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Förord

En och samma person kan under livet utsättas för missgynnande 
och kränkningar som har samband med flera av de sju 
diskriminerings grunderna. Ett ord som ofta används för 
att beskriva diskriminering i skärningspunkten mellan olika 
diskrimineringsgrunder är intersektionalitet.

I denna rapport belyser vi frågor som har att göra med 
intersektionalitet och beskriver hur diskriminering som har 
samband med flera grunder kan komma till uttryck och hur  
den påverkar individers livsvillkor. 

Rapporten baseras på en analys av anmälningar om diskriminering 
och på en intervjustudie där personer som själva har upplevt 
diskriminering som har samband med flera olika diskriminerings-
grunder har intervjuats. Intervjustudien har genomförts 
av forskaren Hanna Sofia Rehnberg, universitetslektor vid 
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

Både anmälningar till DO och de livsberättelser som vi får ta 
del av i intervjuerna visar att diskriminering som har samband 
med olika diskrimineringsgrunder adderas till varandra och 
därigenom skapar en förstärkt utsatthet. Rapporten visar också 
att diskriminering sker i många olika sammanhang och kan följa 
individer genom livet.
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Den kunskap och de berättelser som vi presenterar skildrar 
utsatthet och diskriminering ur individernas perspektiv.  
En del av berättelserna faller utanför diskriminerings lagens  
förbud mot diskriminering. Vi har valt att återge dessa  
berättelser eftersom de i hög grad påverkar individernas lika 
rättigheter och möjligheter. 

Sammantaget ger rapporten ökad insikt om hur diskriminering 
som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan komma 
till uttryck och vilken inverkan den kan ha på människors liv. Ett 
varmt tack till Hanna Sofia Rehnberg och till de personer som 
delat med sig av sina berättelser i intervjustudien.

Solna den 16 mars 2023

Lars Arrhenius
Diskrimineringsombudsman



6

Innehåll

Sammanfattning  8

Summary  13

Inledning  19
Begrepp och definitioner  22

Intersektionalitet  25

Anmälningar om diskriminering som har samband  
med flera diskrimineringsgrunder  28
Att tänka på vid tolkningen av sammanställningen av  
anmälningar  29

Fem kombinationer av diskriminering som har samband  
med flera diskriminerings grunder  29

Arbetslivet   32

Utbildningsområdet  40

Övriga samhällsområden  44

Livsberättelser om diskriminering som har samband  
med flera diskrimineringsgrunder  47
Diskrimineringssituationer i ett livsloppsperspektiv  49

Skoltiden  50

Eftergymnasial utbildning  56

Arbetslivet  57



7

Hälso- och sjukvården   61

Allmänna platser, butiker och restauranger   66

Språkrelaterad utsatthet   69

Kategoriseras mot sin vilja   71

Komplexa relationer mellan minoritetsgrupper   73

Minoritetsstress   74

Ett hårdnande samhällsklimat   81

Strategier för att möta och motverka diskriminering   82

Omgivningen behöver säga ifrån mot diskriminering   88

Avslutande diskussion   91
Diskriminering som har samband med flera grunder  
skapar ökad utsatthet   92

Intersektionalitet är svårfångad   93

Situationer och förutsättningar som medför särskild  
risk för utsatthet   94

Motverka diskriminering som har samband med flera 
diskriminerings grunder   95

Referenser   99

Bilaga 1. Metod   103



8

Sammanfattning
I den här rapporten beskriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) hur 
och i vilka situationer som diskriminering som har samband med flera 
diskriminerings grunder kan ske. Vi beskriver också individers berättelser 
om att utsättas för diskriminering som har samband med flera grunder. 
Rapporten utgör slutredovisning av ett uppdrag som DO fick av regeringen 
i april 2022.

De resultat vi presenterar baseras dels på en analys av anmälningar om 
diskriminering, dels på intervjuer med personer som har egen erfarenhet 
av att utsättas för diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder. I rapporten beskriver vi diskriminering ur de 
utsatta personernas perspektiv. De flesta händelser som beskrivs har inte 
prövats rättsligt. Vi vet därför inte om det som beskrivs handlar om 
diskriminering i juridisk mening.

Anmälningar om diskriminering som har samband 
med flera diskrimineringsgrunder
I analysen av anmälningar fokuserar vi på fem stratum av anmälningar, 
alltså kombinationer av diskrimineringsgrunder. Vi har valt ut dessa 
baserat på vilka diskrimineringsgrunder som ofta registrerats i samma 
anmälningar. Dessa fem stratum är anmälningar om diskriminering som 
har samband med:

1. funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet

2. etnisk tillhörighet och kön

3. etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

4. etnisk tillhörighet och ålder eller etnisk tillhörighet och ålder och kön 

5. kön och ålder.



9

Anmälningar inom dessa fem stratum handlar till stor del om 
diskriminering i arbetslivet. Många anmälningar rör också 
utbildningsområdet. 

Vår kvalitativa analys av anmälningar visar att diskriminering som har 
samband med flera diskrimineringsgrunder inom arbetslivet kan komma 
till uttryck genom att

 • arbetssökande väljs bort av osakliga skäl

 • arbetstagare missgynnas vid lönesättning

 • arbetstagare utsätts för trakasserier på arbetsplatsen

 • arbetstagare sägs upp eller omplaceras mot sin vilja

 • arbetstagare missgynnas vid arbetsgivarens ledning och fördelning  
av arbetet.

Många anmälningar i arbetslivet handlar om diskriminering av personer 
som har eller förmodas ha annan etnisk tillhörighet än svensk och 
diskriminering av personer som är eller förmodas vara muslimer. Däremot 
framstår det inte som att personer med ett visst kön eller i en viss ålder är 
mer utsatta för diskriminering än andra.

Anmälningar om diskriminering inom utbildningsområdet handlar  
främst om diskriminering i grundskola och gymnasium. I anmälningarna 
beskrivs att elever utsätts för trakasserier kopplat till både etnisk 
tillhörighet och funktionsnedsättning. De som utsätter eleverna för 
trakasserier kan vara både elever och skolpersonal. Anmälningarna tyder 
på att elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och annan 
etnisk tillhörighet än svensk är särskilt utsatta för diskriminering i skolan. 
En problematik som särskilt rör dessa elever är att skolan inte ger det stöd 
och anpassningar som eleverna behöver, och att denna brist från skolans 
sida bidrar till att eleverna utsätts för trakasserier av andra elever.
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Livsberättelser om diskriminering som har 
samband med flera diskrimineringsgrunder
I den del av rapporten som baseras på intervjuer med personer som  
själva utsatts för diskriminering som har samband med flera 
diskriminerings grunder framgår hur en och samma person kan utsättas 
för diskriminering i många olika situationer och i många olika skeden av 
livet. Av berättelserna framgår att diskriminering som har samband med 
olika diskriminerings grunder tillsammans kan bidra till ökad utsatthet i 
ett längre tids  perspektiv. Intervjupersonerna beskriver att en stor del av 
den diskriminering som de utsätts för sker på platser där de tillbringar 
mycket av sin tid och där många människor rör sig. 

Intervjupersonerna beskriver bland annat att de har utsatts för 
trakasserier i skolan av skolpersonal eller andra elever och att de har 
diskriminerats i rekryteringssituationer. De beskriver också att de har 
utsatts för verbala kränkningar och misstänkliggörande när de besökt 
restauranger, butiker eller rört sig i det offentliga rummet. Flera intervju
personer berättar att erfarenheterna av att utsättas för diskriminering 
medfört en tärande osäkerhet på omvärldens intentioner. Denna osäkerhet 
beskriver de med ord som minoritetsstress och internaliserad fobi. 

Diskriminering handlar ofta om att någon sorteras in i vissa kategorier 
och sedan behandlas sämre utifrån den kategoriseringen. Intervju
personerna vittnar om att de förminskas och fråntas sina individuella 
egenskaper för att i stället bli sedda som representanter för en grupp. De 
berättar också att diskriminering finns överallt i samhället – även inom 
och mellan olika minoritetsgrupper. En kvinna berättar att hon upplevt att 
människor med funktionsnedsättning inte varit inkluderade i hbtqi
rörelsen eller i vissa feministiska rörelser.
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Många av intervjupersonerna anstränger sig för att säga ifrån och  
markera mot beteenden som de uppfattar som diskriminerande, men det 
framkommer att det ibland är svårt att ha kraft till detta. Flera personer 
berättar att de har varit tvungna att lära sig att argumentera för att få sina 
rättigheter tillgodosedda. I berättelserna framgår också hur viktigt det är 
att personer i omgivningen säger ifrån mot diskriminering och ställer sig 
på den utsattas sida.

Avslutande diskussion

Diskriminering som har samband med flera grunder skapar 
ökad utsatthet
De flesta av livsberättelserna och beskrivningarna i anmälningarna visar 
att diskriminering som har samband med olika diskrimineringsgrunder 
adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet. Den 
förstärkta utsattheten kan yttra sig i en specifik situation, sett till en 
längre tidsperiod eller under en hel livstid. 

Intersektionaliteten är svårfångad
En mycket stor del av den diskriminering som skildras i anmälningarna 
och i intervjuerna handlar om interaktioner mellan människor. Det 
handlar exempelvis om att personer av osakliga skäl väljs bort i 
rekryterings processer, om trakasserier i skolan eller på arbetsplatsen, och 
om bemötande inom hälso och sjukvården. I fall som dessa går det att 
ifrågasätta om det över huvud taget finns diskriminering som bara har 
samband med en diskrimineringsgrund. Alla människor kan sorteras in  
i flera olika identitetskategorier och dessa kategoriseringar påverkar 
sammantaget hur andra personer bedömer och bemöter oss. 
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Situationer och förutsättningar som medför särskild  
risk för utsatthet
En övergripande slutsats är att de situationer och de förutsättningar som 
medför särskild risk för diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder i mångt och mycket är desamma som för all 
diskriminering. Ett exempel är att diskriminering till stor del sker på 
platser där människor ofta rör sig, inte minst i arbetslivet och i skolan. 

Motverka diskriminering som har samband med  
flera diskrimineringsgrunder
DO:s generella slutsats är att insatser som motverkar diskriminering 
generellt också bidrar till att motverka diskriminering som har samband 
med flera diskriminerings grunder. 

Trots detta är det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv och en 
mångdimensionell syn på diskriminering och utsatthet. Det bidrar till att 
göra oss medvetna om att en person kan vara utsatt för diskriminering 
som har samband med flera diskriminerings grunder samtidigt, och att det 
i sig skapar en ökad utsatthet. 
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Summary
In this report the Equality Ombudsman (DO) describes how and in which 
situations discrimination associated with more than one of the grounds of 
discrimination can occur. We also describe how individuals who are 
subjected to discrimination associated with more than one of the grounds 
describe their living conditions and their perceptions and experiences of 
discrimination. The report is the final account of an assignment DO was 
given by the Government in April 2022.

The results we present are based partly on an analysis of complaints 
concerning discrimination, partly on interviews with people who have 
personal experience of being subjected to discrimination associated with 
more than one of the grounds of discrimination. In the report we describe 
discrimination from the perspective of the people who have experienced 
discrimination. Most of the incidents described have not been subject to 
legal proceedings. Consequently, we do not know whether the situations 
described are discrimination in the legal sense.

Complaints concerning discrimination associated 
with more than one of the grounds of discrimination
In the analysis of complaints we focus on five strata of complaints, in other 
words combinations of grounds of discrimination. We have selected these 
on the basis of those grounds of discrimination that are often registered in 
the same complaints. These five strata are complaints concerning 
discrimination associated with:

1. disability and ethnicity

2. ethnicity and sex

3. ethnicity and religion or other belief

4. ethnicity and age or ethnicity and age and sex 

5. sex and age.
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Complaints within these five strata largely involve discrimination in 
working life. Many complaints also concern the field of education. 

Our qualitative analysis of complaints shows that discrimination 
associated with more than one of the grounds of discrimination within 
working life can be expressed through

 • jobseekers being passed over unfairly 

 • employees being treated unfairly when setting salaries

 • employees being subjected to harassment in the workplace

 • employees being dismissed or reassigned against their will

 • employees being treated unfairly in the employer’s management and 
allocation of the work.

Many complaints in working life involve discrimination against people 
who have or are presumed to have an ethnicity other than Swedish and 
discrimination against people who are or are presumed to be Muslims. 
However, it does not appear that people with a certain sex or of a certain 
age are subjected to discrimination more than others.

Complaints concerning discrimination within the field of education mainly 
involve discrimination in compulsory school and upper secondary school. 
These complaints describe how pupils are subjected to harassment linked 
to both ethnicity and disability. It can be both other pupils and school staff 
who subject these pupils to harassment. The complaints indicate that 
pupils who have a neuropsychiatric disability and ethnicity other than 
Swedish are especially exposed to discrimination in school. One problem 
that is specific to these pupils is that the school does not provide the 
support and adaptations the pupils need, and that this failing on the part 
of the school contributes to the pupils being subjected to harassment by 
other pupils.
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Life stories concerning discrimination  
associated with more than one of the grounds  
of discrimination
It is evident in the part of the report that is based on interviews with people 
who have themselves been subjected to discrimination associated with 
more than one of the grounds of discrimination how the same person can 
be subjected to discrimination in many different situations and in many 
different phases of their life. These stories indicate how discrimination 
associated with various grounds of discrimination are able, together, to 
contribute to increased vulnerability in the longer term. The interviewees 
describe how a large portion of the discrimination they are subjected to 
occurs in places where they spend a lot of their time and where there are a 
large number of people. 

Among other things, the interviewees describe how they have been 
subjected to harassment in school by school staff or other pupils and how 
they have been discriminated against in recruitment situations. They also 
describe how they have been subjected to verbal harassment and have been 
treated with suspicion when visiting restaurants, shops or when moving 
about around town. Several interviewees describe how their experiences of 
being subjected to discrimination have resulted in a nagging insecurity 
about the intentions of those around them. They describe this insecurity in 
words such as minority stress and internalised phobia. 

Discrimination often involves someone being sorted in certain  
categories and then being treated worse than others on the basis of this 
categorisation. The interviewees bear witness to being diminished and 
relieved of their individual qualities and being seen instead as 
representatives of a group. They also describe how discrimination is 
everywhere in society – even within and between different minority 
groups. One woman describes how she felt that people with disabilities 
were not included in the LGBTQI movement or in certain feminist 
movements.
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Many of the interviewees make an effort to speak out and demonstrate 
against behaviour that they perceive to be discriminatory, but it emerges 
that it is sometimes difficult to have the energy to do so. Several people say 
that they have been forced to learn to argue in order to have their rights 
met. It also emerges from the stories how important it is that people 
around them speak out against discrimination and take the side of the 
person being subjected to discrimination.

Concluding discussion

Discrimination associated with more than one of the  
grounds creates increased vulnerability
The majority of the life stories and descriptions in the complaints show 
that discrimination associated with various grounds of discrimination add 
to one another and thus create enhanced vulnerability. The enhanced 
vulnerability can take expression in a specific situation, viewed from a 
longer perspective or over an entire lifetime. 

Intersectionality is hard to capture
A very large portion of the discrimination described in the complaints and 
in the interviews involves interactions between people. For example, it 
involves people being unfairly passed over in recruitment processes, 
harassment in school or in the workplace, and the behaviour of staff in a 
healthcare setting. In cases such as these, it is possible to question whether 
there is any discrimination that is associated with only one of the grounds 
of discrimination. It is possible to sort all people into several different 
identity categories, and the combination of these categorisations influences 
how other people assess and treat us. 
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Situations and conditions that entail an especially high  
risk of discrimination
One overall conclusion is that the situations and the conditions that 
entail an especially high risk of discrimination associated with more 
than one of the grounds of discrimination are, in many respects, the 
same as those for all discrimination. One example is that discrimination 
largely occurs in places where people often spend time, especially in 
working life and in school. 

Combat discrimination associated with more than one  
of the grounds of discrimination
DO’s general conclusion is that initiatives that combat discrimination in 
general also contribute to combating discrimination associated with 
more than one of the grounds of discrimination. 

In spite of this, it is important to have an intersectional perspective  
and a multidimensional view of discrimination and vulnerability.  
This contributes to making us aware that a person can be subjected to 
discrimination associated with more than one of the grounds of 
discrimination at the same time, and that this in itself creates increased 
vulnerability.
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Inledning
När Diskrimineringsombudsmannen (DO) bildades 2009 var den 
dåvarande regeringens skäl till att skapa en sammanhållen ombuds
mannamyndighet bland annat följande:

En sammanslagning bör underlätta för den som utsatts för 
diskriminering, särskilt om en diskriminerande handling kan hänföras 
till mer än en diskrimineringsgrund. Den som anser sig ha blivit utsatt 
för diskriminering ska inte behöva fundera över på vilken grund han 
eller hon är mest diskriminerad och välja ombudsman därefter.1

Kunskapen om att människor utsätts för diskriminering som har 
samband med flera grunder har dock en betydligt längre historia än 
så. Begreppet intersektionalitet, som ofta används för att beskriva 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder, 
etablerades i slutet av 1980talet och i början av 1990talet i USA av 
Kimberlé Crenshaw.2 Flera historiska rörelser har dock utgått från en 
intersektionell analys, långt innan begreppet var etablerat. Ett exempel 
är svarta kvinnors position i den amerikanska antislavrörelsen.3

Sedan 2019 har DO i sina årsredovisningar och statistikrapporter 
synliggjort att vissa diskrimineringsgrunder samvarierar. Det innebär att 
anmälare, i samma anmälan, har angett att den diskriminering som de 
utsatts för har samband med flera diskriminerings grunder.4

I april 2022 fick DO i uppdrag av regeringen att utifrån anmälningar om 

1 Proposition 2007/08:95.
2 Crenshaw (1989); Crenshaw (1994).
3 Åkesson (2018).
4 Se till exempel Diskrimineringsombudsmannen (2019) och 

Diskrimineringsombudsmannen (2022c).
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diskriminering till myndigheten fördjupa kunskapen om diskriminering 
som har samband med flera diskrimineringsgrunder och belysa frågor 
som har att göra med intersektionalitet.5

Enligt uppdraget ska DO särskilt belysa situationer eller förutsättningar 
som, utifrån vad som framkommer i anmälningar, medför särskild 
risk att bli utsatt för diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder. Slutredovisningen av regeringens uppdrag 
till DO består av denna rapport. I arbetet med uppdraget har DO 
fokuserat på två frågeställningar, vilka vi besvarar i rapporten: 

 • I vilka situationer och under vilka förutsättningar utsätts individer för 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder? 

 • Hur berättar individer som utsätts för diskriminering som har 
samband med flera grunder om sina livsvillkor och hur berättar de om 
sina upplevelser och erfarenheter av diskriminering?

Frågeställningarna besvarar vi genom en kvantitativ och en kvalitativ 
analys av de anmälningar som har kommit in till DO under åren 
2017–2021 och genom en intervjustudie. Intervjustudien har genomförts 
av Hanna Sofia Rehnberg, universitets lektor vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet, på uppdrag av DO. Vi presenterar en 
översiktlig genomgång av hur begreppet intersektionalitet, och andra 
närliggande begrepp, används i forskning och myndighetstexter. I bilaga 1 
beskriver vi de metoder som vi har använt i arbetet. Inom ramen för 
uppdraget har DO även genomfört samråd med företrädare för de 
nationella minoriteterna.

5 Arbetsmarknadsdepartementet (2022).
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Analysen av anmälningar visar hur många anmälningar om diskriminering 
som kommer in till DO, vilka diskrimineringsgrunder som ofta beskrivs i 
samma anmälningar och hur diskriminering som har samband med flera 
diskriminerings grunder kommer till uttryck i anmälningar till DO. 

Intervjustudien bidrar med livsberättelser om utsatthet för diskriminering 
som har samband med flera diskrimineringsgrunder och hur det påverkar 
deras livsvillkor. Dessa berättelser ger en fördjupad förståelse för hur 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan 
komma till uttryck, och hur diskrimineringen kan påverka dem som 
utsätts. 

Rapporten visar att diskriminering som har samband med flera 
diskriminerings grunder kan innebära ökad utsatthet. Denna utsatthet kan 
yttra sig både i form av ökad utsatthet vid ett och samma tillfälle 
(sammansatt och intersektionell diskriminering) och som återkommande 
utsatthet för diskriminering i olika kontexter (multipel diskriminering). 
Oavsett kan den ökade utsattheten ha negativ inverkan på personers 
livsvillkor. Begrepp som intersektionalitet och diskriminering som har 
samband med flera diskrimineringsgrunder är viktiga för att synliggöra 
att en och samma individ kan vara utsatt för diskriminering i flera  
olika kontexter. Varje individ är komplex och kan inte beskrivas i termer 
av en diskrimineringsgrund i taget. Däremot är vår bedömning att 
diskriminering som har samband med flera grunder i mångt och mycket 
sker utifrån samma mekanismer och i samma situationer som 
diskriminering överlag. I båda fallen sker till exempel diskrimineringen 
till stora delar på platser där individer oftast vistas, inte minst i arbetslivet 
och i skolan. Vår bedömning är därmed att arbete för att motverka 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan 
utföras integrerat med annat arbete som syftar till att motverka 
diskriminering.
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Begrepp och definitioner
Diskriminering är ett ord som i vardagligt tal brukar användas för att 
beskriva orättvis behandling av olika slag, där någon gör åtskillnad mellan 
olika människor. 

