt umgänge, vilket 
gjorde att de etablerade kunde vidmakthålla skillnaderna mellan grupperna. Detta kan kopplas 
till äldre svenska anställda som mina informanter uppger bemöter dem sämre i affärerna för 
att dem inte har någon kontakt med invandrare i sina sociala liv och därför är rädda för det 
som dem uppfattar som hot mot de svenska normerna och värderingarna. Detta kan även 
kopplas till den moraliska differentiering som Elias och Scotson pratar om och som dem 
menar kan tillämpas även i maktrelationen mellan etniska grupper. Som Elias själv uttryckte 
det: 
 

…betraktar sig de mäktigaste grupperna som ”bättre”, som utrustade med en form av 
gruppkarisma, en specifik egenskap som delas av alla deras medlemmar och som de andra 
saknar. Dessutom får i alla dessa fall de ”överlägsna” mindre mäktiga personer att själva 
känna att de saknar denna förtjänst- att de är underlägsna mänskligt sett (Elias & Scotson, 
1999, s xii). 

 
Då många svenskar enligt informanternas uppfattning tror att invandrare lever på socialbidrag 
och att invandrare är kriminellt mer belastade än svenskar, hamnar invandrare lågt i moralens 
hierarki. Därför tillskriver sig vissa svenskar de bästa egenskaperna och invandrarna dem 
sämsta. Enligt informanterna är normen svenskar som arbetar, de lever inte på socialbidrag 
och håller sig på rätt sida av lagen. De invandrare som gjort något kriminellt och som flitigt 
uppmärksammats av medierna, representerar alla invandrare. Det är dåligt att vara kriminell 
och det är fel att leva på socialbidrag. Detta leder till att invandrarnas, alltså outsidernas, 
underlägsenhet blir tydligare och stigmatisering ett faktum. Saranda, Fatima och Florian 
uppgav att dem vid flera tillfällen har blivit bemöta på ett så dåligt sätt av affärsanställda att 
dem kände sig mindre värda som människor och därför också underlägsna svenskarna.   
  
  
       
11. Diskussion  
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för hur några kunder med annan etnicitet 
än svensk upplever bemötandet av affärsanställda när de handlar dagligvaror och kläder. 
Fördomar om invandrare och huruvida det förekommer upplevelser av diskriminering hos 
några invandrare i bemötandet de får av svenska affärsanställda är studiens problemområde. 
Det är helt klart att mina informanter kan se skillnad på hur affärsanställda beter sig mot 
kunder med svensk etnicitet och mot kunder med annan etnisk tillhörighet.  
      Alla mina informanter uppger att dem upplever att kunder med annan etnicitet än svensk i 
affärer blir bemöta på ett sämre sätt än svenskar i samma situation. Saranda och Carlos uppger 
båda att dem upplever att dem blir bättre bemöta av yngre svenska anställda än av äldre. Detta 
får mig att associera till globalisering, som är något som yngre människor mer berörts av. En 
person i 50-60 års ålder kanske inte blir lika florerad av globaliseringen som en i 20-30 års 
ålder blir. Giddens menar att globalisering gör att individer, grupper och nationer blir allt mer 
beroende av varandra, vilket innebär att traditionella referensramar för identiteten löses upp 
och det utvecklas nya identitetsmönster. Människor är tvungna att till följd av globaliseringen 
leva på ett mer öppet och reflexivt sätt. Detta gör att vi ständigt reagerar och anpassar oss 
efter en föränderlig värld. Detta kan vara besvärligare för äldre människor som ju levt längre 
och därför kan ha det svårare för förändring, menar informanterna. Informanten Saranda 
upplever att äldre personer med svensk etnicitet ibland kan upplevas ha en orubblig 
uppfattning om hur världen ska se ut och dem tillåter inte att deras traditionella värderingar 
rubbas. Yngre människor tar del av globaliseringen på ett mera effektivt sätt och de möter 
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invandrare redan på dagis nu för tiden, menar Saranda. Därför har dem också en inställning 
till invandrare som är mera öppen och tillåter dem att ta del av varandras sociala liv.  
