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ABSTRACT 

Säfström, J. 2018. Den icke färgblinda staden – En kvalitativ studie om diskriminering och 

vardagsrasism på bostadsmarknaden. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala uni-

versitet. Masteruppsats i kulturgeografi 30hp, VT2018 

   

 

Denna uppsats ämnar undersöka om bostadssegregation och marginalisering av minoriteter, 

med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering. 

Samt att försöka se om det faktum att den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hat-

brott i Sverige är mot personer med bakgrund i Afrika påverkar bostadssegregationen. Genom 

tre olika kvalitativa metoder kommer denna studie åt hur personer med egna erfarenheter av 

vardagsrasism och diskriminering beskriver situationen samt hur personer med kunskap om 

bostadsmarknaden och diskriminering uttrycker sig i frågan. Enligt resultatet av studien finns 

det en mer eller minde outtalad vardagsrasism i bostadsområden. Samt att personer med bak-

grund i ett afrikanskt land tenderar att bli diskriminerade på bostadsmarknaden, men, det finns 

ingen rättslig term för detta vilket försvårar anmälningsprocessen. Resultatet visar att en prob-

lematik är det strukturella kontra individen. Det vill säga diskriminering är en individfråga me-

dan rasism är en strukturell fråga. Slutligen visar studien att diskriminering och vardagsrasism 

på bostadsmarknaden som främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen till viss grad 

påverkar bostadssegregationen i Sverige. I enlighet med tidigare forskning visar resultatet att 

det blir svårt att förändra den trenden utan att adressera negativa rasföreställningar i Sverige, 

då afrosvenska personer blir särbehandlade och misstänkliggjorda på grund av dom.  
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1. INLEDNING 

Den 16 april 2018 publicerade SVT Nyheter en artikel om en familj med bakgrund i ett 

afrikanskt land som på grund av att de hade trakasserats av sina grannar, med synbart rasistiskt 

motiv, valde att flytta från staden de bodde i (Johansson 2018). Trots att de till en början aldrig 

tänkt lämna staden så blev trakasserierna och vandaliseringen för mycket för familjen, de var 

rädda och kunde inte bo kvar. En familjs flyttmönster har alltså påverkats av hur de har blivit 

behandlade av grannarna i staden där de bor. Som kulturgeograf intresserad av bostadsfrågor 

finner jag detta intressant och det dyker upp frågor om hur pass vanligt detta fenomen är och 

hur mycket det påverkar utformningen av bostadsmarknaden. I en artikel i Aftonbladet från 24 

april 2014 problematiseras det faktum att personer med icke svenskklingande namn kan nekas 

en lägenhet som direkt efter finns ledig för en person med ett namn som ”låter svenskt”. 

”Ekvationen går inte ihop om det inte skulle finnas rasism och diskriminering på 

bostadsmarknaden” (Miri 2014). Det nämns även i artikeln att hudfärg är en faktor som kan 

påverka att en person blir diskriminerad på bostadsmarkden. Tanken bakom denna uppsats är 

att låta människors erfarenheter tala. Hur beskriver de som har personliga erfarenheter sina 

upplevelser av vardagsrasism och diskriminering på grund av hudfärg? Vilka är deras tankar 

kring möjligheterna för att skapa ett samhälle där idéer om hudfärg inte leder till diskriminering 

och vardagsrasism? Uppsatsen ska också undersöka vilken kunskap det finns i frågan, vad säger 

de som jobbar med bostadsfrågor och diskrimineringsärenden? 

 

1.1 Problemformulering 

Vardagsrasism och diskriminering på grund av hudfärg är ett problem i Sverige. Våldsbrott på 

grund av mörk hudfärg, är ett av Sveriges vanligaste hatbrott (BRÅ 2016). Parallellt med denna 

sanning finns en självbild bland många människor i Sverige om svensken som en öppenhjärtig, 

mottagande person som inte ser hudfärg (Pred 2011). När människor har försökt väcka debatt 

om hur det är att se annorlunda ut i relation till den vita majoritetsbefolkningen har detta ofta 

mötts med irritation från vita svenskar eftersom de anser att det inte finns någon anledning till 

att bli upprörd, det handlar inte om rasism menar man (Habel 2012). Först år 2006 infördes en 

klausul i Svenska Akademiens Ordböcker där det står att n-ordet kan uppfattas som kränkande 

(Catomeris 2017), dock står det att det inte utan vidare bör stämplas som rasistiskt (svenska.se 

2018). Detta står i kontrast till att personer som blivit kallade för n-ordet i undersökningar har 

uttryckt att de anser detta vara förnedrande och rasistiskt (Kalonaityté, Kawesa & Tedros 2007; 

SVTPlay Raskortet 2014; SVTPlay Uppdrag granskning 2017).  

 

Att bostadssegregation upprätthålls av maktstrukturer i samhället, samt att dessa strukturer 

samverkar med negativa rasföreställningar har redan konstaterats (Molina 1997; Molina 2008; 

Molina 2015). Det finns forskning (se Molina 1997; de los Reyes & Molina 2005; Andersson 

& Molina 2003) som pekar på att personer blir diskriminerade på bostadsmarknaden på grund 

av etnicitet samt invandrarbakgrund. Enligt en rapport, om situationen i Sverige för personer 

med bakgrund i Afrika, sammanställd av Mångkulturellt centrum (2014) är det vanligare med 

vardagsrasism i områden där majoriteten av invånarna är vita. Detta skulle kunna medföra att 

personer med bakgrund i Afrika väljer att flytta ifrån sådana områden. Man menar att detta är 
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ett exempel på hur boendesegregationen och marginaliseringen av minoriteter i Sverige 

upprätthålls av vardagsrasism.  

 

I Sverige finns det begränsat med forskning om erfarenheter av diskriminering och 

vardagsrasism på bostadsmarknaden hos personer med bakgrund i Afrika, trots att det finns 

anledning att tro att det är en utsatt grupp. Det uppstår vissa problem med sådan forskning 

eftersom det inte finns övergripande statistik om människors rötter såvida de inte har en 

migrantbakgrund (Mångkulturellt centrum 2014; BRÅ 2016). Mer kunskap har efterfrågats av 

regeringen. Rapporter om hur det kan se ut i Sverige för personer med bakgrund i Afrika har 

sammanställts av bland annat Mångkulturellt centrum (2014) och Institutionen för 

Framtidsstudier (2017). Den roll som kulturgeografisk forskning kan ha i detta sammanhang är 

att studera till vilken grad boendesegregation och marginalisering av minoriteter i Sverige 

upprätthålls av vardagsrasism och diskriminering gentemot personer med bakgrund i Afrika. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadssegregation och marginalisering av 

minoriteter, med fokus på afrosvenska personer, i Sverige upprätthålls av vardagsrasism samt 

diskriminering. Samt att försöka se om detta påverkas av rasföreställningar som finns i Sverige 

och om de försvårar aktiva försök att motverka bostadssegregation. 

• Kan man urskilja specifik diskriminering på bostadsmarknaden som riktar sig mot 

afrosvenska personer och hur tar denna diskriminering sig i uttryck i så fall? 

• Blir afrosvenska personer utsatta för vardagsrasism i bostadsområden och i så fall, 

påverkar detta deras känsla av social exkludering? 

• Finns det tecken på att diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden som 

främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen påverkar bostadssegregationen i 

Sverige? 

1.3 Avgränsning 

Den statistik som finns tillgänglig över personer med bakgrund i Afrika, men med olika etnisk 

bakgrund, är begränsad (Mångkulturellt centrum 2014; BRÅ 2016). Enligt sammanställning av 

statistik från SCB har man kunnat urskilja att personer födda i Afrika bor koncentrerat i 

storstadsregionerna (Mångkulturellt centrum 2014). Dock gäller denna studie alla afrosvenska 

personer, inte bara de som är födda i ett afrikanskt land, och avgränsningen i denna studie är 

därför en generalisering av bostadsområden i alla svenska städer. Dock ämnar studien i sin 

helhet inte att generalisera, utan snarare utforska och illustrera det som framgår av 

frågeställning och syfte. Även om studien undersöker om diskriminering och vardagsrasism, 

med fokus på afrosvenska personer, har en påverkan på bostadssegregationen så ämnar den inte 

undersöka kausalitet. Studien kan snarare ses som en grund till vidare studier där generalisering 

av fenomenet och kausaliteten mellan diskriminering, vardagsrasism och bostadssegregation 

kan undersökas närmare. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består inledningsvis av ett introduktionskapitel där bakgrund, problemformulering, 

precisering av syfte och begreppsdefinitioner ska underlätta förståelsen för uppsatsens innehåll. 

Forskningsfält och tidigare studier som relaterar till denna studie redovisas inledningsvis för att 

ge en tydlig bild av hur situationen ser ut samt vilken forskning som finns och varför denna 

studie behövs. Efter dessa inledande kapitel följer ett kapitel som presenterar teoretisk ansats. I 

teorikapitlet följer en genomgång av de fyra teoretiska perspektiven som analysen av empirin 

grundar sig i; rasteori, intersektionalitet, social exkludering samt stadens rasifiering. 

Metodkapitlet som kommer efter detta beskriver genomförandet av studien och där granskas 

även metoden kritiskt. Metodkapitlet följs av empiri och analys, dessa kapitel utgör kärnan av 

studien och ligger till grund för uppsatsens två sista kapitel, avslutande diskussion och slutsats. 

Empiri och analys delas upp i tre kapitel, kapitel 5, 6 och 7, varje kapitel svarar på en av 

uppsatsens tre frågeställningar. I slutsatsen konkretiseras svaren till frågeställningarna tydligt 

och sammanfattande. Förslag på framtida forskning diskuteras inom kapitlet avslutande 

diskussion eftersom detta gjorde diskussionen mer nyanserad. Kapitlet diskuterar vad som 

gjorts tidigare, vad denna studie bidragit med och vad som finns kvar att göra inom detta 

specifika ämne.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

Några av de begrepp som är av stor vikt i uppsatsen utvecklas nedan för att underlätta vid 

läsning och förståelse av texten.  

Afrosvensk är ett begrepp som definierats av gruppen själv och beskriver alla personer som har 

någon form av afrikanskt påbrå, ordet dök upp på 1990-talet med syftet att organisera svenskar 

med afrikansk bakgrund (Mångkulturellt centrum 2014).  

Afrofobi är en inställning riktad mot personer med bakgrund i Afrika, som resulterar i att de 

utsätts för sådant som ärekränkningar, våld, diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden 

samt rumslig utestängning (Mångkulturellt centrum 2014; BRÅ 2016).  

Diskriminering innebär att en person missgynnas eller kränks i samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna varav en är etnisk tillhörighet. I Sverige finns det förbud mot att 

diskriminera och detta regleras i diskrimineringslagen 2008:57 (do.se 2018).   

Hatbrott innebär de brott som har som motiv att kränka en person på grund av bland annat ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung (BRÅ 2016).  

Vithetsnorm innebär att vita kroppar anses vara de som är normala i samhället, allt annat blir 

således avvikande och indirekt eller direkt utpekat som annorlunda (Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani & Léon Rosales 2012).  

Med ordet vardagsrasism menas en typ av diskriminering eller hatbrott mot personer på grund 

av rasföreställningar som sker i vardagen, ofta i det offentliga rummet, men även till exempel 

på arbetsplatsen, av grannar eller av bekanta. Det kan ske dels genom strukturella eller 

institutionella praktiker, dels genom individuella och personliga erfarenheter av diskriminering 

(Essed 1991; Hübinette et al. 2012).  
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Rasifiering är ett ord som beskriver hur rangordning efter vissa kategoriseringar, tankemodeller 

och associationer av människor har blivit ett naturligt inslag i maktstrukturer och sociala 

relationer. Rasifieringsprocessen förknippas med en syn på människor som väsensskilda på 

grund av kulturella och/eller utseendemässiga tillskrivningar (Molina 2005). 

 

 2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redovisas forskningsläget som har bidragit till utformningen av studien och dess 

problemformulering. Inledningsvis redovisas, utifrån rapporter och forskning, den rådande 

situationen för afrosvenskar i Sverige och behovet av mer kunskap i ämnet. I en andra del 

diskuteras bostadssegregation samt diskriminering utifrån befintlig svensk, så väl som 

internationell, forskning. Tidigare svensk forskning om bostadsmarknaden fokuserar delvis på 

klassmässig, men även etnisk, bostadssegregation samt strukturella hinder som finns för 

personer med utländsk bakgrund att välja fritt var man vill bo i staden. Utöver att redovisa 

forskningsläget ämnar kapitlet att belysa behovet av att kombinera forskning om afrosvenskars 

situation i Sverige med kulturgeografisk forskning om det urbana rummet.   

2.1 Afrofobi, vardagsrasism och kunskapshöjande åtgärder 

Afrofobiska hatbrott definierade av BRÅ (2016): 

Brott som begås på grund av rädsla för, fientlighet eller hat mot svarta personer och som 

aktiverar en reaktion mot afrosvenskar, deras egendom, institutioner eller den eller dem 

som är, eller uppfattas vara, afrosvenskar eller representanter för afrosvenskar (BRÅ, s. 

67). 

Afrofobiska hatbrott är den vanligaste typen av främlingsfientliga/rasistiska hatbrott i Sverige. 

2015 utgjorde hatbrott med afrofobiska motiv 23 procent av anmälningarna och mellan åren 

2010 – 2015 ökade de med 34 procent (BRÅ 2016, s. 66). Våldsbrott är vanligast 

förekommande bland afrofobiska hatbrott i förhållande till de andra kategorierna av 

främlingsfientliga/rasistiska hatbrott. Den vanligaste afrofobiska brottstypen är olaga 

hot/ofredande följt av ärekränkningar, där n-ordet är vanligt förekommande. BRÅ påpekar att 

informationen och kunskapen om afrosvenskars utsatthet är begränsad. Afrosvenskar är utsatta 

dels i det offentliga rummet, dels på arbetsplatsen, i anslutning till bostaden, dessutom påverkas 

sektorer som utbildning och hälsa (Håkansson Bolve, Jebari, Magnusson, Manzizila & 

Vartanova 2017; Mångkulturellt centrum 2014). I samtal med personer med rötter i Afrika har 

det uttryckts tydligt att personerna känner sig utsatta i Sverige. Personer i varierande åldrar, 

med olika bakgrund och identitet, har i olika delar av landet upplevt rasism och diskriminering 

i form av uteslutning, rasistiskt språkbruk och våld (Kalonaityté, Kawesa & Tedros 2007; 

Wigerfelt, Wigerfelt & Kiiskinen 2014; SVTPlay Raskortet 2014; SVTPlay Uppdrag 

granskning 2017; Håkansson Bolve, et al. 2017). Utöver det faktum att afrofobiska hatbrott 

riktade mot afrosvenskar från privatpersoner är vanligt förekommande i Sverige finns det även 

tendenser till särbehandling från de som ska skydda människor från hatbrott. Personer med 

fenotypiska drag som kan kategoriseras som ”icke-vit” tenderar att bli rasifierade och utsatta 
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på grund av etnicitet eller hudfärg även vid polisiära ingrepp (Wigerfelt, Wigerfelt & Kiiskinen 

2014).  

Afrosvenskars utsatthet beror delvis på diskriminering från arbetsgivare och hyresvärdar 

(Håkansson Bolve, et al. 2017). Olaga hot och ofredande är den vanligaste brottstypen bland 

afrofobiska hatbrott, dessa brott sker ofta på allmän plats eller i anslutning till den utsattes hem 

(BRÅ 2016). Gärningspersonen i dessa fall är ofta okänd för den utsatte men det är även vanligt 

förekommande att gärningspersonen är en granne eller andra personer som den utsatte är bekant 

med. Det är vanligare med vardagsrasism i områden där majoriteten av invånarna är vita 

(Mångkulturellt centrum 2014). Detta kan medföra att afrosvenskar väljer att flytta från 

områden där de utsätts för denna typ av behandling. Boendesegregationen och 

marginaliseringen av afrosvenskar upprätthålls således av vardagsrasism och diskriminering 

(Mångkulturellt centrum 2014).  

Sverige har inte gjort upp med sin koloniala och rasbiologiska historia (Kalonaityté, Kawesa, 

& Tedros 2007; Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Léon Rosales 2012; Catomeris 2017). 

Christian Catomeris (2017) menar att synen på ”främlingen” som kan identifieras i den 

västerländska kulturen kan spåras långt tillbaka i historien. Den har under denna tid tagit sig 

olika uttryck. Synsättet bygger på en hierarkisk världsbild där den egna socialt skapade gruppen 

placeras överst (Catomeris 2017, s. 12). I studien ”Att färgas av Sverige” (2007) utgiven av 

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering diskuterar man den koloniala maktordningen, med 

rötter i rasbiologin, som man menar är grunden till olika negativa föreställningar och sociala 

strukturer som man kan se i det samtida Sverige. I den hierarkin står den vita 

majoritetsbefolkningen högst på skalan tillsammans med de invandrare som påminner om 

denna, det vill säga, vita invandrare från till exempel Norden eller Nordamerika. Längst ner på 

den fallande skalan befinner sig personer med bakgrund i Afrika och Asien (Kalonaityté, 

Kawesa, & Tedros 2007).  

