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Abstract 
 
Denna uppsats undersöker hur unga med utländsk bakgrund upplever rasifiering och vilka strategier de använder 

sig av för att hantera rasifieringen. Fokus föreligger på hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används av 

dem som utsätts för rasifiering i förhållande till samhällets dominerande diskurser. Genom kvalitativa intervjuer 

med fem unga med utländsk bakgrund har material samlats in. Av intervjuerna framgår att samtliga respondenter 

upplever att de tillskrivs annorlunda egenskaper och förväntningar än vad som följer av den dominerande 

vithetsnormen. Rasifiering “görs” genom att rasifierade bedöms som avvikande utifrån vithetsnormen och 

föreställningen om en svensk kulturell homogenitet. Föreställningar om annorlundaskap skapar förväntningar om 

att rasifierade personer ska uppträda på ett annat sätt än vad som ryms inom föreställningen om svenskhet. 

Därigenom utsätts de för vardagsrasism och strukturell rasism i samhället. De strategier respondenterna använde 

sig av för att hantera rasifieringen delas in i offensiva respektive defensiva strategier. De förstnämnda är 

exempelvis att motbevisa stereotyper eller att på olika sätt bekämpa strukturen. Exempel på defensiva strategier är 

att förneka att man är utsatt för rasifiering. Med utgångspunkt i studien föreslås fortsatt forskning för att fördjupa 

kunskapen om hur svenskhet konstrueras och reproduceras inom olika domäner av samhället, från samspelet 

mellan individer till strukturell nivå inom samhälleliga institutioner. Vidare behövs forskning om hur offensiva 

och defensiva strategier påverkar olika gruppers möjligheter till likabehandling.  

 

Nyckelord: Rasism, rasifiering, vithetsnorm, svenskhet, strategier   
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1 Inledning och bakgrund 
Det finns en föreställning att rasismen inte fått fäste i Sverige. Att mångkultur och olikhet tas 

emot med öppna armar. Zlatan ses som landets nationalikon och Sverige tar emot fler flyktingar 

än de flesta andra länder i Europa. Den svenska integrationspolitiken betraktas som 

framgångsrik i ett internationellt perspektiv. Solidaritet och frihet ses som kärnvärden vilka på 

papperet ska inkluderar alla, oavsett bakgrund. Samtidigt visar forskning att diskriminering på 

grund av hudfärg, religion eller etnisk tillhörighet är den vanligaste anledningen till 

diskrimineringsanmälan i Sverige (DO, 2010). Det faktum att Sverigedemokraterna med rötter 

i nazismen och fascismen (Lapidus, 2014; Ekman och Poohl, 2010), är det tredje största partiet 

är också mindre smickrande för bilden av det öppna Sverige. Det visar minst sagt på 

motstridigheter i bilden av det öppna Sverige.  

 
En annan beskrivning av Sverige grundar sig i det svenska folkhemsbygget. Sverige ses som 

en välfärdsstat där jämlikhet länge varit centralt. Den socialdemokratiske statsministern Per 

Albin Hansson formulerade idén om folkhemmet 1928 vilket skulle bli det nya 

samhällsprojektet. Folkhemmet skulle skapa “ett gott hem för alla svenskar”, 

 
Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några 
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den 
andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och 
plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. (Hansson, 1928)  
 

Gemensamhet, samkänsla och likhet lyfts som centrala begrepp bakom det som skulle bygga 

upp det svenska samhällets jämlikhet. Åtta år innan Per Albin Hansson introducerade idén om 

folkhemmet upprättades det rasbiologiska institutet i Uppsala. Rasbiologin var präglad av 

tanken om biologisk determinism, det vill säga att människan är betingad av sin biologiska 

bakgrund. Framväxten av svenska folkhemmet var starkt präglat av ett särskiljande av 

människor där man med olika medel försökte särskilja på den ”goda” och den “onda” delen av 

befolkningen (Broberg och Tydén, 2005).  