      Saranda, Fatima och Florian uppgav alla tre att de vid flera tillfällen har upplevt att de 
blivit sämre bemöta och fått sämre service av affärsanställda än svenska kunder i samma 
situation. Carlos däremot uppgav att han är en ”annorlunda invandrare” för att han har en bra 
ekonomisk situation och kommer från ett land som är med i EU och upplever att han på grund 
av detta blir bättre bemöt av affärsanställda än andra invandrare blir. Han upplever en skillnad 
i hur kvinnliga och manliga affärsanställda bemöter honom. Han och Saranda upplever även 
skillnad i hur yngre respektive äldre affärsanställda bemöter de. Sett ur ett könsperspektiv kan 
det konstateras att de kvinnliga informanterna i denna studie ger intrycket att de reflekterar 
över sitt stigma med utgångspunkt från sin person och ”tar till sig” dess betydelse personligen 
i större omfattning än de manliga. Saranda verkar ta det personligt att äldre affärsanställda 
bemöter henne sämre än yngre gör. Jag tänker också på Fatimas berättelse om den 
affärsanställde som misstänkte att hon snattat en deodorantflaska. Hon blir ledsen, bedyrar sin 
oskuld och säger att hon aldrig skulle kunna tänka sig att snatta, hon kan inte förstå hur 
affärsanställda kan utgå från att hon skulle kunna snatta. 
      Händelsen med deodorantflaskan upplevdes som kränkande av Fatima och jag tänker 
också på att hon berättade att den affärsanställde pratade onödigt högt när han tilltalade henne 
så att de som befann sig där kunde höra det som sades. Jag menar att detta kan fungera som 
exempel på hur en struktur där personer med annan etnicitet än svensk misstänkliggörs som 
snattare går till. Den affärsanställde gör genom detta beteende så att föreställningar om 
invandrare som snattare fortlever och reproduceras där. Av Fatima upplevs han kunna göra så 
bara för att han tillhör de som har makten i samhället, han är av svensk etnicitet. Att Fatima 
även berättar om händelsen med grannen som inte vill att Fatima ska hälsa ”Hej” i hissen, 
avslöjar att för Fatima har den upplevda etniska diskrimineringen kommit till uttryck i mötet 
med affärsanställda och i mötet med sin granne sålunda. Hon upplever att hennes stigma inte 
bara påverkar hur affärsanställda bemöter henne, stigmat påverkar även hur grannen bemöter 
henne och hon upplever följaktligen att de fördomar och negativa egenskaper som stigmat 
invandrare behäftas med, påverkar olika sfärer i livet och det gör henne ledsen. Hon 
återkommer till en och samma händelse flera gånger under intervjun och detta tyder på att hon 
upplevde denna händelse som en chock. Detta upplevdes som ett stort inträffande och det 
traumatiserade henne, förmodligen för att det var då som det gick upp för henne att hon i det 
nya landet ses som annorlunda av majoritetsbefolkningen och att hon därför inordnas i en 
kategori människor; invandrare, vilket förknippas med negativa egenskaper som Fatima inte 
kan identifiera sig med. I och med detta blev hon varse att hon ses som annorlunda av 
personer med svensk etnicitet; affärsanställda och grannar som hon möter i sin vardag och att 
hon av dessa ses som mindre värd som människa och det är traumatiserande för en 57- årig 
Fatima! Hon insåg således att hon stigmatiserats och därigenom inskränkts till en oduglighet 
grundat på hennes etniska bakgrund. Även de intervjuade i ”Att färgas av Sverige” beskriver 
händelserna där det gick upp för dem att de är annorlunda än majoriteten som en chockerande 
upplevelse. Fatimas i förhållande till resterande 3 informanters höga ålder kan också vara en 
tänkbar orsak till att hon upplever situationen som mer chockerande. De intervjuade i ”Att 
färgas av Sverige” uppges också reflektera över sitt stigma mer, ju äldre de blir. Kanske är det 
för att Fatima är äldre som hon reflekterar och reagerar över sitt stigma på ett annat sätt än de 
andra informanterna.  