För att en händelse ska anses utgöra diskriminering enligt 
diskrimineringslagen krävs (något förenklat) att

 • en person har blivit missgynnad eller kränkt

 • det finns ett samband med en diskrimineringsgrund (sexuella 
trakasserier kräver inte detta samband)

 • det handlar om en av de former av diskriminering som beskrivs i lagen

 • händelsen skedde inom ett av de samhällsområden där lagen gäller.6

I denna rapport syftar ordet diskriminering på händelser och situationer 
där intervju personer eller anmälare beskriver att de har blivit 
missgynnade eller kränkta, och att detta har samband med någon eller 
några av de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskriminerings
grunderna är

 • kön

 • könsöverskridande identitet eller uttryck

 • etnisk tillhörighet

 • religion eller annan trosuppfattning

 • funktionsnedsättning

 • sexuell läggning

 • ålder. 

6 För en mer utförlig beskrivning av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering 
och de diskrimineringsgrunder, former av diskriminering och samhällsområden som 
omfattas av lagen, se Diskrimineringsombudsmannen (2023). 
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De flesta av de händelser och situationer som beskrivs i denna rapport har 
dock inte prövats av en domstol eller bedömts av DO i en tillsyn. Det är 
därför inte säkert att det som beskrivs i den här rapporten är att betrakta 
som diskriminering i juridisk mening.

I redovisningen använder vi flera gånger uttrycket annan etnisk 
tillhörighet än svensk. I diskrimineringslagen definieras etnisk 
tillhörighet som ”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande”.7 Bland dem som bor i Sverige finns ett mycket stort 
antal etniska tillhörigheter representerade. Termen annan etnisk 
tillhörighet än svensk är därmed väldigt bred. Att vi trots det använder 
termen beror på att det i många anmälningar finns beskrivningar av att 
personer diskrimineras på ett sätt som har samband med att de har, eller 
förmodas ha, en annan etnisk tillhörighet än svensk. Anmälarna uppger 
exempelvis att personer diskrimineras för att de är ”invandrare” eller har 
”utländsk bakgrund”. Anmälarna framför inte att det är deras specifika 
etniska tillhörighet som diskrimineringen har samband med, utan det 
faktum att de är, eller uppfattas vara, födda eller uppvuxna i ett annat land 
än Sverige. 

I sammanhanget är det värt att nämna att många personer har flera 
etniska tillhörigheter. I många fall av diskriminering är det dessutom inte 
vilken etnisk tillhörighet som den utsatta individen anser sig tillhöra som 
har samband med diskrimineringen, utan snarare vilken etnisk 
tillhörighet som den eller de som utsätter personen för diskriminering 
uppfattar att den utsatta personen har.

7 1 kap 5 § diskrimineringslagen.
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Intersektionalitet
Intersektionalitet etablerades som begrepp i USA av Kimberlé Crenshaw  
i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.8 I sina tidiga texter  
kritiserar hon det begränsade skydd mot diskriminering som USA:s anti -
diskriminerings lagstiftning erbjöd svarta kvinnor till följd av dess 
endimensionella utformning. I Sverige introducerades intersektionalitets-
begreppet av forskarna Irene Molina, Diana Mulinari och Paulina de los 
Reyes i början av 2000-talet.9 Från att främst ha diskuterats inom 
feministiska och genusvetenskapliga forskningsfält har intersektionalitet 
med tiden blivit mindre ideologiskt laddat och ett mer pragmatiskt använt 
begrepp. Den samhällsvetenskapliga forskningen som diskuterar inter-
sektionalitet tycks också ha förflyttat sig mer mot ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt, där ingen enskild disciplin kan göra anspråk på begreppet.10 
På senare år har begreppet intersektionalitet kommit att bli mer 
framträdande i såväl olika discipliner i akademin som den politiska 
debatten.11 I dag hittar vi exempel på hur begreppet används i myndighets-
skrifter inom en mängd politikområden.12 

Kännetecknande för intersektionalitet är att förstå makt som en fler 
dimensionell konstruktion.13 Ett sätt att beskriva intersektionalitet är att 
det handlar om ”hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar 
kan påverka varandra, och ibland till och med kan förstärka varandra.”14 
Intersektionalitet rymmer fler maktordningar än dem som relaterar till de 

8 Crenshaw (1989); Crenshaw (1994).
9 Se till exempel de los Reyes, Molina och Mulinari (2005).
10 Se till exempel McCall (2005), Freidenvall (2016).
11 Se till exempel Cho; Crenshaw och McCall (2013).
12 Se till exempel Skolverket (2009), Åkesson (2018), Folkhälsomyndigheten (2022).
13 de los Reyes, Molina och Mulinari (red.) (2005).
14 Jämställdhetsmyndigheten (2022).
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diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen. Till 
exempel inkluderas ofta klass eller socioekonomisk status. 

Inom ramen för det här uppdraget fokuserar vi på samspelet mellan de sju 
diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen. Ett 
intersektionellt perspektiv hjälper oss att förstå hur diskriminering som 
har samband med flera grunder tar sig uttryck och vad som sker i 
skärningspunkten mellan olika diskrimineringsgrunder.

Det tycks inte finnas någon enhetlig terminologi för diskriminering 
baserad på flera diskrimineringsgrunder, vare sig inom juridiken eller den 
akademiska litteraturen.15 Tre analytiska begrepp som ofta används för att 
beskriva diskriminering som har samband med flera grunder är multipel, 
sammansatt och intersektionell.16

• Multipel syftar på att en och samma person diskrimineras vid flera 
tillfällen, där diskrimineringen har samband med olika 
diskrimineringsgrunder vid de olika tillfällena. Det handlar alltså om 
en ackumulering av diskrimineringsupplevelser. 

• Sammansatt syftar på att en person diskrimineras vid ett och samma 
tillfälle, där diskrimineringen har samband med flera olika 
diskrimineringsgrunder. När diskrimineringen är sammansatt kan 
diskrimineringen som har samband med de olika diskriminerings-
grunderna separeras från varandra. Det kan därför beskrivas som att 
diskrimineringen som har samband med de olika grunderna adderas 
till varandra och medför en ökad utsatthet vid tillfället för 
diskriminering. 

15 Fredman (2016).
16 Vår översättning. I original: multiple, compound och intersectional.
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 • Intersektionell syftar på att en person vid ett och samma tillfälle 
diskrimineras på sätt som har samband med flera diskriminerings
grunder. När diskrimineringen är intersektionell går det inte att 
separera diskriminering som har samband med respektive 
diskriminerings grund från varandra. De är oupplösligt förenade med 
varandra och skapar en unik utsatthet för diskriminering i 
intersektionen, alltså skärningspunkten, mellan två eller fler 
diskrimineringsgrunder.17

Enligt det uppdrag som regeringen har gett DO ska myndigheten belysa 
frågor som har att göra med intersektionalitet. Vår tolkning är att detta 
uppdrag innefattar diskriminering som är intersektionell enligt 
beskrivningen ovan men också diskriminering som är multipel och 
sammansatt. Vi menar också att alla tre begreppen ingår i begreppen 
intersektionella perspektiv och intersektionalitet. I rapporten beskriver vi 
i första hand diskriminering utifrån intersektionalitet i en bred 
bemärkelse. Vi kommer inte att analysera om specifika situationer eller 
händelser kan kategoriseras som uttryck för diskriminering som är 
multipel, sammansatt respektive intersektionell. Däremot ger de tre 
begreppen perspektiv som vi kan ha med oss för att förstå individers 
livsvillkor och utsatthet för diskriminering. 

17 Makkonen (2002); Fredman (2016).
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Anmälningar om 
diskriminering som har 
samband med flera 
diskrimineringsgrunder
Under åren 2017–2021 kom 11 822 anmälningar in till DO om diskriminering 
som har samband med en eller flera diskriminerings grunder. En över 
vägande majoritet av anmälningarna handlar om diskriminering som 
enbart har samband med en diskrimineringsgrund, se tabell 1. Femton 
procent av anmälningarna handlar om diskriminering som har samband 
med två grunder, och tre procent om diskriminering som har samband med 
tre grunder. Anmälningar om diskriminering som har samband med fler än 
tre diskrimineringsgrunder var mycket ovanliga under perioden.

Tabell 1. Anmälningar om diskriminering som har samband med minst  
en diskrimineringsgrund uppdelat efter antal diskrimineringsgrunder, 
2017–2021.18

Antal registrerade diskriminerings
grunder per anmälan Antal anmälningar Andel

1 9 570 81 %

2 1 806 15 %

3 344 3 %

4–7 102 1 %

Totalt 11 822 100 %

18 I tabellen har vi endast inkluderat anmälningar som handlar om diskriminering som 
har samband med någon diskrimineringsgrund. Anmälningar som endast handlar om 
sexuella trakasserier har därmed exkluderats.
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Att tänka på vid tolkningen av sammanställningen 
av anmälningar
I detta avsnitt presenterar vi resultaten från den kvantitativa och 
kvalitativa sammanställningen av anmälningar som har samband med 
flera diskriminerings grunder. Det är viktigt att ha i åtanke att de 
händelser eller förhållanden som beskrivs i anmälningarna inte alltid 
utgör diskriminering i diskrimineringslagens mening. Vid en rättslig 
prövning är det inte säkert att dessa enskilda händelser eller förhållanden 
som ligger till grund för de anmälningar som ingår i analysen skulle anses 
utgöra diskriminering. 

Det är också viktigt att tänka på att de anmälningar som som kommer 
in till DO ger en bild av den diskriminering som personer utsätts för, 
men att de inte ger hela bilden av den diskriminering som förekommer. 
Det förekommer diskriminering som av olika skäl inte anmäls till DO. 
Ett sådant skäl kan vara att den som utsätts för diskriminering inte 
själv inser att den blivit utsatt för diskriminering. Det kan också finnas 
fall där enskilda utsatts för diskriminering men avstår från att anmäla, 
till exempel på grund av rädsla för repressalier. Anmälningarna ger 
därför inte en heltäckande bild av diskriminering i samhället och ska 
inte tolkas som en spegelbild av hur diskriminering kommer till 
uttryck i samhället. 

Fem kombinationer av diskriminering som har 
samband med flera diskriminerings grunder
I denna rapport har vi valt att fokusera på fem stratum, alltså 
kombinationer av diskriminering har samband med flera 
diskriminerings grunder. Det valet baserar vi på den kvantitativa 
analys och den översiktliga kvalitativa analys som DO presenterade i 
delredovisningen av regeringsuppdraget. Att vi har valt just dessa fem 
stratum baseras dels på att det finns många anmälningar inom dessa 
stratum, dels på att det framkommer i den översiktliga kvalitativa 
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analysen att här finns intersektionella perspektiv som är intressanta att 
fördjupa analysen av.19

De fem stratum som vi fokuserar på är anmälningar som har samband med

1. funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet

2. etnisk tillhörighet och kön

3. etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

4. etnisk tillhörighet och ålder eller etnisk tillhörighet och ålder och kön 

5. kön och ålder.

Vårt fjärde strata innefattar alltså både kombinationen etnisk tillhörighet 
och ålder, och kombinationen etnisk tillhörighet och ålder och kön. Det 
beror på att en betydande andel (33 procent) av de anmälningar som 
handlar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och 
ålder också handlar om diskriminering som har samband med kön.

Vanligast med anmälningar om diskriminering i arbetslivet
För fyra av de fem stratum som vi undersökt rör högst andel av 
anmälningarna diskriminering i arbetslivet, se figur 1. Undantaget är 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och funktions
nedsättning, där högst andel handlar om diskriminering inom 
utbildnings    området. Även när det gäller anmälningar om diskriminering 
som har samband med etnisk tillhörighet och religion rör en hög andel 
utbildningsområdet.

19 Se vidare Diskrimineringsombudsmannen (2022)
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Figur 1. Andel anmälningar (procent) uppdelat på samhällsområden, 
2017–2021.
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Generellt är det en tydligt lägre andel av anmälningarna inom respektive 
strata som rör diskriminering inom övriga samhällsområden som omfattas 
av diskrimineringslagens skydd. Ett undantag är dock anmälningar om 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och funktions ned
sättning, där en relativt hög andel rör hälso och sjukvård samt socialtjänst. 

Av anmälningarna om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet och kön handlar 75 procent om arbetslivet. En anledning till att 
en så hög andel av anmälningarna inom detta stratum rör arbetslivet är att 
många anmälningar som kom in år 2020 handlar om en och samma arbets
givare. Om vi inte räknar med anmälningar mot den arbetsgivaren rör 
46 procent arbetslivet.

I de tre följande avsnitten beskriver vi diskrimineringsproblem som vi har 
identifierat i vår kvalitativa analys av anmälningarna inom de fem stratum 
som vi undersöker. Det faktum att anmälningarna främst rör arbetslivet 
och utbildningsområdet återspeglas också i dessa avsnitt.

För de tre stratum där över hälften av anmälningarna rör diskriminering i 
arbets livet har vi begränsat den kvalitativa analysens urval till just 
anmälningar om diskriminering i arbetslivet. Det handlar alltså om 
anmälningar inom följande tre stratum:

 • etnisk tillhörighet och kön 

 • etnisk tillhörighet och ålder eller etnisk tillhörighet och ålder och kön 

 • kön och ålder.

Arbetslivet
De anmälningar som rör arbetslivet och som har samband med flera 
diskriminerings grunder handlar till stor del om diskriminering vid 
rekrytering och lönesättning, trakasserier i anslutning till arbetsplatsen, 
uppsägning eller omplacering samt brister i arbetsgivarens ledning och 
fördelning av arbetet. 
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Av de fem stratum som vi har analyserat är det ett mindre antal av 
anmälningarna om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet och funktionsnedsättning som rör arbetslivet. För övriga fyra 
stratum finns många anmälningar som rör arbetslivet i vårt urval. 

Inom arbetslivet är det vanligt att anmälare beskriver att de utsätts för 
diskriminering som har samband med att de har en annan etnisk 
tillhörighet än svensk. Det är däremot ovanligt att anmälare beskriver att 
diskrimineringen har samband med en specifik etnisk tillhörighet. 
Anmälarna beskriver det själva som att de diskrimineras för att de har 
”utländsk bakgrund” eller ”är invandrare”.

I anmälningarna går det inte att utläsa några tendenser till att personer 
med ett visst kön eller i en viss ålder utsätts mer för diskriminering än 
andra. När det gäller diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning handlar 
anmälningarna främst om diskriminering av personer som är muslimer 
eller som har ursprung i länder med en stor andel muslimer. I många 
anmälningar är det svårt att utröna hur sambanden till etnisk tillhörighet 
och religion eller annan trosuppfattning ser ut. Det är ofta svårt att dra en 
skarp skiljelinje mellan dessa två diskriminerings grunder. Om det inte 
uttryckligen sägs går det inte alltid att veta om diskriminering av en 
individ har samband med att individen är muslim, eller om det har 
samband med att individen har bakgrund i till exempel Mellanöstern eller 
har utländsk bakgrund. Kanske förmodar arbetsgivaren att individen är 
muslim utifrån namn eller utseende. Dessutom kan individer uppleva att 
deras religiösa tillhörighet är en integrerad del av deras etniska 
tillhörighet och själva inte skiljer på diskriminering som har samband 
med etnisk tillhörighet och diskriminering som har samband med religion 
eller annan trosuppfattning.20

20 Diskrimineringsombudsmannen (2022b).
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Diskriminering vid rekrytering 
Många anmälningar om diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder i arbetslivet handlar om diskriminering vid 
rekrytering. När det gäller diskriminering vid rekrytering finns 
anmälningar som rör alla fem stratum som ingår i analysen. 

När det gäller anmälningar om diskriminering som har samband  
med de olika kombinationerna av diskrimineringsgrunderna etnisk 
tillhörighet, ålder och kön finns gemensamma mönster. Ofta beskrivs i 
anmälningarna att en person väljs bort i en rekryteringsprocess och att 
det inte sker på sakliga grunder, utan baserat på till exempel etnisk 
tillhörighet och kön. I regel beskrivs inte att rekryteringsbeslutet har 
motiverats på ett sätt som har samband med någon av grunderna, men 
anmälaren upplever sig mer meriterad än den person som har erbjudits 
jobbet. Det finns också andra exempel i anmälningarna, till exempel att 
arbetsgivare i platsannonser efterfrågar personer med ett visst kön, en 
viss ålder och en viss etnisk tillhörighet.

I en anmälan beskriver en kvinna att hon har blivit nekad en tjänst som 
lärare på en skola, utan hänsyn till att hon har en lärarlegitimation och 
flera års erfarenhet av läraryrket. Enligt anmälaren fick i stället en vit 
man med västerländskt klingande namn tjänsten på skolan. Detta trots 
att han inte har lärarlegitimation och går sista terminen på sin lärar
utbildning. Kvinnan anser sig ha blivit utsatt för diskriminering som har 
samband med kön och etnisk tillhörighet.

Ett annat exempel handlar om diskriminering som har samband med kön 
och ålder. Det rör en kvinna som sökt, men inte fått, en tjänst som 
enhetschef vid en gynekologisk avdelning på Kvinnosjukvården. Kvinnan, 
som vid tillfället var 28 år, fick frågan av arbetsgivaren om hon avsåg att 
skaffa barn inom den närmaste tiden. Arbetsgivaren beskrev att 28 år är 
väldigt fertil ålder och att avdelningen hade stor frånvaro av anställda 
som är gravida. Missgynnande med koppling till graviditet utgör, enligt 
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EU:s likabehandlingsdirektiv och rättspraxis, diskriminering som har 
samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida.21

När det gäller anmälningar om diskriminering som har samband med 
etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning beskrivs i en 
stor andel av anmälningarna inte närmare om de nekade anställningarna 
motiverats på sätt som har ett samband med dessa grunder. Däremot 
framgår det att anmälarna upplever att det finns ett samband med den 
sökandes religion eller annan trosuppfattning och etniska tillhörighet. 
Generellt framkommer det i anmälningarna att diskriminering vid 
rekrytering har samband med att sökande har annan etnisk tillhörighet än 
svensk. I de anmälningar där en specifik religion nämns handlar det ofta 
om islam.

Det finns även anmälningar som rör diskriminering vid rekrytering och 
som har samband med etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. 
Anmälningarna handlar om olika steg i rekryteringsprocessen, till exempel 
hur platsannonser är utformade. I en anmälan redogör en anmälare för att 
ett digitalt formulär som ska fyllas i vid jobbansökan innehåller frågor om 
etnisk tillhörighet och antal sjukdagar. Anmälaren menar att frågan om 
antalet sjukdagar har samband med funktionsnedsättning. 

Diskriminering vid lönesättning
Anmälningar om diskriminering vid lönesättning handlar om att vissa 
arbetstagare anser att de får lägre lön än andra arbetstagare och att det har 
ett samband med flera diskrimineringsgrunder. I en anmälan beskrivs att 
en nyanställd från ett sydeuropeiskt land får 4 000 kronor lägre lön än två 
andra nyanställda ”svenska medborgare”. En annan anmälan rör en 
arbetsplats där anställda med svensk etnisk tillhörighet vid den senaste 
lönerevisionen fått två till tre gånger högre löneförhöjning än anställda 

21 EU-domstolen (1990); Arbetsdomstolen (2002); Arbetsdomstolen (2011).
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med annan etnisk tillhörighet. Anmälaren anger att detta också har 
samband med religion eller annan trosuppfattning, dock utan att 
precisera på vilket sätt det finns ett samband.

Trakasserier på arbetsplatsen
Många anmälningar om diskriminering som har samband med kön och 
etnisk tillhörighet handlar om att arbetstagare utsätts för trakasserier  
i samband med arbetet. Även när det gäller diskriminering som har 
samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan tros  uppfattning 
beskrivs återkommande att arbetstagare utsätts för trakasserier.  
I anmälningar om trakasserier som har samband med kön och etnisk 
tillhörighet finns i vissa fall även beskrivningar av att arbetstagare  
har utsatts för sexuella trakasserier. Trakasserierna och de sexuella 
trakasserierna har i dessa fall skett i samma sammanhang riktat mot 
samma personer. 