 
Historiskt sett har Sverige haft en relativt låg invandring och präglats av en kulturell 

homogenitet (Priftis, 2012). Innan 1950-talet var det fler som utvandrade från Sverige än som 

invandrade till landet. Under 1950-talet ökade invandringen, då i form av arbetskraftinvandring 

från främst Sydeuropa, Italien, forna Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Under 1970-talet sökte 

sig personer från Somalia, Kosovo och de forna öststaterna till Sverige för att söka asyl från 
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krig och svårigheter i deras hemländer. Under 1990-talet ökade invandringen från Balkan på 

grund av Balkankriget. I och med Sveriges inträde i EU förändrades invandringspolitiken till 

följd av bland annat en ökad invandring från andra EU-länder. De senaste årens invandring har 

främst skett genom flyktinginvandring. Den flyktingkris som tog fart 2015 ledde till tillfälliga 

gränskontroller och en mer restriktiv asylmottagning (Migrationsverket, 2016).  

 

Innan slutet av 1960-talet hanterades invandringsfrågor av myndigheter kopplade till 

arbetsmarknaden. Statens invandrarverk inrättades år 1969 med ansvar för integrations- och 

invandringsfrågor. Sedan dess har integration- och invandringsfrågor varit på den politiska 

agendan (Migrationsverket, 2016). Sedan ett antal år tillbaka har arbetsförmedlingen ansvar för 

att etablera och integrera invandrare (Arbetsförmedlingen, 2016). Den svenska 

integrationspolitiken har setts som framstående i ett internationellt perspektiv (Priftis, 2012) 

men forskning visar att social exkludering och diskriminering förekommer inom olika 

samhälleliga domäner, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden.  

 

Kamali (2005) menar att integrationspolitiken bygger på föreställningen om invandrarens 

inneboende olikhet från svenska värderingar och moral. För att invandrare ska integreras krävs 

därför anpassning för att bli “svenskar”. De krav som ställs på invandrarens uppvisande av 

svenskhet ställs inte på en svensk, då denne anses ha en självklar plats i det svenska samhället. 

Vidare anses den väl integrerade invandraren vara den som följer en medelklassnorm, således 

har ett fint yrke och tjänar någorlunda bra. En misslyckad integration skylls på invandrarna som 

kollektiv och deras oförmåga att anpassa sig (Kamali, 2005; Priftis, 2012).  

 

Den som kategoriseras som svensk föreställs vara vit (Mattson, 2005). De som anses avvika 

från bilden av hur en svensk bör se ut placeras utanför den konstruerade gemenskapen av 

svenskhet. Begreppet “rasifiering” har de senaste åren börjat diskuteras i den svenska debatten, 

med syfte att belysa rasismen i Sverige (Masri, 2014). Begreppet rasifiering används för att 

beskriva den sociala konstruktion som placerar människor i olika fack efter en föreställd 

“rastillhörighet”. Rasifiering kan därmed beskrivas som en process där människor tillskrivs 

stereotypiska karaktärsdrag som förknippas med en viss rastillhörighet (Song, 2012). 

 

Att kategoriseras som icke-vit leder till en exkludering från olika delar av samhället då den 

föreställda svenskheten är en nyckel till olika samhälleliga privilegier (de los Reyes och Kamali 

2005). De egenskaper som tillskrivs människor som blir rasifierade påverkar därför människors 
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livsmöjligheter. Det som avgör vem som tillhör vilken “ras” bestäms i den miljön där 

rasifieringen görs (Molina, 2005). De som tillskrivs vithet i en svensk kontext blir därför inte 

rasifierade utan ses i större grad som individer jämfört med de som betraktas som icke-vita som 

ses som ett kollektiv. Med andra ord är rasifiering något som “görs” eller praktiseras genom att 

vissa människor placeras inom förutbestämda ramar.  

 

Föreställningen att Sverige skulle vara ofärgat av rasism är problematisk och döljs bakom en 

mytisk slöja av svensk solidaritet och frihet. Talet om rasism tabubeläggs då det inte passar in 

i självbilden av vad Sverige är. Rasistiska händelser ses som “dumheter” som rasifierade 

personer bör strunta i (Habel, 2008). Om dörren till samtalet om rasism öppnas är det utifrån de 

överordnades perspektiv problemet angrips (Priftis, 2012). Samtalet handlar då om vem som är 

rasist. Det centrala blir därmed varken den samhälleliga rasismen eller erfarenheter hos de som 

blir rasifierade. Istället blir fokus att finna enskilda vita personer som är rasister vilket leder till 

ett fortsatt osynliggörande av de som faktiskt utsätts för rasismen. Den samhälleliga rasismen 

härleds från de överordnades vilja att skydda sina egna rättigheter, vilket leder till att debatten 

om rasism sker på deras villkor för att inte riskera att släppa in de som tillskrivs underordning 

i maktens samtal (Priftis, 2012).   