      De intervjuade i ”Att färgas av Sverige beskriver också hur de kränks och diskrimineras 
genom rasistiska skällsord. Något sådant fenomen förekommer inte i mina informanters 
skildring av bemötandet av affärsanställda. Däremot förekommer den form av kränkning som 
i ovannämnda rapport om diskriminering beskrivs genom att de intervjuades upplevelser av 
rasistiska kränkningar förnekas av omgivningen, vilket gör att kränkningarna upplevs som 
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normala och legitima av desamma. I den här uppsatsen kan detta fenomen åskådas i Fatimas 
sons berättelse om en affärsanställd som på frågan ”varför gör ni så här mot oss?” svarade 
”För att det är kul kanske?”. I och med detta förnekas den upplevda kränkningen och görs 
legitim, på samma sätt som de intervjuade i ”Att färgas av Sverige” upplever.  
      Jag tänker på att jag själv är invandrare och har någon gång upplevt att jag blivit 
annorlunda bemöt av svenska anställda i affärer på grund av min bakgrund. När vi lever i ett 
demokratiskt land i 2000- talet och globalisering är ett faktum, känns negativ diskriminering 
på grund av etnisk tillhörighet mycket oenigt med ett ”demokratiskt” Sverige. Innan jag 
gjorde intervjuerna med mina informanter ville jag tro att det förhåller sig på så sätt att jag 
bara har upplevt att jag och några av mina vänner blivit annorlunda bemöta av svenska 
anställda i affärer på grund av vårt utländska utseende bara för att vi själva kanske har gått 
och tänkt att vi är synliga invandrare och att det egentligen inte finns anledning att tänka för 
mycket på det. Men studien visade mig att även andra invandrare upplever att de blir negativt 
diskriminerade av svenska anställda i affärer på grund av etnisk bakgrund i en större 
omfattning än jag hade kunnat tänka mig.  
     Jag tycker vidare att det är så tråkigt att en svensk affärsanställd i Karlskrona kan påverka 
Fatima så mycket att hon fäller tårar när hon beskriver det dåliga bemötande hon upplever att 
hon fått där. Det är tråkigt att en svensk affärsanställds bemötande av Florian kan få honom 
att tänka på hur han ska hämnas det dåliga bemötandet han får och därför med flit placerar 
varor fel så att den affärsanställde får mer arbete att göra. Det är tråkigt att affärsanställda kan 
bemöta Carlos på ett sådant sätt när han talar svenska (i Sverige), att han väljer att tala 
engelska istället för att han då ger sken av att vara en turist och därför får åtnjuta ett bättre 
bemötande. Alla dessa upplevelser påverkar informanternas liv på ett negativt sätt. De blir 
påminda om att de är invandrare i detta land och de upplever att de på grund av sin etniska 
tillhörighet då ses som sämre människor.     
      Det är reglerat i Sveriges lagar att kunderna i en affär ska behandlas lika oavsett etniskt 
ursprung med mera. Dock är det viktigt att också tänka på att reservera sig för att 
informanterna kan ha tolkat situationerna fel eller överdrivit. Men sättet som de pratade på 
under intervjuerna gjorde att deras utsagor uppfattades som ärliga. Det var som om de 
återupplevde situationerna under intervjuerna. Deras kroppshållning och gestikulerande, 
ibland fälldes även tårar, gjorde att jag uppfattade deras ord som sanna. Sanna i den mening 
att informanterna upplevt situationerna så som de berättade för mig. Även känslan av 
kränkning på grund av etnisk bakgrund nämndes upprepade gånger. Därför kan det 
konstateras att informanterna upplevt att det förkommit diskriminering och det kan tolkas som 
att det sket diskriminering jämlikt SFS 2008:567, 2 kapitlet, 12 §, punkt 1. Eftersom lagen 
likställer anställda med arbetsgivaren och vice versa, innebär det att affärerna diskriminerat 
informanterna, inte enskilda individer.  
      Förmodligen behandlas inte heller alla kunder med svensk etnicitet likadant i affärer. 