I anmälningarna beskrivs att arbetstagare utsätts för trakasserier av 
chefer eller av kollegor. Arbetsgivarens ansvar enligt diskriminerings
lagen skiljer sig åt beroende på om den som utsätter någon för 
trakasserier är chef, arbetstagare eller en tredje part som inte är  
anställd på arbets platsen, se informationsrutan på nästa sida.

I flera anmälningar beskriver anmälaren att arbetsgivaren inte tar 
trakasserierna eller de sexuella trakasserierna på allvar. I några fall har 
den utsatta arbetstagaren fått lämna arbetsplatsen medan personer som 
har utsatt andra för trakasserier har fått arbeta kvar. Några anmälare 
beskriver att chefer eller arbetsgivare har sanktionerat beteenden som 
upplevts som kränkande. Ett exempel på det är en kvinna som anmäler 
sin arbetsplats för att vara öppet rasistisk och sexistisk. Främst äldre 
manliga kollegor har kommenterat och skämtat om kvinnor på 
arbetsplatsen på ett öppet sexistiskt vis. Det har skett i personalrum, 
korridorer, på lunch restauranger eller i samband med afterwork, inte 
sällan i närvaro av chefer som skrattat med. 
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I en annan anmälan beskriver en kvinna med polskt ursprung att hon har 
varit utsatt för trakasserier på sin arbetsplats och blivit uppsagd utan 
giltiga skäl. Trakasserierna har bestått av flera påståenden från andra 
medarbetare om att 1) hon som kvinna inte passar för och inte klarar 
arbetsuppgifterna som säljande projektledare; 2) hennes efternamn inte 
låter svenskt, vilket skulle vara en nackdel i hennes arbete; 3) hennes uttal 
och bristande språkkunskaper skulle ligga henne i fatet i hennes yrkesroll 
och 4) hennes resultat skulle vara sämre än andra säljande projektledares 
eftersom hon är kvinna. Trots att hon vid minst två tillfällen tagit upp 
saken med bolagets vd beskriver hon att trakasserierna fortsatte i samma 
omfattning som tidigare. 

Diskrimineringslagens bestämmelser om trakasserier  
på arbetsplatsen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för en chef att utsätta 
en anställd för trakasserier eller sexuella trakasserier. När det 
gäller trakasserier eller sexuella trakasserier mellan arbetstagare 
kan varken arbetsgivaren eller en enskild arbetstagare hållas 
ansvarig enligt diskrimineringslagen. En arbetsgivare som får 
kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier av en kollega i samband 
med arbetet har däremot enligt diskrimineringslagen en skyldighet 
att utreda vad som har hänt. Om det visar sig att någon har 
blivit trakasserad eller sexuellt trakasserad måste arbetsgivaren 
genomföra sådana åtgärder som skäligen kan krävas och som 
syftar till att trakasserierna eller de sexuella trakasserierna ska 
upphöra. Att brista i denna utrednings- och åtgärdsskyldighet 
utgör en överträdelse av diskrimineringslagen. Trakasserier från 
tredje person omfattas inte av diskrimineringsl agens förbud 
mot diskriminering i arbetslivet och inte heller av arbetsgivarens 
utrednings- och åtgärdsskyldighet.
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Ett exempel på trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet 
och religion eller annan trosuppfattning handlar om en nyanställd som 
upplever kränkande bemötande och diskriminering från kollegor. Enligt 
anmälaren har diskrimineringen samband med att hon är muslim och 
att hon kommer från ett afrikanskt land. Vid flera tillfällen anklagas 
anmälaren indirekt för att ta in sprängmedel på jobbet.

Kvinnliga arbetstagare nekas fortsatt anställning eller blir 
uppsagda vid graviditet
Att säga upp någon på grund av graviditet utgör diskriminering som har 
samband med kön. Flera anmälare som varit gravida och blivit uppsagda 
beskriver dock att arbetsgivarens beslut att säga upp dem även har 
samband med etnisk tillhörighet. Ett exempel rör en kvinna som uppger 
att hon har blivit uppsagd från sitt vikariat på ett vårdbolag på grund av 
graviditet. Kvinnan berättar också att hon har blivit diskriminerad på 
grund av sin hudfärg och sin utländska härkomst. Hon har i efterhand 
fått höra att det funnits kommunikationsproblem mellan henne och 
hennes handledare. Kvinnan upplever själv inte att hon har haft 
kommunikations problem med någon på arbetsplatsen. Däremot har  
hon känt av en avig inställning hos handledaren. Detta i kombination 
med att handledaren vid upprepade tillfällen kommenterar en av de 
boende på avdelningen med ”hon tycker inte om mörkhyade” gör att 
kvinnan upplever att hon blivit diskriminerad på ett sätt som har 
samband med hennes hudfärg.

Arbetstagare sägs upp eller omplaceras mot sin vilja
I anmälningar finns beskrivningar av att personer omplaceras eller sägs 
upp på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet och ålder, eller 
etnisk tillhörighet, ålder och kön. Ett exempel handlar om en man som 
jobbar som studiehandledare i arabiska på en skola. Hans tjänst dras in 
eftersom det enligt arbetsgivaren råder brist på elever. Enligt anmälan 
får mannen ingen förklaring till varför lärare som är lägre utbildade och 
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har jobbat kortare tid än honom får behålla sina tjänster. Mannen 
omplaceras till ett vikariat på en annan skola. Strax efteråt anställer 
mannens tidigare arbetsgivare en ny person som kommer att jobba med 
liknande arbets uppgifter som anmälaren har. 

Missgynnas vid arbetsgivarens ledning och fördelning  
av arbetet
En del anmälningar handlar om att arbetsgivare missgynnar  
anställda vid ledning och fördelning av arbete. Det handlar främst  
om anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk 
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning, men det finns  
även fall som rör diskriminering som har samband med funktions
nedsättning och etnisk tillhörighet. Det kan till exempel handla om att 
arbets givaren ger en viss anställd högre arbetsbelastning än andra, att 
anställda fråntas arbets uppgifter eller att vissa anställda missgynnas 
vid planering av semester. 

En anmälare beskriver att ett företag missgynnar anställda som är 
muslimer och har svart hudfärg. Bland annat har flera muslimer med 
svart hudfärg fått sina arbetstids stämplingar ändrade i efterhand utan 
att ha uppdaterats om detta, vilket inte hänt andra anställda på 
arbetsplatsen. I ett fall använder arbetsgivaren en sådan ändrad 
arbetstidsstämpling som argument i samband med att den anställda 
sägs upp från sin anställning.

När det gäller diskriminering som har samband med funktions
nedsättning och etnisk tillhörighet finns exempel på att individer 
tilldelas arbets uppgifter som inte är anpassade med hänsyn till deras 
funktions nedsättning, trots att sådana arbetsuppgifter finns tillgängliga 
på arbets platsen. I anmälningarna framgår att de utsatta individerna 
misstänker att det faktum att de inte tilldelats anpassade arbets
uppgifter även har ett samband med deras etniska tillhörighet.
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Ett exempel på det är en läkarsekreterare som skadar sin handled. Till 
följd av detta får hen en funktionsnedsättning som medför att hen inte 
kan arbeta med att skriva ner diktat. Till en början får sekreteraren 
anpassade uppgifter, men när en ny chef börjar plockas de anpassade 
arbets uppgifterna bort en efter en, och tilldelas andra medarbetare. 
Sekreteraren förväntas återigen arbeta med att skriva ner diktat. Den nya 
chefen yttrar nedsättande kommentarer om personer med utländsk 
bakgrund, vilket får sekreteraren att misstänka att chefens agerande 
också har ett samband med etnisk tillhörighet. 

Utbildningsområdet 
I anmälningar om diskriminering inom utbildningsområdet beskrivs 
framför allt diskriminering i grundskolan. Det rör sig om trakasserier 
från elever och från skolpersonal, men också om brist på stödinsatser i 
skolan och att elever utesluts från undervisning.

Anmälningarna inom utbildningsområdet handlar framför allt om 
diskriminering som har samband med

 • etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning

 • etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Enligt vad som framkommer i anmälningarna utsätts elever med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, elever med annan etnisk 
tillhörighet än svensk och muslimska elever i särskilt hög grad för 
diskriminering i skolan. Men även diskriminering av elever med andra 
funktionsnedsättningar och andra religioner beskrivs i anmälningarna.
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Trakasserier från andra elever och från skolpersonal
I anmälningarna finns flera beskrivningar av att elever utsätter andra 
elever för trakasserier. I anmälningarna framgår ibland att anmälare 
anser att skolan brister vad gäller utredning av och åtgärder mot 
trakasserierna. I andra fall beskrivs enbart de trakasserier som eleven 
utsätts för.

Flera anmälningar handlar om trakasserier som har samband med 
funktions nedsättning och etnisk tillhörighet. Trakasserierna sker både i 
form av verbala kränkningar och i form av fysiska övergrepp. Framför allt 
beskrivs att elever med funktionsnedsättning och annan etnisk 
tillhörighet än svensk är dubbelt utsatta för trakasserier. I en anmälan 
beskrivs hur en elev med synnedsättning blir verbalt kränkt av andra 
elever. Hen kallas för bland annat nordet, ”jävla arab” och ”blindjävel”. 
Vid ett tillfälle går den utsatta elevens glasögon sönder varpå en annan 
elev skrattar och hånar den utsatta eleven. 

Det finns också anmälningar om att elever utsätts för trakasserier 
kopplade till etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 
Att döma av anmälningarna utsätts muslimska elever mer för detta än 
elever med andra trosuppfattningar, men det finns även exempel på att 
elever med andra religiösa övertygelser utsätts. Särskilt utsatta är flickor 
som bär slöja. En anmälan handlar om en flicka som blir kallad för ”fröken 
svart” av en skolfotograf. När eleven frågar varför fotografen kallar henne 
så får hon svaret att det beror på hennes slöja. Två lärare är närvarande, 
men ingen av dem ingriper. 

Enligt anmälningarna förekommer det att skolpersonal utsätter elever för 
trakasserier. I de anmälningar som ingår i analysen har trakasserier från 
personalen ofta samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan 
trosuppfattning. En anmälan rör en lärare som får återkommande 
vredesutbrott riktade mot en muslimsk elev. Läraren förbjuder eleven 
bland annat att prata arabiska på lektioner och raster.
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Trakasserier enligt diskrimineringslagen

Om utbildningsanordnaren (skolans huvudman) eller skolpersonal 
trakasserar en elev omfattas det av diskrimineringslagens förbud, och 
utbildnings anordnaren kan utkrävas ansvar för personalens agerande. 
Vid trakasserier mellan elever kan varken utbildnings anordnaren eller en 
enskild elev hållas ansvarig för trakasserier enligt diskrimineringslagen. 
Utbildningsanordnare som får kännedom om att trakasserier mot en elev 
kan ha ägt rum har en skyldighet att utreda vad som har hänt, oavsett om 
det är skolpersonal eller en annan elev som ligger bakom trakasserierna. 
Om det visar sig att en elev har blivit utsatt för trakasserier måste 
utbildningsanordnaren också genomföra sådana åtgärder som skäligen 
kan krävas och som syftar till att trakasserierna ska upphöra. Om 
utbildningsanordnaren brister i denna utrednings- och åtgärdsskyldighet 
innebär det en överträdelse av diskrimineringslagen.
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Brist på stödinsatser och uteslutning från undervisningen
Inom utbildningsområdet återkommer anmälningar om diskriminering 
som har samband med etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. I flera 
anmälningar framkommer att elever med neuropsykiatrisk funktions
nedsättning inte får de stödinsatser som de skulle behöva, vilket kan 
utgöra diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Bristen på 
stödinsatser bidrar enligt beskrivningar i anmälningarna till att konflikter 
mellan elever förstärks. Därigenom ökar även utsattheten för trakasserier 
för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I anmälningarna 
beskrivs att de trakasserier som elever med neuropsykiatrisk funktions
nedsättning utsätts för ofta har samband med etnisk tillhörighet. Eleverna 
utsätts därmed för både diskriminering som har samband med funktions
nedsättning och diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. 

I anmälningarna finns också exempel på att elever inte får de stödinsatser 
som de behöver med anledning av en funktionsnedsättning, samtidigt som 
skolpersonal utsätter dem för trakasserier som har samband med etnisk 
tillhörighet. Ett exempel handlar om en grundskoleelev med adhd, dyslexi 
och dyskalkyli som inte får tillräckligt stöd av skolan och blir underkänd i 
flera ämnen. När skolan får reda på att eleven är rom förändras skolans 
behandling av henne till det sämre. Skolan börjar med att regelbundet 
genomsöka elevens kläder eftersom de tror att hon stjäl skolmaterial.

Återkommande i anmälningarna är att elever med neuropsykiatrisk 
funktionsned sättning och med annan etnisk bakgrund än svensk ses som 
störande och skuldbeläggs för konflikter mellan elever. Flera anmälare 
upplever att de berörda eleverna straffas vid konflikter medan andra elever 
inte straffas.

I anmälningarna finns också beskrivningar av att elever med neuro
psykiatrisk funktions nedsättning utesluts från klassen genom att de inte 
får delta i undervisningen. Det kan handla om att elever tillfälligt skickas 
ut från klassrummet eller inte får delta i alla undervisnings moment.  
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Men det finns också exempel på att elever kontinuerligt utesluts från 
klassen genom att de ges individuell undervisning och inte får vara med 
klassen på rasterna. Anmälare menar att uteslutningen av eleverna sker i 
stället för att skolan ger adekvata stödinsatser kopplade till elevens 
funktions nedsättning, vilka skulle ha möjliggjort för eleverna att delta i 
klassens undervisning. Sambandet med etnisk tillhörighet är i dessa fall 
mindre tydligt i anmälningarna. I en del fall går det att utläsa att 
anmälaren misstänker att skolan hade lagt ner större möda på att 
åstadkomma en fungerande skolsituation ifall eleven inte hade haft annan 
etnisk tillhörighet än svensk. 

Övriga samhällsområden
När det gäller övriga samhällsområden22 finns inte lika många 
anmälningar som har samband med flera diskrimineringsgrunder i vår 
analys. De anmälningar som finns handlar om diskriminering inom hälso 
och sjukvården, varor och tjänster (till exempel restauranger, butiker och 
banker), bostäder samt socialtjänsten. 

Anmälningar om diskriminering inom övriga samhällsområden rör 
diskriminering som har samband med

 • etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning

 • etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. 

Att inga anmälningar om diskriminering som har samband med de olika 
kombinationerna av etnisk tillhörighet, kön och ålder ingår i analysen av 
diskriminering inom övriga samhällsområden beror på ett metodval i 
arbetet med uppdraget, se bilaga 1. 

22 Till dessa samhällsområden hör: varor, tjänster och bostäder; hälso- och sjukvården 
samt socialtjänsten; socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och 
studiestöd; värnplikt och civilplikt.
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Trakasseras eller bemöts sämre än andra
Inom övriga samhällsområden finns flera anmälningar där anmälare 
beskriver att de har blivit dåligt bemötta till exempel vid besök inom 
hälso och sjukvården, och att det har ett samband med etnisk tillhörighet 
och funktionsnedsättning. I en del anmälningar beskrivs verbala 
kränkningar som kan utgöra trakasserier. I andra fall utsätts inte 
anmälaren för några kränkande yttranden men upplever att hen 
behandlas sämre än andra.

I en del anmälningar beskrivs att bemötandet har samband med både 
etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. I andra fall framstår det som 
att det upplevda sämre bemötandet främst har samband med en 
diskrimineringsgrund, men att kontexten har samband med en annan 
diskrimineringsgrund. Ett exempel på detta är att personer söker vård 
med anledning av ett hälsotillstånd som anmälaren beskriver som en 
funktionsnedsättning och att sjukvårdspersonal då ger ett dåligt 
bemötande på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet.

Begränsad tillgång till vissa samhällstjänster
I några anmälningar beskriver anmälare att det är svårt för personer som 
har begränsade kunskaper i svenska och en funktionsnedsättning att få 
del av vissa samhällstjänster. Det handlar till exempel om att bankers krav 
på sekretess och säkerhet hindrar eller försvårar för personer med 
begränsade kunskaper i svenska och en funktionsnedsättning att använda 
sig av mobilt bankID. 

I en anmälan beskrivs att upplästa körkortsteoriprov inte erbjuds på andra 
språk än svenska. Enligt anmälaren är personer som inte kan svenska och 
som har lässvårigheter hänvisade till att göra teoriprovet med hjälp av 
tolk. Eftersom det finns få tolkar behöver dessa individer vänta mycket 
längre än andra innan de kan göra teoriprovet. De behöver dessutom resa 
längre än andra eftersom prov med tolk erbjuds på färre orter.
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Livsberättelser om 
diskriminering som har 
samband med flera 
diskrimineringsgrunder
Det här kapitlet baseras på djupintervjuer med 14 personer.23 I intervjuerna 
berättar de om sina egna upplevelser och erfarenheter av diskriminering, 
utan att behöva ta hänsyn till om det rör sig om diskriminering enligt 
diskrimineringslagen. Det är inte säkert att det som beskrivs i kapitlet 
skulle anses utgöra diskriminering vid en rättslig prövning. 

Intervjupersonerna har i första hand valts ut med hjälp av organisationer  
i det civila samhället. Till följd av detta är många av intervjupersonerna 
aktiva i organisationer som arbetar för minoritetsgruppers rättigheter och 
några har framträtt offentligt i olika sammanhang. De personer som deltar 
i denna intervjustudie utgör därmed inte ett genomsnitt av alla de 
människor som utsätts för diskriminering i Sverige. Intervju personerna 
har själva fått välja en pseudonym som används i redovisningen. De 
uppmanades att välja ett namn som har samma associationer som deras 
eget namn när det gäller kön, ålder och språk eller etnisk tillhörighet.24

23 Intervjuerna genomfördes av Hanna Sofia Rehnberg, universitetslektor vid Institutionen 
för nordiska språk vid Uppsala universitet, på uppdrag av DO. 

24 En av intervjupersonerna valde inte någon pseudonym. I detta fall har forskaren valt 
pseudonym.
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Studien är kvalitativ och urvalet av intervjupersoner är inte 
representativt, men en spridning av intervjupersoner avseende till 
exempel kön och ålder har eftersträvats. De berättelser som framträder i 
studien ger en ökad förståelse för hur diskriminering som har samband 
med flera diskriminering sgrunder kan komma till uttryck och hur det 
påverkar individers livsvillkor. Berättelserna ger dock inte någon 
heltäckande bild. De berättelser som återges speglar de 14 personer som 
deltagit i intervju studien. Mer information om intervjupersonerna och 
hur intervjustudien har genomförts finns i bilaga 1.

Tabell 2. Intervjupersoner.

Pseudonym Ålder

Amal 30-årsåldern

Amina 25-årsåldern

Anders 75-årsåldern

Ararad 40-årsåldern

Arthur 70-årsåldern

Désirée 40-årsåldern

Elin 40-årsåldern

Kamil 20-årsåldern

Tiia 50-årsåldern

Linn 30-årsåldern

Nafisa 35-årsåldern

Raed 30-årsåldern

Ruth 70-årsåldern

Shirin 45-årsåldern

Sammantaget beskriver intervju personerna utsatthet som har samband 
med flera diskriminerings grunder. Utsattheten kan yttra sig genom 
enskilda händelser där intervju personerna har diskriminerats. Det kan 
också handla om att personerna vid återkommande tillfällen 
diskrimineras eller hamnat i utsatta situationer. Berättelserna om 
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utsatthet handlar också om intervju personernas livsvillkor generellt.  
I intervjuerna framkommer också att erfarenheterna av miss gynnande 
och utsatthet hänger samman med fler faktorer än de diskriminerings
grunder som omfattas av diskrimineringslagen.

I de första avsnitten av kapitlet beskriver vi, i ett livsloppsperspektiv, olika 
situationer där intervjupersonerna har känt sig diskriminerade och 
utsatta. Därefter behandlas ett antal teman som framträtt som centrala, 
eftersom de både återkommer i flera intervjuer och bidrar till att ge en 
djupare och mer mångfacetterad bild av diskriminering.

Diskrimineringssituationer i ett livsloppsperspektiv
I regeringsuppdraget ingår att särskilt belysa situationer eller 
förutsättningar som medför särskild risk att bli utsatt för diskriminering 
som har samband med flera diskriminerings grunder. Att döma av 
intervju  personernas berättelser rör det sig i hög grad om situationer  
som brukar nämnas i samband med diskriminering generellt. Intervju 
personerna vittnar om upplevelser av utsatthet inom utbildnings området, 
i arbetslivet och i hälso och sjukvården, men också i till exempel 
förening  livet, butiker och det offentliga rummet. Kort sagt: där människor 
möts förekommer också diskriminering. Intervjupersonen Raed tror att de 
situationer som en person utsätts för diskriminering i, hänger samman 
med var personen vistas:

Jag har upplevt ganska mycket diskriminering i skolan – det är väl för 
att jag har varit där så mycket tänker jag – och lite utanför skolan också. 
Alltså det handlar ganska mycket om vilka utrymmen man vistas i, och 
ju äldre jag har blivit desto mer utrymme har jag vågat ta, och i och med 
att jag har fått mer självförtroende har jag vågat vara i fler 
sammanhang, på universitetet, i studentlivet. 
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Shirin är inne på att den diskriminering som en individ utsätts för  
skiftar i relation till livsfas och vad individen själv väljer att visa i olika 
sammanhang: 

Det beror på var jag befinner mig och vilket årtal, höll jag på att säga, 
och vilket plagg jag har på mig: Är det mammaplaggen eller ungdomen 
Shirin eller Shirin 44 år? 