 

Om rasismen inte handlar om rasisten vem handlar den då om? Vem bör inkluderas och få 

tolkningsföreträde i samtalet om rasism? Bauman (1994) menar att rasismen gömmer sig bakom 

tanken att människan är innan hen handlar, vad hen än gör, tycker och tänker spelar ingen roll, 

det väsentliga är vem hen fötts till. Denna uppsats handlar om de som upplever rasism och den 

rasifiering som görs baserat på samhällets dominerande diskurs. 

 

1.1 Syfte 
För att undersöka hur rasifiering ter sig i det svenska samhället bör tolkningsföreträde ges till 

de som upplever och är föremål för rasifiering. Syftet med denna studie är därmed att undersöka 

hur fem unga med utländsk bakgrund upplever och hanterar rasifiering. Syftet kommer besvaras 

med hjälp av två frågeställningar: 

•   Hur “görs” rasifiering?  

•   Vilka strategier används av dem som utsätts för rasifiering? 
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2 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer teoretiskt ramverk och tidigare forskning att presenteras. Inledningsvis 

kommer teorier och begrepp som behandlar diskurs, “vi och dem”, svenskhet, vithetsnorm, 

rasifiering, rasism och vardagsrasism att beröras. Vidare kommer tidigare forskning inom 

områdena belysas. Denna studie kan placeras i en postkolonial tradition vilken syftar till att 

ifrågasätta och problematisera maktrelationer mellan väst och resten av världen. Postkoloniala 

teoretiker menar att även om kolonialismen upphört kvarstår den koloniala rasismen vilken tar 

sig uttryck i en kategorisering av världens befolkning i ett överordnat “vi” och ett underordnat 

“dem” (Kamali, 2006).  

 

2.1 Diskursiva konstruktioner och symboliska objekt  
Foucaults diskursbegrepp beskriver de uppsättningar av normer som talar om hur man ska 

förhålla sig till och tolka verkligheten. Vilka berättelser som får höras och inkluderas i 

samhället. Berättelser som utmanar diskursen och dess maktordning sanktioneras med 

uteslutning och tystnad. Konstruktionen av diskurser hänger samman med maktordningar vilka 

bestämmer gränsen för vad som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande 

(Börjesson och Palmblad, 2007). I linje med diskursbegreppet och maktordningar menar De los 

Reyes och Kamali (2005) att “vi och dem” skapas genom diskursiva konstruktioner kring 

föreställningar om människors olikheter som legitimerar maktordningar, där “vi” är överlägsna 

och “dem” är underlägsna, 

 
Svenskhet och invandrarskap betecknar inte bara olika positioner utan även kontrastiva egenskaper som 
definieras relationellt och genom vilka ”invandrare” konstrueras som en spegelbild av ”svenskar”. Varje 
definition av hur vi är innehåller därför även en outtalad berättelse om hur de andra är. Med andra ord 
behöver svenskheten en antites för förverkligandet av sig själv som ett överlägset vi (2005:11) 

 

“Vi och dem” skapar en kategorisering av två typer av människor; svenskar och icke-svenskar 

där vithet och svenskhet är förutsättningar för att tillhöra normen, ett privilegium som ger 

företräde till status och samhälleliga förmåner. Garner (2010) menar att vithetens hierarkiska 

överordning ses som naturlig och ifrågasätts därför inte i dominerande diskurser. De som inte 

passar in i vitheten ses avvikande från normen vilket placerar dem i underordning. Vita ses som 

“normala” individer medan icke-vita ses som en avvikande grupp med föreställda kollektiva 

egenskaper (Garner, 2010). 
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Konstruktionen av “vi och dem” hänger samman med föreställningen om den  ”svenska 

nationella gemenskapen”. Azar (2005) menar att ”ingen gemenskap någonsin är given utan 

måste skapas” (2005:160). Det som avgör vilka som inkluderas i gemenskapen är de symboliska 

objekt som är utanför individens kontroll. De kan vara mer eller mindre diffusa som till exempel 

hårfärg, efternamn eller att veta vilka sociala koder som råder i ett land. Azar menar att ”gränsen 

som skyddar gemenskapens insida förskjuts i samma ögonblick som de ovälkomna knackar på 

dörren” (2005:160) vilket innebär att gemenskapens premisser ständigt måste reproduceras, 

vem som är svensk är därmed aldrig självklart.  

