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Hur många stämmer på dig

1. Jag kan bete mig opassande utan att oroa mig för att folk ska tänka 
att människor med min hudfärg överlag har dålig moral.

2. Jag talar sällan (eller funderar sällan på att tala) med barnen i mitt liv 
om hur de kan uppfattas av andra på grund av deras hudfärg.

3. Jag kan vara ganska säker på att om jag ber att få tala med chefen 
så kommer jag att få ha att göra med en person med min hudfärg.

4. Om en polis eller butikskontrollant stoppar mig kan jag vara säker på 
att jag inte blivit utvald på grund av min hudfärg.

5. Områden där det bor många människor med min hudfärg anses 
allmänt som ”bra” områden.

6. Om jag råkar ut för en negativ erfarenhet frågar jag mig sällan om 
den har med min hudfärg att göra.



I Sverige också…

◼ ” Personer födda i Afrika eller med minst en förälder 

född i Afrika behöver ha en forskarutbildning för att 

få samma genomsnittliga disponibla inkomst som en 

Sverige född person som har gått en max tre årig 

eftergymnasial utbildning.”.

◼ ”Personer ur övriga befolkningen med 3-årig 

eftergymnasial utbildning har 150% av bruttolönen 

av svenskfödda afrosvenskar med treårig 

eftergymnasial utbildning. Det vi får kalla 

vithetspremiumet är alltså 33% av lönen för vita 

svenskar.”



Löner (bruttolön) fördelat över utbildningsnivåer för afrosvenskar födda i 

Afrika söder om Sahara (ASS), afrosvenskar födda i Sverige med minst 

en förälder född i Afrika söder om Sahara och den övriga arbetsföra 

befolkningen i Sverige. Beräknad på population från hela Sverige
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Andel i chefsposition

Nivå Grupp Andel chefer

3 år gymnasium Övriga befolkning 3,3%

Afrsv födda ASS 0,5%

Afrsv födda SV 0,4%

3 år högskola Övriga befolkning 8,2%

Afrsv födda ASS 1,8%

Afrsv födda SV 1,6%



Från Aktiva åtgärder till mångfaldshantering

◼ 1964 signerar Johnson ”Civil Rights
Act”, en lagstiftning som förbjöd 
diskriminering för arbetsgivare med 
fler än 15 anställda.

◼ 1965 utfärdar han exekutiva ordern 
11246 om Affirmative Action som 
fordrar att statliga underleverantörer 
vidtar aktiva åtgärder för att utöka 
arbetstillfällen för minoriteter.

◼ 1967 utökas kravet på aktiva 
åtgärder till att även gälla kvinnor.

◼ Diversity Management –
Mångfaldshantering – uppstår som 
ett fält med specialister och som en 
marknad med konsulter.

President Lyndon B. Johnson



Skälen för att arbeta med Mångfald (DM)
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” Även om de flesta amerikaner svarar positivt till en 

början avslöjar studien att deras förståelse av 

begreppet mångfald är outvecklad och ofta 

motstridig. Studien belyser spänningar i det 

sociala livet mellan idealiserade föreställningar 

och komplicerade realiteter av olikhet. 

Respondenterna definierar mångfald i abstrakta, 

universella termer även om de flesta av deras 

konkreta referenser och erfarenheter involverar 

interaktioner med andra raser. Även de mest 

artikulerade och politiskt engagerade 

respondenterna har svårt att prata om 

ojämlikhet inom ramen för en konversation med 

fokus på mångfald. 

Diversity in Everyday Discourse: The Cultural 

Ambiguities and Consequences of “Happy Talk”

Mångfald som Happy Talk!



Rasism är ett system för att möjliggöra ojämlikhet!



Diskrimineringslagen 2017 – Aktiva åtgärder

◼ Arbetsförhållanden

◼ Löner och andra 

anställningsvillkor

◼ Rekrytering och befordran

◼ Utbildning och övrig 

kompetensutveckling

◼ Föräldraskap och arbete

” Arbetsgivare ska enligt Diskrimineringslagen ha aktiva 

åtgärder för att motverka diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter i verksamheten. Aktiva åtgärder 

ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder.



En modell för arbete mot rasism i arbetslivet

◼ Språk

◼ System för kartläggning och uppföljning

◼ Ledarskap

◼ Inkluderande kultur

◼ Kunskapshöjning

◼ Förändrade processer

◼ Rekrytering

◼ Kommunikation

◼ Bemötande

◼ Personalhälsa



Rasism outforskat på mesonivå

◼ Joan Acker – A Theory of Gendered

organizations, 1990

◼ Scheman: Förgivettagna mentala 

representationer som genererar 

och legitimerar ojämlikhet

◼ Arbetslivet präglat av scheman  

byggda på den ”abstrakta manliga 

arbetaren” enligt Acker.



Den rasialiserade organisationen

◼ Victor Ray menar att organisationer kan ses som 

kulturella ”vita” scheman som kopplar 

organisationella regler till fördelning av sociala och 

materiella resurser 

1. Rasialiserade organisationer ökar eller minskar 

handlingsutrymmet för aktörer beroende på hur de rasifieras

2. Rasialiserade organisationer legitimerar den ojämlika 

fördelningen av resurser

3. Vithet är en resurs (vitsordande)

4. Avsteg från formella regler i organisationella praktiker är 

rasialiserade


