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Förord 

Denna uppsats har i sin helhet författats av båda studenterna. Således ansvarar båda 

författarna till denna uppsats gemensamt för innehållet i den. Sex av de intervjuer som 

genomförts under studiens gång har genomförts av båda studenterna och en av dem har 

genomförts av bara Tove. Dock har båda studenterna deltagit i transkribering, bearbetning och 

analys av materialet. Detta innebär att ingen del av innehållet kan härledas till endast en av 

studenterna.  

Vi vill passa på att tacka våra respondenter för deras medverkan då vi utan deras deltagande 

inte kunnat genomföra denna studie.  

 

  



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsen intresserar sig för icke-vita svenskar som trots sitt svenska medborgarskap 

upplever att de inte alltid kan eller får känna sig som svenskar. Utgångspunkten är att det i 

Sverige råder en vithetsnorm som för icke-vita svenskar får konsekvenser som rasism, 

exkludering och utanförskap. För att få en förståelse för mekanismerna bakom dessa 

konsekvenser används istället för en övergripande teori flertalet centrala begrepp och 

teoretiska utgångspunkter som alla ses utifrån ett postkolonialt perspektiv. För att undersöka 

detta har det genomförts sju kvalitativa intervjuer med icke-vita svenskar. De har intervjuats 

om hur de upplever och tolkar rasism. Vidare har uppsatsen sökt svar på huruvida 

respondenterna har omedvetna eller medvetna strategier för att bemöta den rasism de utsätts 

för. Det har sedan gjorts en jämförelse för att se om erfarenheterna skiljer sig åt beroende på 

om respondenterna är uppväxta i Sverige eller inte.  

Resultatet visar att alla respondenter oavsett grupp upplever rasism och får sin svenskhet 

ifrågasatt. De största skillnaderna mellan grupperna ligger i vilka strategier respondenterna 

använder sig av för att hantera den rasism de möter. Gruppen med respondenter som är 

uppväxt i Sverige väljer i högre grad att konfrontera den rasism de utsätts för medan gruppen 

som inte växt upp i Sverige i högre grad väljer att hitta strategier för att handskas med eller 

undkomma den. 
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Abstract 

The thesis is interested in the non-white Swedes who, despite their Swedish citizenship feel 

that they are not always able or allowed to feel like Swedes. The starting point is that in 

Sweden there is a whiteness standard witch for non-white Swedes have consequences in form 

of racism, exclusion and alienation. To get an understanding of the mechanisms behind these 

effects the writers instead of a general theory use several key concepts and theoretical points 

all seen from a postcolonial perspective. Seven interviews were held with non-white Swedes 

who was interviewed on how they perceive and interpret racism. Furthermore, the paper 

sought answers on whether respondents have been unconscious or conscious strategies to 

manage or respond to racism. It has since been made a comparison to see if it differs 

depending on whether respondents grew up in Sweden or not. 

The result shows that all respondents, regardless of group, experience racism and get their 

Swedishness questioned. The biggest differences between the two groups lies in how 

respondents choose to deal with the racism they encounter. The group of respondents who 

grew up in Sweden chooses to confront the racism they face while the group of respondents 

who didn’t grow up in Sweden are more inclined to deal with or escape it. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie undersöker hur rasism hanteras och om det finns en skillnad i hur den dels 

uppfattas och tolkas av två grupper av svenska medborgare. Den ena gruppen består av 

personer födda och/eller uppväxta i Sverige och den andra med personer som kommit till 

Sverige som ungdomar eller unga vuxna. I uppsatsen utgår vi från att den typiska bilden av en 

svensk är en vit person och därför är intervjupersonerna icke-vita svenskar. Vidare anser vi att 

på grund av den vita normen kan icke-vita svenskar hamna i ett utanförskap och utsättas för 

rasism. Grunden i analysen bygger på ett postkolonialt perspektiv och andra centrala begrepp 

och utgångspunkter. Vi har genomfört sju intervjuer med icke-vita svenskar där de frågats om 

hur de upplever och tolkar rasism samt om de har några omedvetna eller medvetna strategier 

för att bemöta rasismen. 

Resultatet visar att alla, oavsett grupp, upplever att de dels ifrågasätts som svenskar och även 

möter rasism. Skillnaden mellan grupperna ligger i vilka strategier de använder sig av för att 

hantera rasismen. Gruppen som kommit till Sverige som ungdomar eller unga vuxna väljer att 

använda sig av olika typer av strategier för att handskas med eller undkomma rasismen. Den 

andra gruppen väljer att konfrontera rasismen.  
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1 Introduktion 
Mitt i förberedelserna och stressen inför julen 2016 tar som vanligt julhandeln fart. Alla 

svenskar överöses av erbjudanden om de mest önskvärda julklapparna till absolut bästa pris. 

Juliga bilder med barn lekande i snö, öppnande av julklappar eller drömskt tittande i 

leksakskataloger finns överallt. Som del av upptakten till jul finns givetvis även firandet av 

lucia. Denna, ljusets högtid som kanske bäst firas på landets förskolor och skolor. Barn klädda 

som tomtar, pepparkaksgubbar, stjärngossar, tärnor och lucior, en barnens högtid. Som del i 

butikskedjan Åhléns julkampanj publiceras en bild på en lucia på sin Facebook-sida. På 

bilden syns ett leende barn iklätt lucia-linne och luciakrona. Bildens kommentarsfält 

översvämmar snabbt av hat riktat mot barnets kön och hudfärg (Habul & Wigen, 2016). 

Kommentarerna rör allt från att bilden är ett sätt att göra våld och narr på de svenska 

traditionerna till att mångfald innebär ’folkmord på vita’. Hatet kring bilden mötte också 

massivt motstånd men resulterade ändå i att Åhléns valde att ta bort bilden med hänsyn till 

pojken och hans familj (Falkirk, 2016).  

Den här sanna berättelsen visar tydligt hur tätt sammankopplat svenskhet och svenska 

traditioner är med vithet och könsnormer. Även om reaktionerna bilden mötte inte 

överensstämmer med alla svenskars uppfattning och förväntning av lucia så vittnar det om att 

bilden gick emot normen om lucia som både flicka och vit. Det rasistiska hat bilden väckte 

blev för alla väldigt synligt eftersom det fanns i text för alla att se. Men rasism kan också ske 

mer subtilt. Små händelser, ord och frågor som sammantaget blir del av en struktur. De blir en 

del av vardagen, av livet och av vad som väntas av omgivningen. När vi hösten 2014 började 

studera IMER-programmet (Internationell migration och etniska relationer) på Södertörns 

Högskola öppnades våra ögon för Sveriges både färgblindhet och det tolkningsföreträde en vit 

svensk har jämfört med en icke-vit svensk. De skillnader det innebär att vara icke-vit i 

jämförelse med vit i Sverige är skillnader du inte behöver lägga märke till som vit, det kan gå 

en obemärkt förbi om du inte vill se. Det är skillnad för den som är icke-vit, då är det svårare 

att inte se, att inte märka skillnaden. 

”För jag vet att när jag var yngre så hade jag jätte svårt att kalla mig svensk för jag hade en 

bild av vad en svensk var, en vit person och så var inte jag det. Och så var jag osäker på om 

jag ens kommer kunna säga att jag är svensk, plus att folk har frågat mig enda sen jag var 

liten liksom, har folk frågat mig vart jag kommer ifrån, inte så mycket var mina föräldrar 

kommer ifrån. Så då säger jag helt enkelt vart mina föräldrar kommer ifrån, så på det sättet. 
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Då blir det så att ’vart kommer du egentligen ifrån’. Jag är inte från förorten, utan här från 

stan. Jag är från en svart familj på en helvit gata. Alla runt omkring mig var vita. Så jag fick 

det tidigt att folk frågade. Redan när jag var fyra år, på dagis. Fröken frågade, alla frågade, 

barn och vuxna. Så det var ju någonting som var tidigt för mig. Mitt uppvaknande kom 

tidigare än var det kanske gjort för folk som kommer eller är uppvuxna i förorten. Eller som 

har varit i miljöer där det är okej att se olika ut. Jag lärt mig hemifrån, i tidig ålder, att om 

folk kallar dig det här eller om det här händer, så gör det här. Så jag hade en hel mall redan 

som åttaåring, då visste jag vad jag skulle göra och säga. Det ska ju inte nåt barn behöva 

veta, men det var ju tvunget för att mina föräldrar visste att, ja det kommer hända.” 

Det här citatet är hämtat från vår intervju med respondenten Jane. Det talar om mycket av det 

som den här uppsatsen kommer att handla om. Det beskriver upplevelser av ett utanförskap i 

förhållande till vem som räknas som svensk. Det handlar om hur svenskheten ifrågasätts 

genom frågan om var Jane kommer ifrån, var hon egentligen kommer ifrån. Det berättar också 

om behovet av strategier för att hantera den rasism och de fördomar som Jane, redan som 

barn, kan tänkas möta. Att Janes svenskhet ifrågasätts handlar om hur hon ser ut, om färgen 

på hennes hud, hår och ögon. Det handlar om vad människor associerar med hennes utseende 

och med svenskhet. Här kopplas nationell tillhörighet samman med vithet.  

Den nationella identiteten skapas tillsammans med andra i vardagen. Det finns alltid en form 

av upprepning och tvång i vardagen vilka skapar vanor som i sin tur ses som svenska. Genom 

denna efterhärmning skapas våra levnadsmönster, allt från vad och hur vi äter, sover och talar, 

till hur vi arbetar, ser på vår livscykel, på tid, familjestruktur och arbetsdelning. Genom denna 

process skapas också definitioner av vad det är att vara svensk (Ehn, Frykman & Löfgren, 

1993:14). Dessa definitioner är precis som våra levnadsmönster inte statiska utan i konstant 

förändring, men vi lever alltid i förhållande med och till dem. Sammantaget bidrar dessa 

levnadsmönster till att skapa en nationell gemenskap, men skapandet av gemenskap och likhet 

uppmärksammar också skillnader, vad som avviker och är annorlunda. I uppfattningen om 

vad som är svenskt finns alltid en tanke om vad som inte är svenskt och därtill vem som ses 

som svensk och vem som inte gör det (Ehn, Frykman & Löfgren, 1993:16). Vi har i denna 

uppsats som utgångspunkt att det i Sverige råder en vithetsnorm som icke-vita kroppar bryter 

mot. Icke-vita kroppar blir i vithetsnormens Sverige annorlunda, de utmärker sig. Vi gör alla 

omedvetet och medvetet uppdelningar utifrån människors fysiska markörer. Vår fysiska kropp 

har betydelse för hur vi bemöts, betraktas och behandlas. Det har betydelse för hur vi kan 



3 
 

välja att leva våra liv, vilka chanser och begränsningar vi möter (Hübinette m.fl., 2012:14 & 

15). Utifrån detta har vi formulerat följande syfte och frågeställning. 

1:1 Syfte 
Denna studie intresserar sig för de individer som är svenska medborgare men som ändå 

upplever att de inte alltid kan eller får känna att de tillhör Sverige och den nationella 

gemenskapen. Det finns mycket forskning kring hur icke-vita upplever rasism. Denna studie 

ämnar dock bidra med mer kunskap gällande om och i så fall hur upplevelser av utanförskap 

och rasism skiljer sig åt beroende på om man är uppväxt i Sverige eller inte. Detta gör vi 

utifrån en uppdelning av våra respondenter i två grupper, vilka är Gruppen med respondenter 

födda och/eller uppväxta i Sverige och Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige som 

ungdomar eller unga vuxna. Vi ämnar dock inte undersöka eventuella skillnader eller aspekter 

rörande kön eller klass. Inte heller gällande härkomst för den grupp med respondenter som 

inte är uppväxta i Sverige.  

1:2 Problemformulering 
För att kunna infria syftet och tillägga kunskap till forskningsfältet har vi kommit fram till 

följande frågeställning: 

 Hur tolkar och upplever respondenterna rasism och skiljer det sig åt mellan 

grupperna? 

 På vilket sätt upplever respondenterna sin egen svenskhet och skiljer känslan av 

svensk tillhörighet sig åt mellan grupperna? 

 Har grupperna strategier för att hantera rasism och finns det skillnader mellan 

grupperna? 

1:3 Disposition 
Efter att syfte och frågeställningar här har presenterats kommer kapitlet gällande våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi har valt att i vår analys använda oss av 

flertalet centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter och även i viss mån tidigare forskning på 

ämnet. Vi har därav valt att skriva samman teori och tidigare forskning i ett och samma 

kapitel. Vi presenterar detta utifrån rubrikerna Postkolonialism, Vi och dom, Att vara 

annorlunda, Rasism, Rasism som struktur och i vardagen, Vithet som norm, Representation, 

Vithet kopplat till svenskhet och slutligen Mellanförskap.  