Avsikten är inte att få studiens resultat att verka som att bara invandrare behandlas dåligt i 
affärer. Har man ett stigma, oavsett om det är kroppsligt, karaktärsbaserat eller stambetingat 
sådant, tycks människor som inte upplever att de blir likadant bemöta som andra människor i 
samma situation, till exempel inne i en affär, utgå från att det beror på stigmat. Möjligheten 
finns att de affärsanställda har för mycket att göra och var så trötta just de gånger som 
informanterna i studien var där och handlade, varför bemötandet upplevdes som dåligt av 
informanterna.  
      Vidare vill jag här återigen uppmärksamma att Carlos upplever att invandrare som 
handlar få varor och betalar med mynt gör att den som sitter i kassan utgår ifrån att kunden är 
en socialbidragstagare som har en dålig ekonomi och många problem. Carlos menar att detta 
bidrar till att de affärsanställda ser på kunder med annan etnicitet än svensk som potentiella 
kriminella därför. Carlos upplever detta som att kunder med annan etnicitet än svensk 
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stigmateras och stämplas av affärsanställda som potentiella kriminella och 
socialbidragstagare på grund av att dessa egenskaper associeras med deras etniska bakgrund, 
enligt Carlos mening. Om de affärsanställda utgår från att de flesta kunder med annan 
etnicitet än svensk försörjer sig genom ekonomiskt bistånd, innebär det, enligt Carlos 
uppfattning, att denna grupp bemötts sämre eller diskrimineras i affärer därför. Häri avslöjar 
Carlos att även han i liknande situationer själv tänker ”som en svensk” och utgår från att 
kunder med annan etnicitet en svensk som betalar med mynt eller handlar få varor är personer 
med en dålig ekonomi och försörjer sig genom ekonomiskt bistånd. Detta kan härledas till de 
intervjuade i ”Att färgas av Sverige” som uppgav att de kräkningar och den diskriminering 
som de upplever inte är begränsad till vissa sociala eller etniska grupper, de menar att den 
kan förekomma i alla sociala sammanhang och också användas av personer som har annan 
etnisk bakgrund än de som själva identifierar sig som svarta. Således finns detta fenomen 
representerad även i denna studies resultat, men sett ur ett motsatt perspektiv; den som 
stigmatiserar är den som själv avslöjar det, inte den som blir kränkt!       
      Många invandrare i Sverige har kommit hit från länder med en helt annan kultur än den 
svenska. Vissa svenskar kan värdera dessa invandrares kultur i ljuset av den egna och 
nedvärdera invandrarnas annorlunda värderingar samt vara misstänksamma mot dessa 
främlingar. Social slutenhet blir då ett faktum. Det blir otänkbart att umgås eller utveckla 
sociala relationer med invandrare. Följden av detta blir att invandrare utvecklar en speciell 
samhörighetskänsla till den egna gruppen, invandrare, deras sociala nätverk består sedan av 
bara invandrare. Detta i sin tur gör att även invandrare bygger upp fördomar och har 
förutfattade meningar om hur svenskar är och beter sig, liksom de bygger upp fördomar om 
andra inom gruppen invandrare. Följaktligen uppstår även segregerade bostadsområden och 
en ond cirkel som är svår att komma ut ur. Detta hämmar en önskvärd samhällsutveckling 
som präglas av ömsesidig respekt och tolerans för varandras olikheter. För vad vi alla, både 
svenskar och invandrare, borde sträva mot är att uppnå ett sådant harmoniserat samhälle och 
för detta är ansvaret ömsesidigt.   
      Processerna bakom vardagsrasism uppenbarar sig även i hur denna studies informanter 
upplever bemötandet av affärsanställda, med utgångspunkt från etnisk tillhörighet i formen 
invandrare som grupp, inte med utgångspunkt från kategorisering efter raser med biologiska 
skillnader. Informanterna upplever att de kategoriseras som gruppen invandrare, vilken 
inbegriper människor från vilt skilda delar av världen, i denna studie är de från Kosova, 
Afghanistan och Portugal och påminner inte om varandra utseendemässigt mer än att de 
tillhör gruppen synliga invandrare i Sverige och är mörkare än 
normen/majoritetsbefolkningen som anses vara ljusa människor med blå ögon och ljust hår.  