 

2.2 Rasifiering 
Garner (2010) menar att “ras” är en social konstruktion. Det finns ingen mening bakom 

begreppet utanför dess sociala, historiska och politiska kontext. Han föreslår att ett sätt att 

närma sig en förståelse av den sociala betydelsen av ras, är genom att studera de bakomliggande 

processer som ger begreppet ras en specifik mening i specifika kontexter. Garner använder 

begreppet rasifiering för att belysa meningsskapande av ras i specifika kontexter istället för ras 

i sig. Rasifiering är därmed ett lämpligt verktyg för att analysera effekten av ras i samhället. 

Vidare är rasifiering en föränderlig process eftersom att betydelsen förändras i tid och rum. Hur 

rasifiering sker varierar således efter de diskurser som råder inom kontexten. Vilka som anses 

eller upplever sig bli rasifierade är föränderligt. Ett exempel är finlandssvenskar som tidigare 

som en grupp som rasifierades. Idag är det främst icke-vita människor med utomeuropeisk 

bakgrund som anses bli rasifierade (Neergaard, 2006). Vilka som rasifieras kan ses i enlighet 

med omförhandlandet av gränser i den konstruerade nationella gemenskapen (Azar, 2005), där 

gränsen omkonstrueras efter vilka som anses vara ovälkomnade och därför utsätts för 

rasifiering. 

 

Brah (2001) menar att konsekvenser av rasifiering drabbar olika grupper på olika sätt. Därför 

kan den rasifiering som sker på grund av olika symboliska objekt drabba en person som 

förknippas med islam annorlunda än den rasifiering som drabbar en same, följt av olika 

konsekvenser. Därför bör man ta hänsyn till de olika former av rasifiering som riktas mot olika 

grupper. Rasifiering sker utifrån olika symboliska objekt som markerar ett annorlundaskap 

gentemot normaliteten, det vill säga den svenska vithetsnormen.  
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2.3 Rasism  
Garner (2010) menar att rasism utmärks av en ojämlik kollektiv maktrelation som är en följd 

av komplexa, historiska och mångfacetterade sociala relationer. Rasism kan definieras på 

många olika sätt, den definition som denna uppsats utgår ifrån är hämtad från Garner (2010) 

som menar att rasism kännetecknas av:   

  

1.   En ojämlik maktrelation mellan två grupper som pågått under en längre tid 

2.   En ideologi som delar in människor i raser med olika förväntade karaktärsdrag  

3.   Diskriminering som följer av rasifiering 

 

Maktrelationer mellan svarta och vita kan iakttas långt tillbaka i historien. Inom kristendomen 

har vithet representerat godhet och renhet, medan svarthet representerar det motsatta. Said 

(1995) menar att den europeiska kolonialisering som påbörjades under 1400-talet präglades av 

rasism. Tanken om den “vita rasens” överordning legitimerade kolonialisering och förslavning 

av icke-kristna “infödningar”. Européerna förde med sig idéströmningar om kategoriseringar 

präglade av kristendomen som kategoriserade “infödningar” som moraliskt och kulturellt 

underlägsna (Garner, 2010). Den kategorisering som sker med bakgrund av kristna idéer är ett 

exempel på hur vissa grupper konstrueras att höra samman med vissa specifika karaktärsdrag. 

De vetenskapliga upplysningstankarna med Carl von Linnés indelning av människor i raser och 

Darwins tanke om naturligt urval gav bränsle till 1800-talets imperialism där det vita förtrycket 

mot svarta ansågs nödvändigt för människorasen. Detta är ett exempel på hur man med olika 

medel försökt att legitimera maktrelationer mellan grupper och få dem att verka naturliga.  