Christian Catomeris (2017) problematiserar den relation Sverige genom historien har haft till 

personer med bakgrund i Afrika. Relationen har resulterat i ett historiskt idéarv som påverkar 

synen på och behandlingen av personer med mörk hudfärg än idag. Catomeris belyser en 

överlägsenhet som Sverige historiskt har utövat mot människor i och från Afrika. Idéarvet 

berörs även i Allan Preds (2011) bok ”Even in Sweden” (Också i Sverige). Pred belyser det 

faktum att rasföreställningar och rasism är ett fenomen som är påtagligt i det svenska samhället, 

trots bilden av Sverige som en modell för jämställdhet och sociala rättigheter. Pred menar att 

rasismen är ett utbrett fenomen i Europa, utan undantag för Sverige. I Sverige finns en självbild 

av att rasism är något som hör till historien (Hübinette et al. 2012). Det finns en utbredd syn på 

att Sverige har stått utanför kolonialism och rastänkande. Man anser därför att rastänkande och 

rasism inte tillhör Sverige utan det är något man tänker sig sker på andra platser i världen 

(Mångkulturellt centrum 2014). I Sverige har kvarlevande rasföreställningar bubblat upp till 

ytan som bränsle för mindre grupperingar av högerextremister, men de lever även kvar bland 

gemene människa i en mer eller mindre medveten och outtalad form (Pred 2011, s. 18), som i 

uppsatsen definieras som vardagsrasism. Stereotypa och negativa bilder samt fördomar om 

afrosvenskar är en del av svensk kultur och historia (Håkansson Bolve, et al. 2017, s. 14).  
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Det finns de som argumenterar för att det är problematiskt att rasbegreppet gjorts osynligt i 

Sverige, både i offentliga och privata sammanhang, samt att det är nästintill tabu att nämna 

ordet ras (Hübinette, et al. 2012). Istället pratas det i Sverige om etnicitet, ett ord som har fått 

ta över istället för begreppet ras och som i praktiken även inbegriper ras (Molina 1997 s. 25; 

Molina 2015 s. 161). Begreppet ras har tagits bort ur svensk lagstiftning eftersom det inte finns 

en vetenskaplig anledning att dela upp människor biologiskt (FN Fakta 2015). Men om man tar 

bort begreppet ras blir det samtidigt svårt för människor att uttrycka sina upplevelser av rasism 

och det försvårar även samhällsåtgärden som rör vardagsrasism, segregation och diskriminering 

(Pred 2011; Molina 2008; Hübinette et al. 2012; Mångkulturellt centrum 2014; Håkansson 

Bolve, et al. 2017). FNkommittén CERD konstaterar att borttagandet av begreppet ras ur svensk 

lagstiftning försvårar behandlingen av anmälda rasdiskrimineringsbrott (FN Fakta 2015).  

 

Rastillhörighet är ständigt närvarande i människors vardag. Men för den med erfarenheter av 

rasifiering och rasism finns inte ett begrepp som beskriver detta. Dessutom anses det i allmänhet 

att hudfärg inte spelar roll i Sverige (Håkansson Bolve et al. 2017). När rasism diskuteras i 

Sverige talas det om rasism mot ”invandrare”, men man vill inte gärna veta av att hudfärg spelar 

roll (Habel 2008). Anna Adeniji (2010) formulerar detta fenomen bra;  

 

Att erkänna att ens hudfärg faktiskt spelar roll är att frångå den liberaldemokratiska 

principen om att vi alla är lika som människor och ska behandlas så därefter. Det märkliga 

är att när det handlar om hudfärg, till skillnad från exempelvis kön, så har vi fastnat i en 

utopisk version om hur det borde vara istället för att våga stanna upp och konstatera att 

vi inte är där än (Adeniji 2010, s. 85).  

 

Adeniji (2010) menar att personer som påpekar att människors hudfärg har konsekvenser för 

deras erfarenheter i samhället kan ses som paranoida eller stämplas som den verkliga rasisten. 

Den vita majoriteten kan således undvika ämnet och istället ”fortsätta låtsas som att det är en 

komplimang att säga ”jag har aldrig sett dig som svart, du är ju precis som vi” (Adeniji 2010, 

s. 85). Ylva Habel (2012) belyser en mer eller mindre kraftfull förnekelse i samtida svensk 

kultur av behovet av att diskutera maktojämlikheter i Sverige baserat på hudfärg och härkomst. 

Hon menar att det finns en ”kulturell glidning mot post-rasism” (s. 1) och ett utbrett förnekande 

av att rasism fortfarande behöver diskuteras (Habel 2012).  

 

Den 28 maj 2015 gav regeringen Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att vidta 

kunskapshöjande åtgärder om afrofobi, för att råda bot på den bristande kunskapen om denna 

form av diskriminering och för att visa hur den påverkar situationer och utgör hinder för 

afrosvenskar i deras vardag (DO 2017). DO lämnade över delar av uppdraget till Institutet för 

Framtidsstudier som skrev forskningsrapporten ”Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi: En 

pilotstudie” (Håkansson Bolve, et al. 2017). I rapporten understryker man vikten av att 

synliggöra och vidare undersöka den diskriminering afrosvenskar får utstå, då denna grupp är 

mest utsatt av hatbrott och utanförskap i Sverige. Man menar att föreställningen om att vi lever 

i ett icke diskriminerande samhälle som alltid ser människan före hudfärg försvårar för personer 

att uttrycka att de får utstå diskriminering och vardagsrasism. I rapporten föreslås ”en mer 
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differentierad befolkningsstatistik som tar hänsyn till gruppens heterogenitet samtidigt som den 

är mer inkluderande, och som utformas i dialog med representanter från gruppen själv kommer 

att ge en mer rättvisande bild av afrosvenskars situation.” (s. 9). Bättre befolkningsstatistik över 

afrosvenskar skulle till exempel underlätta för en samhällsplanering som gynnar fler, samt en 

utformning av åtgärder för diskrimineringens konsekvenser (Håkansson Bolve, et al. 2017, s. 

12–13), däribland bostadssegregationen.  

 

2.2 Bostadsmarknaden: diskriminering och segregation 

I svensk forskning om bostadssegregation, i Stockholm respektive Malmö, diskuteras 

inkomstpolarisering som leder till rumsliga ojämlikheter och segregering i viss mån mellan 

grupper. Man menar att Sverige är relativt segregerat när det kommer till uppdelning efter 

etniskt ursprung (Andersson & Kährik 2015; Andersson & Hedman 2016). Forskning har visat 

att omvandling av kommunala hyreslägenheter till marknadsbaserade kooperativ bidrar till 

segregation och gentrifiering via processer där personer med högre inkomst och utbildning 

byter ut personer med mindre resurser i Stockholms innerstad, samt att unga byter ut äldre 

(Andersson & Turner 2014). Sedan 90-talets ekonomiska kris i Sverige har man kunnat urskilja 

en fördjupad social polarisering som tagit sig uttryck i en klassmässig och etnisk segregation. 

Baserat på denna kunskap har man dragit igång särskilda politiska program i 

storstadsregionerna som ämnar försöka skapa allsidig hushållssammansättning i städerna 

(Andersson 2009). De särskilda programmen är något som Sandra Karlsson (2016) i sin 

avhandling ”Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring, Lokalt 

utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö” menar är en tom retorik. Enligt 

studien kan inte de områdesbaserade projekten genomföra den strukturella och omfattande 

förändring som de utlovar. De jobbar snarare för att stundom minska bristerna som synliggörs 

i och med reproduktionen av marginaliserade områden (Karlsson 2016).  

 

Befolkningsantalet i Göteborg har sedan 1990-talet ökat och en stor andel av ökningen står 

utlandsfödda för. Samtidigt har det skett en ökad polarisering i staden och Göteborg är numera 

starkt segregerat (Andersson, Bråmå & Hogdal 2009). De underliggande orsakerna till denna 

segregation tycks vara socioekonomiska, som prisbildning på bostadsmarknaden, 

bostadsbeståndets sammansättning och hushållens ekonomiska resurser men även möjligheten 

att välja var man vill bo spelar in. Att välja var man vill bo är inte en självklarhet för alla i 

samhället, vissa grupper har större valmöjlighet än andra. De så kallade ”resursstarka” är friare 

att välja var de vill bo och har i förlängningen också större möjlighet att påverka 

bostadssegregation i och med att deras valmöjligheter (CRUSH 2016). Försök till social 

blandningspolitik med fokus på ”utsatta områdena” har visat sig vara mindre effektiva eftersom 

de missar det strukturella i problemet. Istället för att se att geografiskt koncentrerad fattigdom 

är en konsekvens av en generellt ökad fattigdom och social polarisering ser man det som att 

vissa områden är ”felbyggda”. När segregationen problematiseras genom att man pekar ut 

problemområden bidrar man till att stigmatisera och forma en tanke om att ”skulden är offrets” 

(Andersson, Bråmå & Hogdal 2009). Istället bör en hel stad problematiseras som segregerad 

eftersom det inte endast är de socialt marginaliserade områdena som är segregerade utan även 

högstatusområdena. Segregation är något som inbegriper hela det urbana rummet (Molina 
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2008).  

 

Inom forskningen har bostadssegregationen bland annat diskuterats med hjälp av den så kallade 

exogena effekten. Denna innebär att personer antas välja områden där grannarna har en viss 

hudfärg eller ett visst kulturmönster på grund av att man anpassat sitt beteende för att man 

känner sig mer eller mindre trygg om man bor eller inte bor med likasinnade. Dessa ”etniska 

kluster” kan enligt denna teori ses som en försvarsstrategi delvis påverkad av rasism och 

diskriminering (Manski 1995; Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; Andersson, 2009).  En viss 

typ av etniskt segregerade bosättningsmönster betraktas som vedertagna i Sverige och det finns 

en syn på att bostadssegregation uppstår på grund av att personer med utländsk bakgrund 

koncentreras i vissa områden för att de vill bo i varandras närhet där de känner sig trygga samt 

för att kunna behålla sin ”kulturella särart”. Irene Molina (2008) menar att det absolut finns ett 

visst intresse av att studera detta i boendeforskningen men att man inte får glömma de 

maktförhållanden som råder i samhället och som i allra högsta grad också påverkar människors 

möjligheter att välja var de vill bo. Som påpekas i boken ”Tretton myter om bostadsfrågan” 

(CRUSH 2016) är det märkligt att den grupp i samhället som inte sällan benämns som ”svaga”, 

ekonomiskt eller på annat sätt, antas bära ansvaret för segregationen i städerna. Det är märkligt 

eftersom segregation innebär en omfattande utveckling i stadens sociala och fysiska landskap. 

Den omfattande utvecklingen är inte en lätt genomförbar process, speciellt inte för samhällets 

så kallat ”svaga” (CRUSH 2016). I en kvalitativ studie från 1997 genomförd i bostadsområdet 

Gottsunda, Uppsala, såg man ingen empirisk bevisning på att minoriteter väljer att bo nära 

varandra för att uppnå en kulturell enhet utan snarare att det finns strukturella hinder för 

rasifierade personer att flytta in i vissa områden (Molina 1997). Intervjuundersökningen 

påvisade bland annat att invandrade personer blev dirigerade av myndigheter till vissa områden 

där det är lättare att få bostad snarare än att det handlar om ett fritt val (Molina 1997; CRUSH 

2016). Dessutom är det sällan så att specifika etniska grupper, förutom bostadsområden 

dominerade av majoritetsbefolkningen, dominerar ett bostadsområde så som i till exempel USA 

(Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015). Bostadssegregationen i Sverige består, i hårda drag, 

av områden dominerade av majoritetsbefolkningen samt områden med en mångfald av 

minoritetsgrupper. Irene Molina, som forskar om segregation och diskriminering på strukturell 

nivå på bostadsmarknaden (exempel Molina 1997; Andersson & Molina 2003; de los Reyes & 

Molina 2005), uttrycker att det finns behov både inom forskningen men även inom politiken att 

höja kunskapen om ”de specifika mekanismer och aktörer som är inblandade i processer av 

direkt diskriminering på bostadsmarknaden” (Molina 2015, s. 159). Genom att problematisera 

diskriminering av personer med utomeuropeisk bakgrund i form av etniska relationer och 

maktförhållanden mellan socialt konstruerade etniska identiteter missar man de mekanismer 

som bidrar till att diskrimineringen ser olika ut, beroende på vilket utomeuropiskt land personen 

har sina rötter i (de los Reyes & Molina 2005).  

 

Den statistik som finns över afrosvenskar är sparsam (Mångkulturellt centrum 2014; BRÅ 

2016). Det finns statistik över antalet personer som lever i Sveriges från ett visst ursprungsland 

samt antalet invånare som har en eller två föräldrar födda utanför Sverige, samt från vilket land. 

Den tillgängliga statistiken över boendesituation gäller främst de invånare som är födda i 
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Afrika. Det finns en del statistik över personer som är födda i Sverige men vars föräldrar är 

födda i Afrika, medan statistiken över personer med endast en förälder född i Afrika och den 

andra i Sverige är nästintill obefintlig. Afrosvenskar som har rötter i Nord- eller Sydamerika 

samt Europa syns inte alls i statistiken (Mångkulturellt centrum 2014). Trots denna brist i 

statistiskt underlag har man i rapporten om afrofobi kunnat urskilja att den mest utsatta gruppen 

på bostadsmarknaden såväl som arbetsmarknaden är personer födda i Afrika. I rapporten har 

man gjort en sammanställning av statistik från SCB och kommit fram till att personer födda i 

Afrika är koncentrerade till storstadsregionerna, och inom dessa regioner bor en hög andel av 

personerna i hyresrätter medan en liten andel bor i egnahem eller bostadsrätt, i förhållande till 

den inrikes födda befolkningen. Utöver det har man kunnat se att personer födda i Afrika är 

överrepresenterade i områden med en hög andel utrikes födda, från Afrika, Asien och 

Sydamerika, samt att gruppen är kraftigt underrepresenterad i områden där majoriteten är 

inrikes födda eller personer födda i Norden och i EU-länder.  

 

I en artikel fastställer Douglas S. Massey (1990), baserat på forskning om bostadsförhållanden 

i USA, att boendesegregationen i mångt och mycket bygger på en uppdelning av människor i 

både socioekonomiska grupper, men framförallt rasmässiga grupper, där minoriteter, bland 

annat afroamerikaner, är de mest utsatta. Minoriteter bor av olika anledningar koncentrerat i de 

områden som samhället prioriterar lågt, där fattigdom ackumuleras och där invånarna fastnar i 

en ond spiral av nedgång och mer fattigdom. I en studie av Chicago, en mycket segregerad 

amerikansk stad, visas att omgivning och bostadsområde påverkar olika sociala fenomen bland 

invånarna, så som kriminalitet, hälsa, migration och socialt engagemang (Sampson 2013). 

Första generationens invandrare i Chicago står för femtio procent lägre kriminalitet än vad 

författaren kallar tredje generationens invandrare, det vill säga att enligt honom har platsen 

påverkat befolkningen till ökad kriminalitet. Robert J. Sampson (2013) menar att ett 

bostadsområde på flera sätt har betydelse för individers utveckling. Det påverkar dem och deras 

beteende som i sin tur påverkar andra personer i området och formar områdets karaktär. Det 

finns forskning som pekar på att områden gynnas eller missgynnas och påverkar alla i området 

på ett likartat sätt samt att grannskapet påverkar beteendemönster hos individer via sådant som 

socialisering och normöverföring, det vill säga att grannars beteende ”smittar av sig” på 

varandra (Manski 1995; Andersson 2009). Det är till viss del problematiskt med forskning som 

använder platsen som en orsak till en reproduktion av segregation och fattigdom, då detta döljer 

eller minska vikten av de strukturella orsakerna till segregation och fattigdom. Rummet, i detta 

fall bostadsmiljön, både skapas av och skapar maktförhållanden (Molina 2007). Irene Molina 

(2007) påvisar ett behov av att inte betrakta bostadsområden som statiska enheter, utan istället 

som en dynamisk helhet, där människan placeras i rummet som en del av den byggda miljön. 

När bostadsområden studeras som statiska enheter av bebyggelse missar man de 

maktförhållanden som formas av och formar sociala konstruktioner som ras, kön och klass.  

 

Sedan Barack Obama valdes till USA:s president år 2008 har det formats idéer om ett postrasialt 

och färgblint samhälle som lämnat diskriminering bakom sig, ett samhälle där svarta män utan 

vidare kan vinna presidentval (Omi & Winant 2014). Detta är dessvärre en falsk bild, strukturell 

rasifiering och diskriminering är fortfarande påtaglig i USA. När det gäller hälsovård, 
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utbildning och boende finns det fortfarande ojämlika förhållanden mellan möjligheterna för 

majoritetsbefolkningen och rasifierade grupper i samhället (Omi & Winant 2014). I 

nordamerikansk diskrimineringsforskning har man kunnat se att amerikanska svarta män löper 

större risk att under sitt liv spendera tid i fängelse, i jämförelse med vita män födda under 

samma period (Wacquant 2001; Pettit & Western 2004; Evert, Sykes & Pettit 2013; Turney 

2014). Kriminaliteten kopplas inte sällan till hela sociala grupper som definieras av ras, klass 

och ålder (Garland 2001; Pettit & Western 2004). Afroamerikaner löper även större risk att i 

samband med polisiära ingripanden bli skjutna, oavsett om personen i fråga bär ett vapen eller 

ej (Ross 2015). Sociala fenomen som dessa är drivkraften bakom den sociala rörelsen ”Black 

Lives Matter”, där man menar att själva kriminalsystemet är kriminellt i sitt sätt att angripa den 

afroamerikanska befolkningen och att rasifieringen är påtaglig inom hela rättssystemet 

(Edwards & Harris 2016). Även när det gäller hälsovården är förhållandena ojämlika mellan en 

vit majoritetsbefolkning och minoritetsgrupper. I en studie genomförd av James Y. Nazroo 

(2003) har olikheter mellan etniska gruppers hälsa studerats i USA respektive Storbritannien. 

Enligt studien bidrar sociala och ekonomiska skillnader, som grundas på rasifierande strukturer, 

till ojämlikheter inom hälsa. Dock påpekas bristen på tillräckliga data för att göra en precis 

uträkning av hur socioekonomisk och etnisk tillhörighet påverkar hälsan för enskilda individer. 

Simon Woolley, chef för ”Operation Black Vote”, efterlyste från premiärminister Theresa May 

en granskning av diskriminering gentemot minoriteter i Storbritannien och i oktober 2017 kom 

en sådan rapport ut (SVTPlay Uppdrag granskning 2017). I rapporten ”Race disparity audit” 

har man kommit fram till att ras får diskriminerande effekter i alla delar av samhället (Cabinet 

Office 2017). Woolley (2017) menar att det blir svårt att ta tag i och åtgärda problemen om 

dessa frågor inte blir belysta (SVTPlay Uppdrag granskning 2017).  