Mot bakgrund av dessa tidigare kapitel presenteras sedan studiens metodologiska ansats 

genom motivering av metodval, urvalsförfarande, presentation av respondenter, beskrivning 

av det praktiska genomförandet, bearbetning och metodproblem.  
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Resultat och analys presenteras sedan tillsammans då vi anser det lättare att följa kopplingen 

dem emellan på det sättet och för att undvika upprepningar i en självständig analysdel. Vidare 

är materialet samlat under våra tre koder som vi använde under bearbetningen. Dessa är 

Betydelsen av färg, Svenskhet och Strategier. Under vardera av dessa presenteras resultat och 

analys utifrån de två grupperna av respondenter som valt att namnge Gruppen med 

respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige och Gruppen med respondenter inflyttade till 

Sverige som ungdomar eller unga vuxna och avslutas med en jämförelse de två grupperna 

emellan.  

Uppsatsen avslutas med en summering av resultat och analys i avslutande sammanfattning 

och slutsats som ämnar ge svar på studiens frågeställning. Tillsammans med avslutande 

reflektioner ges då läsaren avslut på studien där studiens frågeställning och svar på denna står 

i fokus. 

1:4 Begreppsförklaring och -motivering 
Vi kommer i denna uppsats att benämna kroppar som vita eller icke-vita. Intresset ligger här 

inte i vem som är vit eller icke-vit utan i skillnaden mellan dessa kroppars livschanser. Vi 

använder begreppen för att belysa strukturer och mönster i samhället och hur vita kroppar som 

konsekvens av dessa innehar privilegium som icke-vita kroppar utestängs från. Detta för att få 

en förståelse för hur vithetsnormen fungerar som en exkluderingsmekanism för icke-vita 

kroppar, det vill säga på grund av deras yttre markörer. Med yttre markörer menas de sätt på 

vilka individers kroppar bryter mot rådande vithetsnormer, alltså anletsdrag, färgen på hud, 

ögon och hår. 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Detta kapitel ämnar ge en tydlig överblick över den tidigare forskning som gjorts på det 

aktuella ämnet samt över de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp vi i denna uppsats 

använder oss av. Dessa kommer att presenteras utifrån rubrikerna Postkolonialism, Vi och 

dom, Att vara annorlunda, Rasism, Rasism som struktur och i vardagen, Vithets som norm, 

Representation, Vithet kopplat till svenskhet och slutligen Mellanförskap.  

Den svenska identiteten innehåller berättelser om jämställdhet, jämlikhet, sexuell frigjordhet 

och individualism. Det är berättelser om vilka vi är, men kanske än mer berättelser om vilka 

vi vill vara, om hur vi vill se på oss själva och hur vi vill att andra ser på oss. De berättar om 

ett land med invånare som är öppna och toleranta. Om ett sekulärt land som sätter nationella 
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värderingar högre än religiösa. Sverige och svenskarna beskriver gärna Sverige som ett 

föregångsland och moralisk kompass, som ett ’praktexempel’ för resten av världen att ta efter 

(Ehn, Frykman & Löfgren, 1993:122).  Det beskrivs vidare som ett land som mer än gärna tar 

emot människor från hela världen som utsatts för patriarkala strukturer, ojämlikhet, religiöst 

förtryck och andra företeelser som ter sig osvenska (Johansson Heinö, 2011:33). I Sverige 

debatteras det friskt om den bristande integrationen. Den ses som anledningen till att det 

mellan ’invandrare’ och ’svenskar’ finns skillnader gällande utbildning, sysselsättning, 

inkomst, kriminalitet, boendeform mm (Johansson Heinö, 2011:25).  

De flesta svenskarna ställer sig dock positiva till invandring och ett mångkulturellt samhälle 

där alla invånare oavsett bakgrund har samma fri- och rättigheter. Men svenskarna tycker 

också att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället (Johansson Heinö 2011:14). 

Den dominerande synen på den svenska identiteten och på svenskhet gör att den är svår att 

kombinera med andra identifikationer. Du är det ena eller det andra inte det ena och det andra. 

Antingen är du svensk eller exempelvis muslim, kurd eller invandrare, du kan inte vara båda 

(Johansson Heinö, 2011:39). Svenskhet är också, som vi nämnde i inledningen kopplat till 

vithet. 

Att det i Sverige råder en vithetsnorm som för icke-vita svenskar får konsekvenser som 

rasism, exkludering och utanförskap. För att få en förståelse för mekanismerna bakom dessa 

konsekvenser krävs förståelse för följande teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

som alla ses utifrån ett postkolonialt perspektiv. 

2:1 Postkolonialism  
Nutiden är en produkt av dåtiden. Det som hänt i historien påverkar givetvis sättet vi lever, 

tänker och handlar idag och det som händer på en plats kan givetvis få konsekvenser på andra 

platser. Erövringen och kontrollen av de koloniserade områdena under kolonialismen 

genomfördes genom slavhandel, krigföring och plundring vilket rättfärdigades av att 

kolonisatörerna såg platserna som nya och deras att upptäcka. Det medförde att det inte 

behövdes tas någon hänsyn eller något ansvar gentemot ursprungsbefolkningen (Loomba, 

2008:17, 18). Ania Loomba (2008) definierar kolonialismen som när ett land och dess 

tillgångar erövras och kontrolleras (Loomba, 2008:18). Postkolonialism som tanke och teori 

utgår från en ide om att kolonialismen inte upphörde när de områden som koloniserats av 

länder i Europa blev självstyrande. Kolonialismens tankar om ojämlika maktrelationer lever 

kvar och har lämnat efter sig ett kolonialt arv i form av värderingar och föreställningar ända 
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till idag (Matthis, 2005:26). Det finns en föreställning om vissa delar av världen som 

mystiska, irrationella och omoderna i förhållande till en civiliserad, rationell och modern 

västvärld. Det finns i detta en syn på skillnad, inte bara rent geografiskt utan även i 

förhållande till människor som anses hemmahörande på den ena eller andra platsen. Dessa 

föreställningar legitimerar en över- och underordning av människor där det västerländska 

samhället och kulturen placeras högst i hierarkin och ses som liggande i framkant på en linjär 

utveckling och modernitet. Denna uppsats har sin grund i ett postkolonialt perspektiv. Det 

postkoloniala perspektivet ämnar ge en förståelse för den dominans kolonialismen och 

kolonisatörernas intåg förde med sig (Loomba, 2008:26).  

Perspektivet synliggör den historiska kopplingen mellan kolonialismen och dess följder 

nämligen rasism. Följderna av kolonialismen har gett en djup förankring i både under-, 

överordning och dominans (Matthis, 2005:165). Perspektivet ger oss en förståelse för hur 

positioner av över- och underordning manifesteras och kan förstås, vilket i sin tur ger oss 

möjlighet att analysera det material som studien frambringat. Vidare ses följande centrala 

begrepp och teorier i ljuset av detta perspektiv. 

2:2 Vi och dom 

Utifrån Norbert Elias resonemang kring hur vi och dom grupper manifesteras och fungerar 

kan ses hur det i spänningen mellan dessa skapade grupper kan ges, vad Elias kallar, 

etablerade gruppen en möjlighet till ökad sammanhållning vilket i sin tur bidrar till en ökad 

maktställning i förhållande till, vad han kallar, outsidergruppen (Elias & Scotson, 2008:10). I 

detta fall är vita kroppar den etablerade gruppen och icke-vita kroppar outsidergruppen, och 

denna maktasymmetri gynnar den vita kroppen. Vidare menar Elias att alla olika slags 

stigmatiseringar och olika typer av förtryck skiljer sig åt i sin form men har alla sin grund i 

det maktförhållande som finns mellan grupper i ett samhälle. Att vissa grupper ses som 

mindre värda eller avvikande i ett samhälle är ett effektivt sätt för att den etablerade gruppen 

ska upprätthålla sin sociala överlägsenhet (Elias & Scotson, 2008:10). Som Elias och Scotson 

påpekar så bör en inte bara stanna i att människor med annan hudfärg än vit betraktas som 

tillhörande en annan grupp utan att det är mer intressant att fråga sig varför de ses som 

tillhörande en annan grupp (Elias & Scotson, 2008:59). I detta fall nöjer vi oss dock med att 

låta beskrivningen av förhållandet mellan etablerade och outsiders hjälpa oss att förstå hur 

skillnaderna i makt och förutsättningar manifesteras. Något som Elias beskriver som 

återkommande när det gäller stigmatiseringar av outsidergrupper är föreställningar om 

gruppens bristande moral, att de är opålitliga, laglösa och odisciplinerade (Elias & Scotson, 
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2008:19). Bilden av den etablerade gruppen tenderar att bygga på den ’bättre minoriteten’ 

nästan som en idealisering medan bilden av outsiderguppen bygger på den ’sämre 

minoriteten’ vilket leder till en nedsvärtning (Elias och Scotson, 2008:75). Den bild som blir 

dominerande av outsidergruppen blir också en del av outsidersgruppens egen självbild (Elias 

& Scotson, 2008:18).  

2:3 Att vara annorlunda 
Det släpptes 2002 en kunskapsöversikt om vardagsrasism och rasism i Sverige skriven av 

Paulina de los Reyes och Mats Wingborg där de visade på att vardagsrasismen blivit en 

naturlig del av vardagen i Sverige (de los Reyes & Wingborg, 2002). Bilden av 

vardagsrasismen återspeglas i forskningsstudien ’Att färgas av Sverige’ (Kalonaityté, Kawesa, 

Tedros, 2007) i vilken unga icke-vita svenskar beskriver sin vardag. En vardag där de ständigt 

ifrågasätts (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007:2) på grund av deras icke-vita kroppar. De har 

en ständig vetskap och förväntning om att de kommer diskrimineras och möta rasism 

(Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007:4). Studien visar även att icke-vita svenska ungdomar 

redan tidigt i livet upplevt ett annorlundaskap. De vittnar om en exkludering från 

majoritetssamhället och hur deras icke-vita kroppar gör att de syns som minoritetsgrupp i ett 

övrigt vitt samhälle (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007:2).  

2:4 Rasism 
Begreppet rasism kan definieras som en process där en social grupp kategoriserar andra 

grupper som annorlunda och sämre baserat på fenotypiska eller kulturella markörer (Castles, 

De Haas & Miller, 2014:59). Processen där en grupp kategoriserar en annan resulterar inte 

enbart i ett maktövertag såväl socialt som inom politik och ekonomi utan det möjliggör även 

för en grupp att exkludera och exploatera en annan grupp (Castles, De Haas & Miller, 

2014:59). George M Fredrickson menar i boken Rasism: en historisk överblick (Fredrickson, 

2003) att rasism inte är något nytt utan att övertro på den egna gruppen samt tanken om den 

andra gruppen som sämre har funnits i alla tider (Fredrickson, 2003:17-19). Rasismen, menar 

Fredrickson, är när skillnader mellan grupper av individer ses som medfödda och omöjliga att 

förändra och det är i tanken på det oföränderliga som rasismen vilar (Fredrickson, 2003:18-

19). Författaren förklarar även hur en gemenskap baserad på hudfärg är inbillad (Fredrickson, 

2003:19). Vidare menar Benedict Anderson i boken ”den föreställda gemenskapen” (1991) att 

gemenskapen inom nationen är som sådan föreställd. Den är föreställd då individer inom 

samma nation med största sannolikhet aldrig kommer att träffa varandra men ändå känner 

gemenskap (Anderson, 1991:21). Vi anser att det går att se likheter i hur författarna menar att 
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gemenskaper inte bara innebär en gemenskap för de som ingår i dem utan även exkludering 

för alla de som faller utanför.  