 

Taguieff (1990) beskriver den postkoloniala rasismen som differentialistisk. Han menar att den 

“nya” rasismen baseras på tanken om att kulturer är statiska och oförenliga. Denna rasism döljer 

dess inneboende kategorisering av vissa grupper som överlägsna och andra som underlägsna, 

genom att hävda att människor är kulturellt olika och därför hör hemma på olika geografiska 

platser. Garner (2010) vill dock hävda att den differentialistiska rasismen inte bör ses som en 

annan form av rasism än den biologiska rasismen. Samma maktstrukturer och tankegångar 

förorsakar de båda typerna, skillnaden sker genom att rasismen omförhandlas och reproduceras 

på olika sätt vid olika tidpunkter och i olika samhällen.  
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2.4 Vardagsrasism 
Hällgren (2006) menar att rasismen i Sverige främst tar sig uttryck genom vardagsrasism. Essed 

(1991) myntade begreppet vardagsrasism för att beskriva individers erfarenheter av 

rasdiskriminering och ojämlikheter på grund av grupptillhörighet. Essed belyser att rasismen 

främst handlar om vardagliga och till synes triviala praktiker vilka produceras i det vardagliga 

livet. Essed menar att “vardagsrasism är rasism, men all rasism är inte vardagsrasism. Man 

kommer inte undan vardagsrasismen” (Essed, 2005:71). Eftersom att individers vardagsliv inte 

går att särskilja från institutionella ordningar kan rasismen inte härledas till antingen struktur- 

eller mikronivå.  

 

Rasism genomsyrar såväl individers vardagliga liv samt de institutionella ordningar som 

samhället vilar på. De diskursiva konstruktioner som kategoriserar människor i “vi och dem” - 

i normalitet eller avvikelse - sker genom samspelet mellan individer som till viss del är präglat 

av rasistiska strukturer. Rasifiering formas genom hur människor “gör” den sociala betydelsen 

av ras utifrån rasistiska ordningar. “Görandet” av rasifiering sker flytande och överlappande 

mellan struktur- och mikronivå genom samspelet mellan individer och institutionella ordningar.  

 

Essed (1991) menar att maktrelationer är centralt för att förstå vardagsrasism. Hon identifierar 

tre områden där maktrelationer skapar konflikter:  

 

1.   Normer och värderingar, till exempel antagandet att de dominerande värderingar är de 

rätta. 

2.   Materiella och icke-materiella resurser som syns genom exempelvis segregerade 

arbetsmarknader och social exkludering. 

3.   Definitioner av den sociala världen som visar sig till exempel genom att personer som 

ifrågasätter rådande rasistiska diskurser ses som partiska mot vithet, överkänsliga, att 

de överdriver och att rasistiska erfarenheter snarare ses som missförstånd. Makten över 

att definiera olika sociala aspekter föreligger hos vi:et som därmed kan avgöra vilka 

definitioner som är möjliga. Detta kan liknas vid vilka diskurser som råder som talar om 

vilka berättelser som inkluderas och vilka som exkluderas.  

 

Garners (2010) övergripande definition av rasism bör ses som en ordning vilken formar de 

vardagliga maktrelationer som identifieras av Essed (1991). Utifrån postkoloniala perspektiv 
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bör maktrelationerna mellan väst och övriga världen ses i skenet av dess koloniala historia. 

Diskriminerande praktiker följer av rasifiering utifrån de idéströmningar som kategoriserar 

människor i över- och underordning. Detta leder till ojämlika förhållanden i den materiella och 

icke-materiella världen. Det leder också till att majoritetens normer och värderingar ses som 

överordnade och mer korrekta samt att de överordnade har makten att definiera olika sociala 

aspekter. Den koloniala historien mellan väst och resten av världen fungerar därför som en 

förförståelse för den rasism och rasifiering som sker i Sverige. 

 

2.5 Normer  
Hübinette et al (2012) menar att utseende inte anses ska spela någon roll i det svenska samhället, 

samtidigt som begrepp som mångfald och kulturella olikhet blir alltmer laddade. Något som 

bland annat märks i det ökade stödet för Sverigedemokraterna parallellt med en tillväxt av anti-

rasistiska rörelser. Vidare diskuterar Hübinette et al (2012) vithet och hur uttryck som “etniska 

svenskar” förutsätter att svenskhet innebär vithet, detta visar hur vitheten är konstruerad som 

norm för svenskhet. Beshir et al (2014) visar “att afrosvenskar är den grupp som vita svenskar 

känner mest distans till” vilket kan ses som en “självförståelse där grupper ställs mot varandra 

som tillhöriga/icke tillhöriga, önskvärda/icke önskvärda” (2014:80). Det visar hur 

kategoriseringen ofta sker genom att konstrueras dikotomiskt, genom “vi och dem” eller 

normala och avvikande. Rapporten visar att kategoriseringar av afrosvenskar både får 

konsekvenser i form av diskriminering men också genom subtila uttryck som distanserande. 