I de kommande avsnitten redogör vi för intervjupersonernas berättelser 
om diskriminering i ett livsloppsperspektiv. Detta upplägg åskådliggör att 
vissa diskrimineringssituationer är åldersrelaterade. Vi börjar med att 
beskriva diskriminering i skolan och fortsätter därefter med efter
gymnasial utbildning och arbetsliv. I avsnitten beskriver vi också 
diskriminering inom områden som personer kan möta i alla skeden  
av livet, till exempel i kontakt med hälso och sjukvården och i det 
offentliga rummet.

Skoltiden
Nästan alla intervjupersoner berättar om upplevelser av utsatthet och 
diskriminering under skoltiden. Diskriminering i grundskolan är särskilt 
allvarlig eftersom skolplikten innebär att barn måste gå till skolan även 
om de far illa av det. I gymnasiet finns ingen skolplikt men gymnasie
utbildning är ofta en avgörande faktor för möjligheterna att få arbete 
senare i livet.

Arthur och Ruth, som båda är i 70årsåldern och har neuropsykiatriska 
funktions nedsättningar, beskriver hur de blev mobbade och trakasserade 
av andra elever under sin skoltid. Ruth hade lätt att lära och blev lätt 
uttråkad. Hon var stor till växten och hamnade ofta i slagsmål, något som 
uppfattades som extra olämpligt för en flicka.
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Tiia, som är i 50årsåldern och som gick sina första skolår i en finsk
språkig klass, berättar hur hon och hennes klasskompisar blev 
trakasserade av de svenskspråkiga eleverna. ”Vi var finnjävlar, vi var 
lägsta samhällsklassen”, säger hon.

Linn, som är född med en hörselnedsättning och som i vuxen ålder har 
fått en adhddiagnos, upplevde i stället att det var läraren som 
trakasserade henne: 

Min främsta mobbare var min lärare. Jag hade ofta svårt att sitta still 
på lektionerna. Jag hade väldigt svårt att koncentrera mig, och det 
gjorde kanske att jag pratade. Jag blev också uttråkad när jag blev 
tvingad att läsa böcker som jag tyckte var för enkla. Det var mycket 
bråk hemma, eftersom jag hade mycket känslor men inte visste hur 
jag skulle hantera dem. 

I skolan blev det som det ofta blir med tjejer som har adhd – jag 
dagdrömde och var ouppmärksam. Det står i alla papper som 
mamma har sparat från utvecklingssamtal och så: ”Linn är 
ouppmärksam. Linn pratar för mycket på lektionerna. Linn kan inte 
sitta still.” Allt handlade bara om mitt dåliga uppförande. De skrev 
typ att mina föräldrar har uppfostrat mig dåligt och att jag är en dålig 
elev. Jag fick höra från min lärare att ”du kommer aldrig att bli 
nånting, du är alldeles för korkad, du ska inte tro att du kan bli 
läkare, du kan ju inte ens skriva”. Hon tog upp mig en gång inför 
klassen och sa: ”Du skriver fulare än alla killar tillsammans i den  
här klassen. Jag har aldrig sett nån som skriver så fult som du.” 
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När vi skulle börja läsa engelska fick jag inte gå på de lektionerna, för de 
tyckte att jag skulle lära mig skriva skrivstil i stället. Så jag hade extra 
skrivlektioner på svenska och jag låg jättemycket efter i engelska sen och 
var tvungen att försöka komma ifatt på egen hand hemma, fast det 
egentligen var skolans ansvar att se till att jag fick undervisning i 
engelska. Min mamma kan inte engelska, så min pappa sa upp sig från ett 
jobb som han älskade i en annan stad och bytte till ett jobb som han inte 
tyckte om på närmare håll, bara för att ha mer tid hemma så att han 
kunde hjälpa mig att plugga engelska.

När Linn fick en ny lärare i sexan vände det. Denna lärare såg både Linns 
särskilda behov och hennes potential.

• • •

Kamil har upplevt trakasserier och mobbning under nästan hela sin skoltid: 

Jag blev tyvärr inte klar med gymnasiet på grund av den diskriminering 
som jag blev utsatt för, vilket är traumatiskt än idag. Inte så att jag vaknar 
upp på morgonen och gråter men det gör ju fortfarande ont, för det har på 
sätt och vis skadat min karriär och även mitt förtroende för skolan och 
samhället, för jag fick inte hjälp i skolan från rektor och lärare. 

Kamil hade det heller inte lätt hemma, men de första åren i livet minns han 
ändå som mer positiva än negativa:

Jag minns att jag älskade dagis, jag var väldigt lycklig när jag gick på 
dagis. Men i skolan, där började egentligen diskrimineringen, kanske när 
jag var sju år då. Att jag går som en tjej var nog det första jag fick höra. Att 
jag pratar som en tjej, har stora läppar, typ såna saker. Och sen när jag 
blev lite äldre, typ elva år, så var det mycket så här: ”Gillar du killar eller 
tjejer?” Alltså jag visste inte ens vad sex var, jag tror ingen av oss visste, 
men på nåt sätt visste de att gay är inte bra liksom. Ja, och sen min pappa 
är ju alltså … han sa ofta homofobiska grejer.
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När Kamil gick på högstadiet fick han hjälp av socialtjänsten att flytta 
från sina föräldrar till en annan stad, där han bodde i ett så kallat 
tränings boende. Det som följer är ett sammandrag av Kamils historia:

Nian var en jättetuff period, men sen i gymnasiet gick det jättebra. Jag 
hade det bra i den klassen och hade många vänner och liksom en 
status. Men sen var jag tvungen att flytta, för socialen blev av med 
lägenheten som jag bodde i. De flyttade mig till en ny stad, och där 
gick det inte bra. I början frågade folk på den nya skolan: ”Var 
kommer du ifrån? Var är dina föräldrar ifrån? Vilken är deras 
religion?” Och jag minns att de inte kunde kategorisera mig, eftersom 
mina föräldrar kommer från olika länder. De gillade att min pappa är 
muslim och sa: ”Ah, du är vår bror”. Men de gillade inte landet som 
min mamma kommer från. De tyckte att jag var lite för vit eller för 
svensk eller vad man ska säga.

Men det var mer i början som de var upptagna av mitt ursprung, för 
att placera mig i ett fack. Den röda tråden i allt som hände sedan 
handlade om min läggning, att jag är gay och feminin. Jag pratade 
med kuratorn på skolan och hon sa nåt som jag tyckte var väldigt 
märkligt. Hon sa: ”Du ser svensk ut, men du är ju inte svensk. Du har 
ju inte ett svenskt namn. Innan har bara helsvenskar blivit mobbade 
här, inte utländska som du. Och du gör motstånd, du viker dig inte för 
dem. Det är speciellt att se.” Sedan spårade allt ur. En gång 
misshandlade de mig så att jag svimmade i skolan. Någon filmade det 
och la ut på Snapchat. Efter det kontaktade jag polisen, men skolan 
ville inte anmäla misshandeln.
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Jag kunde inte gå kvar på skolan, så då fick jag flytta till en ny stad. På 
den nya skolan var det ungefär som på den förra skolan, fast värre. Och 
det var särskilt en grupp, en ganska stor grupp och mestadels tjejer, 
konstigt nog. De frågade ut mig ganska mycket om min läggning. De sa: 
”Varför är du inte muslim som din pappa? Vill du inte bli det, du kanske 
kommer att gilla tjejer då och bli normal?” Det var mycket sånt … Det är 
jobbigt att prata om det, jag typ återupplever det … Men det är ändå 
viktigt att säga, tycker jag. 

Efter en tid fick jag en kompis. Han är transperson. Vi blev mobbade 
tillsammans när han valde att bli min vän väldigt öppet och hänga med 
mig i stället för med dem. Han stod upp för mig jättemycket och vi gick 
till rektorn, men rektorn sa: ”Det är 2018. Homofobi finns inte i 
Sverige.” Hon sa att hon inte trodde på det jag berättade. 

Sen blev det ett stort slagsmål. Jag minns att jag kände att jag fick 
kämpa för mitt liv, vilket idag känns konstigt att säga. Jag är glad att jag 
kunde försvara mig men det var skitjobbigt. På kvällen kom tjejens 
släktingar till mitt boende och hade med sig vapen och letade efter mig. 
Alltså det blev sånt kaos. Jag blev utskriven från skolan, men de utredde 
aldrig det som hänt som diskriminering. Det var inte bara rektorn som 
visste utan även kuratorn och min svensklärare och säkert andra,  
för de pratade ju med varandra, men det var ingen av de vuxna som 
gjorde nånting.

• • •
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Elin, som är född med en hörselskada, upplevde svårigheter på andra sätt 
under sin skoltid: 

När jag var yngre märktes det ganska mycket att jag är hörselskadad, 
eftersom tekniken inte var lika finkalibrerad då – dagens hörapparater 
fungerar mycket bättre. Särskilt i skolan märktes det ganska mycket. Det 
var många anpassningar och mycket fokus på min funktions nedsättning, 
och jag fick såna synpunkter från min omgivning som att det var jobbigt 
att jag inte hörde eller att det inte var snyggt att jag hade hörapparater och 
att det skulle döljas på olika sätt. Och alla barn brottas ju med vem man är 
i förhållande till sin omgivning, och då var det lite olika kommentarer och 
vissa saker har fastnat. Saker som kanske inte var så stora egentligen, men 
när man upplever sig själv som annorlunda och kanske inte har så många 
förebilder så blir de stora. Folk som har sagt till när hör apparaterna har 
synts och hjälpt mig att dölja dem, liksom små saker som ändå färgar en. 
På högstadiet var det några kompisar till min första pojkvän, som jag var 
jättekär i, som sa till honom att han borde kunna hitta nån tjej som är 
normal, nån som inte har hörapparater. Då gjorde han slut med mig. 

För att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt blev Elin vad hon 
beskriver som ”en tyst mus”, en strategi som hon tror är vanlig bland flickor 
med funktionsnedsättning. Hon berättar om hur alla händelser i vardagen 
påverkade hennes självbild:

Min självuppfattning som ung hörselskadad var att jag var nåt 
ickeattraktivt, trasigt, och det upplever jag kom från de attityder som 
jag mötte i olika vardagssituationer. […] Jag tyckte att det var svårt som 
ung att inte känna mig som en hel kvinna, helt enkelt i det att jag hade 
hörapparater, och jag önskade många gånger att jag hade fötts döv, för 
då hade jag sluppit hörapparaterna, då hade det i alla fall inte synts på 
mig att jag hade en funktionsnedsättning. Okej, det var en naiv tanke, 
men det där med utseendet var väldigt viktigt då, jag tänker att jag inte 
är ensam om det.
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Trots anpassningarna som gjordes i skolan var det svårt för Elin att följa 
med i undervisningen – men hon dolde det väl:

Jag överkompenserade med att plugga väldigt hårt hemma och sova 
mycket, så jag gick ju miste om ganska mycket fritidsliv. Under 
högstadiet hade jag ändå nån sorts normalt tonårsliv, men sen valde jag 
att gå på Riksgymnasiet för hörselskadade i Örebro. Min syokonsulent 
hade avrått mig från det. Han tyckte att det var ett nedsteg, eftersom 
han såg mig som så normal och välpresterande, men då visste han ju 
inte hur trött jag var efter skolan. För honom var det en riskfaktor att 
välja den skolan, men jag kommer från en studiemotiverad miljö och jag 
ville få de bästa strategierna och bra betyg för att kunna bli jurist. Och 
jag tänkte nog att jag kunde behålla det sociala ändå, vilket jag inte 
riktigt kunde … Jag tror att det är relativt väl belagt att många elever 
som går på RGH [Riksgymnasium för hörselskadade] inte har klarat sig 
i sin tidigare studiemiljö. Det blev en kulturkrock och jag kom i viss 
mån närmare mina lärare än mina klasskamrater, tyvärr. 

Eftergymnasial utbildning
Flera intervjupersoner med funktionsnedsättning vittnar om svårigheten 
att få stöd i samband med eftergymnasial utbildning. De berättar om 
lokaler som inte är anpassade för personer med hörselnedsättning eller 
synnedsättning och om bristande stöd när det är dags att söka 
praktikplats. Ararad, som har cerebral pares (CPskada), har rätt till 
anteckningsstöd under föreläsningarna på universitetet, men under vissa 
kurser har han inte fått denna rättighet tillgodosedd: 

På papperet har jag rätten att ha antecknare. Det betyder att en av mina 
klasskamrater tar den här uppgiften mot en viss summa pengar, men 
det är inte lika bra betalt som ett vanligt jobb. Den här personen kan 
när som helst bara mejla studievägledaren och säga ”jag vill inte 
fortsätta” och sen sluta nästa dag. Det har hänt. 
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Raed, som förlorade synen som barn under kriget i Irak, vittnar också om 
de brister i tillgängligheten som präglar stora delar av studentlivet och 
som gör att personer med funktionsnedsättning blir beroende av hjälp från 
andra i situationer när det inte borde vara nödvändigt. Exempelvis blir det 
krångligt att gå på studentspex om den enda möjligheten att köpa biljetter 
är via en digital tjänst som inte är tillgänglig för personer med vissa 
funktionsnedsättningar. 

Arbetslivet 
Elin, som är i 40årsåldern, har numera en lång yrkeserfarenhet som 
jurist. Hela tiden har hon arbetat med rättighetsfrågor, bland annat inom 
funktionsrättsrörelsen. Hon definierar sig inte längre som ”hörselskadad i 
någon dålig bemärkelse” men upplever ändå att funktionsnedsättningen 
kan ligga henne till last i yrkeslivet:

Ibland kommer minoritetsstressen tillbaka, till exempel när jag sitter i 
möten med olika personer eller när jag är i domstolen. Då sitter jag och 
överväger om mina hörapparater ska synas och om det kommer att 
innebära nånting för hur jag uppfattas: ”Att jag sitter här på det här 
mötet som representant för funktions hinderrörelsen – kan det vara en 
förklaring till att den där mannen lät så otrevlig och nedlåtande?” Såna 
saker kan jag fråga mig själv. I början när jag var i domstol kunde jag be 
om hörslinga, och då utgick de alltid från att det var min klient som 
skulle ha den. De blev förvånade och bad nästan om ursäkt när de insåg 
att det var ombudet, det vill säga jag, som skulle ha slingan. Så det ligger 
ju fortfarande inpräntat i mig att hörselskadan är en faktor som direkt 
eller indirekt påverkar hur folk bedömer mig och hur tungt de väger 
mina ord. Jag sitter liksom och har radarn ute.
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Flera intervjupersoner har känt sig diskriminerade i samband med att de 
har sökt jobb. Ruth, som har en adhddiagnos, berättar att hon under sin 
skoltid blev testad och fick resultatet ”särbegåvad”. Hon har gått flera 
kurser på universitetet, talar tre språk utöver svenska och har haft en rad 
administrativa, ofta kvalificerade, tjänster både i Sverige och utomlands. 
Bland annat arbetade hon sju år på en internationell organisation i 
Genève. Men när hon återvände till Sverige i början av 1990talet möttes 
hon av arbetslöshet. Hon var då nybliven mamma och hade svårt att gå ner 
i vikt efter förlossningen. Hela livet har hon brottats med ätstörningar. 
Efter en penicillinkur fick hon nu flera infektioner i tarmarna och hon 
upplevde att något var fel med hennes ämnes omsättning. Trots att hon inte 
fick behålla någon mat gick hon inte ner i vikt. Samtidigt som hon 
kämpade för att bli utredd och få en diagnos för sina tarmproblem sökte 
hon hundratals jobb.

Jag hade jobbat hela tiden när jag var utomlands, men här var det stört 
omöjligt att få ett jobb. Det var förvirrande. Den officiella anledningen 
var att jag var över kvalificerad. Men det var så uppenbart att jag var 
alldeles för fet. Det var ingen som ville anställa mig, för är man fet så 
anses man dum i huvet.

Det tog närmare tjugo år innan hon kom till rätta med tarmproblemen. Då 
hade hon också lyckats gå ner 55 kilo på egen hand. Och det otroliga hände 
– hon fick ett fast jobb. Om hon minns rätt så här i efterhand var det 
jobbansökan nummer 306 som bar frukt. Ruth, som vid det laget hade 
hunnit fylla 63 år, var egentligen bara kallad som reserv till den avgörande 
jobbintervjun, men där mötte hon äntligen en kvinnlig chef som såg 
hennes kompetens. På den arbetsplatsen kom Ruth att bli kvar fram till sin 
pensionering. 

• • •
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Amal, som är i 30årsåldern och utbildad socionom, säger att hon har sökt 
över hundra jobb. Hon skriver inte längre ut att hon har en syn  ned
sättning, och hon har ingen bild av sig själv på sitt cv eller på LinkedIn. 
Men när hon blir kallad till jobbintervju går funktions nedsättningen inte 
att dölja:

Vissa säger rakt ut att ”vi tror inte att det här är rätt jobb för dig – det 
kommer att bli svårt för dig att genomföra det”. Andra ställer en diskret 
fråga i slutet av intervjun: ”Varför har du inte skrivit att du har en 
synnedsättning?” Då brukar jag svara att huvudorsaken är att man inte 
blir kallad till intervjuer om man skriver det. En annan gång när jag 
genomförde en jobbintervju via telefon frågade de mig om jag bär slöja. 
När jag svarade ”ja” sa de att jag inte kan sitta på deras kontor och 
representera dem i så fall; om jag ville ha slöjan på mig skulle jag vara 
tvungen att jobba hemifrån.

För tillfället arbetar Amal inom funktionsrättsrörelsen, men i framtiden 
vill hon arbeta med något annat som ligger mer i linje med hennes 
utbildning och som inte är relaterat till hennes funktionsnedsättning.

Amal och Ararad, som har cerebral pares (CPskada), föreslår ett 
kvotsystem där alla arbetsgivare är tvungna att anställa personer med 
funktionsnedsättning. Ararad säger att han egentligen inte gillar 
kvotsystem, men att det kanske ändå skulle vara bra att ha det under en 
övergångsperiod:

Jag vill egentligen ha ett system där man får jobb utifrån kvalifikationer, 
men det funkar inte idag, så kanske skulle ett kvotsystem fungera bra 
under ett par år, tills arbetsgivarna blir vana. På så vis skulle vi minska 
arbetslöshet, ensamhet och många andra negativa konsekvenser. 
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Slöjan är ett plagg som på ett tydligt sätt gör muslimska kvinnor 
identifierbara som tillhörande en minoritetsgrupp i Sverige. Kvinnor som 
tillhör den nationella minoriteteten romer kan ibland på ett liknande sätt 
bli synliga genom sina kläder. 

Désirée är rom och arbetar på fritiden på en kvinno och tjejjour.  
Hon berättar att de flesta romska kvinnor lägger bort sina klädkoder för 
att komma in på arbetsmarknaden. Detta är inte problemfritt, 
understryker hon:

Det är en otrolig psykisk stress för många. Jag känner en kvinna som 
har vår klädkod i vanliga fall, men på jobbet har hon byxor och hon är 
jättestressad hela tiden. Här tar man också sitt ansvar som rom – jag 
går inte fram och pratar med henne i mina romska kläder. För att få 
jobb så krävs det väldigt många uppoffringar – det krävs att man 
frånsäger sig sin identitet, att man inte står för sin identitet, för om det 
kommer fram att man är rom så riskerar man att bli diskriminerad. Och 
sen känns det ibland … som en tjej sa: ”Det känns jätte jobbigt, jag 
känner mig som en lögnare när jag inte kan säga vem jag är. Det känns 
som om jag aldrig kommer nära mina kolleger på riktigt, som att jag 
inte kan bli deras vän på riktigt.” När kollegerna bjuder henne på olika 
tillställningar efter jobbet så har hon alltid tackat nej, för hon känner en 
sån skam för att hon inte har varit riktigt ärlig mot dem. Och hon kan 
inte det heller, säger hon, för att hon vet inte hur chefen och de andra 
kommer att reagera om de får veta att hon är rom. 
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Hälso- och sjukvården
Ruth har svårt att komma över det bemötande som hon har fått av vården 
genom åren, framför allt under den långa period då hon hade kraftig 
övervikt. Hon berättar om situationer där all värdighet togs ifrån henne. 
Trots att hon har mått dåligt under hela livet har hon aldrig fått en 
psykolog bekostad av den offentliga vården. De gånger hon har gått till en 
psykolog har hon betalat allt själv. Nu när hon väger mindre upplever hon 
visserligen att hon får ett bättre bemötande, men fortfarande känner hon 
sig inte respekterad. 