Enligt Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2012) kan rasism ses på två sätt, det dominerande 

och det utökade synsättet. Det kan kort beskrivas att enligt det dominerande synsättet innebär 

att en handling måste ha en rasistisk intention för att räknas som rasistisk. Medan det utökade 

synsättet innebär att en handling oavsett sin intention kan få rasistiska konsekvenser och 

därmed också vara rasistisk (Pripp & Öhlander, 2012:95). Utifrån det dominerande synsättet 

finns det också en tendens att vilja förpassa rasism som företeelse till historien och därmed 

påstå att det inte längre existerar rasism i Sverige. Det råder med andra ord en förnekelse om 

att det i Sverige skulle finnas rasistiska strukturer (Hübinette et al, 2012:12). En postrasism, 

det vill säga ett förnekande av att det fortfarande existerar maktojämlikhet baserad på hudfärg, 

etnicitet eller härkomst (Habel, 2012:46). Det ligger även i majoritetens makt att namnge och 

definiera en minoritet (Hübinette et al, 2012:25) samt en självpåtagen rätt för den vite 

svensken att bestämma vad som definieras som rasism (Hübinette et al, 2012:12). Bilden av 

minoriteten skapas både av och för majoritetsbefolkningen (Hübinette et al, 2012:27). Detta 

innebär i förlängningen att det i Sverige inte talas om ras som kategori, det är i det närmaste 

tabu. Men för att kunna tala om och bekämpa rasism krävs det att man synliggör den effekt 

och betydelse som rasmässiga kategoriseringar har på den inkludering och exkludering som 

människor upplever (Molina & de los Reyes, 2005:317). Undvikandet av termen ras har gjort 

det svårare att åtgärda de problem som rasmässig diskriminering medför menar Hübinette 

m.fl. (Hübinette et al, 2012:14).  Med ras i detta sammanhang menas att det utifrån, yttre, 

fysiska markörer tillskrivs en hel grupp olika egenskaper. Denna föreställning om medfödda 

egenskaper har som vi ovan nämnt sin grund i kolonialismens och rasbiologins tid. Idag ses 

dock inte ras i ett biologiskt perspektiv utan istället som en social konstruktion som skapas 

genom en rasifieringsprocess, ras är alltså inte någonting som finns utan någonting som görs 

(Behtoui & Jonsson, 2013:189). Här kopplas sociala betydelser samman med fysiska element. 

Denna kategorisering sker utifrån associationer och tankemodeller som gör att en hierarkisk 

rangordning av individer eller grupper kan verka naturlig (Molina & de los Reyes, 2005:296).  

2:5 Rasism som struktur och i vardagsliv 
När strukturell rasism diskuteras kommer begrepp som vardagsrasism ofta fram. Jan Jämte 

skriver i ”Antirasismens många ansikten” att termen vardagsrasism myntades av antropologen 

Philomena Essed för att belysa ”strukturella uttryck av rasism som manifesteras i rutinartade, 

vardagliga händelser” (Jämte, 2013:24-25). Vardagsrasism syftar till både beteende och 



9 
 

tankar hos individer som befästs över tid oftast då genom helt till synes vanliga handlingar 

men som bottnar i fördomar och uppfattningar som bygger på stereotyper, vilka i sin tur 

reproducerar rasistiska strukturer (Jämte 2013: 25). Den strukturella rasismen kan tolkas som 

en logisk följd av ordningen i samhället vilken upprätthålls av ett system med rötter i 

kolonialismen (Jämte, 2013:24). Detta medför i sin tur en underordnad position för de utanför 

den vita majoritetsbefolkningen vilka utgör normen (De los Reyes & Wingborg, 2002:10). De 

los Reyes och Wingborg (2002) menar att rasismen har internaliserats djupt in i samhället och 

det styr hur människor förhåller sig till varandra. Detta leder till att vita och icke-vita svenskar 

har olika tillgång till såväl resurser som makt men även privilegier och status (Jämte, 

2013:24).  

2:6 Vithet som norm 
Kategorisering av kroppar sker dock inte utifrån endast ras, den sker även utifrån exempelvis 

sexualitet, kön, klass, nationalitet, ålder med mera. Dessa identifikationer sker alltid i relation 

till varandra och för att förstå deras inbördes förhållande och effekt krävs ett intersektionellt 

perspektiv (Ahrne, 2010:149) vilket vi inte kommer gå in på djupare här. Inom alla dessa 

kategorier finns dikotoma positioner av hierarkisk karaktär där den ena ses som norm och den 

andra som avvikande, exempelvis så som vit och icke-vit, heterosexuell och homosexuell eller 

man och kvinna (Hübinette et al, 2012:21). Det innebär att den vite mannen är norm, och den 

icke-vita kroppen och kvinnokroppen blir underordnade, och befinner sig därför också som en 

skillnad och en brist i jämförelse med, den normerade vita manskroppen (Hübinette et al, 

2012:21). Genom denna föreställning om vithet som norm, blir vitheten i sig och de 

privilegium samt den makt den medför för vita kroppar svår att se och plocka isär då den 

konstant reproduceras på alla nivåer i samhället (Habel 2012:52&54). Detta bottnar givetvis i 

att den vita utblicken är norm, Vilket innebär att på det sätt den vita kroppen betraktar sin 

omvärld är det normerade sättet på vilket omvärlden betraktas (Habel, 2012:48). Vita kroppar 

upplever sig som transparenta och neutrala vilket innebär att de inte betraktar sig själva som 

en homogen grupp utan som enskilda individer (Habel, 2012:54).  

2:7 Representation 
Molina och de los Reyes (2005) beskriver hur att vara annorlunda blir en del av den egna 

identiteten, det påverkar både sättet på vilket en betraktar sig själv och andra men även sättet 

på vilket en betraktar sig själv i förhållande till andra (Molina & de los Reyes, 2005:308). Hur 

olika grupper uppfattas och representeras påverkar således både hur andra uppfattar en grupp 

men även hur gruppen uppfattar sig själv. Representation kan dels handla om att någon talar 
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för en grupp eller att en individ blir en symbol och därmed får tjäna som beskrivning för 

gruppen (Schmauch, 2006:17). Denna bild kan dock aldrig ge hela sanningen eller vara 

realistisk, ofta är representationen av underordnade grupper till och med felaktiga och blir 

stereotyper. Representation av en överordnad grupp är långt mer mångfacetterad då den 

gruppen representeras i högre utsträckning, av fler individer och på flera sätt (Schmauch, 

2006:17-19). Underordnade grupper ges helt enkelt inte plats att synas eller höras, de förnekas 

att företräda sig själva i politiskt, ekonomiskt och juridiska sammanhang. Vidare tenderar de 

representationer som görs att återskapa den redan existerande bilden av dem som grupp vilket 

i sin tur också fixerar, naturaliserar och befäster den redan existerande bilden. En individ, 

grupp, kultur eller religion reduceras till vissa egenskaper som betonas, överdrivs och 

förenklas (Schmauch, 2006:17-19). Detta gör att människor som ingår i den underordnade 

gruppen inte längre ses som en egen individ utan som en del av gruppen.   

Då den konstruerade bilden av en grupp ses som naturlig och riktig sätter den också gränser 

för vad som är möjligt att tänka, se och förstå. Vidare innebär detta att individer som ingår i 

den underordnade gruppen ständigt hamnar i subjektpositioner där den konstruerade bilden av 

gruppen även blir del av hur individen betraktar sig själv (Schmauch, 2006:27). Den 

konstruerade bilden är omöjlig att ignorera och de som ingår i gruppen måste således ta 

ställning till den. Individens strategi kan vara att göra motstånd eller att acceptera 

konstruktionen (Schmauch, 2006:27&28).  

2:8 Vithet kopplat till svenskhet 
Svenskhet kan ses ur olika perspektiv. Det kan ses som ett rent formellt medlemskap i form av 

medborgarskap, är du svensk medborgare så är du också svensk. Men svenskhet är också 

någonting som skapas i vardagen genom de oreflekterade sätt på vilka vi lever. Nationen som 

gemenskap är föreställd, den innebär att man känner en stark gemenskap med alla som ingår i 

den, även fast det är människor man aldrig träffat. Den är ett substitut för verkliga 

gemenskaper, det är dess själva poäng (Johansson Heinö, 2011:31-34). Gemenskapen är 

byggd kring nationella symboler. Kring symbolerna skapas berättelser och myter. Den bygger 

på positiva karaktäristika, goda företeelser och heroiska minnen (Johansson Heinö, 2011:31-

34). Dessa nationella berättelser och myter ligger till grund för vad som blir den svenska 

identiteten. Den avgör och drar gränser för vad som är svenskt och i förlängningen vem som 

är svensk. Den egna självbilden definieras i och med kontrasten till andra (Ehn, Frykman, 

Löfgren, 1993:32). Alla gemenskaper definieras genom vilka som utesluts från dem, den 

nationella gemenskapen ställs i kontrast till andra nationella gemenskaper (Ehn, Frykman, 
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Löfgren, 1993:16). På det viset framträder gränsen mellan vad som är svenskt och osvenskt, 

mellan vem som är svensk och vem som inte är det. Här kopplas nationell gemenskap till 

nationell tillhörighet. Till vem som kan, får och vill kalla sig svensk. Huruvida någon är 

svensk eller inte avgörs alltså inte endast utifrån medborgarskap.  

Europeisk identitet och nationell tillhörighet förknippas med vithet och icke-vita kroppar 

kopplas således samman med främlingskap. I en svensk kontext innebär det att vita betraktas 

som svenskar medan icke-vita betraktas som icke-svenskar (Hübinette et al 2012:28). 

Svenskhet ses då som det normerande och svenskhet associeras i sin tur med vithet och med 

förmågan att tala svenska (Hübinette et al, 2012:23,28). Inte sällan möter icke-vita svenskar 

antagandet att de inte talar svenska både genom att andra reflexivt börjar tala med dem på 

annat språk än svenska alternativt att de får höra kommentarer om hur bra deras svenska är. 

Detta blir i praktiken en indikator på att svenskhet associeras med vithet och att icke-vita 

associeras med utländska och utomvästerländska språk, och i förlängningen att icke-vita inte 

ses som svenska (Hübinette et al, 2012:23).  

I Sverige talas det gärna om att utseende inte spelar någon roll och hellre om skillnader i 

kultur, religion eller etnicitet än om skillnader i ras eller hudfärg (Hübinette et al, 2012: 15). 

Etnicitet kopplas gärna till icke-vita kroppar där den vita kroppen inte anses ha någon etnicitet 

(Castles, De Haas & Miller, 2014:58), dock kopplas etnisk svensk bara till vita kroppar medan 

annan etnicitet kopplas till både icke-vita och till kulturella praktiker (Habel, 2012:54). Även 

’invandrare’ används flitigt för att beskriva icke-vita kroppar snarare än en person som 

nödvändigtvis invandrat (Hübinette et al, 2012:24). Än mer så när icke-vita svenskar benämns 

som både första, andra och tredje generationens invandrare eller personer med 

invandrarbakgrund, som ett invandrarskap som går i arv (Johansson Heinö, 2011:36). Då 

dessa begrepp används för individer födda och uppväxta i Sverige och nästan uteslutande 

gällande icke-vita kroppar så representerar begreppen således snarare en social position än ett 

ursprung (Sernhede 2010:75). Invandrare som kategori fungerar som en dikotomi till svensk 

(Ehn, Frykman & Löfgren, 1993:256). Att vara född i Sverige men ändå benämnas eller 

betraktas som invandrare innebär att individen inte ses utifrån sina egna livsvillkor eller 

erfarenheter utan utifrån sina föräldrars eller till och med mor- eller farföräldrars ursprung 

eller nationalitet (Molina & de los Reyes 2005:307). Svenskhet blir här en förkroppsligad 

resurs som kan omsättas i privilegier, men som också reproducerar olika former av 

underordning (de los Reyes, Molina, Mulinari, 2005). 
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Den hierarkiska skillnad som finns mellan vita och icke-vita kroppar, mellan svenskar och 

invandrare, mellan etniska svenskar och andra etniciteter syns tydligt på arbets- och 

bostadsmarknaden, här manifesteras en rasifieringsprocess som reproducerar och skapar 

föreställningar om raser som grund för en social och ekonomisk ojämlikhet (Molina & de los 

Reyes, 2005:299-301). Detta är skillnader som kvarstår trots samma nivå av utbildning och 

likvärdig bakgrund men med olika rasmässiga epitet. Att ha en icke-vit kropp eller ett namn 

som uppfattas som utomeuropeiskt ökar även risken för att sorteras bort vid 

tjänstetillsättningar och att i områden som domineras av vita svenskar nekas bostad 

(Hübinette et al, 2012:19). Detta görs gällande även för de som adopterats till Sverige vilket 

motbevisar argument om att andra skillnader skulle vara orsak snarare än rasmässiga 

(Hübinette et al, 2008:18-20). Den rasism som adopterade utsätts för i Sverige möts, om 

möjligt, av än mer tystnad än rasism i allmänhet. Den som adopteras lever med, vad Habel 

kallar, ett vithetslöfte. Ett löfte om att leva på samma premisser som alla andra vita i sin familj 

och omgivning, men detta är något som berövas dem (Habel 2012:74). 