Författarna menar att den svenska vitheten som fenomen verkar tillsynes vara extra 

exkluderande och stängd då den genom historien setts som något elitistiskt och överordnat som 

förutsatt likhet.  

 

2.6 Materiella och icke-materiella resurser 
Hübinette et al (2012) menar att diskussionen om rasism och rasistiska erfarenheter samt “ras” 

som begrepp är tabubelagt i den svenska debatten, vilket osynliggör de sociala konsekvenser 

som följer av rasifiering. Samhälleliga privilegier exkluderar de som inte kategoriseras som 

vita. Ojämlikheter på grund av grupptillhörighet är osynliga för de som inte utsätts för 

rasifiering, då de är inbäddade i institutioner och normaliserat genom att det ständigt 

reproduceras på olika nivåer från vardagsliv till arbetsmarknad i stort (Essed, 1991). Dock kan 
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rasifieringens konsekvenser iakttas genom till exempel den diskriminering som sker. 

Diskrimineringsombudsmannen (2010) visar att diskriminering på grund av hudfärg, religion 

eller etnisk tillhörighet är den vanligaste anledningen till diskrimineringsanmälan i Sverige. 

Rapporten visar att diskriminering förekommer i nästan alla delar av samhället. 

Diskrimineringen på arbetsmarknaden sker bland annat genom att personer med icke-nordiska 

namn får färre kontakter med arbetsgivare (Eriksson och Lagerström, 2007). 

 

2.7 Upplevelser och hantering av rasifiering 
Tigervall och Hübinette (2009) studerar erfarenheter av rasifiering, etnisk identifiering och 

strategier hos icke-vita vuxna som blivit adopterade av svenska föräldrar och deras föräldrar. 

Resultatet av deras studie visar att personers icke-vithet har en ständig betydelse i 

vardagsinteraktionen med den “vita majoritetsbefolkningen”. Bland annat genom nyfikna 

frågor om etnisk bakgrund men också direkt aggressiv rasifiering, till exempel genom 

misstänksamhet från omgivningen och förödmjukande kommentarer. Studien visar också att 

respondenterna kände en motvilja eller osäkerhet kring om de ska definiera vissa erfarenheter 

som rasistiska vilket författarna menar är en följd av rasismens osynlighet.  

 

Schumach (2006) presenterar tre centrala strategier som rasifierade personer använder som 

förhållningssätt när de utsätts för vardagsrasism. Den första består i att mystifiera den 

vardagsrasism man utsätts för: en ovilja att kalla sina upplevelser för rasistiska utan istället 

beskriva dem som orsakade av ärlighet, negativa tankar, främlingsrädsla eller något som man 

inte kan definiera. Schmauch menar att denna strategi leder till att individen själv får ta ansvar 

för den rasism hen utsätts för. Att mystifiera vardagsrasismen kan ses i likhet med Esseds (1991) 

konfliktområde kring sociala definitioner, där hon belyser att erfarenheter av rasism ofta 

förminskas då de utmanar den rådande diskursen.  

 

Den andra strategin som Schmauch presenterar är längtan efter en kontext eller plats långt från 

rasismen i Sverige. På grund av att ständigt bli ifrågasatt och på olika sätt känna sig 

ovälkommen eftersöks en kontext där man blir accepterad. Det hör ofta samman med en vilja 

att flytta till föräldrarnas ursprungsländer eller till ett land som England eller USA där 

invandraridentiteten blir mer dold (Schmauch, 2006). Att bli ifrågasatt för att man anses avvika 
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från vithetsnormen kan jämföras med föreställningen om att samhällets dominerande grupp har 

rätt att definiera vilka som tillhör gemenskapen och vilka som avviker (Essed, 1991).   