På senare år har hon via regionen genomgått några korrigerande 
operationer för att återställa kroppen efter den stora viktnedgången som 
hon lyckades genomföra på egen hand i början av 2010talet. Operationerna 
har inte varit lyckade, och när Ruth vid ett sista återbesök bad dem rätta 
till de estetiskt miserabla resultaten svarade de bara att hon väl ändå 
måste vara nöjd med att ha blivit av med all överflödig hud. Ingen har sagt 
något rakt ut, men hon upplever att det är mycket som är underförstått: att 
hon är gammal och att det inte spelar någon roll hur hon ser ut, chansen 
att hon ska träffa någon är ändå minimal – och dessutom har hon varit fet, 
så hon får skylla sig själv.

Både Ruth och Arthur har dessutom fått kämpa för att få genomgå 
adhdutredningar sent i livet. De upplever att det var svårt att få 
sjukvården att lyssna på dem. ”Det var ju nästan så att man fick slåss för 
det”, säger Arthur. 

Ruth hade inte haft en tanke på att hon kunde ha en neuropsykiatrisk 
funktions nedsättning förrän hennes son fick en adhddiagnos i vuxen 
ålder. Det var sonen som uppmanade Ruth att också göra en utredning. 
Först var hon skeptisk. Det var ju bara pojkar som inte kunde sitta still 
som fick adhddiagnoser, medan hennes son var i 30årsåldern, läste till 
jurist och spelade schack – och själv har Ruth alltid vetat att hon är 
jättesmart. 
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Sen läste jag i Läkartidningen att äldre med adhd ofta blir 
feldiagnosticerade som dementa och att de då blir felmedicinerade.  
Så ligger de passiva med en kropp som är neddrogad utan att hjärnan  
är det, och det gör allting ännu värre. Jag tänkte: ”Nej, det här får inte 
hända mig, för det finns ingen som kan ta hand om mig då.” Så då 
bestämde jag mig för att göra en utredning, och det fick jag – efter 
mycket om och men. Jag malde ju ner kliniken. Efter att ha 
bombarderat dem med egenremisser och ringt och grejat så fick jag 
äntligen komma till en sköterska. Hon tittade på mig och frågade  
vad jag skulle med en utredning till i min ålder. Och sen fortsatte hon 
med att säga: ”Jag hoppas att du är medveten om att du tar en plats  
för en ungdom”. 

Till slut fick jag nån sorts halvhjärtad utredning och jag fick veta att  
jag har adhd men inte om den är svår eller lätt eller mellan. I efterhand 
har jag förstått att det inte alls ska gå till så som det gjorde med min 
utredning. […] Sen fick jag gå hem med det här beskedet och jag fick 
faktiskt medicin. Jag hade bestämt att jag skulle ha det, för om jag nu 
hade bränt ut hjärnan i 67 år så var det kanske dags att den fick vila lite. 
Och det här med medicinen blev ju en evig historia. Man mår inte direkt 
bra av den – mediciner generellt är inte utvecklade för äldre kvinnor 
utan nästan alla mediciner är utprövade på unga män, och det här var 
inget undantag. 
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I dag fungerar Ruths medicinering, men hon är besviken på att hon inte 
har fått mer stöd av vården: 

Det har betytt jättemycket att få den här diagnosen. Det gav såna 
förklarings modeller – men dem fick jag inte från vården. Det hade varit 
jävligt bra om jag hade fått det, just det här att få veta vad adhd innebär. 
Jag har ju fått upptäcka och ta reda på massor av saker på egen hand. 
Jag har aldrig tyckt om att ha kläder på mig, så fort jag är ensam 
hemma åker kläderna av, och nu vet jag att det är ett vanligt adhddrag. 
Det finns också en samsjuklighet – en person med adhd har ofta även 
autismdrag. Man kan ha problem med mage och tarmar, så nu kan jag 
förstå varför jag alltid har haft såna problem, men tänk om vården hade 
vetat om det eller tänkt på det tidigare. Så många undersökningar jag 
hade sluppit, och så mycket svält jag hade sluppit inför de här 
obehagliga undersökningarna. Sen är det vanligt med allergier – min 
son är ju väldigt allergisk och jag har själv lite problem med luftrören 
och andningen. Så det finns väldigt mycket att informera om som kan 
öka förståelsen.

Sedan några år tillbaka är Ruth engagerad som volontär för att förbättra 
livssituationen för äldre med adhd genom kunskapsspridning. Hon menar 
att det finns tydliga könsskillnader när det kommer till livssituationen för 
kvinnor och män med adhd:

Som äldre kvinna med adhd går man under radarn på ett helt annat sätt 
än män. Dels att kvinnor ofta inte uppför sig på samma utåtagerande 
sätt som män, sen det här med ätstörningar … Om man är fet får man 
skylla sig själv. Kvinnor med ät störningar ska över huvud taget inte vara 
feta utan de ska matvägra. Nej, det är mycket som går under radarn där. 
[…] Såna som jag kan man bortse från, kvinnor som klarar sig själva. 
Och människor som man kan bortse från får ingen hjälp.
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Adhddiagnosen ger förklaringen till många av de svårigheter som Ruth 
har haft i livet, men den förklarar inte allt. Hon misstänker att hon också 
har ett autismspektrum tillstånd och har därför bett vården om en fortsatt 
utredning. En utredning som hon nu har väntat på i snart tre år. 

Hennes liv har varit fyllt av självhat och självförebråelser – över att hon är 
slarvig, att hon inte har kunnat skapa ett ”riktigt hem” och att hon har 
misslyckats med att vara en ”riktig kvinna”. Men i dag har hon slutit fred 
med sig själv:

Många frågar om jag är bitter och det är jag inte. Jag är väldigt arg, men 
inte bitter. Sen är jag också oerhört tacksam. Dels för att jag har fått 
utredningen och dels för att jag har fått den här förklaringsmodellen till 
mycket av mitt liv och hur det har tett sig. Jag har förstått att det inte 
handlar om att det är jag som har gjort idiotiska val utan att jag inte 
hade kunnat göra nåt annat, vilket ger en väldig frid. Jag har blivit 
snällare mot mig själv och är inte så superkritisk längre. 

• • •

Arthur mår bättre i dag än han gjort tidigare. På senare år har han, utöver 
adhddiagnosen, även blivit diagnosticerad med dyslexi och Aspergers 
syndrom. Medicinen, som han kämpat för att få, hjälper till viss del. Han 
är engagerad i flera föreningar och har en kontaktperson som han fikar 
med varannan eller var tredje vecka. När Arthur nu ser tillbaka på sitt liv 
önskar han att han hade fått hjälp tidigare, framför allt i skolan. 
Lyckligtvis fick hans son, som också har dyslexi, en bättre skolgång: 

Han klarade skolan, tack vare att vi hjälpte honom. Vi hade en 
speciallärare till honom som vi betalade extra för. Nåt sånt skulle jag 
behövt på 60talet, nån som puffade upp mig.

• • •
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Linn, som har en hörselnedsättning och som i vuxen ålder har fått en 
adhddiagnos, hade behövt få anpassningar och stöd långt tidigare än hon 
fick. Linn är född på 1990talet och trots att hon hade svårigheter under 
hela sin skoltid fick hon inte sin adhddiagnos förrän i 23årsåldern.

För tjejer är det vanligt att få en sen adhddiagnos, för all forskning 
bygger ju på killar. Man ser ju hyperaktiviteten som killar har, att de 
springer runt, men för tjejer tar det sig ofta uttryck på andra sätt och då 
missar man många gånger tjejer, så det är många tjejer som får 
diagnosen först i vuxen ålder när allt runt omkring kraschar. Jag gick 
till ungdomsmottagningen och pratade med en kurator när jag gick mitt 
sista år i gymnasiet och hon lyfte frågan om jag ville göra en adhd 
utredning, men jag tackade nej. Sen ångrade jag mig, men då fanns 
kuratorn inte kvar längre och det hade inte journalförts ordentligt, så då 
försökte jag skriva en egenremiss till psykiatrin. Men de frågade bara 
om jag hade bra betyg i skolan. De brydde sig inte om vad det var för 
andra svårigheter som jag hade. I själva verket var det bara skolan som 
funkade i mitt liv. Jag klarade av skolan men inte nånting annat, men de 
sa att om du har bra betyg kan du inte ha adhd, och så fick jag inte göra 
nån utredning. Sen gick det flera år innan jag totalkraschade och fick 
hjälp från vårdcentralen och fick en remiss och en utredning.

Allmänna platser, butiker och restauranger
Flera av intervjupersonerna beskriver att de utsätts för diskriminering  
på platser där de rör sig till vardags. Det handlar om att andra 
privatpersoner utsätter dem för kränkningar på allmänna platser som 
gator och torg, men även om att de bemöts på kränkande sätt eller 
misstänkliggörs av anställda i butiker, restauranger och andra 
kommersiella verksamheter. Flera intervjupersoner beskriver också  
brister i den fysiska tillgängligheten på allmänna platser och i 
kommersiella verksamheters lokaler.
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Désirée berättar att hon ofta bär traditionella romska kläder. Hon har inte 
blivit utsatt för diskriminering på sin arbetsplats. Däremot utsätts hon 
ofta för negativ särbehandling på allmänna platser. Hon berättar om en 
gång när hon var på konferens på Södermalm i Stockholm:

Vi var några konferensdeltagare som gick och åt lunch tillsammans.  
Då kom de fram till mig med den här blippen och jag betalade innan jag 
fått min mat. Men sen reagerade jag på att personerna som satt runt 
omkring mig inte betalade i förväg. Trodde restaurangpersonalen att  
jag var en sån här sprinterlöpare, alltså med min stora kjol, och det var 
ganska trångt i lokalen … Trodde de att jag skulle tränga mig fram 
mellan alla människor och ta en springnota? Jag var väl den mest 
otympliga personen i hela lokalen. Det konstiga är att jag har ätit där 
förut och aldrig tagit nån springnota – det har jag aldrig gjort i hela 
mitt liv, jag skulle aldrig utsätta mig för det.

När Désirée går i affärer är det inte ovanligt att väktare följer efter henne, 
något som känns mycket stressande, även om hon brukar försöka att inte 
bry sig om det. Det händer också att hon blir utsatt för nedsättande 
kommentarer när hon rör sig i det offentliga rummet:

Gamla tanter är värst när de skriker. En gång när jag hade speciella 
örhängen var det en tant som skrek: ”Det där är våra skattepengar, ska 
du gå till socialen nu?” Och så fortsatte hon att kränka mig. Jag sa bara: 
”Om tant vill till himlen nån gång så måste hon vara lite snällare, för 
tänk om hon blir tvungen att dela himlen med nån som jag.” […] Såna 
saker kan jag ändå borsta av mig. Men det är jobbigt när mina barn är 
med, för jag vill inte att de ska känna att de behöver försvara sin 
mamma. Men jag kan ju inte styra över deras känslor, de fattar ju när 
nån är elak mot deras mamma.
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Shirin, som är permobilburen och kom till Sverige från Iran för närmare 
trettio år sedan, blir återkommande utsatt för verbala aggressioner i det 
offentliga rummet: 

På senare år har det blivit vanligare att folk säger saker rakt ut, som ”åk till 
ditt hemland”. Tidigare var det inte så tydligt, det var sånt som folk sa lite 
mer bakom ryggen på en, men nu kan människor titta på mig och säga vad 
som helst. Det finns inga konsekvenser, ”jag säger ju bara vad jag tycker”. 

För Shirins del är det ingen tvekan om vad förändringen beror på; hon 
relaterar den till det politiska landskapets omvandling och ett hårdnande 
samhällsklimat.

Den diskriminering på allmänna platser som intervjupersonerna vittnar 
om handlar annars i hög grad om brister i den fysiska tillgängligheten. 
Shirin har under årens lopp gjort otaliga anmälningar om bristande 
tillgänglighet, exempelvis när det har varit svårt att gå på bio eller 
restaurang med permobilen.

Att ha en funktionsnedsättning kan också sätta personer i särskilda 
situationer där de riskerar utsättas för sexuella trakasserier. En 
funktionsnedsättning som innebär ett beroende skapar en särskild 
sårbarhet. En av intervjupersonerna berättar om en gång när hon var 
tvungen att åka färdtjänst för att komma hem: 

Chauffören hade svårt att förstå var han skulle hämta upp mig. Han blev 
irriterad och utbrast till slut: ”Vad är det du vill att jag ska göra, ska jag 
komma upp till ditt sovrum?” Han uttryckte sig väldigt fult, och jag blev 
ställd. När han väl hittade mig låtsades han som ingenting och försökte 
prata vänligt, men jag sa till honom: ”Det du gjorde är inte rätt. Hur kan 
du uttrycka dig på det sättet?” Jag tror att det handlade om att jag är tjej, 
att han uttryckte sig så fult. Men trots att jag kände mig väldigt utsatt 
och väldigt arg och frustrerad var jag tvungen att åka med, för jag var ju 
tvungen att komma hem.
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Språkrelaterad utsatthet
Språk och kommunikation är aspekter som tas upp av flera 
intervjupersoner, men på olika sätt. Tiia är uppvuxen i Sverige och talade 
finska i hemmet under uppväxten. Under hela sitt liv har hon upplevt en 
utsatthet relaterad till språk: 

Jag är född på 1970talet och under min barndom var det ett stigma att 
vara finsk och tala finska, det var väldigt påtagligt. Jag gick i en finsk
språkig klass, och den klassen hade väldigt låg status och vi blev 
betraktade som väldigt annorlunda. Det var en svår övergång sen till 
högstadiet när jag började i en svenskspråkig klass, för vi som hade gått 
i finskspråkig klass var väldigt utsatta och stigmatiserade. 

Den diskriminering som Tiia har upplevt relaterar hon till både etnisk 
tillhörighet och språk, och för henne är det viktigt att hålla isär dessa båda 
aspekter: 

Det som jag uppfattar som diskriminering kopplat till etnicitet kan ju 
till exempel handla om mitt namn. Jag har varit ganska utsatt på grund 
av mitt namn – både mitt förnamn och mitt efternamn är finskt. På 
1980talet när jag var barn handlade det om att bli kallad för finnjävel 
och folk gjorde sig löjliga med ens namn. Idag är det på en mer subtil 
nivå. Diskriminering på grund av språk handlar ju om andra saker. Det 
kan handla om ett ifrågasättande av rätten att få prata finska. Förra 
veckan mötte jag en sverigefinsk familj vars barn hade blivit tillsagda 
att inte prata finska med varandra på rasten, trots att finska var det 
språk som de använde i familjen. Det finns en enspråksnorm och en 
etnisk hierarki i Sverige som skapar en strukturell diskriminering.

Bland annat mot bakgrund av detta menar Tiia att språk bör vara en egen 
diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen.

• • •
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Språket spelar roll på många sätt. Raed, som är blind, berättar om en 
händelse som inträffade när han nyligen anlänt till Sverige och där det 
faktum att han ännu inte behärskade svenska gjorde honom extra sårbar: 

Det var i ett omklädningsrum i grundskolan och vi höll på att duscha. 
Då blev det en väldigt grabbig stämning, som det kan bli ibland, och 
några killar började ta på mig och skämta och så där, och då var det 
ganska svårt att värja sig. De var runt mig och jag sprang ju undan hela 
tiden men de kom tillbaka. Jag måste ha varit tio elva år nånting och jag 
kunde inte språket jättebra, så då var jag utsatt på grund av synen – att 
jag inte kunde värja mig – men också på grund av språket, för att det 
var svårt att uttrycka motstånd på nåt sätt. Och jag kommer ihåg att det 
var en kille som hoppade in där och försökte hjälpa mig men jag var så 
uppe i varv så jag slog till honom också av bara farten, för att jag inte 
förstod vad han försökte säga. 

Vi satt och pratade om vad som hänt efteråt tillsammans med läraren 
och min kvinnliga assistent, som inte var med i omklädningsrummet, 
och då förklarade killen att han hade försökt hjälpa mig. Men det är 
svårt, för när man inte kan ett språk är det väldigt svårt att komma ihåg 
röster och känna igen folk, i alla fall är det så för mig, så jag visste inte 
vem som var vem. Och det var, som sagt, en ganska upphetsad situation 
… Men det var märkligt hanterat av skolan nu när jag tänker efter, att vi 
satt hela gänget runt ett bord och pratade. Det var ju ett övergrepp det 
handlade om!

Raed säger att det är en händelse som han minns och har reflekterat över 
då och då, men han tror inte att han har mått dåligt av det som hände. 
Däremot tror han att det kan ha bidragit till att han har blivit en verbal 
person, något som han nu finner styrka i.
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Raed och Amal, som också har en synnedsättning, upplever ibland att 
människor undviker att tala med dem. Amal berättar:

Du kan sitta vid ett bord och sen kommer nån och hälsar på alla andra 
men de hoppar över dig för de tror att du inte kan hälsa, eller det är 
osäkerhet kring hur man ska hälsa, så de hoppar över det, och det känns 
också väldigt diskriminerande: ”Va, varför gör du på det här sättet? Du 
kan ju lika gärna komma fram och ställa frågan om du är osäker på hur 
man ska hälsa.” Så det har hänt flera gånger. Sen att folk pratar över 
huvudet på dig – om dig i stället för med dig – det är också ett vanligt 
förekommande problem när man har en funktionsned sättning. Kanske 
också när man har en annan etnisk bakgrund, ärligt talat.

Både Amal och Raed har också varit med om att bli tilltalade på engelska 
– i Sverige. Även om de inte tror att det ligger någon illvilja bakom detta är 
det händelser som pekat ut dem som avvikande och som har stannat kvar i 
minnet.

Kategoriseras mot sin vilja
Diskriminering handlar ofta om kategorisering, om att sorteras in i vissa 
kategorier och sedan behandlas sämre utifrån den kategoriseringen. 
Intervjupersonerna vittnar om erfarenheter av att förminskas och fråntas 
sina individuella egenskaper för att i stället bli sedd som representant för 
en grupp. Som den gången när Raed åkte tåg och det blev stopp i 
Södertälje:

Vi blev sittande där i väntan på nästa tåg, och det var ganska mycket 
folk där, och av nån psykologisk anledning börjar folk prata med varann 
i såna situationer, så jag började prata med en gammal tant. När jag sa 
att jag är syrian började hon: ”Jaha, ja ja, är du en sån. Just det, vi är i 
Södertälje, de har ju tagit över här.” Jag kommer inte ihåg allt hon sa, 
men det var ju det där med gängen. Jag tänkte bara: ”Okej, ja, det är lite 
oklart vad det har med mig att göra, men om du säger det så.”
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Désirée, som är en romsk kvinna, berättar om en gång när hon var på 
besök i en församling och prästen lät henne veta att de tidigare hade haft 
problem med en romsk man som hade stulit från deras kassa:

Sen fortsatte prästen med att berätta att den här mannen hade haft 
missbruksproblem. Då var jag tvungen att läxa upp honom och säga: 
”Jag är i nära kontakt med socialtjänstfrågor, och om vi ser till vilka 
grupper som är representerade när det kommer till stöld så är det ofta 
personer som har ett pågående missbruk och som därför kanske inte 
har samma normer och värderingar som övriga samhället. Så jag tror 
snarare att det handlade om att mannen behövde försörja sitt missbruk 
än att han var rom.” 

Kamil, som utsattes för trakasserier under stora delar av sin skoltid, 
berättar om en händelse som ägde rum när han kom som ny elev till en 
gymnasieskola:

Just det här första mötet när de stod i en stor cirkel och frågade mig 
saker. Jag minns att jag skakade. De ville veta mitt efternamn och mitt 
förnamn och min religion och vad jag tror på och vilka språk jag pratar 
och hur det kommer sig att jag har blont hår och blåa ögon när jag inte 
alls är svensk. Det var traumatiskt för det påminde om skolan när jag 
var liten, det tog mig tillbaka till de minnena. Och jag minns att jag 
kunde inte försvara mig alls, jag var bara snäll och chockad och det var 
bara jobbigt att ta in allting och inte kunna vara vuxen och säga ifrån. 
Det är svårt för mig att argumentera när jag är så värdelös i deras ögon 
och så förminskad. De ville sätta mig i en grupp – ”han är inte en av oss, 
han tillhör den där gruppen, han kommer från det där landet och 
dessutom är han homosexuell”. Alltså, det var jättekorkat. 