2:9 Mellanförskap 

Daphne Arbouz (Arbouz, 2012) beskriver ett mellanförskap vilket ämnar förklara hur icke-

vita svenskar vittnar om känsla av att inte vara hemmahörande någonstans. Att de av andra 

inte betraktas hemmahörande på någon plats eller i något samhälle. Mellanförskap beskriver 

hur icke-vita svenskar hamnar mellan eller utanför de rådande normer som finns menar 

Arbouz (2012:37, 38). De upplever sig inte tillhöra eller höra samman med de normer och 

föreställningar om kulturell eller nationell tillhörighet. Att inte alla svenskar upplever att de 

kan eller får känna en tillhörighet till det land där de växt upp och/eller är födda i har sin 

grund i att svenskhet är starkt kopplat till vithet. Färgen på huden blir det som markerar 

annorlundahet för att det är den som bryter vithetsnormen (Arbouz, 2012:40). De som 

upplever ett mellanförskap beskriver hur de ses som invandrare i Sverige men som svenskar 

när de vistas utomlands (Arbouz, 2012:40). Vit och icke-vit eller svensk och invandrare ställs 

gärna i dikotoma positioner där de som upplever ett mellanförskap inte känner att de hör 

hemma i någon av positionerna (Arbouz, 2012:39). Vidare bryter individer som inte kan 

placeras i någon av dessa positioner mot de föreställningar som finns om icke-vita och 

invandrare i kontrast till vita och svenskar. Det leder till en ambivalens i hur andra 

positionerar dem vilket i sin tur förstärker deras känsla av mellanförskap (Arbouz, 2012:39-

41). Precis som Arbouz (2012) vittnar om en vithetsnorm i samhället beskriver Tobias 

Hübinette, med flera, att svenskhet är detsamma som att vara vit och att den svenska vitheten 
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ger en överordnad och priviligierad position, där även den vita kroppen är hegemonisk 

(Hübinette et al, 2012:16). Känslan av mellanförskap bidrar således till att icke-vita svenskar 

inte vare sig ser sig själva eller anses av andra som svenskar. Vidare så är det problematiskt 

att synen på svenskhet sällan går att kombinera med andra identifikationer, exempelvis 

muslim, invandrare, kurd, man kan inte vara både svensk och något annat utan man är 

antingen svensk eller något annat (Johansson Heinö 2011:39). 

3 Metod 

3:1 Motivering 
För att besvara såväl syfte som frågeställningar har vi gjort en kvalitativt orienterad studie, där 

sju individuella intervjuer har genomförts. Fördelen med en kvalitativt orienterad studie är att 

individerna som intervjuas ges ett utrymme att på ett djupare plan reflektera kring och dela 

med sig av sina erfarenheter samt sina tankar om och kring forskningsämnet (Nilsson, 

2015:149). 

3:2 Urval 
När vi fastslagit vad vi ämnade att undersöka med denna studie började vi fundera på vilka 

som bäst skulle kunna hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor, vilka som skulle kunna hjälpa 

oss förstå. Vi kom fram till att de allra flesta svenskar som särskiljer sig från den vithetsnorm 

som vi ovan visat existerar i Sverige har erfarenheter av rasism på olika sätt och därmed är 

deras berättelser av intresse (Nilsson, 2015:152). Detta oavsett kön, ålder, utbildningsnivå och 

yrke. Vi ville dock tala med vuxna individer som arbetar eller studerar då deras berättelser i 

högre grad är jämförbara med varandra. Tolv personer tillfrågades om att ingå i studien. Av 

dessa tolv individer ställde sig sju personer positiva till att medverka. Av dessa sju var tre 

stycken kvinnor och fyra stycken män. Alla utom en har en akademisk utbildning, slutförd 

eller pågående. Då vi ville se om respondenternas erfarenheter, uppfattning och upplevelser 

skilde sig åt beroende på om respondenterna var födda och/eller uppväxta här eller om de 

kommit hit som ungdomar eller unga vuxna har vi intervjuat fyra som tillhör den första 

gruppen och tre som tillhör den andra. 

3:3 Respondenter 

3:3:1 Gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige 
Denzel: Är född i Sverige och uppväxt i en förort till Stockholm med sina biologiska 

föräldrar. 
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Lisa: Är adopterad från ett utomeuropeiskt land. Hon är uppväxt med sina föräldrar i en i en 

mindre stad i norra Sverige. 

Joann: Är född och uppväxt i en förort till Stockholm med sina biologiska föräldrar. 

Jane: Uppväxt i Stockholms innerstad med sina biologiska föräldrar. 

3:3:2 Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige som ungdomar eller unga 
vuxna 
Aref: Kom till Sverige ensam från Afghanistan när han var 16 år. 

Sam: Kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar och syskon från Uzbekistan när han var 

12 år. 

Aabid: Kom till Sverige från Iran som ung vuxen. 

3:4 Praktiskt genomförande 
Studien har pågått under tiden 2016-11-22 – 2016-12-05. En utav intervjuerna genomfördes 

på Kulturhuset i centrala Stockholm. Fyra av intervjuerna skedde i Södertörns Högskolas 

bibliotek i Huddinge. Alla intervjuer har vi genomfört tillsammans undantaget den sista som 

Tove gjorde vid köksbordet i respondentens hem. Intervjuerna har inte haft vare sig sluttid 

eller tidspress utan respondenterna har haft tid att utveckla sina tankar. Den intervju som var 

kortast varade i 20 minuter och den längsta 50 minuter. Vi anser att tiden varje intervju varade 

gav tillräckligt med material för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjuerna 

genomfördes som öppna samtal där det fanns i förväg förberedda teman att utgå ifrån och som 

respondenterna kunde reflektera öppet kring. Dessa teman var erfarenheter av rasism, 

utanförskap, svenskhet, tillhörighet och strategier. Det har då gjort att följdfrågorna har blivit 

olika vid varje intervju då respondenterna svarat utifrån sig själva. Intervjuerna har således 

varit öppna tematiska samtal (Aspers, 2011:143-145). Intervjuerna spelades in, med 

godkännande från respondenterna och transkriberades sedan.  

3:5 Etik 
Tillvägagångsättet har följt de etiska forskningskrav som ställs. Alla respondenter har gett 

samtycke (Hermerén m.fl., 2011:67-68) till att intervjuerna spelas in och även gett sitt 

medgivande till att resultatet kommer, såväl, presenteras som publiceras. Alla respondenterna 

har fått information om att de kommer förbli anonyma (Hermerén m.fl., 2011:67). Då 

författarna till denna studie vet respondenternas riktiga namn kan inte total anonymitet utlovas 

men för att anonymiseras för läsaren hålls deras identiteter konfidentiella (Trost, 2010:61) och 
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kommer vidare omnämnas med figurerade namn (Hermerén m.fl. 2011:67-68). Innan 

påbörjad intervju förklarades syftet med denna uppsats, alltså informerat samtycke getts 

(Nilsson, 2015:162). Intervjupersonerna fick även information om att det är deras personliga 

uppfattningar och åsikter som intervjun vill fånga och det är det som är av intresse för denna 

uppsats. 

3:6 Bearbetning och kodning 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet. I arbetet med de transkriberade 

intervjuerna hittade vi tre koder som vi sedan bearbetade och studerade materialet utifrån. 

Dessa koder är Betydelsen av färg, Svenskhet och Strategier. Dessa koder är ämnade att fånga 

följande upplevelser och delar av respondenternas berättelser.  

Betydelsen av färg: Ämnar fånga hur och i vilka situationer som vithetsnormer blir som mest 

tydliga. När våra respondenter känner sig annorlunda, när deras annorlundahet pekas ut för 

dem och när de upplever utanförskap.  

Svenskhet: Denna kod ämnar ta vid och gå djupare in där den föregående koden tar slut. Här 

preciseras tillhörighet till Sverige och till svenskhet. Här vill vi fånga både hur svenskhet ses, 

upplevs och om våra respondenter upplever att bilden av Sverige och svenskhet är något de 

känner att de kan identifiera sig med. Både utifrån sig själva och deras egen uppfattning men 

även om de upplever att de tillåts identifiera sig som svenskar. 

Strategier: Här vill vi förstå hur våra respondenter hanterar den rasism de möter. Om de har 

medvetna eller omedvetna strategier för att bemöta eller undkomma rasism. Vi tycker även att 

det är av intresse om dessa strategier har sett olika ut under livets gång, om de förändras med 

ålder, utbildningsnivå eller efter specifika händelser. 

3:7 Metodproblem 
Att vi båda som gjort denna studie har vita kroppar, är födda i Sverige av vita föräldrar är i sig 

problematiskt då vi undersöker icke-vita kroppars erfarenheter av vithetsnormer som vi själva 

är del av. Vidare har studiens själva syfte, frågeställningar och utförande en särskiljande 

grund. Vi utgår från att våra respondenter är avvikande, vi pekar därmed ut dem som detta 

och blir då del av det vi ämnar undersöka. Vi har även i valet av respondenter utgått från en 

förutfattad bild av vilka som utsätts för rasism. Vår utblick är även den vit, vilket kommer 

påverka hur vi uppfattar, tolkar och analyserar det våra respondenter berättar. Vidare kan 

tänkas att respondenterna upplevt det lättare att tala om sina erfarenheter med en person som 
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har liknande erfarenheter och att samtalet då tagit andra vägar och därmed gett andra resultat. 

Resultatet kan därmed ha, på flera sätt, påverkats av vår egen vithet. 

Alla utom en av våra respondenter har en avslutad eller pågående akademisk utbildning. Vi 

har under arbetets gång uppmärksammat en skillnad i hur respondenterna upplever och 

hanterar rasism beroende på utbildning. Det kan därför ses som problematiskt att endast en av 

våra respondenter inte har akademisk utbildning då det inte ger underlag för vidare jämförelse 

gällande utbildningsnivå. I resultatet kommer dessa skillnader endast att presenteras som 

respondenternas egen uppfattning om skillnader mellan före och efter utbildning på 

akademisk nivå 

4 Resultat och analys 
Vi kommer i denna del att redogöra för de resultat intervjuerna gett oss och analysera dessa 

utifrån de teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp som vi ovan presenterat. Materialet 

kommer att delas in efter de koder vi tidigare presenterat, Betydelsen av färg, Svenskhet och 

Strategier. Som vi tidigare nämnt så har vi delat in våra respondenter i två grupper där den 

ena består av individer födda och/eller uppväxta i Sverige och den andra gruppen består av 

individer som har kommit till Sverige som ungdomar eller unga vuxna. Resultatet kommer, 

under varje kod att, presenteras för vardera av grupperna för sig för att sedan följas av en 

jämförelse mellan grupperna. 

4:1 Betydelsen av färg 

4:1:1 Gruppen med respondenter som är födda och/eller uppväxta i Sverige 
Alla våra respondenter som är födda och/eller uppväxta i Sverige upplever att det finns en 

allmän uppfattning om att det inte existerar någon rasism i Sverige. Flera av respondenterna 

uppger att de själva trott på den bilden under större delen av sin uppväxt och för vissa har 

bilden levt kvar ända upp i vuxen ålder. De kan alla vittna om att de varit med om situationer 

som de nu i efterhand förstår handlade om färgen på deras hud, men som de då, när det hände, 

inte tolkade som det. Respondenten, Joann beskriver hur hon nu vet att det händer hela tiden, 

att hon i vissa situationer blir behandlad annorlunda: 

“Men alltså, jag tänker eller jag tror att jag har ett sånt, att jag har nåt filter som gör att jag 

inte ser, jag vet att jättemånga av mina bekanta skulle höja upp fingret direkt och ba vänta 

lite nu där, där, där. Men jag ser inte det, så då kan inte jag säga att jag upplever det. Men 

ja, det finns situationer där jag har känt av det, och det, men det är så här små situationer, 
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där jag känner att, men gud det här är, det här gjorde hon eller han bara för att jag är mörk. 

Och sådana situationer, dom dyker upp lite titt som tätt”.  

Hon beskriver rasismen som något givet, en del av vardagen och något hon förväntar sig. 

Detta likt det annorlundaskap som forskningsstudien ‘Att färgas av Sverige’ (Kalonaityté, 

Kawesa, Tedros, 2007) beskriver. Joann fångar annorlundaheten genom att beskriva 

upplevelsen av att veta att hon kommer utstå rasism oavsett, för att den är där, jämt.  

“Att hela tiden, det blir en press, då kan man inte bara gå runt liksom. Men man blir dömd, 

och det inte är så kul att känna. Att bli dömd hela tiden. Så att man då hellre rättar sig in i”. 