 

Ogynnsamma omständigheter för afroamerikaner har länkats till bostadssegregation, ojämlika 

inkomstnivåer samt begränsningar av sociala rättigheter (Massey & Denton 1993; Pettit & 

Western 2004). Massey (1990) menar att de socioekonomiska problem som uppstår för 

minoriteter endast kan lösas politiskt. Samhället måste försöka åtgärda de ogynnsamma 

omständigheter som följer av diskriminering och fördomar gentemot minoriteter på 

bostadsmarknaden. I USA finns det tydliga tendenser till att områden domineras av en specifik 

minoritetsgrupp, så som afroamerikaner, samt att bostadssegregationen har skarpa skiljelinjer 

(Massey & Denton 1993; Andersson 2008; Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015). I Sverige 

finns inte de skarpa skiljelinjerna i städerna, det vill säga tydliga gränser mellan områden och 

överrepresentation av en specifik grupp. Utestängningen av minoriteter har inte heller varit lika 

grov, men det finns en geografiskt cementerad åtskillnad av människor även inom svenska 

städer. Internationellt har forskning om rassegregation i staden fått fokus under mer än hundra 

år, medan det i Sverige började uppmärksammas först på 1980-talet (Molina 2007, s. 9). Trots 

skillnader i boendestruktur finns det behov av att även i Sverige, så som i USA och 

Storbritannien, undersöka om boendesegregation och marginalisering av minoriteter i Sverige, 

med fokus på afrosvenskar, förstärks av vardagsrasism samt diskriminering på 

bostadsmarknaden.  
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3. TEORETISK ANSATS 

I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet: 

rasteori, intersektionalitet, social exkludering och stadens rasifiering. Teoretiska perspektiv och 

begrepp har valts ut baserat på uppsatsens syfte samt frågeställning och kan relateras till den 

tidigare forskningen som redovisats i föregående kapitel. Teori tillsammans med empiri är en 

viktig del av vetenskaplig forskning och det som driver stora delar av vetenskapen framåt. 

Samhällsvetenskap, och däribland kulturgeografi, drivs av viljan att lösa sociala problem med 

hjälp av vetenskapliga verktyg (Gieryn 1999, s. 87). De valda teoretiska perspektiven är mina 

vetenskapliga verktyg för att kunna dra vetenskapliga slutsatser av det sociala förhållande som 

uppsatsen ämnar belysa. 

 

3.1 Kritisk rasteori och intersektionalitet 

Grunden för denna teoridel är kritisk rasteori som den definieras i ”Critical Race Theory: An 

Introduction” (Delgado & Stefancic 2017). Rasism diskuteras utifrån en definition av ras som 

socialt konstruerat. Ras och rasrelationer är således en produkt av sociala relationer och 

felaktiga rasbiologiska idéer om att människor går att klassificera i bättre och sämre raser 

(Delgado & Stefancic 2017, s. 8). Med detta menas att ras inte har någon objektiv och statisk 

biologisk eller genetisk uppdelning utan att ras är kategorier som skapas i det sociala samspelet. 

I enlighet med Delgado och Stefancic (2017) menar jag att dessa kategorier skapas, samt kan 

manipuleras, i socialt samspel. Ras skapas socialt genom konstruktioner av kollektiv och 

utanförskap, där aktiv inkludering eller exkludering av individer som passar eller inte passar in 

i en kategori upprätthåller kategoriseringen av människor (Anthias, Yval-Davis & Cain 1992, 

s. 2). En vanlig uppfattning är att klass spelar större roll i dag än ras och att rasism därför inte 

behöver problematiseras. Men man kan se att rasism fortfarande är ett problem då även personer 

med statusjobb ifrågasätts och möter diskriminering och rasifiering på grund av sin hudfärg 

(Delgado & Stefancic 2017).  

 

Historiskt sett har rasismen i Europa på olika sätt maskerats av troendesystem och teorier som 

legitimerar de rasistiska idéerna (Blaut 1992; Molina & Tesfahuney 1994; Grant & Sleeter 

2012). De har till synes gått från religiös rasism, över biologisk rasism till dagens kulturella 

rasism, men dessa kategorier överlappar varandra och samverkar i allra högsta grad. Endast ett 

fåtal påstår idag att den biologiska uppdelningen av människor i raser överensstämmer med 

verkligheten. I dess ställe har ”överlägsen kultur” tagit över som grund för rasuppdelning. Här 

kan således kategorin ”den vita rasen” bytas mot europé, eller svensk. Idag är bilden om en 

överlägsen kultur uttryckt som ”europeisk kultur” eller ”västvärlden” vanligare än den idé som 

menar att det finns en överlägsen ras som sådan (Amin & Moore 1989; Blaut 1992; Molina & 

Tesfahuney 1994; Grant & Sleeter 2012). Dock är det fenotypiska drag och personers yttre 

observerbara egenskaper som påverkar hur en individ behandlas i ett strukturellt rasifierande 

samhälle. Den systematiska särbehandlingen och diskrimineringen drabbar de som utifrån 

utseende och tal definieras som icke-svensk (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005).  

 

En grund för vidare resonemang som jag anser passar in i problematiseringen av den svenska 

vardagsrasismen är att rasism som inte uppmärksammas är svår att adressera. Detta försvårar 
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aktiva försök att motarbeta den (Delgado & Stefancic 2017, s. 8). Ett så kallat färgblint samhälle 

uppmärksammar inte rasism även om den finns där inbäddad i samhällsstrukturen, vilket 

innebär att samhällsliv, institutioner och vardaglig praktik fortsätter att hålla minoriteter i 

underlägsna positioner (Ibid, s. 27). Normaliseringen av vithet i samhället bidrar till att personer 

med så kallad vit hudfärg sällan reflekterar kring sin egen hudfärg, de känner sig sällan 

annorlunda i sin vardag på grund av den och de har oftast inte fått utstå fördomar eller 

diskriminering på grund av sin hudfärg (Doane & Bonilla-Silva 2003, s. 7). Den vita normen 

tas för given i ett sådant samhälle, en person med vit hudfärg i ett samhälle med en vithetsnorm 

kan ha svårt att se att en person som bryter normen ifrågasätts när det gäller dennes tillhörighet 

till eller trovärdighet i samhället. Eller som Woody Doane påpekar så orsakar denna dynamik 

en förlorad självmedvetenhet hos den vita befolkningen, både individuellt och som grupp 

(Doane & Bonilla-Silva 2003). Allan Pred (2011) diskuterar rasism som en form av ontologisk 

magi (s. 62). Med detta menar han att sociala konstruktioner av olikheter och idén om ”den 

andre” transformeras till att inkorporeras i samhället som en naturlig och sanningsenlig 

uppdelning av människor. I uppsatsens kontext diskuteras teorin om den ”ontologiska magin” i 

relation till det svenska samhällets vithetsnorm. De människor som inte ”passar in” i denna 

socialt skapade norm ses direkt eller indirekt som normbrytande och pekas därför ut som 

annorlunda. Det som ses som likartat lämnas obeaktat medan det som anses annorlunda pekas 

ut (Catomeris 2017, s. 12). Den allmänna uppfattning som råder i ett samhälle har makten att 

forma kategoriseringar av människor, som med en ”magisk stav” (Pred 2011, s. 63).  

 

Rasism har varierat och varierar fortfarande beroende på plats och historisk kontext (Gilroy 

1987; Anthias, Yuval-Davis & Cain 1992). Utöver att rasism varierar i olika historiska 

sammanhang ligger även andra faktorer bakom rasismen. Det finns inte en entydig och lätt 

identifierbar form av rasism utan den kan variera i samverkan med andra sociala kategorier så 

som kön, klass eller etnicitet (Anthias, Yuval-Davis & Cain 1992). Rasifiering tar sig i ibland i 

uttryck genom att individer som tillhör den rasifierade populationen blir sedda som 

representanter för hela populationen (Pred 2011, s. 63). Individen blir identifierad utifrån hela 

populationen som denne också i viss mån representerar. Identitetsdrag som bidrar till olikheter 

inom gruppen relaterat till exempelvis genus, klass, etnicitet, utbildning, uppväxt eller arbete 

blir osynliga (Pred 2011, s. 63). Människor är intersektioner av sociala kategorier som påverkar 

dem på olika sätt (Anthias 2012). När rasism studeras behöver erfarenheter av rasism kopplas 

till bland annat klass och kön för att se hur dessa tillsammans formar den sociala identiteten (de 

los Reyes, Molina & Mulinari 2005).  

 

Maktförhållanden är inte heller statiska, utan snarare relationella och föränderliga. Klass och 

etnicitet kan under vissa förutsättningar förstärka varandra medan de motsäger varandra under 

andra förhållanden (Levine-Rasky 2011). När frågor om makt reduceras till enbart binära 

försvinner förståelsen för samspelet mellan olika former av över- och underordning (de los 

Reyes, Molina & Mulinari 2005). bell hooks (1992) skriver om den ”oppositionella blicken”, 

som innebär att de som har blivit och blir förtryckta har möjlighet att se, uppmärksamma och 

göra motstånd mot de stereotypa bilder som framställs av en. Den förtryckta, menar hooks 

(1992), kan genom sin blick vända sig emot och därmed synliggöra det förtryck som denne har 
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fått och fortfarande får utstå. Enligt denna teori om den oppositionella blicken är det alltså inte 

en omöjlighet att bryta med invanda positioner. Positionerna i samhället är inte statiska, de går 

att omforma och ifrågasätta. Detta är viktigt i sammanhang där rasism studeras då det annars 

kan uppstå en binär uppdelning av människor i de ”med makt” och de ”utan makt”. Denna 

förenklade bild av marginaliserade gentemot de med makt är problematisk då det tenderar att 

frånta personer deras möjligheter att agera och deras olika erfarenheter. Människor inom socialt 

skapade grupper av det här slaget har olika livserfarenheter, identitet, könstillhörighet och 

ekonomisk status (Anthias & Yval-Davis 1992). När en socialt skapad grupp studeras kan det 

lätt resultera i att individerna inom denna grupp antas identifiera sig likartat och på ett sätt som 

relaterar till den sociala gruppen (Anthias 2012).  

 

3.2 Social exkludering och stadens rasifiering 

Social exkludering är en rumslig process som tar sig i uttryck i processer av uteslutning i olika 

nivåer av samhället, så som ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Dessa sociala exkluderingar 

sker genom förändringar i ett samhälle som påverkar delar av populationen (Madanipour, Cars 

& Allen 2000; Madanipour 2011; Byrne 2005). Social exkludering leder ofta till att andra delar 

av livssituationen för den exkluderade försvåras samt att en hög grad av social exkludering i en 

stad är negativ för hela staden i stort (Madanipour, Cars & Allen 2000; Madanipour 2011). Hög 

grad av ojämlikhet i ett samhälle påverkar människors livskvalitet samt samhällslivet som 

helhet. Personer som lever i ett mer jämlikt samhälle är friskare, oavsett inkomst, utbildning 

eller klass, än personer i ett mindre jämlikt samhälle. Samhället i stort är helt enkelt tryggare ju 

mer jämlikt invånarna lever (Wilkinson & Pickett 2011). Social exkludering ska inte misstas 

för exkludering på grund av klass, även om den sociala exkluderingen också innefattar en 

ekonomisk dimension (Madanipour, Cars & Allen 2000; Byrne 2005; Madanipour 2011). 

Social exkludering berör inkludering och exkludering i samhället på ett mer generellt plan. På 

vilket sätt social exkludering sker beror på vilken socialt konstruerad grupp, med markörer som 

språk, ras, religion och livsstil, en person tillhör (Madanipour, Cars & Allen 2000; Madanipour 

2011). I varsin ytterkant av samhället finns de minoriteter som blir exkluderade mer eller mindre 

från alla tre dimensioner och från majoritetsbefolkningen som har full tillgänglighet och frihet 

i alla tre.  

 

Social exkludering handlar i viss mån om tillgång till olika delar av samhället, så som 

beslutsfattande och resurser (Madanipour, Cars & Allen 2000; Madanipour 2011), men också 

tillgång till en självklar plats i det samhälle man lever i utan att bli ifrågasatt eller diskriminerad. 

Den synligaste formen av exkludering är tillgången till olika fysiska platser, ju mindre social 

och rumslig valfrihet en individ har, desto mer exkluderad är och känner sig denne 

(Madanipour, Cars & Allen 2000; Byrne 2005; Madanipour 2011). Människor samlar på sig 

information om platser, lär sig var de är välkomna, var det är bekvämt att vara och vilka platser 

de har tillgång till. Platsen består av den fysiska byggda miljön som kan kontrolleras, vissa har 

tillgång andra inte, den kan vara privat eller publik (Madanipour, Cars & Allen 2000; 

Madanipour 2011). En plats kan dessutom vara laddad med känslor inför platsen, platsen kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor. Platser regleras dels av formella regler och 

föreskrifter, men också av informella koder och tecken som frambringar olika känslor 
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(Madanipour, Cars & Allen 2000; Madanipour 2011). Den fysiska platsen är viktig för känslan 

av inkludering eller exkludering i staden och samhället. För att förstå social exkludering 

behöver man också förstå hur det sociala samspelet relaterar till den fysiska platsen. Tillgång, 

inkludering och exkludering tar sig uttryck i bostadsmarknaden. Bostaden och dess omgivning 

är en viktig del i en människas liv. Det ska vara en trygg plats där man kan slappna av och känna 

sig bekväm. Platsen vi bor på reglerar även vilken typ av livsstil vi kan ha, eftersom olika lägen 

inom en stad har olika nivåer av samhällets institutioner (Byrne 2005).  

 

Det finns strukturella maktförhållanden som råder i samhället och som i allra högsta grad 

påverkar människors möjligheter att välja var de vill bo (Molina 2008). Bostadssegregation 

upprätthålls delvis via negativa attityder gentemot afrosvenskar och genom att 

majoritetsbefolkningen undviker att bosätta sig i vissa bostadsområden med en synlig andel 

minoriteter (Bråmå 2006; Andersson 2008; Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015; Håkansson 

Bolve et al. 2017). Genom erfarenheter har man kunnat urskilja att anti-segregationspolitik ofta 

möter reaktioner från priviligierade personer som vill behålla friheten att välja bort vad de anser 

vara problem (Andersson, Bråmå & Hogdal 2009; CRUSH 2016). Majoritetsbefolkningen 

tenderar även att flytta ifrån områden där minoritetsbefolkning ökar genom inflyttning 

(Andersson 2008; Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015). Dessa områden utsätts för 

stigmatiseringsprocesser som resulterar i vidare utflyttning av majoritetsbefolkningen 

(Andersson 2008), det vill säga vita svenskar.  

 

Svenska städer är så kallat rasifierade, något som i forskningen benämns som stadens rasifiering 

eller samhällets rasifiering (Molina 1997; Andersson & Molina 2003; de los Reyes & Molina 

2005; Molina 2008; Andersson 2008; Molina 2015). Samhällets rasifiering definieras av de los 

Reyes och Molina (2005) som outtalade och rangordnande kategoriseringar av människor. 

Uppdelningarna existerar i samhället som ett naturligt inslag och formar diskriminerande 

maktstrukturer (s. 296). Inom teorin om stadens rasifiering ryms begreppet misstänksamhetens 

hermeneutik. Irene Molina (1997) använder misstänksamhetens hermeneutik för att ”läsa 

platsen” och de maktutövningar som sker i geografiska sammanhang, mer specifikt inom 

staden. Personer inom vissa sociala kategorier, Molina (1997) nämner till exempel att personer 

som anses vara invandrare, stigmatiseras och reduceras i vardagsdiskursen genom 

misstänksamhetens hermeneutik till exempelvis potentiella brottslingar (Molina 1997). Det vill 

säga personer tillskrivs negativa egenskaper utifrån utseende och behandlas därefter. Stadens 

rasifiering har skett genom processer påverkade av föreställningar om rastillhörighet och 

personer med viss utländsk bakgrund diskrimineras på strukturell nivå (de los Reyes & Molina 

2005). Studier har visat att personer med utländsk bakgrund blir hänvisade till vissa områden 

och utsätts för försvårad mobilitet i staden (Molina 1997; Andersson & Molina 2003; Molina 

2008; Andersson 2008; Molina 2015; CRUSH 2016). I en studie från 2015 om diskriminering 

på bostadsmarknaden, både gällande uthyrning samt bostadsrätt, har man kunnat urskilja 

tydliga tecken på diskriminering gentemot personer med utländsk bakgrund (Molina 2015). Det 

finns bevis för att längre vistelsetid i Sverige minskar skillnaderna i bosättningsmönstret 

gentemot den i landet födda befolkningen, dock är denna minskning liten för personer med 

afrikansk bakgrund (Andersson 1998; Andersson 2007; Andersson 2008). 
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4. METOD 

Här följer en genomgång av den metod som använts i studien, och dess implikationer. Studien 

genomfördes genom strukturerade intervjuer samt läsning av anmälda diskrimineringsfall till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och diskussioner i en kompletterande fokusgrupp. De 

strukturerade intervjuerna med informanter som representerar forskning, hyresgästintressen och 

kunskap om diskriminering analyserades med intervjuanalys och empirin behandlas som fakta. 

Vidare studerades anmälningar av diskriminering som kommit in till DO under 2017. Detta för 

att få en inblick i hur det kan se ut för personer med erfarenheter av diskriminering på 

bostadsmarknaden. Den kompletterande fokusgruppen bestod av personer som identifierar sig 

som afrosvenskar och som tillsammans fick diskutera hur de ser på vardagsrasism och 

diskriminering på bostadsmarknaden som främst drabbar den afrosvenska befolkningen. De tre 

använda metoderna är alltså, strukturerade informantintervjuer, innehållsanalys av 

diskrimineringsanmälningar till DO och en fokusgrupp med tre respondenter.  

Tabell 1. Sammanfattning av studiens metoder 

Informantintervjuer Innehållsanalys av anmälningar till DO Fokusgrupp 

3 strukturerade 

intervjuer  

2 anmälningar till DO gjord av personer 

från den afrosvenska befolkningen 

3 respondenter som identifierar 

sig som afrosvenskar 

Källa: Josefin Säfström 

4.1 Forskarens roll och bakgrund till val av studie 

Grundantagandet i studien är att det inte finns en objektiv sanning som forskaren kan nå. 