Det är inte ovanligt att en individ tillskrivs representantskap för en hel 
grupp och förväntas uppträda på ett sätt som inte misskrediterar gruppen. 
Detta är också något som individer kan lägga på sig själva, något som Elin 
reflekterar över i följande citat: 
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Det är ju en intressant aspekt över huvud taget att man som en del av 
gruppen alltid bär ett ansvar för gruppen. Jag blir alltid stressad om 
andra personer med hörselskada inte beter sig korrekt. I viss mån 
bedömer jag också mitt eget agerande utifrån att jag behöver vara en 
förebild för hur andra är eller uppfattas. Det sitter liksom i, även om jag 
förstår att det är fel.

Komplexa relationer mellan minoritetsgrupper
Intervjupersonerna vittnar om en diskriminering som finns överallt i 
samhället – även inom och mellan olika minoritetsgrupper. Shirin, som är 
permobilburen och kom till Sverige från Iran för närmare trettio år sedan, 
har blivit utsatt för diskriminering fler gånger än hon kan räkna.

Jag är som jag är, med raka puckar och tydlighet, och jag är iranier, jag 
är kortvuxen, jag är flata, jag har ett barn som jag har ensam vårdnad 
om trots att jag inte är biologisk förälder, och det är ju inte så 
jättevanligt, så jag täcker in ganska många kategorier. 

Shirin har inte känt sig hemma i någon av de föreningar och aktivist
rörelser som hon har vänt sig till under årens lopp. Hon kände inte att hon 
smälte in i den iranska förening där hon var engagerad, för ”där skulle vi 
vara tysta om våra sexuella läggningar”. Hon upplevde inte att människor 
med funktions nedsättning var inkluderade i hbtqirörelsen och radikal
feministrörelsen. Fortfarande upplever hon att människor med funktions
nedsättning är de som ”står längst ner på listan och blir mest förtryckta i 
alla sammanhang”. Men hon har heller inte känt sig hemma i det som hon 
kallar funkisvärlden, där hon menar att vitheten och heteronormen har 
varit dominerande. På senare år tycker hon att det har ändrats lite – ”nu 
kan man plocka fram begrepp som mångfald och intersektionalitet när det 
passar och det har blivit lite trendigt att hänga med bögar”. 
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Amina känner sig tryggare i det hon själv kallar ”svarta rum” än i rum med 
muslimer. Allra tryggast känner hon sig dock i rum med svarta muslimer: 

I moskén känner jag mig trygg. Men där finns ju också muslimer som 
inte är svarta. Jag känner mig inte lika trygg med dem som jag gör i en 
grupp med svarta som inte är muslimer. Inte riktigt så att jag får 
kommentarer av muslimer som inte är svarta, men jag har ju hört att det 
finns muslimer som inte skulle tillåta att deras döttrar gifte sig med en 
svart man. Personligen har jag aldrig stött på en svart person som har 
uttryckt sig islamofobiskt, men jag har fått höra afrofobiska uttryck från 
den muslimska gemenskapen, så jag skulle nog säga att jag är mer 
vaksam i muslimska rum som inte är svarta. 

Désirée, som ofta kan skaka av sig nedsättande kommentarer, berättar om 
ett verbalt påhopp som hon inte har kunnat glömma:

För inte så länge sen var jag ute och gick på lunchen och blev faktiskt 
kallad för ”jävla zigenare” av en man med uppenbart utländskt påbrå. 
Han var mörkhyad och jag blev så chockad att jag inte kunde säga nåt 
annat till honom än ”du av alla säger det här till mig”. Och det var nog 
den gången det har känts allra mest, tror jag. Att nån som borde veta hur 
det känns att vara utsatt kan vara den som utsätter…

Minoritetsstress 
Minoritetsstress är ett ord som dyker upp i flera intervjuer. Ibland används 
det tillsammans med uttryck som mikroaggression och internaliserad fobi. 
Dessa ord och uttryck förekommer ofta i samband med utsagor som vittnar 
om en tärande osäkerhet på omvärldens intentioner. Framför allt är det 
intervjupersoner som är aktiva i civilsamhällesorganisationer som 
använder denna terminologi – men de erfarenheter som orden står för ger 
alla intervjupersoner i någon mån uttryck för. Linn vittnar om hur 
upplevelsen av att hela tiden bli ifrågasatt leder till minoritetsstress:
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Jag har fått höra att ”personer med funktionsnedsättning ska inte bli 
läkare”, alltså många såna mikroaggressioner, men också: ”Det märks 
inte att du har adhd, det märks inte att du är hörselskadad.” Nej, men 
det kanske beror på att jag är ganska bra på att kompensera, jag är 
ganska bra på att lista ut vad du säger när jag hör fel eller när jag hör 
halva ord –”fake it ’til you make it”, många gånger. Det blir hela tiden att 
man blir ifrågasatt, vilket i sig ger mycket minoritetsstress och en 
internaliserad form av funkofobi: ”Jag är inte lika mycket värd, det är 
mitt fel att jag inte hänger med, jag borde inte bli det här, jag borde 
hoppa av, jag duger inte som person.”

Attityder som en individ möter om och om igen kan med tiden 
internaliseras och bli en del av självbilden. Det kan också leda till en ökad 
känslighet, något som Tiia vittnar om:

Idag är inställningen till finska annorlunda i Sverige, och med 
anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk [som 
kom 2009] så har finskan en starkare ställning i Sverige idag, men när 
jag var barn på 1970talet var situationen väldigt annorlunda, så jag har 
upplevelser bakåt i tiden av diskriminering mot finsktalande som då var 
helt normaliserad. Och det är klart att det påverkar min känsla av 
diskriminering idag, för jag har med mig det här bagaget från min 
barndom, då finskan var ett lågstatusspråk och det var ett stigma att 
vara finsk och finsktalande, och det gör att jag kanske också reagerar 
ganska snabbt även på subtil diskriminering.

Flera intervjupersoner vittnar också om att det i vissa situationer är svårt 
att veta vad som kommer utifrån och vad som kommer inifrån: Vad är 
diskriminering – och vad handlar mer om ens egen tolkning? Hur vet jag 
om en förflugen kommentar bottnar i djupt rotad rasism eller om det 
snarare handlar om klumpighet och okunskap? Amina, som bär slöja, 
berättar om en gång när hon blev avlöst av en kollega på sitt extrajobb: 
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Det var en ganska varm sommardag, men jag satte som vanligt på mig 
min tunna kappa när jag skulle gå, för jag känner mig mer bekväm med 
den. Då sa den här kollegan: ”Varför har ni alltid så mycket kläder på 
er? Vi är i Sverige, det är varmt, det är sommar, men ändå ska ni envisas 
med att ha så många plagg på er.” Och jag blev så chockad, för jag 
förväntade mig inte den kommentaren alls. Jag fattade ju direkt vad han 
menade, men jag sa ingenting, för det är väldigt energikrävande när 
sånt händer oväntat. I allmänhet är jag väldigt vaksam som person. Jag 
brukar alltid vara väldigt uppmärksam på min omgivning och vara 
förberedd på grejer, men nu var det ändå en kollega så jag kände att det 
var ett tryggt rum, så jag tror det var därför jag hade garden nere. 

Samtidigt som hon säger att hon ”fattade direkt” fanns en osäkerhet där: 
Hade kollegan verkligen gett uttryck för en negativ bild av muslimer, eller 
vad hade det egentligen handlat om? Det skulle komma att dröja något år 
innan hon fick visshet: 

Långt senare var det en annan man på arbetsplatsen som berättade för 
mig att det finns en kollega som har fått flera varningar för att han har 
uppträtt islamofobiskt mot resenärer och kolleger, och att han är typ på 
sin sista livlina nu. Jag frågade hur den kollegan ser ut. Så förklarade 
han och det var på pricken den kollega som hade avlöst mig den där 
gången. Jag bara: ”Okej, då stämmer det, då har jag inte inbillat mig vad 
han menade med det han sa.”

I likhet med flera intervjupersoner vittnar Amina om en tankemässig 
upptagenhet av hur flyktiga kommentarer ska tolkas och vilka intentioner 
som kan tänkas ligga bakom vissa beteenden:

Man börjar tvivla på sig själv ibland, på sin egen verklighets uppfattning, 
man känner att man kanske överreagerar. Särskilt när det är subtilt, då 
går mycket tankar och mycket energi till att tolka situationen och 
personen. Man överanalyserar hela tiden. Det är väldigt energi krävande. 
[…] Men sen vet jag också att jag alltid är redo, ifall nåt skulle hända.
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I många fall är det uppenbart att det rör sig om diskriminering – men det 
finns också fall där det är betydligt svårare att ringa in och sätta ord på vad 
det är som försiggår. Tiia, som har finska föräldrar och har vuxit upp i ett 
finsk språkigt hem, har två barn vars pappor kommer från ett utom 
europeiskt land. Hon ger ett exempel på en händelse som hon finner svår att 
beskriva med befintliga begrepp och diskrimineringskategorier: 

Mina barn är ju inte etniskt helfinska. Om man ska hårdra så passar de 
inte utseendemässigt in i normen för en person som kommer från 
Finland. Och för några år sedan hade min äldsta dotter ansökt om att få 
läsa finska som modersmål på gymnasiet, och hon har inget finskt namn, 
och då kommer studievägledaren in i klassrummet under pågående 
lektion och frågar inför alla om det verkligen stämmer att hon ska läsa 
finska som modersmål. Ungefär som att ”men nu måste det ha blivit ett 
misstag här nånstans, du ser ju inte ens finsk ut”. Man är ganska känslig i 
den åldern, och det slutade med att hon inte ville läsa finska alls. Det 
handlar om att man på ett väldigt subtilt sätt skapar en situation där man 
gör nån obekväm, och då handlar det både om språket och om etnicitet, 
alltså det blir nån sorts dubbelhet i det hela men väldigt subtilt; det är 
svårt att säga att ”nu blev jag utsatt för diskriminering på grund av detta 
och detta” för det är subtilt, och så var det ingen som menade nåt illa. 
Men konsekvensen är ju i hennes fall att hon lät bli att läsa finska för att 
hon på nåt sätt kände att hon blev ifrågasatt. Så den typen av 
diskriminering förekommer, men det är svårt att säga vad det handlar 
om. Är det språklig diskriminering? Är det etnisk diskriminering?

Nafisa, som är muslim med afrikansk bakgrund, säger att det aldrig har legat 
nära till hands för henne att tolka saker som hon är med om i termer av 
diskriminering. Hon har studerat och arbetat i flera länder innan hon kom till 
Sverige för att ta en masterexamen. Här gifte hon sig med en svensk man. De 
senaste tre åren har hon varit allvarligt sjuk och skickats fram och tillbaka i 
den svenska sjukvården utan att få vare sig en diagnos eller tillräckligt med 
information. Och på senare tid har hennes invanda tankemönster rubbats: 



79

Jag kan inte säga att det är diskriminering, för hur ska jag kunna veta det? 
Men jag kan inte hjälpa att jag börjar undra. En gång sa jag till dem att det 
känns som diskriminering, men då blev de jättearga, och sen blev allt värre. 

Nafisa är engagerad i demokratirörelsen i det land som hon kallar sitt 
hemland. För några år sedan blev hon omskriven i lokalpressen då hon fick 
ett pris för sin kamp för mänskliga rättigheter. I samband med denna 
händelse upplevde hon att sjukvårdens bemötande förbättrades avsevärt. 
När artikeln publicerades var hon inlagd på sjukhus, och hon märkte direkt 
att personalens beteende förändrades. När hon frågade vad som hade hänt 
fick hon till svar att de hade läst om henne i tidningen. På samma sätt 
märker hon att personer som hon möter i sitt nuvarande jobb som städerska 
ändrar sitt beteende när de förstår att hon är högutbildad och har arbets
livs erfarenhet från flera högprofilerade internationella organisationer. 

Men det behöver ju inte handla om att de inte har respekterat mig 
tidigare. Det kan också vara så att de bara tycker att det är intressant 
med min bakgrund. Det är så svårt att veta. Det är likadant när folk blir 
irriterade för att jag pratar engelska. Det behöver inte handla om rasism. 
Ibland tyckte jag själv att det var jobbigt när jag var tvungen att prata 
engelska med utlänningar i mitt hemland.

Just denna osäkerhet om hur hon ska tolka människor i sin omgivning och 
händelser som hon är med om beskriver hon som oerhört tärande. Vad 
gäller hennes vacklande hälsa tycks hon nästan ha gett upp. Hon säger att 
hon lider men att hon inte vet vad mer hon kan göra nu. Som aktivist skulle 
hon utsätta sig för fara om hon återvände till sitt hemland, och hon vill inte 
ansöka om svenskt medborgarskap eftersom hon vill behålla 
medborgarskapet i sitt hemland. Mitt i allt detta är hon passionerat 
intresserad av fenomenet diskriminering. Hon har börjat läsa litteratur i 
ämnet och säger att hon skulle vilja göra en egen studie. Det är framför allt 
komplexiteten som fascinerar Nafisa – att det i vissa sammanhang kan vara 
så svårt att avgöra vad diskriminering är:
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Det skulle vara lättare om du gjorde den här intervjustudien i USA. Där 
säger folk saker rakt ut, som ”you black people are lazy”. Men här är det 
inte så. Det är så komplicerat. Den existerande terminologin räcker inte 
för att beskriva vad som händer. Det jag upplever här är inte mikro
aggressioner och det är inte öppen diskriminering och inte indirekt 
diskriminering. 

De diskrimineringsgrunder som tas upp i diskrimineringslagen räcker inte 
heller för att belysa vad det handlar om – det finns fler lager än så, enligt 
Nafisa. Hon menar att människor blir annorlunda bemötta i den svenska 
sjukvården och i samhället i stort beroende på till exempel vilket språk de 
talar. Hon menar att bemötandet även påverkas av om personer har 
medborgarskap och uppehållstillstånd eller inte, och vilken form av 
uppehållstånd de i så fall har. 

Désirée, som är rom och har kontakt med många romer, lyfter fram att en 
del människor – arbetsgivare och rektorer – med tiden har blivit ”duktiga” 
på att ”formulera sig korrekt”, det vill säga uttrycka sig på sätt som innebär 
att de inte bryter mot lagen. I stället lägger de skulden på den utsatta 
individen, menar hon. Hon berättar om ett fall för några år sedan då en 
romsk gymnasieelev kände sig så utsatt och kränkt av rektorn att det ledde 
till att hon inte slutförde sin gymnasieutbildning. Den gången gjordes 
ingen anmälan, eftersom eleven inte ville det. Nyligen har ännu en  
romsk flicka som börjat på samma skola och mött samma rektor vänt  
sig till romska tjejjouren, där Désirée arbetar, för att få stöd och hjälp.  
Désirée är orolig för att även denna tjej ska hoppa av skolan, men hon 
hoppas att historien inte ska upprepa sig. Den här gången har en anmälan 
gjorts till DO.
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Ett hårdnande samhällsklimat
Några intervjupersoner vittnar om ett hårdnande samhällsklimat. En av 
dem är Shirin, som berättar att det blivit vanligare på senare år med öppet 
rasistiska kommentarer från folk som hon möter på stan. En annan är 
Anders, som är i 75årsåldern och identifierar sig som homosexuell. Han 
bor i en lägenhet i en av de översta våningarna i ett seniorboende. De övre 
våningsplanen i seniorboendet ägs av en kooperativ hyresrättsförening för 
homosexuella, och på senare tid har det uppstått vissa motsättningar 
mellan dem som bor längre upp och dem som bor längre ner i huset.  
På en övergripande nivå kopplar Anders motsättningar av det slaget till 
det rådande samhällsklimatet. Han är oroad över dagens 
samhällsutveckling:

Idag lever pensionärer många gånger under svåra ekonomiska 
förhållanden, och nu när räntorna går upp och hela ekonomin är i 
gungning och man känner sig osäker, då söker många efter vad som är 
orsaken till allt det här. Och politikerna är ju de som kan peka ut … och 
det här har ju hänt förr i historien, det är ju ingenting nytt att man vill 
hitta en syndabock, och så ligger vår grupp nära till hands för vi har 
börjat synas mer i samhället än vad vi gjort tidigare. Är det bra tider, då 
får alla plats, men är det så att konjunkturen vänder så påverkar det 
hela samhället. Folk blir oroliga och rädda och vet inte hur de ska 
hantera det hela, och det sprider sig. 

Även Linn, som lider av mycket svår astma, känner oro inför framtiden. 
Hon for illa av pratet under pandemin om att det ”bara” är gamla och 
svaga som blir allvarligt sjuka. Hon tror inte att människor alltid inser vad 
de faktiskt säger, men hon tycker inte att det är okej att uttrycka sig 
fördomsfullt även om det är på grund av okunskap. Världsläget är hotande 
på många sätt, och de diskussioner som pågår i samhället säger något om 
en grundläggande inställning som gör henne orolig:
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Vad händer om du får ett astmaanfall mitt under pågående krig? 
Kommer jag att få hjälp eller kommer jag att dö i nåt så simpelt som ett 
astmaanfall? Jag är väldigt medveten om att med mina diagnoser hade 
jag inte överlevt för femtio år sedan, och det är nåt som påverkar mig 
hela tiden. Vi vet inte vilka rättigheter vi har den dag det blir krig eller 
katastrofer, och så som samhällsdebatten går idag så har vi i princip 
inga rättigheter. Ta det här med folk som tycker att man ska få ta med 
sig husdjur i skyddsrummen, så att personer som är svårt allergiska inte 
kan vara där för att folks husdjur är viktigare. Alltså jag har själv en 
hund och jag älskar min hund, men människor först och främst, liksom. 
Och att man inte kommer ner i de där skyddsrummen för att man sitter 
i rullstol. Vi ses inte som fullvärdiga medlemmar av samhället över 
huvud taget, och jag känner väldigt mycket att jag är villkorad, min 
överlevnad och min existens är villkorad. Det spelar ingen roll om jag 
blir läkare, det spelar ingen roll om jag så skulle bli statsminister eller 
om jag skulle rädda hela världen, jag skulle ändå först och främst vara 
en funktionsnedsatt person.

Strategier för att möta och motverka diskriminering
Som redan nämnts i inledningen till det här kapitlet är de personer som 
deltar i intervjustudien inte ett genomsnitt av alla de människor som 
utsätts för diskriminering i Sverige. Snarare är intervjupersonerna relativt 
resursstarka i flera bemärkelser. Många är aktiva i organisationer som 
arbetar för minoritetsgruppers rättigheter och några har framträtt 
offentligt i olika sammanhang. Intervjupersonerna beskriver flera 
motstrategier som de har använt när de utsatts för diskriminering och för 
att förbättra sina livsvillkor. Det handlar om strategier för att hantera det 
som de själva varit med om och för att få upprättelse men också att 
åstadkomma förändring i sin egen livssituation och i samhället i stort.
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Viktigt att markera mot diskriminering
Många av intervjupersonerna anstränger sig för att säga ifrån och markera 
mot beteenden som de uppfattar som diskriminerande. Flera berättar 
också att de har varit tvungna att lära sig att argumentera och vara 
drivande för att över huvud taget få sina rättigheter tillgodosedda.

I avsnittet om diskriminering inom hälso och sjukvården beskriver vi hur 
Ruth och Arthur fått kämpa för att få genomgå adhdutredningar. Det 
finns också andra exempel på att intervjupersonerna själva driver på för 
att få sina rättigheter tillgodosedda. Både Amal och Raed har ända sedan 
de var barn varit tolkar och talespersoner för sina föräldrar. Amal har 
också en yngre bror som har både en synnedsättning och en intellektuell 
funktionsnedsättning, och eftersom hennes föräldrar har svårt för att 
uttrycka sig på svenska är det Amal som har fört sin broders talan och 
kämpat för att han ska få sina rättigheter tillgodosedda. Amal och Raed 
har alltså levt under omständigheter som mer eller mindre tvingat dem att 
bli verbala personer, och Raed framhåller att han är glad för sin verbala 
förmåga, eftersom den hjälpt honom i många sammanhang:

Det är så mycket som krävs. För att klara skolan så krävs det ju mycket 
anpassning, beroende på vilken funktionsnedsättning man har, och 
systemet är byggt på så vis att det hänger mycket på individen, hur bra 
man är på att kräva saker, hur bra man är på att argumentera, vilken 
kunskap man har för att nå rätt personer. Ta till exempel det här med 
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är egentligen de som 
ska tillhandahålla utbildning för lärare men det är sånt som folk inte 
känner till. Så när jag började gymnasiet fick jag ta reda på vem skolan 
skulle kontakta, och sen pratade jag med rektorn och sa: ”Skicka iväg 
mina lärare till det här stället nu, annars går det inte bra.” Om man vill 
ha nånting får man driva igenom det själv, annars kan det gå lite hur 
som helst. Så det är väldigt svårt för en blyg och oerfaren människa. 
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Även Amal försöker stå på sig – när hon orkar:

I många fall försöker jag säga till, men i vissa fall orkar man inte.  
Alltså de här allra vanligaste scenarierna, att folk pratar över huvudet 
på mig eller inte hälsar, det är så vanligt att man inte orkar bry sig, men 
jag tycker inte om att bli utsatt för sånt, så för det mesta försöker jag 
säga till när jag har möjligheten och orkar. Men jag vet att det är många 
som inte orkar, och för de personerna blir det ännu värre. För hur ska 
man då kunna framföra vad man behöver eller att man blir utsatt för 
nånting som inte är rätt? I min familj har vi fått lära oss sen vi var små: 
Om man faller – antingen fortsätter man falla ännu djupare ner i en 
grop eller så reser man sig upp och då reser man sig starkare. En av de 
två, valet är ditt. Så jag försöker i alla fall göra det bästa av situationen 
… för det mesta.