Alla utom en av respondenterna upplever att det varit svårt att sätta ord på vad det var hände i 

de där situationerna. Allra svårast att sätta ord på situationerna verkar det ha varit för de 

respondenter som är uppväxta i en vit kontext, där de inte upplever sig ha haft tillgång till 

hjälp att sätta ord på det de upplevt. Hos Lisa och Jane syns annorlundaheten extra tydligt då 

de båda är uppväxta i vita kontexter, där deras icke-vita kroppar särskiljer sig extra mycket 

från normen. De har identifierat sig, under uppväxten, framförallt med vita svenskar, vilket 

har gett dem upplevelsen av att dels behöva förklara men även försvara sin svenskhet. Under 

uppväxten är deras icke-vita kroppar det icke-normativa, alltså inte den ljusa, blonda svenska 

normen som Hübinette med flera (2012) beskriver som den rådande i Sverige.  

Att uppleva sig exkluderad från majoriteten är något alla respondenter i denna grupp vittnar 

om. Där vita svenskar ses som ’riktiga’ svenskar och icke-vita svenskar upplever sig hamna i 

en position att ’försvara’ sin svenskhet. Joann och Denzel är uppväxta i miljöer där de haft 

andra icke-vita svenskar att identifiera sig med. Jane och Lisa levde i ett annorlundaskap hela 

tiden, i de allra flesta miljöer de rörde sig i medan Joann och Denzel upplevde sig som mer 

annorlunda i vissa sammanhang i mötet med mer vita miljöer. 

Flera av respondenterna säger sig haft bilden av rättvisa, antirasistiska landet Sverige under 

uppväxten vilket gjort att de i sammanhang där de möts av rasism inte haft någon som 

bekräftat deras upplevelser. När de har talat om sina upplevelser med de människor de haft 

omkring sig, har de fått höra att ’nej det måste ha varit en engångsföreteelse, du måste ha 

missförstått’. De beskriver att det då varit svårt att förstå och istället varit lätt att lägga det på 

sig själv, att det nog berodde på något de själva gjort eller sagt. Det blir den vita utblicken 

som avgör vad handlingen står för, hur den ska tolkas, upplevas och kännas. Respondenterna 

har fått höra att det de upplevt inte är rasism, att rasism skulle vara någonting annat. Denzel 
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beskriver att det kan vara provocerande när den vita kroppen som aldrig utsätts för rasism 

ändå är den som avgör om något är rasism eller inte: 

” Det är väldigt irriterande när nån som ser ut som ideala svensken kommer och säger att 

nej, nej det finns ingen rasism för dom är inte i den sitsen för, att se ut så, gör att man inte 

behöver utsättas för rasismen.”  

Rasism har upplevts och beskrivits som något som är avlägset, stort och ondskefullt, något 

som inte ska existera i det antirasistiska och rättvisa Sverige. Alla har dock i vuxen ålder fått 

en annan syn på och insikt om rasism. Jane beskriver hur hon tycker att Sverige ser på sig 

själv som land och hur rasism ska upplevas: 

”Eller vi har en uppfattning om rasism. Och det är då typ Hitler och de andra bovarna genom 

historien. Vi pratar inte om det.” 

Men som vi tidigare beskrivit så kan, som Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2012) menar, 

en handling som inte ämnar att vara rasistisk ändå ha rasistiska konsekvenser. Exempelvis 

talar respondenten Lisa om hur hon alltid fått höra positiva saker om hur hon ser ut. Men de 

anspelar hela tiden på hennes annorlundahet, på hennes utseende som avvikande från den vita 

normen: 

”Ja, det var titta vilka fantastiska lockar, så fantastiska ögon, hon är ju så gullig, så söt, jo 

men hela det där hela vägen ut, tanter som nöp mig i kinderna på Ica, man blir liksom 

allmänt gods. Tror jag på ett sånt sätt, det är positivt men ändå negativt, som en positiv 

diskriminering.” 

Kommentarerna ämnar vara positiva, berömmande och snälla men när de återkommande 

hänvisar till de sätt på vilket hennes utseende är annorlunda än normen så visar de 

sammantaget på hur hon särskiljer sig. Det kopplas samman med andra föreställningar om hur 

hon är, var hon kommer ifrån och hör hemma och det är då det blir rasistiska.  

Flera beskriver att de upplever att det finns en rädsla för att ens tala om rasism. Som att det 

finns en uppfattning om att man genom att prata om rasismen erkänner att den finns och 

därmed är någonting som måste hanteras. Det uppfattas som kritik till bilden av Sverige som 

antirasistiskt, det blir hotfullt, utmanade och obekvämt att tala om att rasism finns, att den 

finns här och nu.  
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“Asså det är inget som säger att Sverige är unikt i att tänka rasistiskt, men det skulle vara så 

otroligt jobbigt att föra upp till ytan. Då måste vi erkänna att Sverige är rasistiskt och det är 

jättejobbigt för det skulle få Sverige att svänga om helt när det gäller vad Sverige alltid har 

stått för.” Lisa 

Flera av respondenterna talar om hur de redan från att de var små upplever att kroppar som 

deras inte syns i offentliga sammanhang exempelvis på tv. En uttryckte dock att hon upplevde 

att det hade förändrats, att flera både programledare, politiker och skådespelare har annan 

hudfärg än vit. Flera talade om vikten av att se människor de kunde identifiera sig med när de 

var barn, att ha människor att se upp till, för att våga drömma om vad man själv kan bli eller 

vara. En av respondenterna uttryckte det som: 

”Har du nånsin sett dig själv som, eller kan du fantisera att du skulle vara en superhjälte, har 

du sett nån med din kropp som är det.” Jane 

Detta kan vi koppla till hur vi ovan beskrivit hur minoritetsgrupper inte ges utrymme att 

synas. Och hur de få som får synas riskerar att vara reproduktioner av de stereotyper som 

redan existerar. Att det inte finns olika typer av individer att identifiera sig med kan göra att 

det blir just stereotypen som är det enda att identifiera sig med och stereotypen kan då bli en 

del av den egna identiteten. Detta beskrivs av Jane som förklarar hur hon i stor utsträckning 

getts stereotypen av ’the angry black woman’, i vissa situationer upplevde hon sig stämplad 

som bara just det. Det blev det enda hon var, hon sågs inte som någonting annat, en arg svart 

kvinna utan andra identifikationer.  

4:1:2 Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige som ungdomar eller unga 
vuxna 
Även respondenterna som har kommit till Sverige som ungdomar eller unga vuxna upplever 

att de utsatts för rasism på olika sätt. Den här gruppen har tolkat att rasismen inte bara är 

riktad mot sättet de ser ut utan även mot deras språk och andra tillkortakommanden som 

upplevs bero på att de inte är uppväxta i Sverige. Vi kan se att både Sam och Aref, även om 

de inte uttrycker det rakt ut accepterar att de i vissa situationer behandlas annorlunda. Deras 

annorlundahet är inte enbart kopplat till deras icke-vita kroppar utan handlar mer om deras 

språk eller matvanor och rasism kopplat till att respondenterna inte är varken födda som 

uppväxta i Sverige. Sam berättar:  

”Asså jag tror att för mig är det så här att, i mitt hemland så var det samma sak som här 

egentligen, jag var korean i ett land, ett icke-kristet land, och där vi var rätt förtryckta, där 
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fick man stå upp för sina värderingar och sig själv, redan som liten. Så jag tror jag har 

lättare att så här tänka, att alla kommer inte att gilla mig och det är fine, det är ok liksom.” 

Vi tolkar att han känner att komma från en plats där han har marginaliserats och förtryckts gör 

att han accepterar att det är så oavsett plats. Han uttrycker det som att det är en del av 

vardagen, något man får räkna med oavsett var man befinner sig. Att det finns en 

kategorisering av människor som grundar sig i en föreställning om människors medfödda och 

oföränderliga skillnader ter sig för dessa respondenter som naturligt. Både Sam och Aref 

upplever inte att föreställningen om medfödda och oföränderliga skillnader stämmer, men 

upplever sig nästan tvungna att till viss del acceptera den ändå, ‘för att det är så det ser ut’. 

Aref ser sin annorlundahet gentemot normen på följande sätt:   

”…frågan som kommer är om jag äter griskött, direkt såhära, det är en såhära, det är 

stämplat till vissa personer”. 

Aref upplever att frågan egentligen inte handlar om han äter griskött eller ej, utan att frågan 

handlar om huruvida han är muslim eller inte. Det visar att det existerar stereotypt tänkande 

rörande hans härkomst bland folk i Sverige. Det stereotypa tänkandet runt Arefs muslimska 

bakgrund kan kopplas till det som Jämte kallar vardagsrasism.  

Arbouz (2012) och Hübinette med flera (2012) beskriver att svenskhet är kopplat till vithet, 

vilket ger vita svenskar en högre position än icke-vita svenskar. Den hierarkiska skillnaden 

syns tydligt på arbetsmarknaden. Vita och icke-vita svenskar ges således olika typer av 

möjligheter. Aabid beskriver hur det är för en ‘utländsk akademiker’1: 

 “Så har det varit för mig, jag ska alliera mig med progressiva svenska akademiker för att jag 

ska uppnå mina mål, både individuellt för att få forskningspengar och kollektiva för att 

förbättra läget för akademiker med utländsk bakgrund”.  

Aabid ser det som både en nödvändighet och en självklarhet att alliera sig med svenska 

akademiker, han upplever att de egna chanserna ökar när vita svenskar, med svenskt 

klingande namn ingår i forskningsansökan.  

Alla respondenter i denna grupp har någon form av accepterande kring den stigmatisering 

som sker kring dem, även om de anser att det är fel. Det kan tolkas utifrån hur vi och dom 

grupper skapas i etablerade och outsiders. Där den etablerade gruppen tillskriver outsider 

                                                             
1 ’Utländsk akademiker’ är respondentens egna ord för att beskriva sin egen position på sin arbetsplats. 
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gruppen egenskaper för att genom det behålla sin egen maktposition. Det blir här synligt till 

exempel i hur Sam accepterar att individer inte alltid kommer gilla honom eller hur Aref 

upplever sig förknippat med att inte äta griskött och hur Aabid allierar sig med vita svenska 

akademiker för att uppnå sin arbetsrelaterade mål.  

Upplevelsen av att inte vara representerade delas av två respondenter i denna grupp. De 

upplever att icke-vita svenskar inte ges samma utrymme som vita svenskar. Aref uttrycker 

följande om hur han upplever representation  

“Och jag har tänkt på att hur många poliser är det som är mörkhyade, hur många 

socialarbetare och så vidare”. 

Sam och Aref upplever frånvaron av icke-vita svenskar hos poliser, socialarbetare och 

politiker som problematiskt och även riskabelt när statliga tjänster nästan uteslutande har en 

vit utblick. Speciellt gällande myndighetsutövning då det som oftast är vita svenskar som gör 

bedömningarna, vilket de upplever som riskabelt då det kan leda till att vita och icke-vita 

svenskar både bedöms och hanteras olika. Enligt Elias och Scotson (2008) tenderar den 

etablerade gruppen att tillskriva sin grupp egenskaper baserat på den ‘bästa minoriteten’, likt 

en idealisering. Medan outsider gruppen tillskrivs egenskaper efter sin ‘sämsta minoritet’. Vi 

upplever att det är detta Aref menar, att en idealisering av den egna gruppen styr hur 

situationer bedöms när det bara är vita svenskar på en position.  

4:1:3 Jämförelse 
Båda grupperna upplever rasism men det finns en skillnad i hur de tolkar rasismen. Även om 

det finns skillnad inom grupperna är skillnaden som störst mellan dem. Gruppen med 

individer födda och/eller uppväxta i Sverige har som barn levt med bilden av ett antirasistiskt 

Sverige, vilket har gjort att de inte fått sina upplevelser bekräftade, de har sett rasism som 

enskilda händelser eller tillfällen. De upplever sig vara utanför normen i och med sin icke-vita 

hud, vilket leder till ett stereotypt tänkande kring dem. Den andra gruppen uttrycker att 

Sverige jämförelsevis är bättre i förhållande till var de kommer ifrån.  

Gruppen med de som ungdomar eller unga vuxna kommit till Sverige tenderar att inte enbart 

se rasismen som kopplad till deras icke-vita kroppar. Den rör även det som de ser som 

tillkortakommanden beroende på att det inte är uppväxta i Sverige exempelvis språket. De 

talar också om förutfattade meningar kring deras religion, kultur med mera. Även om 

uppfattningarna skiljer sig åt mellan grupperna så resulterar det i det samma, ett utanförskap. 
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Båda grupperna befinner sig i en outsider grupp, där de har blivit ett ‘dom’ i förhållande till 

ett ‘vi’.   