Forskaren kan däremot, genom metod och teori, lokalisera mönster i sociala fenomen som kan 

likställas vid sanningar om samtiden. Vetenskap är bunden till människor, tid och rum. En 

forskare behöver veta sin roll i samhället för att kunna presentera sitt material som sanningar 

(Gustavsson 2004). Forskaren är en del av studien genom sina aktiva urval och bedömningar 

av vad som är viktigt respektive mindre viktigt. Genom att jag är medveten om mina tankar 

kring det fenomen jag studerar kan jag också reflektera över hur det påverkar studien. Jag blir 

medveten om vad jag behöver ”stänga av” vid genomförande av intervjuerna för att inte påverka 

informanter och respondenter (Dowling 2016). Sandra Harding (1992) föreslår en stark form 

av objektivitet som går ut på att inte likställa objektivitet med neutralitet, utan att istället inta 

en position. Enligt Harding ska denna position ta fokus hos den marginaliserade. Jag finner 

hennes argument starkt då ingen kan vara helt neutral samt att alla är påverkade av samhället 

de lever i. Det kan vara svårt att se utanför rådande ideologiska föreställningar. En som påstår 

sig vara neutral agerar inom rådande diskurs och är inte medveten om sin position. Att inta en 

position och vara tydlig med var man står blir således en starkare objektivitet då man är tydlig 

med tankar och idéer. Jag kommer att vara tydlig med var jag står och hur mina tankar har 

formats.  

Forskningsfrågor blir mest ändamålsenliga då de bygger på förkunskaper som aktivt interagerar 

med tidigare forskning och samtida debatter inom det fält som man ämnar studera (Hancké 

2009). Genom tidigare studier på både grund- och avancerad nivå har bostadsfrågor 

återkommande intresserat mig. Det ledde till att jag blev intresserad av att göra ett bidrag till 

forskningen om diskriminering och vardagsrasism i det urbana rummet. Utifrån mina 
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förkunskaper har jag formulerat de frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara och 

studien fyller en lucka eftersom den engagerar sig i samtida debatter samt kombinerar ämnena 

bostadsmarknad och afrofobi. Samtidigt finns det en ambition om att säga något om ett bredare 

universum och belysa en möjlig problematik som är större än enbart denna studie (Hancké 

2009), det vill säga utbredd vardagsrasism och diskriminering. Innan studien påbörjades 

genomfördes en förstudie med en provintervju med Anna Adeniji, forskare på Södertörns 

högskola. Provintervjun skedde den 19 februari 2018 på Södertörns Högskola för att testa en 

intervjuguide och förbereda mig själv som intervjuare (Dalen 2008, s. 36) samt få information 

som skulle vara till hjälp för utformningen av studien. Anna Adeniji har tidigare bland annat 

”studerat Hyresgästföreningen för att synliggöra maktstrukturer och normer” (Ringdahl 2017).  

4.2 Intervjustudie 

Intervjustudien är en bra metod när kunskapsluckor behöver fyllas (Dunn 2016, s. 150), där 

passar intervjuerna i denna studie in. Strukturerade intervjuer är organiserade och följer en lista 

med standardiserade frågor. Innan respektive intervju arbetades en intervjuguide fram med 

konkreta frågor som relaterar till problemformuleringen (Dalen 2008, s. 31; Dunn 2016, s. 152). 

Intervjuguiden till intervjuerna följde samma tema och frågorna formulerades på så sätt att 

informanternas kunskap inom ämnet skulle komma fram. Intervjuerna spelades in, med 

kompletterande minnesanteckningar, för att jag lättare skulle minnas respektive intervju, 

omgivning, förhållanden och särskilda skeenden som kunde vara av vikt för analysen (Dalen 

2008; Dunn 2016). De inspelade intervjuerna transkriberades av uppsatsförfattaren och det 

skrivna materialet samt anteckningarna låg till grund för analysen. För att intervjuerna skulle 

vara färska i minnet och återspegla vad den medverkande faktiskt uttalat genomfördes 

översättning från tal till skrift snart efter intervjutillfället (Dalen 2008). Det är viktigt att 

transkriberingen blir korrekt för att tillförlitliga analyser av materialet ska kunna genomföras.  

När alla intervjuer genomförts samt transkriberats kodades materialet. Kategorierna som 

materialet delades in i valdes inledningsvis och sedan placerades citat inom respektive kategori. 

Kodning görs för att lättare kunna formulera en idé om insamlade data, samt för att kunna till 

exempel urskilja likheter och avvikelser mellan olika svar (Strauss & Corbin, 1998). Det 

empiriska materialet som analyseras är ett samspel mellan intervjuutskrifter, kodningen samt 

minnesanteckningar (Dalen 2008, s.80). Intervjuerna spelades in för att lättare transkriberas 

men all kontakt med intervjupersonen spelades inte in. Före och efter genomförd intervju 

skedde en dialog mellan den som intervjuades och intervjuaren, dels för att försäkra sig om 

medhåll till att bli inspelad dels för att mötas på samma nivå (Gustavsson 2004, s.246). Detta 

gjordes eftersom det är viktigt att en intervju inleds med frågor som får intervjupersonen att 

känna sig avslappnad (Dalen 2008, s.31). Den som blir intervjuad fick välja plats för intervjun 

då detta ger en känsla av kontroll över situationen och underlättar avslappnade 

intervjusituationer. Tolkning av insamlat material skedde genom en hermeneutisk process 

(Ödman 2004, s.71). Hermeneutik betyder ”läran om tolkning” och bygger på att den som tolkar 

ska försöka förstå den bakomliggande meningen med det som sägs (Dalen, 2008, s.14). Även 

innan och under studiens gång spelar hermeneutiken en viktig roll då tolkningsprocessen 

innebär ett ständigt pendlande mellan del och helhet som bygger på en stegvis utveckling av 

förklaring, förståelse samt förförståelse (Ödman 2004, s.75). Jag som forskare är aktiv i hela 
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tolkningsprocessen, förförståelse samt tolkning av material påverkar hur det studerade 

fenomenet uppfattas (Garsten 2004, s.154). De tankar och den tolkning som sker genom hela 

studien antecknas för att processen ska kunna spåras.   

4.2.1 Informantintervju 

En informantintervju innebär att den som intervjuas inte själv är en del av det studerade 

fenomenet men har andra anledningar att bli intervjuad i studien, så som till exempel kunskap 

om ämnet (Holme & Solvang 2004). De strukturerade intervjuerna följer en standardiserad 

intervjuguide och frågorna formuleras likartat i alla intervjuerna (Dunn 2016, s.150). 

Informanterna i denna studie hade olika expertområden och därför såg inte intervjuerna exakt 

likadana ut, intervjuguiden var anpassad efter respektive informant. Frågorna var till en början 

deskriptiva (Dunn 2016, s.155), det vill säga förklarande, och rörde sig om organisationen de 

jobbar i eller deras forskning. Därefter ställdes mer övergripande frågor med utrymme för 

längre oavbrutna svar med tillfälle för informanten att gå in på djupet i en fråga. 

Informantintervjuerna följde en pyramidstruktur med lättare inledande frågor till att börja med 

för att sedan mot slutet gå över till mer generella frågor (Dunn 2016, s.156). Utöver frågorna i 

guiden hade jag några andrahandsfrågor redo samt promptar som behövdes för att komma åt 

kärnan i svaret. En prompt är att be informanten att klargöra något, eller att ställa en följdfråga 

(Ibid, s. 157). I dessa intervjuer behövde jag tänka på att vara professionell samtidigt som det 

var viktigt att personen var bekväm med mig och i situationen.  

Kodning av transkriberat material gjordes för att söka efter svar i intervjumaterialet, dels 

studerades intervjuerna var och en för sig dels parallellt för att se likheter och skillnader i 

materialet. Analysmetoden som användes var en mikroskopisk analys av data (Strauss & Corbin 

1998). Genom hela läsningen av det transkriberade materialet ställdes frågor, dels generella 

men även specifika frågor. Detta för att interagera med data och lyssna till vad intervjuaren 

säger och hur de säger det (s. 66–67).  Intervjumaterialet lästes först igenom för en urskiljning 

av vad i intervjun som är av vikt för analysen, istället för att tidskrävande koda allt material (s. 

70). De frågor som ställdes i och med kodningen av materialet är så kallat ”känsliga frågor” (s. 

77), det vill säga frågor som ska urskilja vad insamlade data indikerar. Till exempel: Vad händer 

här? Vad menar informanten med svaret? Finns det ett problem eller en tvekan? Relevant data 

markerades och en notis skrevs in i marginalen med en kort sammanfattning av citatet. Själva 

kodningen bestod av indelning av relevanta svar från respektive intervju under huvudrubriker 

och underrubriker som är framtagna med avstamp i frågeställning och syfte, grundade i den 

teoretiska ansatsen. Dessa rubriker var; 

• Tendenser av diskriminering på bostadsmarknaden: Särskilt mot afrosvenskar; 

Andra kategorier som samverkar; Hur tar diskrimineringen sig uttryck? 

• Social exkludering och vardagsrasism: Klagomål; Bemötande och representation.  

• Bostadssegregation 
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4.3 Anmälningar till DO 

Trettioåtta anmälningar kopplade till diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet inom 

samhällsområdet bostad kom in till DO under 2017. Dessa anmälningar hämtades ut av 

uppsatsförfattaren efter att ha genomgått en sekretessprövning hos DO, där namn på personen 

och annan känslig information togs bort. Resterande uppgifter, så som vad 

diskrimineringsanmälningen gällde och varför anmälan gjorts stod kvar i materialet. Alla fallen 

undersöktes noggrant för att urskilja de fall som synligt i texten berörde en afrosvensk person. 

Detta genom att notera om hudfärg eller bakgrund i ett afrikanskt land nämndes i anmälningen.  

De två fall som rörde diskriminering mot en afrosvensk personen behandlades som narrativ, det 

vill säga en redogörelse för något som har hänt (Robertson 2012, s. 229). Narrativ är det bästa 

sättet att samla information om erfarenheter av diskriminering (Lieblich, Tuval-Mashiach & 

Zilber 1998, s. 9). Ett narrativs sammansättning är uppdelat i en historia, det vill säga vad som 

hänt, samt en diskurs, hur det har hänt (Robertson 2012, s. 232). Eftersom anmälningarna 

analyseras som narrativ i studien presenteras de i empirin uppdelat efter vad som hänt och hur 

det har hänt. Narrativ kan användas på olika sätt. I den här studien användes narrativ som 

utgångspunkt för utredning av ett visst forskningsproblem. De narrativ som används i studien 

räknas som personliga narrativ och det är den unika erfarenheten som är relevant för studien 

(Ibid, s. 234). Analysen av de personliga narrativen i studien liknar en innehållsanalys (Ibid, s. 

237). Innehållsanalysen gick ut på att enskilda yttranden i texten plockades ut och 

klassificerades för att sedan placeras inom bestämda kategorier som relaterar till studiens 

frågeställning och syfte, grundade i teoretisk ansats. Kategorierna var; 

• Diskriminering på grund av hudfärg 

• Andra kategorier som samverkar  

• Social exkludering och vardagsrasism 

4.4 Fokusgrupp 

En fokusgrupp består av ett fåtal personer som tillsammans ska diskutera ett av forskaren utvalt 

ämne (Cameron 2016, s. 203), som i detta fall är diskriminering och vardagsrasism på 

bostadsmarknaden som främst drabbar den afrosvenska befolkningen. Fokusgruppen i denna 

studie bestod av en grupp med tre personer som identifierar sig som afrosvenskar. Personerna 

behövde inte ha egna erfarenheter av diskriminering eller vardagsrasism på bostadsmarknaden 

utan samtalet berörde generellt deras tankar kring dessa frågor. I studien benämns dessa 

personer som respondenter. En respondent i en intervjusituation innebär att personen som blir 

intervjuad själv på något sätt är inblandade i det studerade fenomenet (Holme & Solvang 2004). 

Före intervjun fick respektive respondent beskriva sin identifikation som afrosvensk. 

Diskussionen i fokusgruppen inleddes sedan med en fråga från intervjuaren som sedan lämnar 

fritt för respondenterna att prata med varandra kring ämnet, under samtalets gång fick 

respondenterna promptar av intervjuaren som tog dem vidare i samtalet. Eftersom 

respondenterna i fokusgruppen hade möjlighet att prata med varandra kunde intervjuaren 

generera information även utan aktiv inblandning i samtalet (Cameron 2016, s. 204).  
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Fokusgruppens inspelade samtal transkriberades efter intervjun och kodades sedan för att lättare 

få fram det viktiga som sades relaterat till uppsatsens syfte och frågeställning. I dokumentet 

med det transkriberade materialet skrevs det till kommentarer i marginalen med vilken rubrik 

citatet tillhörde. Detta underlättade när citaten plockades ut och delades in under respektive 

rubrik. Samtidigt som kodningen genomfördes anonymiserades respondenterna genom att 

istället kallas respondent 1, 2 och 3. Respondenterna förblir anonyma i framställningen av 

empiriska data eftersom respondenterna pratade konfidentiellt med forskaren, de ska vara säkra 

på att de inte ska kunna bli spårade (Dalen 2008, s. 23). De rubriker som materialet delades in 

i var: 

• Diskriminering på grund av hudfärg 

• Andra kategorier som samverkar  

• Social exkludering och vardagsrasism 

4.5 Urval 

Urval i kvalitativa studier har få regler i form av exakta antal eller specifik utformning. Det som 

spelar roll är meningen med studien samt forskarens förmåga att nå det som ämnas att studeras 

(Stratford & Bradshaw 2016, s. 125). Antalet intervjupersoner kan inte vara för stort eftersom 

intervjuer är tidskrävande, samtidigt måste intervjumaterialet vara så omfattande att det kan 

ligga som grund för tolkning och analys (Dalen 2008, s. 54). De strukturerade intervjuerna 

genomfördes med informanter som har kunskap inom områdena bostadsmarknaden samt 

diskriminering. Informanterna valdes ut på grund av att de uppfyllde ett visst kriterium 

(Stratford & Bradshaw 2016, s. 124) eftersom meningen med studien var att undersöka 

faktorerna bostadsmarknaden samt diskriminering så var kriteriet ”kunskap inom något av 

dessa ämnen”. Det kändes relevant att ha informanter från bägge sidor av det studerade 

fenomenet eftersom det är bra att få höra hur olika parter ser på samma situation så att bilden 

kan bli kan bli mer nyanserad (Dalen 2008, s. 60). Från och med den första personen som 

kontaktades i samband med studien ökade antalet informanter via snöbollsmetoden eftersom 

personen gav förslag på fler relevanta intervjupersoner för studien (Stratford & Bradshaw 

2016). Snöbollsmetoden har visat sig effektivt öka antalet intervjupersoner då dessa känner sig 

trygga att delta när de blivit föreslagna av någon de känner (Small 2009). De tre personer som 

valts ut som informanter till studien har alla arbeten som relaterar till frågeställningen och deras 

kunskap antas vara tillräckligt omfattande för att ligga till grund för tolkning och analys, 

tillsammans med diskrimineringsanmälningar samt kompletterande fokusgrupp.  

DO hanterar anmälningar av diskrimineringsfall, bland annat på bostadsmarknaden. Då 

diskriminering på bostadsmarknaden är en del av frågeställningen är dessa fall relevanta att 

undersöka i denna studie. Antalet diskrimineringsfall som väljs till studien avgörs av hur många 

anmälningar som gjorts under föregående år, alltså år 2017, samt hur många av dessa som går 

att bekräfta har rört en afrosvensk person. För att urvalet inte ska bli för stort samt att det ska 

vara relevant för tiden då studien genomförs valdes endast anmälningar från det närmsta året. 

Fokusgruppen genomförs med personer som identifierar sig som afrosvenskar, eftersom det är 

erfarenhet av diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden som främst drabbar den 
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afrosvenska befolkningen som studeras. Även respondenterna valdes utifrån att de fyllde ett 

visst kriterium (Stratford & Bradshaw 2016, s. 124), det var viktigt att respondenterna själva 

identifierar sig som afrosvensk. Respondenterna fick veta innan vad studien handlade om och 

ville gärna ställa upp. De lokaliserades via bekvämlighersurval (Stratford & Bradshaw 2016, s. 

124), intervjuaren kontaktade personer som denne visste identifierade sig som afrosvensk. 

Antalet respondenter samt diskrimineringsfall behöver inte vara stort då studien undersöker en 

problematik i en viss kontext, urvalet ska inte representera en hel befolkning (Stratford & 

Bradshaw 2016, s. 125).  

4.5.1 Deltagare i informantintervjuer 

De informanter som deltog i intervjuer har alla godkänt att deras namn samt jobbtitel står med 

i uppsatsen. Kravet på informanterna var att de skulle ha kunskap inom diskriminering, frågor 

som rör bostadssegregation eller ha kontakt med privatpersoner om deras boendesituation. De 

som medverkade i informantintervjuerna arbetade hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

eller på Hyresgästföreningen (HGF). Johanna Lundmark arbetar som rådgivare på HGF och tar 

emot samtal med juridiska frågor från hyresgäster. Intervjun med Johanna Lundmark 

genomfördes i Uppsala den 26 mars 2018 på Hyresgästföreningens lokalkontor. Monica Fundin 

Pourshaidi är bostadspolitisk utredare på HGF och har bland annat ansvar för 

segregationsfrågor. Intervjun med Monica Fundin Pourshaidi genomfördes den 7 mars 2018 i 

Stockholm på Hyresgästföreningens huvudkontor. Eva Nikell är utredare på utredningsenheten 

hos DO. Eva Nikell intervjuades den 8 mars 2018 i Solna i Diskrimineringsombudsmannens 

lokaler. I texten benämns informanterna vid sina förnamn. 

4.5.2 Deltagare i fokusgrupp 

Fokusgruppen träffades den 9 april 2018 i ett grupprum på Ekonomikum i Uppsala. Gruppen 

bestod av tre personer som alla identifierar sig som afrosvensk. Två av personerna identifierar 

sig som ”hon” (Respondent 1 och 2), den tredje som ”han” (Respondent 3). I texten benämns 

de som Respondent 1, 2 och 3 från fokusgruppen. Respondent 1 identifierar sig som afrosvensk 

eftersom hon bor i Sverige och är svensk, hon är uppvuxen i USA med en vit svensk mamma 

och en svart amerikansk pappa. Respondent 2 är uppvuxen i Sverige med två föräldrar som 

flyttat till Sverige från Somalia, och identifierar sig som afrosvensk. Respondent 3 identifierar 

sig som afrosvensk då han är adopterad från Etiopien till Sverige vid 5 månaders ålder. Alla tre 

har olika relation till att identifiera sig som afrosvensk, men alla uttrycker att begreppet har 

stärkts för dem när de har blivit utpekade som annorlunda från en vit majoritetsbefolkning. Som 

Respondent 2 säger så var det ”väl där som jag började känna mig som att jag identifierade mig 

som afrosvensk ännu tydligare, när jag blev utsatt för liksom rasism och diskriminering helt 

enkelt” (Respondent 2). 