      Ändock uppfattar informanterna att erfarenheterna av den upplevda diskrimineringen i 
affärer, som ju äger rum i deras vardag då de handlar dagligvaror och kläder regelbundet, 
föregås av att de av affärsanställda och andra personer med svensk etnicitet konstrueras som 
gruppen ”de – synliga invandrarna”. Informanterna upplever att detta bottnar i en ojämlik 
maktrelation. Sålunda kan det även härledas till Schmauch resonemang kring begreppet 
vardagsrasism då hon håller före att diskussionen om olika biologiska raser har ändrats till att 
idag handla om etniska grupper i en stor omfattning och också att idag prata om olika etniska 
kulturer.  
      Följaktligen uppfattas processerna/mekanismerna i den av denna studies informanter 
upplevda etniska diskrimineringen i affärer sammanfalla med detta resonemang. Här kan det 
vara lämpligt att likaledes anknyta till Giddens beskrivning av begreppet slutenhet och 
anknyta till Schmauch som håller före att samhällets strukturer hanteras av människor på den 
vardagliga nivån och att det är där som dessa ges betydelse och reproduceras, liksom 
förändras. Jag instämmer i detta! Att förneka informanternas upplevelser och kränkningar 
genererar i att de vinner legitimitet och upplevs som normala av omgivningen. Således måste 
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dessa uppmärksammas och vi bör alla se det som en plikt att motverka reproduktionen av de i 
en demokratisk anda och inleda arbetet med att utrota den slutenhet som Giddens resonerar 
kring. Informanten Saranda ger ett hoppfullt uttalande i detta sammanhang när hon uppger att 
yngre affärsanställda bemöter kunder med annan etnicitet än svensk bättre än äldre med 
förklaringen att yngre svenskar och invandrare tar del av varandras sociala liv på ett annat sätt 
idag då de möts redan på dagis och anknyter till varandra tidigt i livet.  
      Jag är mycket nöjd med det studien kunnat utvecklas till tack vare den stora datamäng 
intervjuerna genererade i och en sista sak jag vill nämna är att jag för studiens informanter var 
en av ”de egna”. Goffman menar att ”de egna” erbjuder en form av moraliskt stöd och gör så 
att de stigmatiserade i ”de egnas” sällskap kan känna att de är som vilken normal människa 
som helst. Jag utgår från att detta är anledningen till att informanterna var så öppna under 
intervjuerna. De uppskattades att jag intresserade mig för deras egna upplevelser och jag 
upplevde det som att de såg en möjlighet att göra sig hörda genom mig. I samma veva känner 
jag att jag genom redovisandet av studien gör så att fler människor blir bekanta med innehållet 
och stigmatiserade personer, i synnerhet invandrare, som läser uppsatsen härigenom kan få 
hjälp att förstå sin situation. Även ”normala” som läser uppsatsen utvecklar fördjupad 
förståelse för hur några invandrare upplever bemötandet av affärsanställda.  
      Informanterna upplever att stereotypifieringen av gruppen invandrare konstrueras i både 
affärer och i andra institutioner, liksom att den reproduceras i affärer. Det skulle vara 
intressant att genomföra en studie som behandlar etnisk diskriminering i affärer, men i en 
större omfattning med ett representativt resultat. Fatimas upplevelse av affärsanställdas 
bemötande av henne får mig att tänka att det skulle vara intressant att studera detta tema med 
utgångspunkt från ålder och kön och se om det finns skillnader i hur yngre respektive äldre 
upplever diskriminering, samt om det är skillnad på hur män och kvinnor upplever det. Det 
skulle också vara intressant att studera om det är någon skillnad på hur upplevd etnisk 
diskriminering av affärsanställda upplevs med utgångspunkt från affärers storlek, och yngre 
respektive äldre affärsanställdas bemötande.  
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