Alla respondenter oberoende av grupp, frånsett en, har en färdig eller pågående akademisk 

utbildning. Vilket har gjort att deras acceptans av de upplevda enskilda händelserna 

omvandlats till ifrågasättande av strukturen som ligger bakom de enskilda händelserna och 

tillfällena. Båda grupperna uttrycker att de i och med utbildning getts en ny förståelse för sin 

egen position som icke-vit samt fått nya verktyg för att hantera den. De upplever att de ser på 

sig själva, på dem som finns runt omkring dem, på de erfarenheter de har och sin egen 

situation på nya sätt sen de började studera. De har fått ord att beskriva med, fakta att backa 

upp med och självförtroende som gör att de vågar ta plats. Detta beror på att de fått möjlighet 

att förstå och studera samhället ur ett annat perspektiv. De ser att deras individuella 

upplevelser är del av ett större system vilket gör att de vågat ifrågasätta bilden av Sverige som 

antirasistiskt och rättvist.  

Det finns en tydlig skillnad i hur respondenterna i de olika grupperna tolkar representationer, 

både vad det står för men också vad de har för behov kopplat till det. Gruppen med 

respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige talade i stor utsträckning om att inte kunna se 

någon som såg ut som en själv på exempelvis TV. Den andra gruppen såg bristen på 

representation som något kopplat till statliga verk eller maktpositioner, där i varje fall Aref 

syftade till att det ger enbart ett perspektiv att utgå ifrån, då den vita utblicken, vilket kan leda 

till mer stigmatisering och utanförskap för de som faller utanför normen. Skillnaden här 

landar i att gruppen som är uppväxta i Sverige vill ha personer de kan identifiera sig med, som 

kan få dem att tro på att de kan bli vad de vill, på att de duger som de är och som visar att 

även icke-vita kroppar kan drömma stort. Den andra gruppen uttrycker oro för att 

marginaliserade grupper riskerar att behandlas illa och att missförstås. De talar utifrån en 

större samhällelig bild medan den andra är mer privat. Här finns dock en skillnad i att den ena 

gruppen talar om upplevelsen av brist på representationer under hela livet medan den andra 

gruppen endast talar om upplevelser från att de varit som yngst 12 år. Att de varit äldre ger 

givetvis att de utgår från en annan bild av sin omvärld. 

Likheten ligger i att båda grupperna upplever en brist på representation, där de precis som 

Molina och de los Reyes (2005) beskriver representation som något viktigt, inte bara för den 

egna gruppen utan också för andra grupper. Det kan påverka hur grupper dels ser på sig själva 

men även hur andra ser på gruppen. Vikten av representation upplevs som stark hos de båda 
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grupperna, respondenterna beskriver ett behov av fler att identifiera sig med och utifrån. 

Majoriteten (vita svenskar) har mer utrymme att vara enskilda individer än minoriteten (icke-

vita svenskar) som ofta upplev som mer homogen. Bristen på representation gör att de 

stereotyper som respondenterna vittnar om reproducerar sig själva, där den existerande bilden 

av dem som grupp, baserat på stereotyper befästs.  

4:2 Svenskhet 

4:2:1 Gruppen med respondenter som är födda och/eller uppväxta i Sverige 
”För jag vet att när jag var yngre så hade jag jättesvårt att kalla mig svensk för jag hade en 

bild av vad en svensk var. Och det var en vit person och så var inte jag det”. 

Joann förklarar att hon har haft svårt att identifiera sig som svensk då hon var mindre, det för 

att hon såg en svensk person som någon som var vit. Det är något som alla respondenter 

vittnar om, en svensk person är en vit person. I första skedet refererar alla respondenter i 

gruppen födda och/eller uppväxta i Sverige till den bilden. Men bilden tenderar att under 

intervjuns gång ändras, där en annan bild uppstod med ett fokus mer runt hur en person var än 

hur den såg ut. Att fira midsommar och att ha landställe var något som såg som svenskt mer 

än färgen på ens hud.  

Upplevelser av att vara annorlunda är något som alla respondenter i denna grupp delar. Där 

deras icke-vita kroppar har gett dem ett utanförskap från den vita normen och upplevelsen av 

att det existerar förutfattade meningar om dem utmärker sig. Denzel uppger att han 

‘accepterar läget’ att inte ses som svensk utifrån den rådande vita normen trots att han själv 

känner sig som svensk. Deras icke-vita kroppar har möjliggjort för människor att öppet 

kommentera såväl deras utseende som deras brist på svenskhet kopplat till deras yttre 

markörer. Det finns också inom gruppen skillnader i hur självklara respondenterna är med sin 

egen svenskhet. Lisa som är adopterad från ett utomeuropeiskt land beskriver sin tillvaro på 

följande sätt:   

“Jag kommer med självklarheter av att vara svensk, men med upplevelser av att ibland inte få 

vara det. Så att jag tror att jag vågar mer för att jag känner mig svensk, jag är mer självklar 

här, jag har också mer att trycka ifrån om nån säger, att passar det inte så dra hem jag har 

nån slags grund”.  

Eftersom hon är uppvuxen i ett vitt sammanhang, med vita medelklass föräldrar har hennes 

‘bas’ aldrig ifrågasatts som svensk utan det är hennes icke-vita kropp som har ifrågasatts. Hon 
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förklarar skillnaden i att bli lovad en vit svensk tillhörighet som adopterad och att samtidigt 

hamna i ett utanförskap i och med sin icke-vita kropp. 

“Det är ju ofta alla svartskallar, men inte du då för du är ju svensk. Det kommer någonting 

med det samtidigt som det kommer någonting annat med att aldrig riktigt kunna höra hemma 

någonstans. Att varken få vara mörk eller vara ljus.” 

En person som adopterats lever med, vad Habel (2012) kallar det ett vithetslöfte, där de lovas 

ett liv på samma premisser som alla andra vita i sin omgivning och i sin annars vita familj 

men att det är något som fråntas dem. Hos Lisa blir det tydligt när hon förklarar hur hon alltid 

upplevt sig annorlunda än de resterande. Hon har då hamnat i ett mellanförskap, utan att 

kunna vare sig känna eller tillhöra den svenska normen fullt ut och i förlängningen inte heller 

upplevt att hon kunnat eller fått känna sig svensk.  

”Jag är från en svart familj på en helvit gata. Alla runt omkring mig var vita. Så jag fick det 

tidigt att folk frågade. Redan när jag var fyra år, på dagis. Fröken frågade, alla frågade, 

barn och vuxna. Så det var ju någonting som var tidigt för mig.” 

På detta sätt beskriver Jane sin barndom, där hon jämt stod ut som icke-vit. Även om denna 

respondent inte är adopterad har hon levt i ett vitt sammanhang. Jane är uppvuxen på en plats 

där hon tillsammans med hennes familj har stuckit ut, hon har bortsett sin familj levt i en vit 

svensk kontext. Hon har levt med ett utpekande, där hon blivit upplevt sig ifrågasatt, redan 

från tidig ålder genom frågan om vart hon kommer ifrån. Frågan blir inte bara en fråga om var 

hon kommer ifrån utan också ett antagande om att hon inte kan vara svensk, att hon hör 

hemma på en annan plats. Frågor av samma karaktär som Jane beskriver uppger alla 

respondenter att de utsätts för. 

“Och så var jag osäker på om jag ens kommer kunna säga att jag är svensk. Folk har frågat 

mig enda sen jag var liten liksom, har folk frågat mig vart kommer ifrån, inte så mycket var 

mina föräldrar kommer ifrån.” 

Joann har som citatet ovan visar haft svårt att kalla sig svensk. Hon har under uppväxten ofta 

fått frågan vart hon kommer ifrån och även om hon upplever att frågan inte alltid varit 

negativt riktad så visar den på föreställningen av att hon skulle varit någon annanstans ifrån, 

trots att hon är född på Huddinge sjukhus i Stockholm. Samma sak vittnar flera av 

respondenterna om, upplevelsen av att vara annorlunda, där deras icke-vita kroppar ständigt 

ifrågasätts som ‘riktiga’ svenskar. Deras annorlundahet upplevs som en exkludering från 
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majoritetssamhället och hur de som minoritetsgrupp sticker ut på grund av deras icke-vita 

kroppar på samma sätt som forskningsstudien ’Att färgas av Sverige’ (Kalonaityté, Kawesa, 

Tedros, 2007) visar på att vardagen ser ut för respondenterna. Även föreställningen om att 

respondenterna inte pratar svenska är vanlig,  

“Det finns ju liksom vissa tillfällen när man, där folk hoppar till, när dom hör hur jag pratar. 

Dom var inte alls beredda på det. Bara för hudfärgen liksom, att jag inte ska kunna prata 

svenska så bra.” 

Antagandet att någon inte kan prata svenska eller inte ses som svensk baserat på yttre 

markörer, ger som Arbouz (2012) ser det en känsla av att inte tillhöra. Att vara icke-vit är det 

som ger denna grupp ett utanförskap och att även om respondenterna i denna grupp ser sig 

som svenska blir det inte helt oproblematisk för dem att känna så. Då svenskhet associeras 

med vithet, både hos respondenterna och enligt normen tenderar den icke-vita kroppen att 

placera individer i ett utanförskap. Antaganden om att inte kunna prata svenska och att det 

ligger en förväntan om att prata svenska med en brytning eller kommentarer som ’vilken bra 

svenska du pratar’, är något som flera respondenter pekar på. Svenskhet kopplas inte bara 

samman med vithet utan även med förmågan att tala svenska som Hübinette med flera (2012) 

poängterar. Vilket då kan leda till det som flera av respondenterna i denna studie vittnar om, 

ett utanförskap där de inte upplever själva kunna identifiera sig, utan tolkar sig själva utifrån 

hur andra ser och identifierar dem. Frågor av karaktären, ’vilken bra svenska du pratar’, 

indikerar att en icke-vit kropp upplevs inte kunna prata svenska och kan då således inte vara 

svensk. Medan en vit kropp associeras med vithet. 

4:2:2 Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige som ungdomar eller unga 
vuxna 
För denna grupp kopplas vem som är svensk samman med medborgarskapet. Det svenska 

passet symboliserar och avgör vem som är svensk eller inte. Alla i gruppen uttrycker att de 

när de fick sitt pass så blev de svenskar. Sam beskriver hur han känner kring sin egen 

svenskhet  

”Typ sen jag fick pass. Men just det här med, jag tror att jag är en person som inte känner 

mig hemma någonstans, inte i Korea, eller mitt hemland Uzbekistan men så tänkte jag att 

Sverige är ju mitt land, och det blev ju det sen jag fick mitt medborgarskap, asså jag är ju 

svensk.” 
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Respondenterna känner utan tvekan att de är svenskar, då de har ett svenskt medborgarskap 

och bor, arbetar och studerar i Sverige. Aref beskriver att känslan av hemma även finns i 

hemlandet, där känns det tryggt trots att det i landet råder oroligheter. Han beskriver hur 

lukter, platser och språk känns bekanta och som hans, men att han ändå känner att han 

kommer hem när han landar på flygplatsen i Sverige.  

”På något sätt så är det trygghet i hemlandet men ändå så känner jag mig borta från 

någonting. Allt som jag själv äger, som jag själv gör det finns ju här, och på så sätt så känner 

jag ju att jag tillhör ju det här landet, ingenting annat. Å andra sida så möter jag samhället 

hela tiden. Ja, som talar om för mig att jag inte, antingen direkt eller indirekt, att du skiljer 

dig från eh, det här majoritetstänket.” 

Aref beskriver vidare att han, när han är i Afghanistan inte blir ifrågasatt, han smälter in på ett 

annat sätt än han gör i Sverige. Alla respondenter i den här gruppen upplever att de hela tiden 

i mötet med samhället pekas ut som annorlunda, det känns aldrig som att de bara kan smälta 

in, de syns och utmärker sig. De upplever att de trots det svenska liv som de lever, med både 

formellt medlemskap och levnadssätt hamnar i ett utanförskap. De, trots efterhärmning vilken 

Ehn, Frykman & Löfgren (1993) beskriver som viktigt för processen när svenskhet bildas, 

upplevs de ändå bli definierade som annorlunda. De beskriver alla att de ofta får frågor om 

var de kommer ifrån.  Om de ger svaret att de kommer från Sverige så möts de med 

skepticism och frågan om vart de egentligen eller ursprungligen kommer från. Både Aref och 

Sam upplever att de anpassat sig, deras levnadsmönster liknar de flesta andra svenskars. 