Ibland tycks humor vara det bästa vapnet. Raed kan inte låta bli att skratta 
när han berättar om följande händelse:

En gång när jag stod i kassan i en mataffär och hade sagt mitt 
personnummer, eftersom jag är medlem där, så sa kassören till min 
ledsagare: ”Tala om för honom att det inte är bra att säga personnumret 
högt.” Då vände jag mig till min ledsagare och sa: ”Tala om för henne att 
jag hörde det där.”

• • •
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Linn, som snart har gått klart läkarutbildningen, skrattar gott när hon 
kommer till slutklämmen i historien om hur hon lyckades kringgå sin 
lågstadielärares rigida regelverk:

Läraren hade bestämt att jag skulle ha väldigt enkla böcker, men 
problemet var att jag tyckte de var så tråkiga, så jag tappade ju fokus. 
Sen läste jag jättesvåra böcker själv hemma. När jag var typ åtta så 
skulle vi hålla föredrag för varandra i klassen. Vi gick till biblioteket för 
att låna böcker så att vi kunde läsa in oss på de ämnen som vi hade valt. 
Min stora dröm var att bli läkare och jag var väldigt fascinerad av allt 
som har med sjukdomar att göra. Jag hittade en bok om leukemi hos 
barn, men min lärare sa att den var alldeles för svår för mig och att jag 
skulle ta en enklare bok. Men jag ville så gärna ha den här boken, så jag 
sket i vad hon sa – jag satte mig längst bak i biblioteket under en hylla 
och läste och läste, och sen blev min lärare jättearg på mig när hon 
hittade mig där. Då lånade min kompis den här boken i stället och gav 
den till mig, och jag läste ut den på tre dagar och tyckte den var 
jätteintressant, och jag gjorde ett jättebra föredrag. Men sen fick jag 
mycket skit för det här. Jag vet att min mamma fick en lapp hem där det 
stod: ”Linn är godkänd på det här men man kan ju hålla föredrag om ett 
roligare ämne. Det är inte bra att hålla föredrag om såna här ämnen 
inför klassen.” Och sen när vi skulle hålla föredrag året därpå hade 
läraren bestämt tema, då skulle vi alla tala om djur. Då tog jag 
binnikemask.
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Kunskapsspridning och gemenskap
Flera av intervjupersonerna har betonat att de tycker att det är viktigt att 
tala om sina erfarenheter och att därigenom förhoppningsvis sprida 
kunskap om diskriminering och väcka medvetenhet. För vissa av 
intervjupersonerna har det varit märkbart svårt att tala om vad de har 
upplevt, men ingen har velat avbryta intervjun. Under vissa av 
intervjuerna har det också framträtt som centralt att få sin historia 
dokumenterad och att bli lyssnad på. Som Kamil skrev i ett mejl när han 
fått läsa delar av forskarens studie för att godkänna sina citat: ”Det känns 
bra att det finns nedskrivet.”

Amina, som bär slöja och känner sig tryggare i det hon kallar ”svarta 
rum” än i rum med muslimer, påpekar dock att det inte är säkert att 
kunskaps spridning verkligen minskar diskrimineringen. På ett sätt är 
hon uppgiven. Hon understryker att hon inte för ett ögonblick tror att 
regeringsuppdraget som DO har fått och som ligger till grund för den här 
rapporten kommer att bidra till att minska rasismen. Ändå har hon valt 
att delta i intervjustudien, något som hon förklarar på följande vis:

Jag tror att sånt här ger underlag för finansiering av projekt och sånt, 
inte för att stoppa rasismen, det går inte, men för att skapa rum för 
dem som blir utsatta. Det tror jag är viktigt. Separatistiska rum där 
man får ventilera och bara prata, det tror jag gör jättemycket.
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Även Linn talar om vikten av att möta andra människor som befinner sig i 
liknande situationer av utsatthet:

Det bästa som har hänt mig på senare år är när jag gick med i en 
organisation så att jag fick träffa andra i rörelsen. Jag var 18 år första 
gången jag träffade nån annan med hörselnedsättning. Det var när jag 
började plugga teckenspråk på Stockholms universitet, och då insåg jag 
att jag inte var ensam. Många av de erfarenheter jag hade gjort delade 
jag med andra, till exempel att jag är så himla trött jämt – jag trodde att 
det var fel på mig, men det är för att jag har en hörselnedsättning. Om 
jag hade fått den insikten tidigare och lärt känna nån annan och mött 
den organisation som jag idag är aktiv i så hade jag kanske inte behövt 
må lika dåligt psykiskt som jag har mått … så mycket av mitt självhat 
och min psykiska ohälsa, ätstörningen som jag haft, självskade
beteendet som jag haft… Jag förstår att det kan verka som att jag är så 
himla ”put together” – jag sitter som ordförande i en ungdoms
organisation inom funktionsrättsrörelsen, jag pluggar till läkare – men 
det har varit ett ”struggle” så in i bänken och jag har mått otroligt 
dåligt. Hade jag fått den supporten och den acceptansen som jag känner 
att jag har idag tack vare att jag har andra i min omgivning som har 
funktionsnedsättning så hade nog inte ens en tiondel hänt av det som 
jag har utsatt mig själv för.

Få av intervjupersonerna har anmält diskriminering
Trots att det är viktigt för de flesta av intervjupersonerna att säga ifrån 
mot diskriminering är det flera av dem som säger att de inte har anmält 
när de har blivit diskriminerade. Ett undantag är Kamil, som upplevde att 
han inte fick stöd och hjälp av skolan när han utsattes för mobbning och 
trakasserier. Efter att han hade avbrutit sin gymnasieutbildning anmälde 
han skolan till Skolinspektionen, som gav Kamil rätt. Men Kamil nöjde sig 
inte med det – han ville också ha ekonomisk ersättning. Han kontaktade 
då en antidiskrimineringsbyrå och fick hjälp av en jurist: 
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Jag vann faktiskt och fick mitt skadestånd på några tiotals tusen kronor. 
Det blev ingen rättegång utan vi gjorde en förlikning. Jag tyckte det var 
jobbigt men typ ändå spännande på nåt sätt, för jag kände liksom att ”ni 
tror ni ska komma undan” … Det är bra att det slutade på det sättet, 
förhoppningsvis blev det en förändring på skolan.

Ett annat undantag är Shirin. Hon har upprepade gånger gjort anmälningar 
till Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhets ombudsmannen och 
Inspektionen för vård och omsorg. Men sedan hon fick barn är hon inte 
längre en lika flitig anmälare – hon vill inte ”bränna sin tid”.

Just att det tar så mycket tid och kraft, och att det är en lång process, är 
något som flera intervjupersoner lyfter fram som anledningar till att de inte 
orkar anmäla. En annan angiven orsak är att det sällan leder till kännbara 
konsekvenser för den som utövat diskrimineringen. Dessutom är det 
många gånger svårt att veta vad som är diskriminering i lagens mening. 
Mycket av den negativa särbehandling som intervju personerna vittnar om 
faller utanför det som är förbjudet enligt diskrimineringslagen. 

Omgivningen behöver säga ifrån mot diskriminering
Allt kan inte lösas genom myndigheternas försorg. Désirée talar i stället  
om vikten av att individer ställer sig upp och försvarar den som blir 
diskriminerad. Hon berättar om en händelse som ägde rum på en bilfirma 
där en bekant till henne arbetade:

Han är en jätteduktig kille, han var absolut en av deras bästa försäljare, 
och sen var det en äldre man som sa: ”Du ser inte så svensk ut, var 
kommer du ifrån?” Och killen ville stå för sin identitet så han sa: ”Jag är 
rom.” Och då sa den här kunden rakt ut: ”Då vill jag inte köpa nån bil av 
dig.” Och killen sa: ”Ja ja, jag ska hämta en kollega.” Sen kom hans kollega 
och avdelningschefen och sa till mannen: ”Vi beklagar, men eftersom du 
inte har varit schyst mot vår anställda så vill vi inte sälja nån bil till dig.” 
Så hans kolleger var jättesolidariska då, och det är ju det som behövs. 
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Ibland hjälper det inte hur mycket vi som romer står upp för våra 
rättigheter. Eftersom de här strukturerna och fördomarna är så 
inrotade, så krävs också att majoritetssamhället är med oss, att det inte 
bara är vi som står ensamma, utan att vi blir inkluderade. 

Flera intervjupersoner menar att skolorna borde vara bättre på att vidta 
åtgärder. Kamil, som blev utsatt för trakasserier under större delen av sin 
skoltid, kände aldrig att han fick något stöd från vuxenvärlden:

De som mobbar borde först få en varning, och om det inte hjälper borde 
de inte få gå kvar på skolan. Jag minns att jag sa det till en lärare eller 
om det var rektorn, och jag fick svaret: ”De är fler än du. Vi kan inte 
stänga av så många.” Och jag kände bara ”Varför inte det? Om det är 90 
psykopater och 10 empater så kan ni inte välja psykopaternas sida för att 
... de kommer ju ändå inte utvecklas och bli bra blommor.” När jag 
misshandlades så att jag svimmade skulle jag ha velat att skolan gjorde 
en polisanmälan. Jag vill att det ska bli konsekvenser för de som 
mobbar, att man är stenhård med att vidta åtgärder, för det hjälper 
faktiskt – de som mobbar blir rädda då. Och de som inte blir rädda utan 
skiter i det borde ändå inte vara på skolan. Jag som är duktig och sköter 
mig i skolan – varför ska jag förlora min utbildning? Det är också viktigt 
att inte förminska den som blir diskriminerad och de känslor som den 
personen har. Man behöver lyssna och ställa frågor: ”Okej var det så här 
eller så här?” Jag skulle vilja att skolpersonalen hade trott på mig, gett 
mig kärlek och stöttning och frågat vad jag behöver för hjälp. 
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Avslutande diskussion
Denna rapport är en slutredovisning av det uppdrag som DO har fått av 
regeringen avseende diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder. Som vi har beskrivit i inledningen handlar 
uppdraget om att, utifrån anmälningar om diskriminering till DO, 
fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder och belysa frågor som har att göra med 
intersektionalitet. I uppdraget ingick också att särskilt belysa situationer 
eller förutsättningar som, utifrån vad som framkommer i anmälningar, 
medför särskild risk att bli utsatt för diskriminering som har samband 
med flera diskrimineringsgrunder.

I rapporten har vi presenterat resultat från analys av anmälningar och 
från kvalitativa djupintervjuer med individer som har erfarenhet av att 
utsättas för diskriminering som har samband med flera diskriminerings
grunder. De olika delarna kompletterar varandra på så sätt att analysen av 
anmälningarna ger en relativt bred bild av i vilka sammanhang som 
individer upplever att de utsätts för diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder. Intervjuerna sätter diskriminering i ett mer 
personligt perspektiv och skildrar hur det kan vara att utsättas för 
diskriminering, och på vilket sätt det kan påverka enskilda individer. 

Resultaten pekar på att diskriminering förekommer i många olika 
sammanhang. Varken analysen av anmälningar som har kommit in till DO 
under åren 2017–2021 eller intervjustudien är heltäckande. 
Diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder kan 
förekomma i fler situationer än dem som beskrivs i redovisningen. 
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Diskriminering som har samband med  
flera grunder skapar ökad utsatthet
I både anmälningarna och intervjuerna beskrivs diskriminering ur de 
utsatta personernas perspektiv. Fokus i redovisningen ligger inte på hur 
personernas berättelser skulle bedömas rättsligt eller om det skulle gå att 
bevisa att diskriminering har skett i diskrimineringslagens mening. I stället 
beskriver vi individers utsatthet i ett vidare perspektiv.

Som vi har beskrivit i kapitlet ”Intersektionalitet” kan diskriminering som 
har samband med flera grunder analyseras utifrån om diskrimineringen är 
multipel, sammansatt eller intersektionell. I både anmälningsanalysen och 
intervjustudien är diskriminering som är multipel eller sammansatt mer 
framträdande än diskriminering som är intersektionell. De flesta av 
livsberättelserna och beskrivningarna i anmälningarna visar på att 
diskriminering som har samband med olika diskriminerings grunder 
adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet. Det 
handlar till exempel om elever som utsätts för trakasserier som har 
samband dels med etnisk tillhörighet, dels med funktionsnedsättning. 

En skillnad mellan analysen av anmälningar och intervjuerna är att 
anmälningar till stor del handlar om enskilda händelser eller en kedja av 
händelser som tillsammans utgör ett förlopp av diskriminering. I 
intervjuerna framträder diskriminering av multipel karaktär på ett 
tydligare sätt. Intervjupersonerna beskriver hur de genom livet vid 
upprepade tillfällen har utsatts för diskriminering i olika kontexter. Denna 
skillnad är i sig inte förvånande eftersom motivet till att anmäla till DO i 
första hand kan antas vara att få upprättelse för en specifik händelse eller 
hjälp i en enskild situation. I intervjuerna har intervjupersonerna däremot 
uppmuntrats att berätta om flera händelser då de har blivit diskriminerade. 

Sammantaget visar vår analys att diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder kan bidra till en ökad utsatthet både i en 
specifik situation och sett till en längre tidsperiod, eller ett helt livslopp. 
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Intersektionalitet är svårfångad
En mycket stor del av de diskrimineringsproblem och de personliga 
erfarenheter av diskriminering som vi återger i redovisningen handlar om 
interaktioner mellan människor. Det rör sig exempelvis om trakasserier i 
skolan eller på arbetsplatsen, rekryteringsprocesser och bemötande inom 
hälso och sjukvården. I fall som dessa går det att ifrågasätta om det över 
huvud taget finns diskriminering som inte har intersektionella inslag, i 
den meningen att alla människor alltid kan sorteras in i flera identitets
kategorier samtidigt och att dessa kategorier sammantaget påverkar hur 
andra personer bedömer och bemöter oss. Hur denna sammantagna bild 
ser ut och i vilken mån den bidrar till kränkande eller missgynnande 
behandling är svårt att kartlägga. Det material som vi har att utgå ifrån i 
den här rapporten kan utgöra ett visst underlag, men i många fall skulle 
det behövas ännu mer djupgående undersökningar och analyser. 

I analysen av anmälningar finns till exempel beskrivningar av att 
arbetstagare sägs upp under graviditet. Ur ett juridiskt perspektiv 
framstår sambandet med kön här som det primära. Samtidigt är 
anmälarnas upplevelser att arbetsgivarens beslut att säga upp dem inte 
bara har samband med graviditeten, utan även med deras etniska 
tillhörighet. Upplevelserna att det även finns ett samband med etnisk 
tillhörighet kan till exempel baseras på att företrädare för arbetsgivaren 
sagt negativa saker om personer med en viss hudfärg eller en viss etnisk 
tillhörighet eller att de gravida kvinnorna under en längre tid känt av en 
”avig inställning” hos företrädare för arbetsgivaren. I fall som dessa kan 
det vara svårt att avgöra vilka diskrimineringsgrunder som 
diskrimineringen har samband med och på vilket sätt. Som en 
representant för RFSL säger i en av de bakgrundsintervjuer som 
genomförts i intervjustudien:
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För att kunna se vilka intersektioner som är aktuella i ett 
diskriminerings  fall eller i samband med en viss upplevelse så gäller det 
att hålla koll på vad det finns för intersektioner och normer, och alla 
människor har inte den överblicken. Ofta blir det en ordlös negativ 
upplevelse där man inte kan sätta ord på vad man har varit med om. 
Man vet att det rör sig om många saker snarare än rena kategorier. När 
vi diskuterar lagen så är det bra att vi också vågar tänka vidare på alla 
de liv och erfarenheter som inte ryms i de etablerade kategorierna och 
begreppen, allt som hamnar mellan stolarna, men som ändå innebär 
normbrott och får konsekvenser. 

De berättelser som vi har fått ta del av i intervjuerna visar dessutom på ett 
samspel mellan de sju diskrimineringsgrunderna och andra faktorer. 
Detta på så sätt att missgynnande och kränkningar som har samband 
någon av de sju diskriminerings grunderna påverkas av andra 
förhållanden, som inte entydigt omfattas av diskrimineringsgrunderna. 
Det handlar till exempel om faktorer som övervikt, språk och att vara 
ensamstående förälder. Inom begreppet intersektionalitet är det också 
vanligt att socioekonomisk status inkluderas, vilket även är en faktor som 
lyfts fram av de civilsamhällesorganisationer som medverkat i 
intervjustudiens bakgrundsintervjuer.

Situationer och förutsättningar som  
medför särskild risk för utsatthet
När det gäller i vilka situationer som diskriminering uppstår visar våra 
resultat att en stor del av den diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder sker på platser där människor ofta rör sig, inte 
minst i arbetslivet och i skolan. Några intervjupersoner beskriver just att 
diskriminering ofta sker på platser där många av oss tillbringar mycket tid 
och träffar många människor. 
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Att diskriminering ofta sker där människor möts är inte något som är 
unikt för diskriminering som har samband med flera diskriminerings
grunder. Snarare är det något som även gäller för diskriminering generellt. 
I såväl anmälningarna som intervjuerna beskrivs särskilt diskriminering i 
rekryteringssituationer och trakasserier både i skolan och arbetslivet. Att 
diskriminering i hög utsträckning sker vid rekrytering eller i form av 
trakasserier är inte heller unikt för diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder, utan ligger väl i linje med DO:s kunskap om 
förekomsten av diskriminering generellt. 

Något som återkommer i både anmälningarna och intervjuerna är 
utsattheten för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 
skolan. I både anmälningarna och intervjuerna framgår också att personer 
med annan etnisk tillhörighet än svensk utsätts för diskriminering på flera 
olika sätt. Inte minst beskrivs hur personer som bär synliga kännetecken 
för en viss etnisk tillhörighet eller religion utsätts för verbala kränkningar 
och misstänkliggörande i olika sammanhang. Det gäller till exempel 
muslimska kvinnor som bär slöja och romska kvinnor. Intervjuerna 
vittnar också om förekomst av diskriminering som har samband med till 
exempel sexuell läggning och olika funktionsnedsättningar.

Motverka diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder
En övergripande slutsats är att de situationer och de förutsättningar som 
medför särskild risk för diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder i mångt och mycket är desamma som för all 
diskriminering. DO:s generella slutsats är därmed att insatser som 
motverkar diskriminering generellt också bidrar till att motverka 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder. 
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Trots detta är det viktigt att ha ett intersektionellt perspektiv och en 
mångdimensionell syn på diskriminering och utsatthet. Det bidrar till att 
göra oss medvetna om att en person kan vara utsatt för diskriminering 
som har samband med flera diskrimineringsgrunder samtidigt, och att det 
i sig skapar en ökad utsatthet. Det är också viktigt att vara medveten om 
att de fördomar och förutfattade meningar som finns i samhället 
samspelar med varandra och att detta samspel påverkar mänskliga 
interaktioner och kan leda till diskriminering. Intervjupersonerna vittnar 
om att diskriminering finns överallt, även inom och mellan olika 
minoritetsgrupper. Flera av intervjupersonerna beskriver att det kan vara 
svårt att hitta samhörighet även i sammanhang där personer som tillhör 
samma minoritetsgrupp samlas, till exempel inom organisationer som 
verkar för lika rättigheter och möjligheter, och inom religiösa samfund. 
Detta beror på att personerna tillhör flera minoritetsgrupper och därmed 
skiljer sig från normen även i dessa sammanhang.

En nyckelfaktor för att motverka diskriminering som blir belyst i både 
anmälningarna till DO och intervjuerna är vikten av att omgivningen tar 
diskriminering på allvar, markerar mot den och vidtar åtgärder för att den 
ska upphöra. 

I anmälningarna till DO finns många beskrivningar av att varken skolor 
eller arbetsgivare lever upp till lagens krav på att utreda uppgifter om att 
en elev respektive en arbetstagare utsatts för trakasserier i verksamheten, 
och att vidta skäliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra. I 
anmälningarna finns beskrivningar av att den arbetstagare som utsatts för 
trakasserier känner sig tvingad att lämna arbetsplatsen, medan förövarna 
arbetar kvar. I intervjustudien berättar Kamil att de trakasserier som han 
utsattes för i skolan medförde att han aldrig slutförde sin gymnasie
utbildning. Kamil berättar också om avsaknaden av stöd från rektor och 
lärare och att skolan inte vidtog några åtgärder mot förövarna eftersom de 
var för många. 