4.6 Metodkritik och etiska överväganden 

En studies reliabilitet skulle kunna ifrågasättas, enligt Hancké (2009), om samma resultat inte 

skulle uppnås om en annan person genomförde studien på samma vis, vilket inte är relevant för 

denna studie. Forskare, även ”den bästa”, har olika perspektiv på världen och tolkar därav det 

framtagna materialet delvis på varierande sätt. Dessutom är intervjusituationen bunden i tid och 
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rum. Det jag gör för att motverka att reliabiliteten kan ifrågasättas i studien är att vara 

transparent. Antaganden, urval och tolkningar av materialet kommer att göras synliga och 

tillgängliga, intervjuguiderna finns som bilaga och tolkningar har skrivits ut i det empiriska 

resultatet. Den data som ligger till grund för studien och dess resultat finns tillgängliga på 

begäran, vilket ökar reliabiliteten (Hancké 2009). Att en studie har validitet innebär att den 

mäter det den ämnar mäta och att de begrepp som används uttrycks korrekt med hjälp av de 

mätinstrument som används (Hancké 2009). Föreliggande studie går ut på att tolka fall av 

personliga erfarenheter av diskriminering samt tankar om vardagsrasism och diskriminering 

från afrosvenska personer. Hancké (2009) menar att validiteten kan höjas genom att 

respondenterna tillåts reflektera fritt kring ett koncept. Detta är möjligt i den metod jag använder 

då samtalet i fokusgruppen var öppet för fritt samtal och reflektion. Hancké (2009) nämner 

också att validiteten ökar genom reflektion kring relevansen hos insamlade data för studien. 

Valet av informanter, diskrimineringsfall och respondenter skedde inom studiens kontext, 

eftersom en undersökning om erfarenheter av afrofobi kräver röster från den afrosvenska 

befolkningen samt personer med kunskap inom området. Eftersom kvalitativa studier består till 

stor del av tolkning från forskaren har denna ett stort ansvar. Det måste finnas utrymme för 

utomstående att validera hur studien har genomförts (Stratford & Bradshaw 2016, s. 126), 

därför beskrivs genomförandet av studien i uppsatsen. Något som enligt David D. Laitin (2003) 

ökar reliabiliteten hos en studie är triangulering, det vill säga att olika metoder används för att 

studera samma fenomen. Triangulering kan användas för att kontrollera hur väl resultatet 

stämmer genom att de olika resultaten från de olika metoderna ställs mot varandra (Stratford & 

Bradshaw 2016, s. 127). I studien används tre metoder för att studera samma fenomen, 

informantintervjuer, innehållsanalys av diskrimineringsanmälningar samt fokusgrupp. Dessa 

metoder kompletterar varandra och ökar reliabiliteten hos studien.  

Kvalitativ forskning innebär ofta en inblick i människors privata sfär. I studien gäller detta 

främst för personerna i fokusgruppen. Forskaren har ett ansvar för intervjupersonerna samt den 

information som de delar med sig av (Dowling 2016, s. 30). Deltagandet ska vara frivilligt och 

det bör finnas en ärlighet om vad som ska studeras, samt vad som förväntas av 

intervjupersonerna (Ibid, s. 32). Denna forskningsetik följdes i den här studien genom att alla 

som deltog i studien fick veta vad den handlade om samt godkänna sin medverkan och om namn 

samt jobbtitel fick stå med i uppsatsen. Det fanns ingen poäng med att undanhålla något från 

vare sig informanterna eller respondenterna i fokusgruppen eftersom detta inte skulle inte ha 

förändrat deras erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Att som respondent kunna prata 

konfidentiellt med forskaren är en av de viktiga etiska punkterna när en intervjustudie 

genomförs (Dalen 2008). Det uppnåddes i den här studien genom att respondenterna fick förbli 

anonyma i det empiriska materialet. Personer med kunskap inom ämnet namnges med deras 

godkännande. Intervjumaterialet är tillgängligt för den informant eller respondent som vill ta 

del av både inspelat och transkriberat material. De personer som blivit intervjuade kunde under 

studiens gång ändra ett svar eller ångra sin medverkan (Dunn 2016, s. 163). 

4.7 Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk vid urval av källor. För att kontrollera att de källor som används 

är relevanta för studien samt om de är trovärdiga bör man ifrågasätta källorna och sätta dem i 
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relation till studiens syfte (Trost 2008). Det som bör kontrolleras är tidsepok, huruvida källan 

är primärdata, samt om källan är vinklad på något sätt (Trost 2008, s. 58–60). Det är viktigt att 

i hög grad använda sig av ursprungskällor, då omarbetat material i viss mån kan ha förlorat den 

ursprungliga innebörden på vägen (Trost 2008, s. 59). De teorier som används har i största 

möjliga mån utgått från originalkällor. Rasteori är en komplicerad och historiskt omarbetad 

teori och för att förenkla förståelsen har introduktionsboken ”Critical race theory: An 

introduction” (Delgado & Stefancic 2017) använts som grund. Kapitlet om rasteori 

kompletteras med originalkällor inom rasteoretisk forskning, till exempel Amin & Moore 

(1989), hooks (1992) och Gilroy (1987). Samtidigt som originalkällor är betydelsefulla så är 

det viktigt att se hur teorier används samt fokusera på tidsrelevant forskning. Att kontrollera en 

källas tidsepok är viktigt då samhällsstrukturen för den aktuella tiden reflekteras i materialet 

(Trost 2010). De källor som används i uppsatsen är i hög utsträckning tidsrelevanta men i vissa 

fall har äldre forskning använts. Detta antingen för att det är en originalkälla eller för att visa 

fenomen som utvecklats över en längre tid, som till exempel bostadssegregationens historiska 

förändring och utveckling. Exempel på äldre källor som används kan hittas inom 

segregationsforskningen; Massey (1990), Molina (1997), Andersson (1998). De källor som 

används är främst baserade på vetenskaplig forskning och därför räknar jag dem som trovärdiga. 

De mediala källor som ämnar att belysa ett visst problem kan antas vara förenklade i större 

utsträckning än forskningsbaserade källor (Trost 2008, s. 61).  

 

5. DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN  

I detta kapitel redovisas, samt analyseras, de empiriska data som samlats in via 

informantintervjuer, anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen samt fokusgruppen som 

besvarar frågan; ”Kan man urskilja specifik diskriminering på bostadsmarknaden som riktar 

sig mot afrosvenska personer och hur tar denna diskriminering sig i uttryck i så fall?”. Till 

hjälp används teorierna kritisk rasteori, intersektionalitet, social exkludering och stadens 

rasifiering. Diskriminering på bostadsmarknaden diskuteras dels allmänt, dels specifikt i 

relation till den afrosvenska befolkningen. 

5.1 Diskriminering allmänt 

Johanna som tar emot klagomål från hyresgäster runtom i landet uttrycker att utöver de 

vanligaste fallen om brister eller störning så kommer det in en del samtal där medlemmar i 

Hyresgästföreningen känner sig diskriminerade i situationer när de har sökt en bostad eller 

felanmält något och inte fått hjälp med att åtgärda detta. Det är oftare klagomål om 

diskriminering från hyresvärden än klagomål gentemot grannar. 

Jag skulle säga i sådana fall att de oftare uttrycker att hyresvärden har särbehandlat dem 

eller diskriminerat dem. […] Och då kan det vara både det här med störningar och 

liknande, men många tycker också att när de felanmält saker att ’jag får inget åtgärdat, 

men grannarna får det, och det är för att vi kommer från det här landet eller för att vi har 

den här religionen’ eller så (Johanna, HGF). 
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Eva diskuterar praktikprövningsstudier som har genomförts, personer med olika namn som 

ringer och söker samma lägenhet men får olika svar till exempel, och där diskriminering blir 

uppenbart synlig. Eva säger att man i dessa studier kan se att det sker ganska så medveten 

diskriminering. Men, samtidigt uttrycker hon att diskrimineringen ofta tenderar att vara 

omedveten.  

Eller omedveten i och för sig, det kan ju också vara så att den som sorterar på det där 

sättet tänker inte på det som diskriminering. De tänker på det som att ’Ja men för mig 

som representerar det här bostadsbolaget så gäller det att se till att människor är 

kreditvärdiga och det kan man ju inte kanske utgå från att man är om man har ett utländskt 

klingande namn’ till exempel. Så man tänker inte att nu sitter jag här och diskriminerar 

(Eva, DO). 

När vi i samtalet leds in på allmänhetens relation till frågor som rör diskriminering påpekar Eva 

att det oftast är svårt att ta till sig för majoritetsbefolkningen att det faktiskt förekommer i 

Sverige. ”De flesta människor vill inte kännas vid att de diskriminerar eller att det kan 

förekomma diskriminering, man tänker kanske att det handlar om andra grejer, det är misstag 

eller orättvisa men diskriminering är ett väldigt hårt ord för de flesta” (Eva, DO).  

Eva påpekar att det inte finns tillräckligt med forskning som rör diskrimineringsfrågor och hon 

uttrycker att det särskilt behövs mer kunskap om hur diskrimineringsmekanismerna påverkar 

den sociala ojämlikheten. En problematik med diskrimineringsfrågor är att man ofta pratar om 

strukturell diskriminering, men diskriminering är alltid i sin karaktär en individfråga. En individ 

blir diskriminerad i juridisk mening (Eva, DO).  

Det är ju så, det finns ju många saker strukturellt som påverkar att vissa individer blir 

diskriminerade och andra inte men frågan är vilka dessa strukturer är och hur tar de sig i 

konkreta uttryck. [...] är det konkreta beslut som skapar en struktur som diskriminerar 

människor, är det människors beteende, bemötande, fördomar, okunnighet som tar sig i 

uttryck i bemötande (Eva, DO). 

Det finns diskriminering som är tydlig och medveten men det är även ”väldigt många gånger 

så att man inte har tänkt, okunnighet, omedvetenhet, inte funderat över vad innebär det här” 

(Eva, DO), detta menar Eva också är problematiskt med diskrimineringsfrågor. 

5.2 Diskriminering mot afrosvenskar 

Att det sker diskriminering på bostadsmarknaden finns ingen tvekan om, om man lyssnar till 

forskningen (Manski 1995; Molina 1997; Andersson & Molina 2003; de los Reyes & Molina 

2005; Kalonaityté, Kawesa & Tedros 2007; Molina, 2008; Andersson 2008; Andersson, Bråmå 

& Hogdal, 2009; Andersson, 2009; Wigerfelt, Wigerfelt & Kiiskinen 2014; Mångkulturellt 

centrum 2014; ; Molina, 2015; CRUSH 2016; Håkansson Bolve, Jebari, Magnusson, Manzizila 

& Vartanova 2017) och intervjun med Eva hos DO och Johanna på HGF. Dock finns det 

problematik med att urskilja hur denna diskriminering ser ut på individnivå. Speciellt när det 

kommer till diskriminering mot afrosvenskar, eftersom det inte finns en kategori som beskriver 

en persons exakta bakgrund eller hudfärg när anmälan om diskriminering görs. 

Diskrimineringslagen är uppbyggd så att människor aldrig efterfrågas exakt var de kommer 
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ifrån (Eva, DO). Eva nämner att det finns en diskrimineringsgrund som heter etnisk tillhörighet 

men inte heller den visar på en persons exakta bakgrund. I många av fallen som kommer in till 

DO går det inte att urskilja om personen som anmält är afrosvensk ifall personen själv inte har 

påtatalat att de tror att diskrimineringen beror på att de har bakgrund i Afrika (Eva, DO). 

Personer kan själva uttrycka om de känner att den diskriminering de fått erfara har att göra med 

deras bakgrund i ett afrikanskt land eller fenotypiska drag, så som hudfärg. Enligt forskning om 

stadens rasifiering finns det strukturell diskriminering på bostadsmarknaden som tar sig uttryck 

genom att till exempel personer med utländsk bakgrund blir hänvisade till vissa områden och 

utsätts för försvårad mobilitet i staden (Molina 1997; Andersson & Molina 2003; Molina, 2008; 

Andersson 2008; Molina, 2015; CRUSH 2016). Inom definitionen ”personer med utländsk 

bakgrund” kan afrosvenska personer rymmas, men, många afrosvenskar har sin bakgrund i 

Sverige och ryms därav inte inom denna beskrivning. Dessutom ser diskrimineringen olika ut, 

beroende på vilket utomeuropiskt land personen har sina rötter i (de los Reyes & Molina 2005). 

Det finns till exempel forskning som visar att för personer som kommer till Sverige från ett 

afrikanskt land tar det längre tid innan boendemönstret börjar likna den i landet födda 

befolkningens boendemönster än för personer som kommer till Sverige från andra länder 

(Andersson 1998; Andersson 2007; Andersson 2008). Eva påpekar att afrosvenska personer kan 

komma från Sverige, eller andra länder, och att detta gör det tydligt att när de diskrimineras 

beror det ofta på deras utseende och de föreställningar och fördomar människor har som 

relaterar till det. Hon uttrycker att det kan vara väldigt tydligt i många av de 

diskrimineringsärenden som kommer in att hudfärgen ha varit det utslagsgivande. ”[…] Den 

diskriminering som afrosvenska personer utsätts för har otroligt starka kopplingar till hudfärg 

eller till andra typiska utseendedrag som gör att man kan tala om att det är en afrosvensk person”  

(Eva, DO).  

Eva påtalar att den diskriminering som afrosvenskar utsätts för ofta är väldigt brutal och uttalad, 

men att det samtidigt finns ett väldigt motstånd att tala om att afrosvenska personer skulle kunna 

bli behandlade olika på grund av sin hudfärg. Hon menar att denna rädsla att prata om 

diskriminering på grund av hudfärg har att göra med att hudfärg kopplas till ordet ras. Sveriges 

negativa historia förknippat med detta bidrar till motståndet att prata om det men det är 

samtidigt denna historia som har format kvardröjande föreställningar om Afrika och afrikaner 

(Eva, DO). Även om Eva har kunnat urskilja att diskriminering som riktas mot afrosvenska 

personer är brutal och ofta beror på deras utseende och föreställningarna kring det, så är det inte 

lika lätt att veta hur detta ska angripas rättsligt.  

Och jag tror att den gruppen är utsatt väldigt speciellt på just det sättet som är direkt 

kopplat till hudfärg och hårkvalitet och så vidare. Och det skulle behövas synliggöras på 

något sätt, sen hur exakt man ska göra det rent rättsligt är svårt att veta (Eva, DO). 

Eva uttryckte i intervjun att det kan vara väldigt tydligt i många av de diskrimineringsärenden 

som kommer in gällande afrosvenska personer att hudfärgen har varit det utslagsgivande. Detta 

stämmer överens med teorin om stadens rasifiering som menar att det är fenotypiska drag och 

personers yttre observerbara egenskaper som påverkar hur en individ behandlas i ett strukturellt 

rasifierande samhälle (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005). Eva säger i intervjun att den 

diskriminering som afrosvenskar utsätts för ofta är väldigt brutal och uttalad samt att detta kan 
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förknippas med utseende och föreställningar om ras. Att föreställningar om ras påverkar hur 

en person blir behandlad stämmer överens med den kritiska rasteorin som menar att ras och 

rasrelationer är en produkt av sociala relationer och felaktiga rasbiologiska idéer om att 

människor går att klassificera i bättre och sämre raser (Delgado & Stefancic 2017, s. 8). Eva 

påpekar även att diskriminering ofta tenderar att vara omedveten, samt att personer i Sverige 

har ett motstånd mot att diskutera diskriminering, särskilt när det dessutom blandas med 

föreställningar om ras. Detta kan förknippas med Preds (2011) ontologiska magi, det vill säga 

att konstruktioner av olikheter och idén om ”den andre” transformeras till att inkorporeras i 

samhället som en naturlig och sanningsenlig uppdelning av människor. Personer diskriminerar 

baserat på rasföreställningar utan att medvetet tänka på det. Att vita svenska personer har svårt 

att uppfatta eller prata om diskriminering mot afrosvenska personer kan analyseras med hjälp 

av teorin om vithetsnorm (diskuteras inom kritisk rasteori). Den vita normen antas här tas för 

given i Sverige. Detta resulterar i att personer med vit hudfärg i Sverige har svårt att se att en 

person som bryter normen ifrågasätts när det gäller dennes tillhörighet till eller trovärdighet i 

samhället (Doane & Bonilla-Silva 2003). Enligt teorin ses de människor som inte ”passar in” i 

denna socialt skapade norm direkt eller indirekt som normbrytande och pekas därför ut som 

annorlunda. När vithetsnormen analyseras ihop med kritisk rasteori kan man se att de som pekas 

ut som annorlunda även förknippas med rasföreställningar, i detta fall personer med bakgrund 

i Afrika.  

 

Respondenterna i fokusgruppen hade olika personliga erfarenheter relaterade till diskriminering 

på bostadsmarknaden. Något som de alla var överens om var att när de tycker sig bli 

diskriminerade är det oftast på grund av hudfärg, men sällan på grund av etnisk tillhörighet. 

”För oavsett om du kommer adopterad från Etiopien, eller Somalia för 20 år sedan, vi har ju 

upplevt samma diskriminering på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden” (Respondent 3). 

Respondent 2 och Respondent 3 har olika bakgrund, men kunde båda relatera till att det inte är 

deras etnicitet som spelar störst roll när de blir diskriminerade. ”Även om jag har svenskt namn, 

och min etnicitet och modersmål är svenska liksom. Så min etnicitet är svensk liksom. Men 

ändå upplever jag samma diskriminering som vilken afrosvensk som helst på arbetsmarknaden 

och bostadsmarknaden” (Respondent 3). ”[…] jag blir ju inte diskriminerad för att mina 

föräldrar kommer från en by i Somalia. Jag blir ju diskriminerad för att jag är svart. Inte vart 

jag specifikt kommer ifrån. Och där, redan då blir det ju luddigt” (Respondent 2). Alla tre 

respondenterna höll med om att det inte finns ett bra sätt att uttrycka rent rättsligt i Sverige när 

man blivit diskriminerad på grund av hudfärg. ” Och ras och etnicitet är två helt olika saker. Så 

det går inte att inte prata om ras för då tänker dom inte på mig till exempel. För jag kanske inte 

kommer från Afrika någonstans över huvud taget, eller har föräldrar som gör det” (Respondent 

1).  