Gemenskap kan skapas i dessa levnadsmönster som sammantaget bidrar till en svensk 

gemenskap. Men trots respondenterna i denna grupps efterhärmning och anpassning upplever 

de sig hamna utanför den svenska gemenskapen. Den svenska identiteten förknippas inte bara 

med levnadsmönster utan även med vithet. Vilken leder till att de med icke-vita kroppar 

hamnar i ett annorlundaskap och kopplas även samman med främlingskap.  

Frågor rörande ursprung upplevs av respondenterna som ett bevis på att en inte upplevs höra 

hemma i Sverige, de upplevdes inte vara ett problem från början, det var något som 

respondenterna förväntade då de nyligen kommit till Sverige. Men nu, efter en längre tid i 

Sverige, som svenska medborgare med arbete eller studier uttrycker de en önskan om att inte 

längre få sin svenskhet ifrågasatt. Hübinette med flera (2012) skriver om att vi i Sverige gärna 

hellre talar om skillnader gällande kultur, religion eller etnicitet och inte om färgen på en 

individs hud. Icke-vita kroppar sammankopplas gärna med etnicitet där den vita kroppen inte 
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anses ha någon etnicitet. Men samtidigt kopplas en etnisk svensk till en vit kropp och andra 

etniciteter till icke-vita. Aref upplever sig möta etnicitets-begreppet ofta, där det upplevs råda 

en föreställning kring honom kopplat till hans födelseland. Även Sam vittnar om samma sak, 

han anser dock att föreställningar kring honom inte är av samma karaktär. För Aref handlar 

föreställningen mer om hans förmodade muslimska identitet medan det för Sam rör sig om 

andra föreställningar. Hans asiatiska ursprung kopplas till föreställningar av mer positiv 

karaktär, att han antingen är adopterad och i högre grad svensk alternativt till att han är smart 

och bra på matematik.  

De båda upplever sig dock bli utpekade som något annat än svenskar på grund av deras icke-

vita kroppar men även på grund av deras förmodade etnicitet. Frågorna om härkomst blir ett 

sätt för majoritetsbefolkningen att tala om för dem att dem att de inte hör hemma, att de är 

annorlunda samt att de utmärker sig. Att de utmärker sig från majoriteten gör att de upplever 

att de måste utmärka sig på ‘rätt’ sätt. De upplever att andra blir besvärade om de inte passar 

in i föreställningen om dem och deras ursprung, vilket då leder till följdfrågor. Sam berättar  

”Men det är ju det som är så konstigt, dom gånger jag presenterar mig som S (Riktiga namn) 

då blir det så här, det är ett ryskt namn, du ser verkligen inte ut som att du kommer från 

Ryssland, så ska man fråga var kommer du ifrån, varför har du ett ryskt namn och så bla, bla, 

bla, bla. Istället så säger jag ju då att jag heter S och kommer från Korea, fast jag inte 

kommer från Korea. För annars blir det förvirrande. Jag pallar inte att ta det. Igår fick jag 

frågan på jobbet, så jag ba, ja Sverige. Och då frågade han så här, ja men originally, jag ba 

Sverige.” 

Sam och Aref som kom till Sverige som ungdomar upplever att de i den första kontakten med 

svenskar ofta fick rollen som det goda exemplet av ‘invandrarna’, den som skiljer sig. I första 

skedet i Sverige bodde de på mindre orter med stor del vita svenskar runt omkring sig. Där de 

ofta fick höra att just de var okej, att han är med oss, han är inte som de andra. Som de los 

Reyes och Wingborg (2002) menar är det inte enskilda individer som utför den strukturella 

rasismen vilken har rötter djupt ner i samhället och styr hur folk agerar gentemot varandra. 

Det syns tydligt i hur respondenterna som ungdomar ofta fick representera den som skulle 

vara bra i förhållande till övriga ‘invandrare’. Elias & Scotson (2008) visar i sitt resonemang 

kring skapandet av vi och dom grupper hur en etablerad grupp tillskriver en outsidersgrupp 

egenskaper. Den etablerade gruppen (vita svenskar) ökar sin egen sammanhållning och 

ställning på bekostnad av outsider gruppen (icke-vita svenskar) genom stigmatisering och 
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generaliseringar. Sam och Aref fick som ungdomar tillträde till den etablerade gruppen men 

på nåder, som det goda exemplet. 

4:2:3 Jämförelse 
Båda grupperna av respondenter upplever att det i Sverige är den vita kroppen som är 

normerande och den icke-vita kroppen är avvikande. Grupperna delar upplevelsen av att vara 

exkluderad i samhället samt att de känner sig ifrågasatta som svenskar. Grupperna skiljer sig 

åt i frågan när en person är eller blir svensk och även huruvida de själva ser sig som svenskar. 

För gruppen födda och/eller uppväxta i Sverige tenderar merparten att tveka lite på sin egen 

svenskhet. De tvekar för att de upplever sig tvungna att om och om igen legitimera sin egen 

svenskhet och sin plats i det svenska samhället. Respondenterna upplever sig behöva bevisa 

för andra att de är svenskar, vilket för merparten har gett en känsla av att inte på riktigt få 

tillhöra det svenska samhället. Trots den upplevda exkluderingen vill denna grupp ses som 

och accepteras som svenskar. Denna grupp tenderar att likställa svenskar och svenskhet med 

vithet medan den andra gruppen ser det som en fråga som medborgarskap, det svenska passet 

är det som gör en person till svensk. Det svenska passet till trots finns det i denna grupp en 

oreflekterad förväntan i att även om de ser sig som svenskar inte tillhöra på samma premisser 

som människor födda i Sverige, trots att de lever, arbetar samt studerar i Sverige. Det finns 

hos dem en viss acceptans i det. Men i takt med att deras livsmönster ändras i och med både 

ålder, utbildning och tid som boende i Sverige, uppfattar de exkluderingen mer och mer likt 

gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige.  

Skillnaden upplevs av respondenterna som kommit till Sverige som ungdomar eller unga 

vuxna vara koncentrerade runt föreställningar kopplat främst till deras religion eller 

födelseland. Medan respondenterna i den andra gruppen uppfattar att det mer rör stereotyper 

kring enbart deras icke-vita kroppar. 

4:3 Strategier 

4:3:1 Gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige 
Som vi i de två tidigare kapitlen presenterat så har alla i gruppen med respondenterna födda 

och/eller uppväxta i Sverige upplevelser av rasism. Flera av respondenterna uppger att de 

under uppväxten varit utsatta för situationer de inte då tolkade som rasism men som de nu, i 

efterhand förstått var rasism. Det har medfört att sättet att hantera rasismen skiljer sig i hur 

respondenterna hanterade den då, i unga år och hur de hanterar det nu som vuxna. Den 

nuvarande hanteringen liknar en mer eller mindre medveten strategi hos flera av 

respondenterna. Sättet respondenterna hanterat rasismen under uppväxten är snarlika 
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varandra, men det finns en skillnad och det är i bakgrunden till hanterandet av rasismen. Men 

det återkommer vi till.    

Lisa, som är adopterad från ett utomeuropeiskt förklarar hennes uppväxt på följande sätt  

”Nej, asså som yngre så hade jag nog en strategi av att alltid vara bekväm, följsam, glad, lätt 

att hantera, inte svår, duktig, inte sticka ut. Det hjälpte ju, men jag tror inte man blir sund av 

det.” 

Flera av respondenterna har i stor utsträckning, precis som Lisa beskriver, på alla sätt försökt 

att passa in och inte sticka ut, detta genom att vara till lags och inte till besvär. 

Annorlundaheten i kontrast till vithetsnormen kompenseras genom att inte försöka synas eller 

märkas. Denzel känner sig tvungen att visa på hur alla från hans område inte är som 

stereotypen säger, att de inte alla är kriminella eller narkomaner. Eller som Joann beskriver 

det visar tydligt på hur individer tenderar att skydda sig mot eventuella föreställningar kring 

dem inte ska befästas.     

“Jag kan komma på att jag, och det vet jag att massor av mina vänner också gör, så hära 

sträcker på ryggen och gör en extra fin gärning eller pratar extra tydligt, eller väldigt hövligt. 

Bara för att visa sig vara bra och korrekt”.   

Hennes sätt att hantera rasism, genom att inte ge andra en chans att hitta något som är fel eller 

avvikande kan ses i skenet av hur den etablerade gruppen tillskriver outsidersgruppen 

egenskaper baserat på dess sämsta minoritet. Dessa egenskaper befästs inte bara hos den 

etablerade gruppen utan även hos outsidersgruppen för vilka det då kan upplevas viktigt att 

inte bekräfta stereotypen om den egna gruppen eller bostadsområdet. Joanns strategi blir att 

vara extra trevlig och prata tydligt och hövligt, allt för att inte hamna i ett ‘dom’ kontra ett 

‘vi’.  

Flera av respondenterna vittnar om att de för att kunna möta den rasism de möter i sin vardag 

alltid är på sin vakt då de har vetskapen om att rasismen alltid är närvarande. Detta likt det 

som forskningsstudien ’Att färgas av Sverige’ (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007) påtalar. 

Trots den konstanta närvaron av rasism väljer Joann att inte se den. Skulle hon tänka på den 

jämt, uppmärksamma alla händelser så skulle hon inte kunna tänka på annat.  

“det får inte bli min huvudvärk, det kan inte bli min huvudvärk.” 
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Joanns strategi att hantera rasism som vuxen skiljer sig inte nämnvärt från hur hon gjorde som 

barn. Lisa däremot har svängt totalt, från att ha varit bekväm och följsam till att:  

“När jag har blivit äldre så har jag blivit mera rabiat, arg. Jag är obekväm. Jag är obekväm 

som kvinna när jag hävdar min rätt och jag är obekväm som svartskalle när jag hävdar min 

rätt och jag är framförallt obekväm som kvinna och svartskalle när jag hävdar mig som 

svensk. Det är något väldigt obekvämt, nästan hotfullt. För jag är ju ändå svensk men allting 

annat stämmer ju inte så, jo ja jag går till angrepp.” 

Lisa som växt upp i en vit kontext försökte som barn att synas och märkas så lite som möjligt, 

att inte vara annorlunda genom att vara tyst, snäll och följsam.  Nu ser hon det som sin rätt att 

vara arg, att få vara obekväm. Där hon som icke-vit och kvinna hävdar sin egen plats och 

utrymme. Uppväxten, som ensam och som avvikande från normen, har gett Lisa en mer 

påtaglig annorlundahet och känslan av att vara exkluderad tenderar att vara större än hos de 

andra.  

Jane är uppvuxen under liknande förhållande som Lisa men med sina biologiska föräldrar. 

Där hon redan från början av sina föräldrar lärt sig att det finns rasism och att hon kan komma 

att mötas av det. De gav henne färdiga strategier för hon kunde möta rasismen. Trots det har 

hon likt Lisa under sin uppväxt försökt smälta in, att inte märkas genom att vara snäll och 

tillmötesgående. Då hennes icke-vita kropp utanför hemmet var det som särskilde henne från 

de övriga har hon ofta mötts av stereotyper om henne. Även hon har fått sina upplevelser av 

rasism ifrågasatta, vita har frågat huruvida det hon möter verkligen skulle vara rasism. Den 

vita utblicken har här avgjort vad som är rasism eller inte.  

För att förhålla sig till det som sker runt omkring henne, har hon i vuxen ålder skapat ett rum, 

ett sammanhang, oberoende av vita svenska röster.  

“Sen så vet jag andra typ utav strategier med separatism, där man möts, träffas och umgås 

eller man pratar om grejer, strategier som man inte vill att andra ska höra för man orkar inte 

bli ifrågasatt. Så att det funkar ju på så många olika nivåer.” 

Janes strategi, att skapa ett rum för icke-vita, kan kopplas till att minoritetsgrupper, i detta fall 

icke-vita svenskar, inte ges samma utrymme att synas som majoritetsgruppen. För att då inte 

behöva hävda sig själv och sin rätt, ser Jane det som viktigt att undkomma den vita utblicken 

från majoritetsgruppen. Även Denzel har ändrat sitt sätt att förhålla sig till rasismen som 
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vuxen. På frågor om var han kommer ifrån, var han egentligen kommer ifrån som vi ovan 

skrivit om svarar han: 

“Då svarar jag, jag är svensk, det är det första jag svarar, men så frågar de igen och då ba, 

aha du undrar var MINA FÖRÄLDRAR kommer ifrån, Jag försöker typ dumförklara dom, så 

säger jag att ja min mamma är från Marocko och min pappa är från Irak, men JAG är svensk, 

om du inte fattat det typ, förstår du, typ så.” 