I ljuset av detta är följande berättelse från intervjustudien om ett 
bilförsäljningsföretags bemötande av en kund ett exempel som kan utgöra 
inspiration för fler, och som är värt att upprepa:

[…] sen var det en äldre man som sa: ”Du ser inte så svensk ut, var 
kommer du ifrån?” Och killen ville stå för sin identitet så han sa: ”Jag är 
rom.” Och då sa den här kunden rakt ut: ”Då vill jag inte köpa nån bil av 
dig.” Och killen sa: ”Ja ja, jag ska hämta en kollega.” Sen kom hans 
kollega och avdelningschefen och sa till mannen: ”Vi beklagar, men 
eftersom du inte har varit schyst mot vår anställda så vill vi inte sälja 
nån bil till dig.”
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Bilaga 1. Metod
Rapporten baseras dels på en kvantitativ och kvalitativ analys av 
anmälningar som har kommit in till DO 2017–2021, dels på en intervju
studie som genomförts av Hanna Sofia Rehnberg, universitets lektor  
vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, på uppdrag 
av DO. 

Analysen av anmälningarna visar hur många anmälningar om 
diskriminering som kommer in till DO, vilka diskrimineringsgrunder 
som ofta beskrivs i samma anmälningar och vilka diskriminerings
problem som anmäls till DO när det gäller diskriminering som har 
samband med flera diskrimineringsgrunder. 

Intervjustudien bidrar med fördjupande berättelser om individer som har 
erfarenheter av att utsättas för diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder och hur det påverkar deras livsvillkor. 

Analys av anmälningar

Kvantitativ sammanställning
De kvantitativa sammanställningar som presenteras i denna rapport 
baseras på data som är hämtad från DO:s diariesystem och som 
medarbetare på DO har registrerat om anmälningarna. De data som 
registreras i diariet ska spegla innehållet i de handlingar som kommit in 
och innehåller information om bland annat diskrimineringsgrunder, 
former av diskriminering och samhälls områden. Registreringen  
innebär inte att DO gör någon bedömning av om diskriminering i 
diskriminerings  lagens mening har skett. Alla de diskriminerings grunder, 
former av diskriminering och samhällsområden som, enligt vad som 
framgår i anmälan, skulle kunna aktualiseras när en utredning inleds ska 
registreras. Med materialet följer därför utmaningar vid tolkningen av 
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statistiken. Bland annat kan den initiala registreringen av anmälan i DO:s 
diarium komma att justeras om det kommer in ny information i ärendet. 

Det innebär exempelvis att om det kommer in en anmälan där en 
anmälare beskriver att hon har utsatts för ett missgynnande som har 
samband med hennes kön och religion registreras det som diskriminering 
som har samband med dessa två grunder. Det är dock först i samband med 
en juridisk utredning som DO bedömer om det verkligen handlar om 
diskriminering och om det finns samband med diskriminerings grunderna 
kön eller religion eller annan trosuppfattning. 

Den här rapporten baseras på anmälningar som kom till DO under 
perioden 2017–2021. I de figurer och tabeller som ingår i rapporten 
redovisar vi en totalsumma av anmälningar för tidsperioden. Anledningen 
till att vi gjort på detta sätt är att antalet anmälningar om diskriminering 
som har samband med två eller flera specifika diskrimineringsgrunder (till 
exempel anmälningar om diskriminering som har samband med både kön 
och ålder) i många fall är för litet för att redovisa uppdelat på enskilda år.  
I synnerhet gäller detta när vi delar upp anmälningarna efter samhälls
områden. Genom att summera data för en längre tidsperiod får vi mer 
tillförlitliga resultat, som inte i lika hög grad påverkas av om det kommer  
in flera anmälningar om en och samma händelse.

I anmälningarna är vissa kombinationer av diskrimineringsgrunder 
vanligare än andra. De två grunder som oftast förekommer i samma 
anmälningar är etnisk tillhörighet och kön, vilket framgår i tabell 1.  
En anledning till att så många som 646 anmälningar handlar om denna 
kombination är att många anmälningar som kom in år 2020 handlade  
om att en och samma arbetsgivare upplevdes diskriminera på ett sätt  
som har samband med etnisk tillhörighet och kön. Om vi exkluderar 
anmälningarna mot denna arbetsgivare kvarstår 418 anmälningar om 
diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och kön. 
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Tabell 1. Antal anmälningar som har samband med två diskriminerings
grunder (andel av totala antalet anmälningar som har samband med 
respektive grund) 2017–2021.*
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Funktions-
nedsättning 

4 400 3 692 
(84%)

- 327 
(7%)

170 
(4%)

310 
(7%)

104 
(2%)

64 
(1%)

62 
(1%)

Etnisk 
tillhörighet

4 298 2 789  
(65%)

327  
(8%)

- 646 
(15%)

370 
(9%)

518 
(12%)

104 
(2%)

67 
(2%)

Kön 2 373 1 304  
(55%)

170 
(7%)

646 
(27%)

- 319 
(13%)

128 
(5%)

111 
(5%)

176 
(7%)

Ålder 1 972 1 174  
(60%)

310 
(16%)

370 
(19%)

319 
(16%)

- 106 
(5%)

49 
(2%)

38 
(2%)

Religion eller 
annan tros upp-
fattning

996 395 
(40%)

104 
(10%)

518 
(52%)

128 
(13%)

106 
(11%)

- 61 
(6%)

42 
(4%)

Sexuell 
läggning

365 148 
(41%)

64 
(18%)

104 
(28%)

111 
(30%)

49 
(13%)

61 
(17%)

- 91 
(25%)

Könsöver-
skridande  
identitet eller 
uttryck

306 68 
(22%)

62 
(20%)

67 
(22%)

176 
(58%)

38 
(12%)

42 
(14%)

91 
(30%)

-

*I tabellen framgår vanliga kombinationer av två diskrimineringsgrunder 
i både antal och andelar. Andelarna ska läsas rad för rad, till exempel: 
De 327 anmälningar som handlar om diskriminering som har samband med 
funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet motsvarar 7 procent av alla 
anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
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Kombinationen etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning 
är näst vanligast sett till antal och motsvarar dessutom 52 procent av alla 
anmälningar om diskriminering som har samband med religion eller  
annan trosuppfattning. 

En kombination som är vanlig sett till andelen är kön och könsöver
skridande identitet eller uttryck. Denna kombination finns i 58 procent av 
alla anmälningar om diskriminering som har samband med könsöver
skridande identitet eller uttryck.

Kvalitativ analys
I denna rapport har vi valt att fokusera på fem stratum, alltså kombinationer 
av diskriminering som har samband med flera diskriminerings grunder. 1 
Det valet baserar vi på den kvantitativa analys och den översiktliga 
kvalitativa analys som DO presenterade i del  redovisningen av vårt 
regeringsuppdrag. Att vi har valt just dessa fem stratum baseras dels på att 
det finns många anmälningar inom dessa stratum, dels på att det 
framkommer i den översiktliga kvalitativa analysen att här finns inter
sektionella perspektiv som är intressanta att fördjupa analysen av.2

De fem stratum som vi fokuserar på är anmälningar som har samband med

1. funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet

2. etnisk tillhörighet och kön

3. etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

4. etnisk tillhörighet och ålder eller etnisk tillhörighet och ålder och kön

5. kön och ålder.

1 Strata är ett begrepp som i vetenskapliga sammanhang används för indelning av 
datamaterial i olika kategorier eller grupper utifrån vissa gemensamma karaktärsdrag.  
I detta fall utgår indelningen i stratum från vilka diskrimineringsgrunder som DO 
registrerat att den diskriminering som beskrivs i anmälningarna har samband med.

2 Se vidare i Diskrimineringsombudsmannen (2022).
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För varje strata har vi gjort ett slumpmässigt urval av anmälningar till den 
kvalitativa analysen. Urvalsstorlek för respektive grupp framgår i tabell 2. I 
urvalet av anmälningar för den kvalitativa analysen har vi avgränsat oss 
till anmälningar med den exakta kombination som vi vill undersöka. När vi 
till exempel undersökt kombinationen funktionsnedsättning och etnisk 
tillhörighet har vi endast inkluderat anmälningar om diskriminering som 
har samband med dessa två grunder men inte med någon av de andra 
diskrimineringsgrunderna. Resultaten för gruppen etnisk tillhörighet och 
religion eller annan trosuppfattning baseras på en analys som genomförts 
inom ramen för regeringens uppdrag till DO om diskriminering som har 
samband med religion.3

Avsikten med det slumpmässiga urvalet har varit att ge en representativ 
bild av de anmälningar som kommer in till DO. Urvalets storlek för 
respektive grupp varierar mellan 38 och 71 anmälningar. Detta är relativt 
små urval. Därför är det inte säkert att de diskrimineringsproblem som 
identifierats i materialet ger en heltäckande bild av alla de diskriminerings 
problem som anmälts de senaste fem åren. Vår bedömning är att vi i 
analysen identifierat de diskrimineringsproblem som ofta anmälts till DO. 

För tre stratum har vi avgränsat urvalet till samhällsområdet arbetsliv, 
vilket beror på att en majoritet av anmälningarna inom dessa stratum 
handlar om diskriminering i arbetslivet. Genom avgränsningen kan vi få 
ett större datamaterial om den diskriminering i arbetslivet som anmäls  
till DO, och därmed också fördjupad kunskap. Om vi hade inkluderat 
anmälningar inom alla samhällsområden hade bilden av diskriminering  
i arbetslivet blivit ytligare. Samtidigt hade antalet anmälningar om 
diskriminering inom andra samhällsområden med stor sannolikhet varit 
för litet för att kunna genomföra meningsfulla kvalitativa analyser. 

3 Arbetsmarknadsdepartementet 2021.
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Tabell 2. Population och urval för kvalitativ analys av anmälningar.

Kombination av 
diskriminerings 
grunder

Totalt antal 
anmälningar 
med unik 
kombination

Avgränsning 
av urvalet

Totalt antal 
anmälningar 
inom avgränsat 
område

Antal 
anmälningar  
i urval

Funktions ned-
sättning och etnisk 
tillhörighet

197 Nej - 51

Etnisk till hörighet  
och kön

189* Ja, endast 
arbetsliv

86* 38

Etnisk till hörighet 
och religion eller 
annan tros upp-
fattning

323 Nej - 71**

Etnisk till hörighet 
och ålder eller 
etnisk tillhörighet 
och ålder och kön 

243 Ja, endast 
arbetsliv

148 47

Kön och ålder 155 Ja, endast 
arbetsliv

87 39

*Exklusive 228 anmälningar som kom in år 2020 och avsåg en och samma 
arbetsgivare.
**Analysen av anmälningar gjordes utifrån samma anmälningar som tidigare 
analyserats inom ramen för DO:s regeringsuppdrag om diskriminering som har 
samband med religion.

Den kvalitativa analysen har gjorts genom läsning av de handlingar (det 
vill säga dokument) som registrerats i DO:s diarium. I en del anmälningar 
har många eller väldigt omfattande handlingar skickats in. I dessa fall  
har DO inom ramen för detta arbete endast läst en del av handlingarna. 
Utifrån den information som framkommer i anmälningarna har DO gjort 
anteckningar och noterat vilka situationer och diskriminerings  problem 
som anmälningarna handlar om. Dessa noteringar ligger till grund för 
samman  ställningen av de diskrimineringsproblem som presenteras i 
denna rapport.
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Intervjustudien
Intervjustudien har utförts under oktober till december 2022. Samtliga 
intervjuer har genomförts av Hanna Sofia Rehnberg, lektor och docent i 
svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 
Utifrån intervjuer har Hanna Sofia skrivit ett rapportunderlag till DO. 
Rapportunderlaget har legat till grund för kapitlet ”Livsberättelser om 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder”. 
Studien bygger på djupintervjuer med individer som själva har upplevt 
diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder samt 
bakgrundsintervjuer med organisationsföreträdare. I denna rapport ingår 
framför allt intervjuer med individer som själva har upplevt diskriminering. 
I några enstaka fall finns hänvisningar till bakgrundsintervjuer.

Bakgrundsintervjuer
Bakgrundsintervjuer har genomförts med personer som tillsammans 
företräder fjorton organisationer i det civila samhället, varav sex 
antidiskrimineringsbyråer4, samt projektet Stoppa Funkofobin som drivs 
av flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen5. 
Merparten av de intervjuade personer som företräder antidiskriminerings
byråer är jurister. I tabell 3 anges de organisationer och projekt som 
informanterna företräder samt datum för varje intervjutillfälle.

4 I Sverige finns 18 antidiskrimineringsbyråer som bedriver lokal och regional 
verksamhet. De finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) och har samma uppdrag: att förebygga och motverka diskriminering 
genom kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda samt genom utbildning och 
opinionsbildning. 

5 Projektet Stoppa Funkofobin drivs av Unga med synnedsättning, Unga hörselskadade, 
Unga rörelsehindrade och Dövblind barn och ungdom.
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Tabell 3. Bakgrundsintervjuer. 

Intervjudatum (2022) Organisation/projekt

20 oktober Afrosvenskarnas riksorganisation

21 oktober Riksförbundet Attention

24 oktober Unga med synnedsättning och Stoppa Funkofobin

31 oktober Funktionsrätt Sverige 

31 oktober Independent Living Institute

1 november Kommittén mot antimuslimsk rasism

21 november Malmö mot diskriminering 

22 november Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

28 november Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige 
(SIOS) och ADB Stockholm Syd 

1 december Byrån mot diskriminering i Östergötland 

7 december Diskrimineringsbyrån Humanitas 

7 december Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners 
rättigheter (RFSL)

14 december Rättighetscentrum Norrbotten 

Det var i första hand DO som gav förslag på organisationer att kontakta, 
mot bakgrund av vad som dittills hade framkommit i myndighetens analys 
av anmälningar. En organisation kontaktades på initiativ av den forskare 
som har genomfört studien. Vad gäller de kontaktade antidiskriminerings
byråerna eftersträvades en viss geografisk spridning. Organisationerna 
som anges i tabell 3 och ytterligare en handfull organisationer fick en 
intervju förfrågan via mejl, och intervjuer genomfördes med samtliga 
organisationer som svarade att de var positiva till att delta i studien. 
Organisations representanterna uppmanades under intervjun att redogöra 
för organisationens samlade erfarenheter av och eventuella arbete mot 
diskriminering som har samband med flera diskriminerings grunder. 
Dessutom ställdes frågan om organisationerna kunde hjälpa till med 
rekryteringen av intervjupersoner till studiens djupintervjuer. 
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Samtliga bakgrundsintervjuer genomfördes i form av videosamtal eller 
telefonsamtal förutom en, som genomfördes under ett fysiskt möte. De 
flesta av dessa intervjuer pågick en knapp halvtimme.

Djupintervjuer
Djupintervjuer har genomförts med sammanlagt 14 individer. Syftet med 
dessa intervjuer var att låta individerna berätta om sina upplevelser och 
erfarenheter av utsatthet och diskriminering som har samband med flera 
diskrimineringsgrunder. Merparten av intervjupersonerna rekryterades 
med hjälp av de organisationer som intervjuats för studien. Ett par 
intervjupersoner rekryterades under möten anordnade av DO. En 
intervjuperson förmedlades av en hyresrättsförening och ytterligare en 
förmedlades av en universitetsanställd som forskar om diskriminerings
frågor. När urvalet av intervjupersoner gjordes eftersträvades en viss 
spridning avseende exempelvis kön och ålder. 

Individerna som berättade om sina personliga upplevelser fick själva välja 
var intervjun skulle genomföras. I 9 fall ägde intervjuerna rum under 
fysiska möten, 4 intervjuer genomfördes som videosamtal och 1 intervju 
gjordes via telefon. De flesta av dessa intervjuer varade 1–2 timmar. Den 
kortaste pågick i 38 minuter och den längsta i 3 timmar och 25 minuter. 

Intervjuerna var semistrukturerade i den bemärkelsen att de kretsade 
kring vissa förutbestämda teman. De flesta samtal inleddes med en 
uppmaning till intervju personen att berätta övergripande om sin 
bakgrund. Exempel på teman och frågor som sedan avhandlades i de flesta 
intervjuer är: På vilka grunder upplever du att du har blivit diskriminerad? 
Kan du berätta om några tillfällen då du har blivit diskriminerad? Hur har 
du agerat när du har blivit diskriminerad? Har du fått något stöd vid 
tillfällen när du har blivit diskriminerad, och hur har detta stöd i så fall 
sett ut? Har du några förslag på hur situationen skulle kunna förbättras?
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Att intervjuerna inte gjordes enligt en strikt intervjuguide beror på att 
diskriminering kan vara ett känsligt ämne att tala om och att det därför 
ansetts angeläget att kunna anpassa varje intervjutillfälle till individ och 
situation. Därtill kommer att studien är kvalitativ och att representativitet 
inte eftersträvats, vilket innebär att det inte varit nödvändigt med hårt 
styrda intervjuer. Tvärtom har utgångspunkten varit att mer öppna 
intervjuer är gynnsamma för att olika individer ska kunna komma till tals 
på sina egna villkor och därmed få möjlighet att göra sina röster hörda 
och förmedla sina erfarenheter.

Intervjupersonerna informerades i förväg om vad intervjun går ut på, hur 
den går till, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta intervjun eller dra tillbaka sin medverkan i intervjustudien utan 
att behöva ange någon orsak till detta. I samband med intervjun ombads 
de att välja en pseudonym, det vill säga ett namn som används i studien i 
stället för deras riktiga namn. De uppmanades att välja ett namn som har 
samma konnotationer (associationer) som deras eget namn när det gäller 
kön, ålder och språk eller etnicitet. Samtliga intervjupersoner utom en 
valde en pseudonym. I det återstående fallet valde intervjuaren, det vill 
säga forskaren som genomfört studien, en pseudonym åt intervju
personen. Intervjupersonernas pseudonymer och ålder samt datum för 
intervjuerna framgår av tabell 4. Av anonymitetsskäl är åldersuppgifterna 
ungefärliga.

Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelningar och anteckningar. 
Ljud inspelningarna transkriberades sedan av forskaren bakom studien. 
De citat som ingår i studien har godkänts av respektive intervjuperson. 
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Tabell 4. Djupintervjuer.

Intervjudatum (2022) Pseudonym Ålder

6 december Amal 30-årsåldern

24 november Amina 25-årsåldern

6 december Anders 75-årsåldern

9 november Ararad 40-årsåldern

3 november Arthur 70-årsåldern

24 november Désirée 40-årsåldern

6 december Elin 40-årsåldern

8 december Kamil 20-årsåldern

11 december Tiia 50-årsåldern

7 december Linn 30-årsåldern

9 december Nafisa 35-årsåldern

6 december Raed 30-årsåldern

5 december Ruth 70-årsåldern

7 november Shirin 45-årsåldern

En kvalitativ ansats med fokus på individernas upplevelser
Intervjupersonerna har alltså uppmanats att berätta om sina  
erfarenheter och upplevelser av diskriminering. De informerades om  
att temat för intervjustudien var diskriminering som har samband med 
flera diskrimineringsgrunder. Värt att notera är att de händelser som tas 
upp i intervjuerna inte nödvändigtvis utgör diskriminering i lagens 
mening. Som redan nämnts är syftet med intervjustudien att lyfta fram 
människors erfarenheter och upplevelser av utsatthet och diskriminering.

Att studien inte eftersträvar representativitet framgår redan av det 
begränsadeantalet deltagare. Personerna intervjuas i egenskap av 
upplevande individer och de representerar inga andra än sig själva,  
även om vissa mönster kan urskiljas. De personer som deltar i denna 
intervjustudie utgör inte ett genomsnitt av alla de människor som utsätts 
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för diskriminering i Sverige. Snarare är intervjupersonerna ovanligt 
resursstarka i flera bemärkelser: Många är aktiva i organisationer som 
arbetar för minoritetsgruppers rättigheter och några har framträtt 
offentligt i olika samman hang. Som framgår av tabell 6 har fler kvinnor  
än män intervjuats. Av etiska skäl har inga barn intervjuats, då det kräver 
specifika kunskaper och hänsynstaganden med tanke på ämnets 
känslighet. Däremot har nästan alla intervjupersoner berättat om egna 
upplevelser från barndomen. 

Av praktiska skäl har de flesta intervjuerna genomförts i Stockholms
området, men vissa av intervjupersonerna bor i andra delar av landet.  
Av naturliga skäl – med tanke på urvalsprocessen – är merparten av 
intervjupersonerna aktiva i en medlems organisation. Slutligen är det 
viktigt att hålla i minnet att de intervjuade är personer som orkar berätta 
om den utsatthet de upplever och som kan sätta ord på den.
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