Respondent 1 uttrycker att hon inte personligen har märkt av diskriminering på 

bostadsmarknaden men säger också att ”det är delvis för att jag kommit in till marknaden via 

kompisar, vita kompisar, som har ju haft förstahandskontrakt eller så, så jag har inte behövt 

blanda mig så mycket in i det där än”.  Respondent 2 berättar om en händelse som hon nyligen 

varit med om när hon sökte en hyreslägenhet i Uppsala. I samband med att hon sökte lägenhet 

fick hon, liksom alla andra i samma kösystem, skicka in lönespecifikation eftersom man var 
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tvungen att ha en viss inkomst för att stå i bostadskön. Dock fick hon, olikt sina vänner som är 

vita svenskar, svara på en mängd frågor samt stå till svars för en kort period då hon jobbat bara 

60 procent. ”Så det tyckte jag var ganska märkligt. Men, samtidigt, ganska vanligt på något sätt. 

Jag blev inte förvånad att det var jag som liksom var den som dom liksom granskade mer utav 

mina fyra andra vänner som hade gått igenom exakt samma process” (Respondent 2). När 

Respondent 1 frågar henne om hon tog det vidare och klagade över behandlingen svarar hon 

”Njäe, jag typ väljer mina kamper, brukar jag säga. När det gäller sånt så, näe, jag kände liksom 

att jag vill ha en lägenhet, jag orkar inte tjafs och så” (Respondent 2). 

Respondent 3 berättar att han främst har känt sig diskriminerad på den svenska 

arbetsmarknaden och Respondent 2 påpekar då att det i förlängningen kan påverka ens 

möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Respondent 3 tillägger sedan: 

hade jag fått kommit ut på arbetsmarknaden så kanske min bostadssituation sett mycket 

annorlunda ut idag alltså. Jag har fru och sådär, kanske vi hade kunnat skaffa ett hus eller 

en större lägenhet. Så visst, det får ju effekt, diskriminering, att man inte kommer in och 

tjänar tillräckligt med pengar liksom (Respondent 3). 

5.3 Hudfärg och diskriminering 

Om man utgår från definitionen av diskriminering så är svaret på frågan om afrosvenska per-

soner diskrimineras på bostadsmarknaden per definition nej eftersom bakgrund i ett afrikanskt 

land eller hudfärg inte finns som diskrimineringsgrund. Som det beskrivs i avsnitt 1.5 om be-

greppsdefinitioner innebär diskriminering att en person missgynnas eller kränks i samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna var av en är etnisk tillhörighet (do.se 2018).  Dock 

kan personer själva tillägga i sin anmälan om de tror att diskrimineringen hade att göra med 

hudfärg eller specifikt vilket land de kommer ifrån. Detta gjordes i två av de 38 anmälningar 

till DO om diskriminering på bostadsmarknaden som kom in under 2017. I de två fallen hade 

personen som gjorde anmälan själv uttryckt att diskrimineringen berodde på deras hudfärg. 

Inget av de två fallen togs upp i domstol och kan därför inte räknas som diskriminering i rättslig 

mening. Men anmälningarna analyseras ändå som narrativ, det vill säga en redogörelse för nå-

got som har hänt (Robertson 2012, s. 229). De berättelser som lades fram i anmälningarna räk-

nas som personliga narrativ och det är den unika erfarenheten som är relevant för studien (Ibid, 

s. 234). Av de 38 anmälningar till DO som är kopplade till diskrimineringsgrunden etnisk till-

hörighet inom samhällsområdet bostad under 2017 var det alltså två fall som kunde konstateras 

bero på personens hudfärg. Detta eftersom personen själv har uttryckt att hudfärg var en avgö-

rande faktor. I de resterande fallen nämndes det att personen som blivit diskriminerad hade 

bakgrund i ett annat land än Sverige men endast i ett fåtal fall nämndes ett land, och av de fallen 

var inget land ett afrikanskt land. Ingen av ärendena drevs i domstol, och därav finns inga domar 

tillgängliga.  

Fall 1 (ANM 2017-2424). Vad har hänt? En kvinna blev kontaktad av styrelsen i hennes 

bostadsrättsförening, de ville ha ett samtal med kvinnan gällande störning. Kvinnan blev under 

mötet anklagad för att inte bo i den lägenhet som hon själv menar sig bo i. Hur har det hänt? 

Anklagelserna förmedlades på ett möte mellan kvinnan och styrelseordförande samt 

styrelseledamöter från bostadsrättsföreningens styrelse. Kvinnan i Fall 1 nämner i anmälan att 
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hon har blivit utsatt för diskriminering på grund av föreställningar om hudfärg och svenskhet. 

I anmälan skriver hon att personerna i styrelsen ansåg att hon som svart person inte stämde 

överens med det ”svenskt klingande namn” som stod på dörren. Detta kan relateras till teorier 

om ett strukturellt rasifierat samhälle, eftersom den systematiska särbehandlingen och 

diskrimineringen drabbar de som utifrån bland annat utseende definieras som icke-svensk (de 

los Reyes, Molina & Mulinari 2005). Kvinnan menar att utifrån hennes utseende har hon 

definierats som icke-svensk av personerna i styrelsen. Hennes namn är ett ”typiskt svenskt 

namn” vilket antas inte stämma överens med hennes hudfärg. Eftersom hon inte får någon 

annan motivering är detta den mest rimliga förklaringen enligt henne.  

Fall 2 (ANM 2017-1048). Vad har hänt? En man klagar över sina störande grannar, de bankar 

i väggar och låter sent på natten. Han har pratat med grannarna, klagat till hyresvärden och till 

störningsjouren. Bostadsstiftelsen kom för att kontrollera, men då var grannarna tysta, stiftelsen 

rekommenderade honom att skaffa öronproppar. Han har dokumenterat all störning och gått till 

polisen. Stiftelsen skickade då en varning till honom. Hur har det hänt? Det har varit en 

utdragen process som har resulterat i en konflikt mellan mannen och hyresvärden. Stiftelsen 

säger att de inte kan göra något. Mannen i Fall 2 har uttryckt i anmälan att stiftelsen behandlar 

honom som icke trovärdig på grund av hans hudfärg. Det nämns också i anmälan att det inte är 

någon som har direkt påpekat hudfärg, utan detta är en känsla mannen har på grund av stiftelsens 

sätt att uttrycka sig.  

I Fall 2 nämner personen själv att han tror att hans hudfärg har bidragit till att han inte fått gehör 

för sina klagomål samt att hyresgästföreningen tror på grannen mer än honom. Det står dock 

som ett tillägg i anmälan att ingen har nämnt hans hudfärg. Detta kan analyseras med hjälp av 

bell hooks (1992) teori om den ”oppositionella blicken” (diskuteras inom intersektionalitet). 

Personen i Fall 2 har sett, uppmärksammat och försökt göra motstånd mot den bild som 

framställs av honom som icke trovärdig. Han har sett att han blir misstänkliggjord utan en 

uppenbar anledning förutom vad han själv ser som särbehandling på grund av hudfärg. Han har 

uppmärksammat detta genom att anmäla det till DO. Dock finns det inget förutom hans egen 

känsla som säger att hans hudfärg har spelat roll, ingen har uttryckligen sagt detta. Eva nämner 

att diskriminering sker på individnivå och det är därför svårt att prata om strukturell 

diskriminering. Att personen i Fall 2 känner att han blivit särbehandlad på grund av sin hudfärg 

kan relateras till ett strukturellt problem med rasföreställningar som påverkar maktförhållanden 

(de los Reyes & Molina 2005; Delgado & Stefancic 2017). Eftersom rasföreställningar inte 

finns som diskrimineringsgrund så är hans känsla av att hudfärgen spelar roll i detta individuella 

fall endast en egen formulerad tanke om situationen som tillägg till diskrimineringsgrunden 

etnisk tillhörighet.  

Som Eva också nämner kan diskriminering ske omedvetet, personer tänker inte på vad som 

påverkar dem i deras behandling av en person. Detta kan relateras till teori om den vita normen 

(diskuteras inom kritisk rasteori) som tas för given i ett samhälle. En person med vit hudfärg i 

ett samhälle med en vithetsnorm kan ha svårt att se att en person som bryter normen ifrågasätts 

när det gäller dennes tillhörighet till eller trovärdighet i samhället (Doane & Bonilla-Silva 

2003), även när det är en själv som ifrågasätter personen. Enligt Pred (2011) har den allmänna 

uppfattning som råder i ett samhälle makten att forma kategoriseringar av människor, som med 
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en ”magisk stav” (s. 63). Det vill säga att sociala konstruktioner av olikheter och idén om ”den 

andre” transformeras till att inkorporeras i samhället som en naturlig och sanningsenlig 

uppdelning av människor (Pred 2011, s. 62). Personer kan därav särbehandla en annan på grund 

av rasföreställningar utan att medvetet tänka på att den gör just det. Frågan här blir vem som 

har rätt att definiera vad som räknas som särbehandling på grund av rasföreställningar. 

Respondent 2 i fokusgruppen uttrycker att hon vet när en person har behandlat henne 

annorlunda eller misstänkliggjort henne på grund av hennes hudfärg. För henne känns det 

konstigt att någon utifrån skulle bestämma över vad som får henne att känna sig kränkt eller 

diskriminerad. Det är sällan personer säger att de särbehandlar henne på grund av hudfärg men 

hon själv vet att det är fallet. Respondent 2 nämner att det kan vara svårt att utgå från vad vita 

svenskar definierar som rasism, eftersom få personer uttryckligen skulle säga att de behandlar 

en person annorlunda på grund av deras hudfärg. Istället är det kanske viktigare att höra vad 

personer som har fått utstå rasism och diskriminering har att säga.  

Det handlar ju om vad man själv upplever. Och det är där det blir, om någon känner sig 

kränkt, så är det ju på grund av, ingen annan kan säga att ’du får inte känna dig kränkt 

eller diskriminerad på grund av din hudfärg’. Det är ju skevt att någon annan ska komma 

och säga att, men det har inte sagts. Jag kan också säga många gånger jag har blivit utsatt 

på grund av min hudfärg, men jag kan inte pin pointa till att de sa att, ’det är för att du är 

svart’. Men jag känner ju att det är på grund av det (Respondent 2).  

Den oppositionella blicken (hooks 1992) håller inte hela vägen till motstånd i dessa situationer. 

Även om en afrosvensk person ser och uppmärksammar att denne blir behandlad annorlunda 

på grund av sin hudfärg så finns det inget sätt för att uttrycka detta rättsligt. Respondent 2 

nämner också att det finns en viss oförståelse bland den vita svenska befolkningen för den 

diskriminering och rasism som afrosvenskar får utstå. En brist på förståelse som inte 

nödvändigtvis har att göra med att människor blundar för den utan att de helt enkelt inte kan 

sätta sig in i situationen. Hennes vänner som sökte lägenhet samtidigt har försökt formulera det 

som att det kanske var slumpen som gjorde att just Respondent 2 fick genomgå extra kontroller. 

För Respondent 2 var det dock tydligt att situationen berodde på hennes namn och hudfärg. Och 

hon menar att om hennes vänner förstod så skulle de också kunna ifrågasätta det mer och 

därigenom sätta press på folk som har möjlighet att förändra. ”Så jag tror också det handlar om 

[…] det skulle vara ett större tryck från befolkningen så kanske det skulle göra något med 

byggherrarna och dom som planerar bostäder. Att det finns en vilja att leva mångkulturellt, och 

med mångfald”. Respondent 1 uttrycker att det även behöver finnas en representation bland 

dem som planerar och en bättre inblandning i planeringen av människor med olika erfarenheter. 

Hon säger att ”jag tänker också att dom borde involvera folk. Eum, så att man kan ju aktivt 

delta i dom här processerna” (Respondent 1).  

5.4 Svårt att prata om diskriminering 

Respondenterna i fokusgruppen belyste alla tre vikten av att prata om afrosvenskars situation i 

Sverige. Samtidigt som de menade att det finns behov av att prata om det för de fram tankar om 

hur svårt det kan vara att prata om hudfärg och svårigheter som kan uppstå kring begreppet i 

Sverige. ”Jag känner att jag har börjat prata mycket mindre om det för det känns inte som att 
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jag får prata om det. Och det är ingen som vill höra vad jag har att säga om det” (Respondent 

1). Respondent 3 reste frågan om afrofobi, rasism som riktar sig mot svarta, och att detta 

behöver pratas mer om i Sverige.  

[…] det finns olika rasismer och just rasism mot svarta är väldigt speciell liksom. Och 

det här, det finns på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden, men just ett erkännande 

om att afrofobi är så stark i Sverige är ju ett steg liksom i rätt riktning för att få ett 

erkännande. Och då är det verkligen att kunna prata om de här sakerna (Respondent 3).  

Han nämner även att det behövs medel för att prata om att man har blivit diskriminerad på grund 

av sin hudfärg. Ett sätt som han nämner är att ”man kan samla in data över att man blivit 

diskriminerad, att man själv får skriva att ’jag identifierar mig som afrosvensk och jag upplever 

diskriminering på bostadsmarknaden’. Om man kan ha data, då är det också lättare att föra en 

kamp för rättigheter” (Respondent 3).  

Att afrosvenska personer väljer att inte prata om diskriminering eller vardagsrasism på grund 

av att de inte känner sig hörda eller inte har medel att prata om det med bekräftar några av de 

funderingar som Johanna, Eva samt Monica har uttryckt kring antalet klagomål och anmäl-

ningar. Även om personer hör av sig med klagomål om att de blivit utsatta för diskriminering 

eller vardagsrasism från grannar så finns det en misstanke om att en hel del fall inte anmäls. De 

personer som inte är medlemmar i HGF kanske inte vet om att man kan höra av sig dit eller var 

man ska höra av sig om inte hyresvärden agerar (Johanna, HGF). Johanna uttrycker att även 

medlemmar kan ha svårt att anmäla. Hon funderar på om att personerna känner att det som de 

har blivit utsatta för är något de får acceptera, ”man kanske känner bara att ja men det är väl så, 

man får acceptera det” (Johanna, HGF). Även Eva funderar kring diskrepansen mellan faktiska 

fall och de anmälningar som kommer in till DO. Hon nämner att det kommer in få fall som 

uppenbart kommer från afrosvenskar, men att detta likväl kan bero på att få personer med den 

bakgrunden gör anmälningar eller att dessa fall kan vara svåra att urskilja. När det handlar om 

situationen för just afrosvenskar menar Johanna att det finns behov av att närmare undersöka 

hur just denna grupp har det eftersom det verkar vara utsatta men att detta inte syns. ”Den frågan 

som vi har pratat om mycket och som man hör mycket är att man klumpar ihop allting och så 

säger man nysvenskar” (Johanna, HGF). Monica uttrycker att det inte är så många anmälningar 

om diskriminering som kommer in till HGF, men sedan säger hon att detta inte måste vara något 

positivt. Det kan vara så att personer inte anmäler av olika skäl. 

Men det jag vet är att det inte är så mycket (anmälningar om diskriminering) som man 

skulle kunna befara. Men igen, det kan bero på att folk inte anmäler, att man inte ser det 

som lönt eller vad som helst, så det är egentligen ett ganska dåligt mått kan man ju tycka. 

Det klart att man kan säga att det är bra att det inte kommer in så många (anmälningar) 

men det kan ju som sagt lika gärna bero på någonting annat (Monica, HGF). 

5.5 Andra kategorier som samverkar 

I enlighet med intersektionell teori menar jag att det inte finns en entydig och lätt identifierbar 

form av rasism utan den kan variera i samverkan med andra sociala kategorier (Anthias, Yuval-

Davis & Cain 1992). I studien har detta inte fått ta en så stor plats eftersom det främst handlar 
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om att undersöka om det går att se om afrosvenskar blir diskriminerade och får utstå 

vardagsrasism på bostadsmarknaden samt om detta påverkar bostadssegregationen i Sverige. 

Därför problematiseras inte intersektionaliteten på djupet här. Men det är ändå viktigt att nämna 

att rasism inte fungerar exakt likadant för alla personer utan att det tenderar att variera i 

samverkan med andra sociala kategorier. Studien har kunnat urskilja vissa kategorier som också 

kan påverka hur en afrosvensk person blir behandlad. Respondent 2 i fokusgruppen nämner att 

hon är kvinna, muslim och ung och att detta i vissa fall har kunnat förstärka eller vara grunden 

för särbehandling utöver hennes hudfärg. Hon berättar om ett tillfälle när hon haft en person på 

besök i sin lägenhet som skulle titta på fel som hon uppmärksammat efter att den tidigare 

hyresgästen flyttat ut. Personen menade att det inte var några fel, trots att Respondent 2 hade 

en checklista som hyresbolaget själva tagit fram och kunde komma med konkreta förslag på 

vad som var fel. Respondent 2 kände att hans attityd var förminskande och nonchalant, men 

kunde inte exakt sätta fingret på varför han hade en sådan attityd mot henne.  

[…] och då blir jag liksom också, jag har ju ganska många saker man kan liksom, jag har 

både muslim, jag är kvinna och jag är svart liksom, och jag är ganska ung, eeh, så det är 

flera dimensioner, och då vet man ju aldrig vad man utsätts för. Var det för att jag var 

kvinna, eller svart, eller ung eller muslim? (Respondent 2).  

Utöver utseende som synlig markör för diskriminering och vardagsrasism för afrosvenska 

personer nämner även Johanna och Eva religion som en möjlig faktor till att afrosvenska 

personer blir utsatta för diskriminering. En annan faktor som påverkar diskrimineringen på 

bostadsmarknaden är som tidigare nämns människors ekonomiska situation. Diskussionen i 

fokusgruppen kretsade återkommande kring den ekonomiska situationen, då alla respondenter 

var överens om att ens ekonomiska situation påverkar ens möjligheter på bostadsmarknaden i 

förlängningen. Respondent 1 säger att ”[…] om jag skulle försöka skaffa bostadsrätt istället för 

hyresrätt så skulle det bli jätte svårt för mig. Inte bara för att jag är svart men kanske min 

ekonomiska situation”. Hon uttrycker att på grund av att hennes pappa har vuxit upp i en tid när 

det var olagligt för honom att utbilda sig på grund av att han är svart så har hon inte kunnat få 

ekonomisk hjälp av sina föräldrar. ”Så jag har behövt klara mig ganska mycket själv. De har 

inte haft pengar för att hjälpa mig. Och det är ju liksom, eeum, på grund av att det finns den här 

diskrimineringen i samhället” (Respondent 1).  