 

Den tredje strategin består i att skapa distans till rasismen genom att kontrollera i vilken 

utsträckning den påverkar en och samtidigt göra motstånd till den grad det anses accepterat 

(Schmauch, 2006). Dessa strategier belyser olika sätt att förhålla sig till den underordnade 

position som den rasifierade befinner sig. Rasifierade måste ständigt båda förhålla sig till den 

egna världsbilden och samtidigt den kategorisering omgivande samhälle utsätter dem för.  

 

Mystifierande och osynliggörande av rasism kan ses som centralt bakom vilka strategier som 

används då det påverkar vilka synliga vägar det finns för att hantera rasifiering. Samtliga 

strategier utgår från att individerna själva på olika sätt ska hantera den rasifiering de möter, till 

exempel genom att skylla upplevelser på främlingsrädsla, drömma om en flytt till ett annat land 

eller byta namn. Detta kan ses i linje med tanken om att rasismen blir till “bruna människors 

privata skam” (Habel, 2008:3). Khosravi (2012) skriver om namnbyten bland muslimer i 

Sverige. Han finner att muslimer väljer att byta namn för att undvika rasifiering och bli mer 

integrerade. Namnbyten ses som en nyckel till de privilegier som är kopplade till svenskhet och 

vithet. Detta kan ses i enlighet med att individen själv försöker hantera den rasism hen utsätts 

för och för att undvika att kategoriseras efter icke-svenskhet.  

 

2.8 Ramverk 
Det teoretiska ramverk som presenterar hur diskursiva konstruktioner hänger samman med 

föreställningen om “svenska nationella gemenskapen”, visar hur gränser mellan “vi och dem” 

konstrueras inom ramen för en föreställd svensk nationell gemenskap (de los Reyes och Kamali, 

2005; Azar, 2005). Gränsdragningens verkningar bör förstås i linje med den ojämlika kollektiva 

maktrelation som rasismen vilar på (Garner, 2010) vilken ur ett postkolonialt perspektiv präglat 

relationen mellan väst och övriga världen (Kamali, 2005).  

 

Rasismen i Sverige är främst dominerande genom rasifiering i vardagslivet (Hällgren, 2006). 

Rasifieringen “görs” genom vardagliga och till synes triviala händelser som till ytan kan tyckas 

diffusa, normala eller dolda. Den rasism som genomsyrar vardagslivet avslöjar den omfattande 

rasistiska struktur som härleds ur ett rasförtryck (Essed, 2005). Rasismen går inte att isolera till 
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varken ett strukturellt eller ett individuellt plan. Den genomsyrar strukturer och samhälleliga 

institutioner, vilket kan identifieras exempelvis genom diskriminering på arbetsmarknaden 

(DO, 2010). Den samhälleliga rasismen belyses i konflikten om materiella och icke-materiella 

resurser genom till exempel social exkludering eller en segregerad arbetsmarknad (Essed, 

1991).  

 

Föreställningen om den exklusiva svenska vitheten som förutsätter likhet skapar en diskurs 

kring ett ifrågasättande av de som avviker från vithetsnormen. Det finns en föreställning om 

hur svensken bör se ut och vilka normer och värderingar hen har. De som avviker från den 

homogena bilden av svensken eller svenskheten blir kategoriserade som underordnade då det 

finns en bild av vilka normer och värderingar som är de rätta (Essed, 1991). De som ifrågasätter 

eller försöker identifiera rasism möter en exkludering då den dominerande diskursen inte tillåter 

talet om rasistiska erfarenheter, vilket sker genom ett mystifierandet av rasismen. Individer som 

utmanar rådande diskurser ifrågasätts som överkänsliga eller partiska mot vithet (Essed, 1991; 

Schmauch, 2006, Hübinette och Tigervall, 2009).  

 

4 Metod  
Kvalitativ metod har använts för att undersöka hur unga med utländsk bakgrund upplever 

rasifiering och för att få en ökad förståelse för hur rasifiering “görs” och belysa vilka strategier 

som används för att förhålla sig till rasifiering. Creswell (2013) menar att en kvalitativ ansats 

är lämplig när problemet som ska utforskas kräver en komplex detaljerad förståelse där 

respondenternas upplevelser är i fokus. Intervjuer valdes som insamlingsmetod då det är en 

lämplig metod om man vill nå subjektiva upplevelser och öka förståelsen av det som undersöks 

(Lantz, 2013).  