Från att tidigare upplevt sig tvungen att ‘acceptera läget’ att inte upplevas eller ses som 

svensk utifrån den rådande normen där en svensk ses som en vit person bemöter nu Denzel 

frågan med något av ett, som han kallar det, dumförklarande. Hanteringen har i och med 

utbildning gjort att han istället för att bara se rasismen som något som bara händer, har han nu 

kunskap att utläsa strukturerna som orsakar den. Alla utom en i denna grupp har en avslutad 

eller pågående akademisk utbildning vilket de upplever har påverkat hur de ser på sin egen 

position som svenskar och hur de kan hantera rasism. Även ålder spelar in, som Lisa uttrycker 

det 

” Skulle säga att det kom efter 30-strecket. Då kände jag att jag fick fötterna mer på marken 

och kände att jag skapade min egen historia, och min egen bild av verkligheten. De handlar 

både om att ta mig ur den inskränkta miljön, utbilda mig, se världen, växa som person. Jag 

blev självständig nog att välja en annan strategi och den strategin blev, istället för att gömma 

mig och vara glad så blev det att vara besvärlig och säga ifrån.” 

Både upplevelsen och hanteringen av rasism, stereotyper, upplevd exkludering och 

utanförskap förändras i och med utbildning och ålder. Utbildning och ålder gör att flera av 

respondenterna, dels ser strukturerna bakom rasismen samt att de väljer att i större mån än 

tidigare stå upp mot stereotyperna om dem.  

4:3:2 Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige som ungdomar eller unga 
vuxna 
Gruppen med respondenter som kommit till Sverige som ungdomar eller unga vuxna tenderar 

att acceptera att de utsätts för en viss typ av exkludering. De två tidigare koderna visar på 

varför och hur det kan komma sig att det finns en viss mån av acceptans hos denna grupp. 

Graden av acceptans kan alltså bottna i att denna grupp redan tidigt i livet varit utsatta för 

marginalisering och att de under en viss tid var nya i Sverige. Det medförde att frågan “vart 

kommer du ifrån” inte upplevdes som konstig till att börja med. Med tiden upplevs dock 

frågan som allt mer märklig för större delen av respondenterna, detta då de tenderar att se 
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medborgarskapet som det centrala i att vara svensk och att som Aref uttrycker det, allt han 

äger och har samt det han gör är här i Sverige. Deras annorlundahet är inte enbart kopplat till 

deras icke-vita kroppar utan rör även förutfattade meningar kring dem, deras uppfattade 

religion och deras födelseland. Alla respondenter anpassar sig till deras annorlundahet om än 

dock på olika sätt och på olika nivåer.  

Aabid står ut lite gentemot de andra två respondenterna, både i ålder och hur han hanterar sin 

situation. I arbetssituationer allierar han sig med vita svenskar. Han har en medvetenhet om 

att hans chanser ökar i och med denna allians. I ett av de tidigare kapitlen finns Aabid citerad 

där han uttrycker hur han allierar sig med progressiva svenska vita akademiker för att höja 

sina egna möjligheter till att få forskningspengar. Men även som han vidare beskriver hur en 

individ i en underordnad position behöver bygga dessa allianser för att kunna genomföra det 

en vill uppnå. 

” Du måste alltid hitta folk som kan vara dina allierade. Därför det bästa att söka allians hos 

dom som du tycker har samma typ utav behov eller har samma typ utan inställning, en som 

har en underordnad position ska börja därifrån och bygga allianser för annars du kommer 

inte att lyckas.” 

Sam och Aref förhåller sig mer till det som Jämte (2013) kallar vardagsrasism, vilket bottnar i 

fördomar och föreställningar om individer. Som Schmauch (2006) menar måste alla 

minoriteter förhålla sig till de stereotyper som finns om dem, de kan välja att antingen 

acceptera dem eller göra uppror mot dem Såväl Aref som Sam väljer att leva i en anpassning 

kring föreställningar om dem som individer.  Sam förklarar hur han aldrig kör för fort och hur 

han alltid klär sig bra för att inte sticka ut när han handlar eller att anpassa sitt språk efter 

situationen.  

“När jag träffar eller möter nya personer då kommer ju min, så här svenskan fram, den 

riktiga svenskan fram, när jag är med mina vänner då blir det kanske inte de rätta orden och 

då blir det kanske mera slang inblandat”.   

Aref upplever att han i vissa situationer måste klä upp sig för att bli tagen på allvar.    

”Men att jag, nu när jag tänker på till exempel på hur jag klär mig, för då tar jag på så här 

mer allvar om jag klär mig fint. Om jag ska gå på nån slags intervju eller prata inför någon”.  
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De gör anpassningen för att smälta in och det sker som vi ser det utifrån att de inte vill hamna 

i ett ‘dom’ i förhållande till ett ‘vi’. De lever med vetskap om att de kan utsättas för rasism 

baserat på föreställningen om dem, likt det som förklaras i ’Att färgas av Sverige’ 

(Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007). Sam och Aref befinner sig således i en outsidersgrupp i 

förhållande till den rådande vita normen i Sverige. För att bibehålla sin maktposition är det 

vanligt att en etablerad grupp, alltså den vita majoriteten i Sverige, tillskriver egenskaper till 

en outsidersgrupp. Vilka till slut blir tvungna att antingen anpassa sig eller slåss mot 

föreställningen för att undkomma än mer stigmatisering. Denna grupp tenderar att anpassa sig 

då de exempelvis väljer att klä sig på vissa sätt eller prata ‘riktigt’ svenska.  

Aref betonar vikten av att studera, att det ger ett företräde in i samhället.  

“Så att, jag vet inte, jag tror mycket på så här utbildning och erfarenhet kombinerat ger nån 

slags företräde”. 

Alla tre respondenter visar på vikten av studier, även om det enbart är Aref som säger det rakt 

ut. Alla tre diskuterar hur studierna gjort att de dels kunna sätta ord på sina egna upplevelser 

men även för att se samhället med andra ögon och därmed hitta andra strategier för att möta 

rasism. 

Aabid gör det genom att alliera sig med progressiva svenska akademiker medan Aref och 

Sam, vilka fortfarande är studenter mer fokuserar runt det vardagliga. Men de upplever sig 

finna mer och mer verktyg att bemöta rasism i och med utbildning och även erfarenhet.  

4:3:3 Jämförelse  
Skillnaderna ligger här i hur stort behov grupperna har att tillbakavisa stereotyper och rasism. 

Gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige har ett större behov av att säga 

ifrån, att sparka tillbaka och nästan få revansch. Alla i denna grupp har under sin uppväxt på 

olika sätt gjort ansträngningar för att passa in, att inte märkas. Deras annorlundaskap har gjort 

att de känt sig tvungna att göra sig mindre synliga. När de sedan som äldre blivit mer 

medvetna om den rasism de utsatts för och de stereotyper de möter om sig själva så har de 

haft ett stort behov av att inte längre anpassa sig, att våga ta plats och märkas. De hittar 

strategier för att konfrontera rasismen. 

Den andra gruppen beskriver även de att rasismen blir allt tydligare och upplevs som mer av 

ett problem ju längre de bott i Sverige, med studier och ålder. De har dock inte alls samma 

behov av att säga ifrån. De har en större acceptans om hur situationen är. De väljer att klä sig 
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fint, tala tydlig svenska och alliera sig med vita svenskar. De hittar strategier för att hantera 

eller undkomma rasismen inte för att konfrontera den, som den andra gruppens respondenter. 

Alla respondenter oavsett grupp tenderar således att på ett eller annat sätt anstränga sig för att 

inte sticka ut eller spä på fördomar om dem. Trots likheterna i hanteringen så finns det dock 

som ovan visat en skillnad i hur och framförallt varför de gör den.  

5 Avslutande sammanfattning och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om det fanns skillnader i hur individer tolkar 

och upplever rasism beroende på om de är uppväxta i Sverige eller inte. Vi ämnade även söka 

svar på hur dessa individer hanterar den rasism de möter samt eventuella skillnader mellan 

grupperna. Vårat intresse har varit att få en djupare förståelse för hur upplevelser och 

hantering av rasism påverkas av uppväxten. Vi inser att våra respondenter inte är 

representativa för alla icke-vita svenskar. Deras upplevelser kan dock ge oss en viss förståelse 

för icke-vita svenskars situation. 

För att besvara våra frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sju icke-vita 

svenskar. Fyra av dem var födda och/eller uppväxta i Sverige och övriga tre inflyttade till 

Sverige som ungdomar eller unga vuxna. Detta för att kunna göra jämförelser mellan 

gruppernas erfarenheter. Vi har i analysen av det empiriska materialet inte använt oss av en 

enskild huvudteori utan utgått från flertalet centrala begrepp, teoretiska utgångspunkter och i 

viss mån tidigare forskning.  

De stora likheter grupperna emellan vi i denna studie kommit fram till är hur alla respondenter 

uttrycker att de möter rasism, att den är närvarande hela tiden. Alla upplever de ett 

utanförskap där de i vissa sammanhang exkluderas. Det finns dock en skillnad i hur gruppen 

med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige upplever att rasismen riktas mot deras 

icke-vita kroppar och de stereotyper som kopplas till sättet på vilket de ser ut. Stereotyper 

upplevs även hos den andra gruppen men då inte endast kopplade till deras icke-vita kroppar 

utan också till deras antagna religionstillhörighet, kultur eller etnicitet. Gruppen med 

respondenter inflyttade till Sverige som ungdomar eller unga vuxna kan dock ses ha en viss 

acceptans till att de för att de är icke-vita i vissa situationer behandlas annorlunda. 

Båda grupperna upplever en brist på representation. Men vad representation innebär tolkas av 

grupperna olika. Gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige ser bristen på 

representation inom TV och andra typer av medier. Den andra gruppen ser däremot 
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problematiken kring bristen representation inom myndighet och politik. Dock bottnar de båda 

i riskerna det medför för minoriteter när det endast är den vita utblicken som görs gällande. 

Vidare upplever de hur de på olika sätt ifrågasätts i sin svenskhet. Den ifrågasätts i form av 

frågan gällande var de egentligen kommer ifrån. Det gör att de alla på olika sätt måste 

försvara eller rättfärdiga sin svenskhet, ibland genom att visa att de är ‘extra bra svenskar’. De 

sex av våra sju respondenter som har studerat på akademisk nivå upplever alla att de genom 

sina studier fått möjlighet att se rasism ur andra perspektiv. Studierna har fått dem att förstå 

strukturerna bakom rasismen och gett dem nya verktyg för att hantera eller konfrontera den. 

Det finns dock mellan grupperna skillnader i hur respondenterna väljer att bemöta rasism. 

Gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige väljer i högre grad att 

konfrontera den rasism de utsätts för medan Gruppen med respondenter inflyttade till Sverige 

som ungdomar eller unga vuxna i högre grad väljer att hitta strategier handskas med eller 

undkomma den. Skillnaden har, tolkar vi, sin grund i att gruppen med respondenter inflyttade 

till Sverige som ungdomar eller unga vuxna accepterar, om än motvilligt, att de för att de är 

icke-vita behandlas annorlunda. De upplever att de för att själva ska kunna lyckas med sina 

egna målsättningar måste hitta strategier för komma runt de rasistiska strukturer de vet 

existerar. I gruppen med respondenter födda och/eller uppväxta i Sverige finns inte alls 

samma acceptans. Den här gruppen anser att de ska ha samma rättigheter och möjligheter som 

alla andra och att de därför inte ska behöva gå omvägar för att nå sina mål. De hittar därför 

strategier som i högre grad trycker tillbaka den rasism de möter. Dessa strategier går helt i 

linje med det Schmauch (2006) visar gällande hur icke-vita kan hantera den konstruerade 

bilden av den grupp som de antas tillhöra. Valet står mellan att acceptera den eller göra 

motstånd mot den. Gruppen med respondenter som är uppväxta i Sverige gör i högre grad 

motstånd än den andra som accepterar den och sedan hittar sätt att handskas med den. 

Således har vi funnit att de största skillnaderna mellan grupperna inte ligger i hur rasism 

tolkas eller upplevs. Det finns inte heller några större skillnader i hur respondenterna ser på 

sin egen svenskhet. De största skillnaderna ligger istället i hur de väljer att hantera den rasism 

de utsätts för.  

Vi har under studiens gång anat att det finns skillnader i hur rasism upplevs och tolkas 

beroende på respondenternas socioekonomiska bakgrund. Detta har dock inte varit något vi 

undersökt i denna studie, därför skulle det kunna vara av intresse att undersöka detta vidare 

vid ett annat tillfälle.  
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