 

 

6. VARDAGSRASISM I BOSTADSOMRÅDEN 

I detta kapitel besvaras frågan; ”Blir afrosvenska personer utsatta för vardagsrasism i 

bostadsområden och i så fall, påverkar detta deras känsla av social exkludering?”. Frågan 

besvaras via analys av empiririska data från informantintervjuer, anmälningar till DO samt 

fokusgruppen som relaterar till frågan om vardagsrasism och social exkludering i 

bostadsområden. Analysen görs med hjälp av teorierna kritisk rasteori, intersektionalitet, social 

exkludering och stadens rasifiering. Som beskrivet i begreppsdefinitioner så innebär 

vardagsrasism en typ av diskriminering eller hatbrott mot personer på grund av 

rasföreställningar som sker i vardagen ofta i det offentliga rummet, men även till exempel på 

arbetsplatsen, av grannar eller av bekanta. Det kan ske dels genom strukturella eller 
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institutionella praktiker, dels genom individuella och personliga erfarenheter av diskriminering 

(Essed 1991; Hübinette et al. 2012).  

6.1 Klagomål med rasistiska motiv 

När Johanna tar emot samtal med klagomål från hyresgäster är det å ena sidan personer som 

klagar på att de blivit utsatta på något sätt. Det är dock vanligare att de som hör av sig för att 

rapportera störningar från grannar uttrycker sig rasistiskt i deras beskrivning av störningen.  

Det kan ju vara att ’mina grannar, det låter så mycket från grannlägenheten, de kommer 

ju från det här landet, du vet ju hur de är’ och sen kanske fortsätter på det spåret också. 

[…] Och det kan vara både religion och var de kommer ifrån, och utseende (Johanna, 

HGF). 

Sedan finns det även de som hör av sig och uttrycker att den störningsanmälan som har gjorts 

på dem grundar sig i annat än faktisk störning. ”Vi har ju ganska många som hör av sig som 

blir anklagade för störning [...] och då kan man säga att det är för att vi kommer från det här 

landet eller har den här religionen till exempel” (Johanna, HGF). Johanna uppskattar utifrån 

just de samtal hon har tagit emot på HGF att det vanligaste klagomålet med rasistiska grunder 

är riktade mot personer från Somalia samt att man påpekar att grannen inte kan språket och 

menar att de därför inte förstår hur man ska bete sig. 

I de ovan nämnda klagomål som Johanna berättar om kan man urskilja en mer eller mindre 

uttalad vardagsrasism riktad mot afrosvenska personer i bostadsområden. Johanna berättar att 

personer som ringer in med klagomål kan uttrycka sig rasistiskt, om till exempel religion, 

varifrån personer kommer och utseende, i samtalet med HGF. I de samtal Johanna har tagit 

emot på HGF uppskattar hon att många av de personer med rasistiskt språkbruk som ringer in 

uttrycker sig rasistiskt mot personer som antas komma från Somalia. Att personer uttryckte sig 

rasistiskt var vanligare än att personer ringde in med klagomål om att de blivit utsatta för 

rasistiska påhopp av grannar. Dock hörde personer av sig när de fått en störningsanmälan och 

uttryckt att anmälan beror på annat än faktisk störning, till exempel att de blir anmälda på 

rasistiska grunder.  

6.2 Misstänkliggörande 

I motsats till att bli anklagad för störning på rasistiska grunder klagar personen i Fall 2 på att 

han inte blivit trodd i sin störningsanmälan på grund av rasistiska grunder. Trots den utdragna 

processen och de många försök från mannen i Fall 2 att förmedla att han blir störd tror inte 

stiftelsen på honom. De säger att de litar på de andra grannarna. Detta har fått mannen att känna 

sig särbehandlad på grund av sin hudfärg. ”Kontaktpersonen på stiftelsen har sagt "jag litar inte 

på dig", men har sagt att han litar på grannarna” (ANM 2017-1048). Respondenterna i 

fokusgruppen berättar även de om en känsla av att bli misstänkliggjorda, i deras fall av grannar 

eller personer i bostadsområden där vänner och familj bor, vissa områden mer än andra. Detta 

händer utan att de har blivit uttryckligen särbehandlade eller påhoppade på grund av sin 

hudfärg. De förknippar dock alla känslan av misstänkliggörande med sin hudfärg och att inte 

”passa in” bland den vita majoriteten i området.  
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[...] jag kan inte ens tänka mig hur det samtalet kommer se ut på banken liksom. Att jag 

ska få liksom lånelöfte eller försöka ta mig in och liksom träffa mäklare och allt sånt där. 

Det är liksom sånt som får mig att ’nej då stannar jag kvar i min hyresrätt’. Liksom för 

att det känns som att det kommer vara svårt. Ingen kommer ta en på allvar (Respondent 

2).  

Det här säger Respondent 2 när hon funderar kring om hon i framtiden skulle skaffa sig en 

bostadsrätt. Att inte bli tagen på allvar eller att bli misstänkliggjord av vita svenskar var en 

återkommande diskussion för respondenterna i fokusgruppen. Respondent 2 berättar om hur 

hon i samtal med en person från hyresbolaget hon hyr lägenhet från fått en kommentar från 

ingenstans om "å gud vilken bra svenska du talar". Hon uttrycker att känslan av att inte bli tagen 

på allvar har gjort henne motvilligt misstänksam mot sin omgivning. Hon berättar om när hon 

haft en reparatör på besök i lägenhet som sagt åt henne att problemet var något hon fick fixa 

själv, ”och då blir det att jag alltid måste dubbelkolla med mina etniskt vita kompisar och bah 

’ja men när du skulle fixa det här, kom dom och gjorde det eller fick du fixa det själv?’” 

(Respondent 2). Hon nämner även hur hon, när hon besöker sin vän som bor i en bostadsrätt i 

centrala Uppsala, känt sig ifrågasatt av grannar om sin anledning av att befinna sig där. ”[…] 

för det känns som att folk stirrar ut en och känner så här bara att ’du ska nog inte vara här’. De 

ser direkt att jag är en besökare, eller inte bor där liksom” (Respondent 2). Respondent 1 berättar 

om en erfarenhet av att bli misstänkliggjord i sin egen trappuppgång av sina grannar när hon 

sent en kväll kom hem och märkte att hon hade glömt sina nycklar. 

[…] jag visste inte hur jag skulle komma in i huset. Och sen så var det mina grannar som 

kom hem, och jag sa till dem att ’vad bra att ni kom hem för jag glömde mina nycklar’ 

och de stängde dörren och sa ’men känner du någon som bor här eller’. Jag sa ’men ja 

jag bor här, jag har hälsat på dig många gånger’. Och jag tycker att jag ser ganska oskyldig 

ut. Och de kollade liksom på mig och sa liksom ’mm ok’. De bad inte om ursäkt eller 

något. Så då börjar man tänka, ok varför gjorde de så konstigt (Respondent 1).  

Respondent 3 uttrycker en känsla av att bli uttittad i vissa områden mer än andra. Han ger ett 

exempel på när han hälsar på sin syster i, som han benämner det, ”ett av de finaste ställena i 

Göteborg”. ”[…] och känner liksom vad ska dom tänka när jag kommer här. Speciellt när jag 

kommer på kvällen och sådär liksom. Då känner jag verkligen nu sitter dom och tittar när jag 

kommer här” (Respondent 2). När det gäller Uppsala känner sig Respondent 3 tryggare än i de 

småstäder som han bott i, eftersom där stack han ut mer och oroade sig mer för rasistiska 

påhopp. 

Många av de ställena är små små ställen liksom där man verkligen har stuckit ut. Där jag 

verkligen har fått stå upp för att få bostad, eller få slåss för sin existens. När jag flyttade 

till Uppsala kände jag åh vad skönt liksom, här, här smälter man in. Mycket olika 

människor och sådär, så för mig personligen känner jag mig ganska trygg i Uppsala. Inte 

behövt oroa mig för rasister som i småstäderna och sådär liksom (Respondent 3).  

Respondent 1 håller med om att det finns skillnader i hur mycket rasism som syns i 

bostadsområden beroende på var i Sverige man befinner sig. ” Ja, exakt. Jag har också kommit 
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på att jag tror att det är skillnad mellan bostadsområdena ute på landet och inne i stan. [...]. I 

stan så är det lite mer gömt tycker jag. För mig tycker jag i alla fall” (Respondent 1).  

Respondent 2 berättade om hur hon inte kände sig välkommen i områden där hennes bakgrund 

inte ”passade in” bland majoriteten och att hon inte skulle vara bekväm att bo i ett sådant 

område. Respondent 1 och 3 diskuterade hur dom i små städer och den svenska landsbygden 

kände sig mer oroliga för rasistiska påhopp. De kunde slappna av mer i större städer där det 

finns en bredare mångfald i bakgrund bland invånarna. Detta förknippar jag med teorin om 

social exkludering och att människor samlar på sig information om platser, lär sig var de är 

välkomna, var det är bekvämt att vara och vilka platser de har tillgång till (Madanipour, Cars 

& Allen 2000; Madanipour 2011). Teorin om social exkludering kan här fungera tillsammans 

med vithetsnormen och kritisk rasteori. Respondenterna har, på grund av personliga 

erfarenheter av rasism samt att de blivit misstänkliggjorda på platser där majoriteten av 

invånarna är vita, skapat sig en bild av platser som påminner om dessa situationer. På ett 

liknande sätt nämner personen i Fall 1 i anmälan att hon har mörk hy och hon tolkar styrelsens 

anklagelse som att de tycker att hennes namn borde tillhöra en vit svensk person, hon känner 

sig misstänkliggjord. Styrelsen tror inte att hon, med sin mörka hy, bor i lägenheten. Utan 

egentlig bevisning kallar styrelsen henne till ett möte och är mycket bestämda när de påstår att 

hon inte bor i sin lägenhet. Personen i Fall 1 (ANM 2017-2424) kände sig så särbehandlad på 

grund av sin hudfärg att hon valde att sälja sin bostadsrätt och flytta från området. Hon uttryckte 

att hon var så obekväm att bo i ett område där hon på grund av sin, som hon kallar det, 

”avvikande hudfärg” inte känt sig välkommen. Även detta relaterar jag till social exkludering 

och vikten av den fysiska platsen för känslan av inkludering eller exkludering i staden och 

samhället. På vilket sätt social exkludering sker beror på vilken socialt konstruerad grupp en 

person tillhör. Bland socialt konstruerade grupper räknas markören ras in (Madanipour, Cars 

& Allen, 2000; Madanipour, 2011) som i detta fall grundat sig i synliga markören hudfärg hos 

personen i Fall 1. Det som skett är alltså en social exkludering som grundar sig i 

rasföreställningar. Den sociala exkluderingen går här att förknippa med kritisk rasteori eftersom 

enligt den är ras något som skapas socialt genom konstruktioner av kollektiv och utanförskap, 

aktiv inkludering eller exkludering av individer som passar eller inte passar in i en kategori 

upprätthåller kategorisering av människor (Anthias, Yval-Davis & Cain 1992, s. 2). Enligt 

Byrne (2005) tar tillgång, inkludering och exkludering sig uttryck på bostadsmarknaden. 

Bostaden och dess omgivning är en viktig del i en människas liv som ska vara en trygg plats 

där man kan slappna av och känna sig bekväm. Personen i Fall 1 har inte kunnat känna sig 

bekväm i sin bostad och dess omgivning, hon kände sig inte inkluderad och valde därför att 

flytta. 

6.3 Trygga och otrygga platser 

Känslan av trygghet är också en återkommande diskussion bland respondenterna i 

fokusgruppen. När man pratar om trygghet i olika områden, vems trygghet är det man menar 

då? ”Och, när man pratar om otrygga och trygga plaster, det beror också på vem man talar om, 

alltså, är det en trygg plats för dig eller en trygg plats för mig som rasifierad. Det är en stor 

skillnad” (Respondent 2). Hon berättar även att känslan av trygghet har påverkat vilka delar av 

Uppsala hon söker hyreslägenhet i. ”Och när jag sökte lägenhet så sökte jag ju aktivt runt 
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antingen studentområden eller områden där jag vet, där jag har varit och känt mig någorlunda 

trygg” (Respondent 2). Hon kopplar känslan av otrygghet till känslan av att bli misstänkliggjord 

på vissa platser. Hon menar att det har hänt henne så ofta i olika sociala sammanhang att hon 

är rädd för att bli behandlad annorlunda i områden med många vita svenskar. Detta trots att hon 

också säger att ”[…] jag känner mig som svensk och jag känner mig trygg i språket och i 

kulturen och så, men, jag känner mig ändå inte lika trygg på något sätt i vissa sammanhang” 

(Respondent 2). I diskussionen om känsla av trygghet och misstänkliggörande passar begreppet 

misstänksamhetens hermeneutik (diskuteras inom stadens rasifiering) in. Respondent 2 har i 

vardagsdiskursen reducerats till någon som inte passar in på vissa geografiska platser eller i 

vissa sammanhang och blir därför ifrågasatt. Detta har skapat en känsla av otrygghet hos 

Respondent 2.  Respondent 1 uttrycker att hon har känt sig ganska trygg i Sverige jämförelsevis 

med USA där hon växte upp men tillägger att ”[…] när jag hör hur snacket går, det är då jag 

börjar känna mig otrygg”. Hon berättar om hur hon har hört rasistiska kommentarer från 

bekanta som jobbar som poliser i Sverige vilket har gjort att hon inte känner sig ”trygg eller 

skyddad, inte trygg någonstans” (Respondent 1). Diskussionen återgår till att handla om 

respondenternas gemensamma nämnare. Respondent 3 säger: 

Jag vill inte blunda för det, även om jag är väldigt assimilerad, allting, jag menar, men 

ändå så möter man på de här fördomarna så det spelar ingen roll liksom, jag har svenskt 

förnamn ändå har jag problem att hitta jobb och så blir det också på bostadsmarknaden i 

förlängningen liksom, för att jag inte får det jobb som jag är utbildad till liksom. Så jag 

ser ju här att resultatet är på grund av min hudfärg (Respondent 3). 

Respondent 2 nämner att trygghet på olika platser i en stad beror på vem tryggheten är ämnad 

för. Hon som rasifierad känner ofta inte trygghet på samma platser som en vit person. På samma 

sätt menar teorin om social exkludering att platser laddas med känslor inför platsen. Platsen kan 

uppfattas på olika sätt av olika människor. Enligt teorin regleras platser bland annat av 

informella koder och tecken som frambringar olika känslor (Madanipour, Cars & Allen 2000; 

Madanipour 2011). För Respondent 2 finns det vissa platser där hon inte känner sig bekväm på 

grund av de informella koder och tecken som den platsen har och som hon inte känner sig passa 

in i.  

 

7. PÅVERKAN PÅ BOSTADSSEGEREGATIONEN 

I detta kapitel besvaras frågan; ”Finns det tecken på att diskriminering och vardagsrasism på 

bostadsmarknaden som främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen påverkar bostads-

segregationen i Sverige?”. Som grund för analysen används de ovan nämnda teorierna kritisk 

rasteori, intersektionalitet, social exkludering och stadens rasifiering. I kapitlet presenteras den 

empiriska data från informantintervjuer, anmälningar till DO samt fokusgruppen som besvarar 

frågan om bostadssegregation. Bostadssegregation diskuteras här i förhållande till de två första 

frågorna, ”Kan man urskilja specifik diskriminering på bostadsmarknaden som riktar sig mot 

afrosvenska personer och hur tar denna diskriminering sig i uttryck i så fall” och ”Blir 

afrosvenska personer utsatta för vardagsrasism i bostadsområden och i så fall, påverkar detta 

deras känsla av social exkludering?”.   



 

38 
 

7.1 Bostadssegregationens utformning 

Eva nämner att bostadssegregationen i stora drag är lätt att upptäcka. Hon nämner till exempel 

att personer med viss etnisk tillhörighet tenderar att hamna i vissa områden av olika skäl. Man 

vet från DO att det förekommer problem på bostadsmarknaden och att vissa grupper drabbas 

särskilt hårt av diskriminering. ”Men vi har även där väldigt lite kunskap om just hur de här 

segregerings och diskrimineringsmekanismerna går till […]” (Eva, DO). Det är inte lika lätt, 

påpekar Eva, att se hur mycket av bostadssegregation som direkt har att göra med 

diskriminering på individnivå. Framförallt är det svårt att se hur dessa mekanismer går till, säger 

hon.  

Monica nämner det problematiska med begreppet utsatt område, eller utanförskapsområde. Hon 

menar att det antyder att de områdena ensamma får bära ansvaret för alla segregationsproblem, 

vilket inte stämmer med verkligheten. ”[…] Segregationen handlar om att aldrig mötas till tu 

liksom” (Monica, HGF). Hon menar att specifika områden inte är skyldiga till 

bostadssegregationen utan det handlar om att personer från olika områden inte möts. Även 

Monica betonar vissa mönster inom bostadssegregationen och att detta kan synas bland annat i 

hur olika bostadsområdens hyresgästföreningar arbetar utifrån sina premisser och önskemål. 

Olika områden har olika intresseområden och dessa områden möts sällan i de aktiviteter som 

diverse område anordnar. ”Vi har ju ett segregationsmönster i boendet, så det är klart att de vita 

äldre medelklassmänniskorna möter ju sällan de yngre killarna som rasifieras till exempel i 

Örebro” (Monica, HGF).  

7.2 Rasföreställningar och bostadssegregation 

Enligt empiri och analys som relaterar till de två första frågeställningarna finns det tecken på 

att det förekommer direkt eller indirekt diskriminering och vardagsrasism mot afrosvenskar på 

bostadsmarknaden. Denna studie ämnar undersöka om man kan urskilja att det sker 

diskriminering och vardagsrasism specifikt mot afrosvenskar, inte i exakt vilken utsträckning 

detta sker, det lämnas till framtida forskning. Däremot pekar denna studie på att det finns 

tendenser till diskriminering som grundar sig på rasföreställningar. Diskrimineringen 

tillsammans med den vardagsrasism och sociala exkludering som afrosvenskar själva har 

beskrivit tycks påverka bostadssegregationen i Sverige. Teorin om stadens rasifiering (Molina 

1997; Andersson & Molina 2003; de los Reyes & Molina 2005; Molina 2008; Andersson 2008; 

Molina 2015) pekar på att personer med utländsk bakgrund diskrimineras på 

bostadsmarknaden. Det finns anledning att tro att detta gäller också afrosvenska personer om 

man tittar på Afrofobirapporten (Mångkulturellt centrum 2014) och BRÅ (2016), som pekar på 

att afrosvenskar är en utsatt grupp i Sverige. Eva menar att hon tycker sig se diskriminering 

som riktar sig mot afrosvenskar och som bygger på föreställningar om ras och att bakgrunden 

till diskrimineringen ofta är personens fenotypiska drag, så som hudfärg (se kapitel 5). 

Afrosvenska personer har själva uttryckt att de blir särbehandlade, socialt exkluderade eller 

diskriminerade på bostadsmarknaden (se kapitel 5 och 6). Detta påverkar var de kan samt var 

de vill bosätta sig. Till exempel uttrycker Respondent 2 i fokusgruppen att det finns områden 

där hon inte känner sig trygg på grund av att hon inte har samma bakgrund som 

majoritetsbefolkningen och därför aktivt inte skulle välja att bo där genom att söka lägenhet i 
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de områdena. ”Då kopplar jag Luthagen till ett område där jag aldrig skulle vara välkommen 

för att jag inte kommer från den bakgrunden som dom kommer ifrån” (Respondent 2). Luthagen 

är ett område i Uppsala.  

Indirekt finns det sådant som påverkar diskrimineringen på bostadsmarknaden genom annan 

diskriminering, så som på arbetsmarknaden, något som Respondent 3 i fokusgruppen berättar 

om (se kapitel 5). I hans fall finns det tendenser till ekonomisk exkludering som påverkar per-

soners möjlighet att välja bostad. Enligt teorin om social exkludering kan uteslutning ske på 

olika nivåer av samhället, så som till exempel i detta fall, ekonomiskt (Madanipour, Cars & 

Allen 2000; Madanipour 2011; Byrne 2005). Social exkludering leder ofta till att andra delar 

av livssituationen försvåras för den exkluderade (Madanipour, Cars & Allen 2000; Madanipour 

2011). För Respondent 3 har livssituationen försvårats genom att hans ekonomiska situation 

inte stämmer överens med kostnad på önskad bostad, det vill säga, han har inte råd att flytta till 

hus eller större lägenhet fast det är något han önskar.  

Bostadsrättsföreningen i Fall 1 tycks ha särbehandlat kvinnan på grund av hennes hudfärg. 

Kvinnan kände sig chockad, ledsen och kränkt av anklagelserna och valde att flytta från sin 

bostad på grund av detta. ”Det har känts obehagligt att leva i en miljö där jag beroende på min 

avvikande hudfärg inte känt mig välkommen” (ANM 2017-2424). Personen i Fall 1 lämnar sin 

bostad på grund av särbehandling från bostadsrättsföreningen som enligt henne grundar sig i 

hennes hudfärg och föreställningen om hur en person med ett ”svenskt namn” ska se ut. Enligt 

teorin om stadens rasifiering finns det processer påverkade av föreställningar om rastillhörighet 

som gör att personer med viss utländsk bakgrund diskrimineras på strukturell nivå (de los Reyes 

& Molina 2005). Man menar att bostadssegregation upprätthålls delvis via negativa attityder 

gentemot afrosvenskar och genom att majoritetsbefolkningen undviker att bosätta sig i vissa 

bostadsområden med en synlig andel minoriteter (Bråmå 2006; Andersson 2008; Aldén, Ham-

marstedt & Neuman 2015; Håkansson Bolve et al. 2017). I tillägg till den teorin enligt de per-

sonliga erfarenheter från afrosvenska personer som denna studie tagit del av så finns det även 

en uttryckande faktor. Det vill säga, afrosvenska personer kan i vissa fall känna sig särbehand-

lade och misstänkliggjorda i områden med hög andel vita invånare och väljer att flytta eller att 

inte söka sig till de områdena. Som Monica påpekar handlar segregation om att ”aldrig mötas 

till tu” (Monica, HGF). Det är något som blir svårt att påverka utan att adressera negativa ras-

föreställningar i Sverige, då afrosvenska personer känner sig särbehandlade och misstänklig-

gjorda på grund av dem. Här passar kritisk rasteori in, eftersom enligt den är rasism som inte 

uppmärksammas svår att adressera, vilket försvårar aktiva försök att motarbeta den (Delgado 

& Stefancic 2017, s. 8). Ett så kallat färgblint samhälle uppmärksammar inte rasism även om 

den finns där inbäddad i samhällsstrukturen, vilket innebär att samhällsliv, institutioner och 

vardaglig praktik fortsätter att hålla minoriteter i underlägsna positioner (Ibid, s. 27). 

 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Resultaten pekar på vissa problem med definitionen av rasism och diskriminering samt en 

diskrepans mellan vad en vit majoritetsbefolkning och den afrosvenska befolkningen anser ska 

räknas som rasism och diskriminering. En problematik är det strukturella kontra individen. Det 
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vill säga diskriminering är en individfråga medan rasism är en strukturell fråga. Personer som 

agerar utifrån rasföreställningar agerar inom ramarna för en strukturell rasism, det vill säga 

rasism som finns inbäddad i samhällsstrukturen (Delgado & Stefancic 2017, s. 27). Det blir i 

och med detta svårt att peka på om personen som agerat diskriminerande har gjort det påverkat 

av den strukturella rasismen, personen har antingen inte förstått att hen gjort detta eller så skulle 

den förmodligen inte erkänna att den agerar på grund av rasföreställningar. Här dyker även en 

annan problematik upp: Vem definierar rasism? Är det personen som blir utsatt för något som 

den uppfattar som rasistiskt eller personen som agerar (eller inte agerar) rasistiskt? Oavsett hur 

den vita majoritetsbefolkningen definierar rasism och diskriminering så agerar afrosvenska 

personer utifrån hur de påverkas av det. Även om en vit majoritetsbefolkning skulle mena att 

rasism och diskriminering inte finns visar resultatet att segregationsmönster påverkas av 

känslan av att bli utsatt för rasism och diskriminering. Personer från den afrosvenska 

befolkningen förknippar olika bostadsområden med olika känslor, beroende på hur de blir eller 

har blivit behandlade i vissa typer av områden. Till exempel visar resultatet att afrosvenska 

personer kan känna sig misstänkliggjorda och otrygga i ett segregerat område med hög andel 

vit majoritetsbefolkning. Det finns anledning att i framtida forskning undersöka hur man kan 

komma åt att det finns en sådan markant diskrepans mellan vad en vit majoritetsbefolkning 

anser vara rasism och diskriminering, vad som rättsligt anses som diskriminering, det vill säga, 

inte hudfärg, och känslan av att bli utsatta för rasism och diskriminering hos den afrosvenska 

befolkningen. 

Tidigare segregationsforskning har pekat på att det existerar maktförhållanden i samhället som 

påverkar människors möjligheter att välja var de vill bo (Molina 2008). Det finns forskning som 

har motbevisat idén om att personer med viss etnisk tillhörighet väljer områden baserat på att 

behålla en viss ”kulturell särart”. Det är snarare så att det finns strukturella hinder för rasifierade 

personer att flytta in i vissa områden (Molina 1997). Bland annat blir invandrade personer 

dirigerade av myndigheter till vissa områden där det är lättare att få bostad snarare än att det 

handlar om ett fritt val (Molina 1997; CRUSH 2016). Resultatet i denna studie har funnit tillägg 

till denna tidigare bostadsforskning. Det finns en uttryckande faktor där afrosvenska personer 

blir särbehandlade och misstänkliggjorda i områden med hög andel vit befolkning och personer 

väljer därför att undvika eller lämna dessa områden. Utöver att de så kallade ”resursstarka” är 

friare att välja var de vill bo och i förlängningen också har större möjlighet att påverka 

bostadssegregationen i och med deras valmöjlighet (CRUSH 2016), som tidigare forskning 

visar, så kan också en vit majoritetsbefolkning påverka bostadssegregationen genom att 

medvetet eller omedvetet särbehandla personer som inte passar in i ett områdes vithetsnorm.  

I tidigare forskning diskuteras problemet med att benämna endast vissa områden av en stad som 

segregerade trots att det är hela städer som är segregerade samt tendenserna att utpeka vissa 

områden som problemområden (Molina 2008). Problem uppstår eftersom det bland annat 

stigmatiserar dessa områden och de får ensamma ”bära skulden” för segregationen (Andersson, 

Bråmå & Hogdal 2009). Resultatet visade något som var intressant i förhållande till denna 

diskussion. Områden som pekas ut som ”problemområden” tenderar att i förlängningen 

stigmatiseras och utpekas som otrygga platser. Trygga platser är i motsats de områden som 

också är segregerade, till exempel en vit majoritetsbefolkning, men sällan utpekade som det. 
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Insamlad empiri pekar på att tvärtom kan afrosvenska personer känna sig otrygga i områden 

där en hög andel vita i befolkning lever. I vissa områden inom staden eller i delar av 

landsbygden. Dessa områden problematiseras sällan som segregerade och därför fokuserar man 

inte på homogeniteten i de områdena och vad detta kan få för effekter för personer som bryter 

vithetsnormen. Som resultatet av studien visar är effekterna att de kan bli misstänkliggjorda, 

uttittade och utpekade som annorlunda och att de inte ”hör hemma”, vilket har skapat en känsla 

av otrygghet på dessa platser. Ett förslag på framtida forskning i och med denna diskussion är 

att vända blicken i bostadssegregationsforskningen och fokusera på den ”andra sidan” av 

segregationen. Genom att studera de så kallade ”resursstarka” områdena inom 

bostadssegregationen avstigmatiserar man de områden som fått bära skulden för segregationen. 

På så sätt kan man komma åt bostadssegregationen i sin helhet och undersöka hur ”resursstarka” 

områden bidrar till att upprätthålla bostadssegregationen. 

I empirin framkom det att personer som arbetar med bostads- och diskrimineringsfrågor ställde 

sig tveksamma till om anledningen till att de får in få anmälningar från afrosvenska 

befolkningen om diskriminering var på grund av att det endast sker ett fåtal fall. De menar att 

det också kan bero på att personer inte hör av sig när de blivit utsatta för diskriminering samt 

att man inte kan se i anmälningarna att diskrimineringen gällde en afrosvensk person. 

Afrosvenska personer uttryckte i studien att de känner sig misstänkliggjorda. Detta tillsammans 

med att hudfärg inte finns som diskrimineringsgrund skulle kunna vara en bidragande faktor 

till att personer väljer att inte anmäla, eller inte fokusera på hudfärg som orsak. När det kommer 

till diskrimineringsgrund så finns det annat som kan påverka att afrosvenskar blir 

diskriminerade, några som har nämnts i denna studie är religion och könstillhörighet. Men trots 

identitetsskillnader mellan de afrosvenska personerna i studien, så fanns det ändå en förståelse 

för varandras upplevelser samt exempel på liknande särbehandling och diskriminering på grund 

av hudfärg.  

En alternativ metod, och möjligen ett lämpligt ämne för en framtida studie, skulle kunna vara 

att använda ett standardiserat frågeformulär som lämnas till ett urval ur en population. Fördelen 

med en sådan metod är att man kan nå en bredare population och därigenom generalisera svaren 

i större utsträckning. Frågeformulär är således bra för att samla in originaldata om människors 

erfarenheter, åsikter och beteenden, inom sociala fenomen som kräver sådan generalisering (Mc 

Guirk & O’Neill 2016, s. 246). Denna studie har, med hjälp av tre olika metoder relevanta för 

omfånget på studien, pekat på att det sker en viss vardagsrasism och diskriminering mot 

afrosvenska befolkningen på bostadsmarknaden och att detta påverkar bostadssegregationen. 

Dock har studien inte pekat på exakt hur utbrett detta fenomen är samt exakt hur segregationen 

går till. Det finns därför poänger med att gå vidare med denna forskning och försöka i högre 

grad generalisera fenomenet. 

 

9. SLUTSATS 

Den första frågan i studien lyder; Kan man urskilja specifik diskriminering på 

bostadsmarknaden som riktar sig mot afrosvenska personer och hur tar denna diskriminering 

sig i uttryck i så fall? Det korta svaret på frågan, relaterat till resultatet av studien, är att man 



 

42 
 

kan urskilja specifik diskriminering på bostadsmarknaden som riktar sig mot afrosvenska 

personer, men, den är svår att angripa rättsligt. Samt att det kan vara svårt att få fram exakt i 

vilken utsträckning detta sker eftersom det inte finns en diskrimineringsgrund som inbegriper 

hudfärg. Den diskriminering som studien har upptäckt rör sig främst kring misstänkliggörande 

som verkar grunda sig i rasföreställningar och förknippas med personers hudfärg. Personer från 

den afrosvenska befolkningen har till exempel blivit ifrågasatta när det rör deras förmåga att 

betala hyran och ifrågasatta om de verkligen är den person som faktiskt bor i sin bostadsrätt.  

Studiens andra fråga lyder; Blir afrosvenska personer utsatta för vardagsrasism i 

bostadsområden och i så fall, påverkar detta deras känsla av social exkludering? När det 

kommer till vardagsrasism i bostadsområden har denna studie visat att det kan finns outtalad 

vardagsrasism mot afrosvenska personer i bostadsområden. Bland annat ringer personer in till 

hyresgästföreningen och klagar över sina grannar med motiveringar som relaterar till personens 

(av grannens antagna) bakgrund, språkkunnighet och religionstillhörighet som grundar sig i 

personens utseende. Afrosvenska personer har uttryckt att de känner sig ifrågasatta och 

misstänkliggjorda i bostadsområden, och de relaterar detta till deras hudfärg även om det inte 

har uttalats att hudfärgen spelat roll. I just de fall och berättelser från intervjupersoner som 

studien tagit del av syns alltså inte en direkt uttalad vardagsrasism, det vill säga att personer 

uttryckligen har kommenterat utseende eller antagen bakgrund, men känslan av social 

exkludering i bostadsområden har uppfattats av alla de afrosvenska personer som deltagit i 

studien, fokusgrupper och anmälningar till DO.  

Den sista frågan i studien lyder; Finns det tecken på att diskriminering och vardagsrasism på 

bostadsmarknaden som främst riktar sig mot den afrosvenska befolkningen påverkar 

bostadssegregationen i Sverige? Denna fråga kopplar samman svaren i de två första frågorna 

och relaterar dessa till bostadssegregationen i Sverige. I förhållande till de två första svaren är 

svaret på denna fråga att diskriminering och vardagsrasism på bostadsmarknaden som främst 

riktar sig mot den afrosvenska befolkningen till viss grad verkar påverka bostadssegregationen 

i Sverige. Utöver tidigare forskning som visat att det finns strukturella hinder för rasifierade 

personer att flytta in i vissa områden, har denna studie visat att afrosvenska personers känsla av 

social exkludering grundat i rasföreställningar påverkar var de är bekväma att bo. Om de har en 

valmöjlighet väljer de bort vissa områden, genom att inte söka sig dit eller genom att flytta ifrån 

områden där de blivit särbehandlade och misstänkliggjorda av personer i området, grannar eller 

hyresvärdar och bostadsrättföreningen.  
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BILAGA 

Intervjuguide - Informantintervjuer 

Monica Fundin Pourshahidi på HGF 

Kan du berätta om din tjänst på HGF? 

Vad är HGFs viktigaste uppdrag? 

Hur arbetar HGF med segregationsfrågor? 

- Vad gör HGF för att motverka segregation? 

- Finns det åtgärder riktade mot majoritetsbefolkningen? 

Hur sköter HGF diskrimineringsärenden? 

- Hur tror du at representation i föreningar och bland förtroendevalda skulle 

påverka de ärenden som kommer in? 

- Finns det några mönster av diskriminering bland hyresgäster? 

- Kommer det in klagomål på andra grannar? 

Ser du eller HGF behov av att särskilt utreda diskriminering mot just afrosvenskar? 

- Vad görs? 

- Vad får ni höra om det? 

- Vilken typ av klagomål? 

Eva Nikell på DO 

Kan du berätta om din tjänst på Diskrimineringsombudsmannen? 

Vad är DOs viktigaste uppdrag? 

Kan du berätta om afrofobirapporten? 

- Uppdrag av regeringen, vidta kunskapshöjande åtgärder. 

Hur stort anser du behovet vara av mer kunskap och utredning om afrosvenskars situation i 

Sverige? 

- Hur ser du på jämlikhetsdata? 

Har DO särskilda åtgärder för särskilt utsatta grupper? 

- Om ja, är afrosvenskar en sådan grupp? 

- Vad gör man? 

- Vad är målet? 

Kan du berätta allmänt om diskriminering på just bostadsmarknaden? 

- Finns det anledning att tro att afrosvenskar diskrimineras på 

bostadsmarknaden? 
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- Har DO hanterat sådana ärenden? 

Finns det problematik med att prata om diskriminering och utsatthet på grund av hudfärg? 

- Hur bör man hantera det? 

Johanna Lundmark på HGF 

Kan du berätta om din tjänst på Hyresgästföreningen? 

Vad är de vanligaste klagomålen? 

- Vanligaste anledningen att personer klagar? 

- Är det vanligare att personer klagar på sina grannar eller på hyresvärdar och 

andra tjänstemän? 

- Tar du emot klagomål från hela landet? 

Får du in synbart klagomål från/ om afrovenska personer? 

Får du in klagomål om diskriminering? 

Anser du att det finns behov om mer kunskap om afrosvenskars situation? 

Tror du att det finns klagomål från hyresvärdar som aldrig kommer fram till er? 

- I sådana fall, varför kommer de bort? 

Vad gör ni med de klagomålsärenden som kommer in? 

Intervjuguide - Fokusgrupp 

Vad är din relation till begreppet afrosvensk? 

Vad är dina tankar om diskriminering på bostadsmarknaden? 

- Egna erfarenheter?  

Finns det områden i staden där du känner dig mer eller mindre trygg?  

- Vad påverkar den känslan? 

- Påverkar känslan av trygghet eller otrygghet samt behandling från grannar 

om du vill bo i ett område? 