 

Uppsatsen är en del av en övergripande studie, Social Exclusion of Youth in Europe, som 

Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet medverkar i. Projektet syftar till att undersöka 

social exkludering bland unga i Europa.  Intervjuerna kommer användas för den övergripande 

studien. Det har också inneburit att studiens metodologiska överväganden följt de kriterier som 

Social Exclusion of Youth in Europé krävt gällande urval av respondenter och intervjuguide. 

Nedan presenteras angreppssätt, urval och datainsamling, bearbetning av datamaterial och 

etiska överväganden.  
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4.1 Angreppssätt 
Angreppssätt för uppsatsen är hermeneutisk. Lantz (2013) menar att hermeneutiken 

kännetecknas av en förståelse för att verkligheten är kontextbunden. Hur verkligheten formas 

är beroende av tid och kultur. Verkligheten ser också olika ut mellan olika personer. Det går 

inte att lyfta ett socialt fenomen ur dess specifika kontext då fenomenen är bundna av den 

betydelse de hade i just den sociala kontexten. Olika fenomen och erfarenheter får därmed olika 

betydelser mellan olika människor. Rasifieringsprocesser är inget statiskt utan varierar över tid 

och rum och beroende på vem som utsätts. Olika personer kan uppleva rasifieringsprocesser på 

olika sätt.  

 

Det hermeneutiskt angreppsättet sätter individens konstruktion av sina egna referensramar samt 

samspel mellan individer i fokus. Det hermeneutiska angreppsättet är lämpligt för studien då 

individernas referensramar och samspelet mellan individer är i fokus, och bör förstås ur de 

diskursiva konstruktioner som påverkar hur individer kategoriserar andra som ger upphov till 

olika konsekvenser.  

 

Lantz menar att uppgiften för hermeneutisk forskning är att “lyfta in och ta hänsyn till så stor 

del av sammanhanget som möjligt” (Lantz, 2013:55). För att beskriva hur rasifiering görs och 

vilka strategier som används är det därför viktigt att försöka fånga olika aspekter och nyanser 

av hur individer upplever rasifiering för att kunna nå en djupare förståelse och kunna beskriva 

fenomenet på ett närmare sätt.  

 

4.2 Urval och datainsamling  
De urvalskriterier som användes följde kraven från Social exclusion of Youth in Europe vilket 

innebar att respondenterna skulle vara mellan 18-30 år och inte ha ett fast arbete. Utöver dessa 

kriterier skulle personerna i min delstudie passa in på beskrivningen som rasifierad, det vill 

säga avvika från vithetsnormen. 

 

För att finna respondenter med erfarenhet av rasifiering användes snöbollsmetoden. För att 

komma i kontakt med personer som kunde ställa upp tillfrågades personer i författarens 
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omgivning om de kände någon som kunde vara intresserad. Därmed blev urvalet av vilka som 

kunde tänkas ha upplevt och erfarit rasifiering relativt subjektivt. Det kan ses som problematiskt 

på två olika sätt. Vissa personers erfarenheter och upplevelser av rasifiering kan falla bort då 

dessa inte tillfrågades. Ett annat problem som bör belysas är att snöbollsmetoden kan ge upphov 

till att personer med liknande bakgrund väljs ut då ens sociala omgivning ofta är relativt 

homogen.  

 

Mot dessa ståndpunkter kan det argumenteras att respondenterna kontaktades genom olika 

personer för att undvika en för homogen urvalsgrupp. De fem respondenter som slutligen ställde 

upp kom från olika bakgrunder, två hade själva invandrat i en ung ålder med föräldrar, 

resterande tre var födda i Sverige. Tre av respondenterna definierade sig som “mörkhyade” med 

bakgrund i Eritrea, Rwanda och Somalia medan de andra två respondenterna hade bakgrund i 

Palestina och Irak.  

 

Den intervjuguide som användes (se bilaga 1) var framtagen för Social exclusion of Youth in 

Europe. Frågorna var halvstrukturerade (se Lantz, 2013:43) och berörde utbildnings- och 

arbetshistoria, upplevelser av arbete, känslor; arbete eller studier, stöd, levnadsförhållanden och 

självständighet, boendesituation och framtid. Här utöver adderades två frågor; den första var 

“tror du det har har någon påverkan att du inte har helsvensk bakgrund?” vilken syftade till att 

beröra respondenternas upplevelser av att bli rasifierade och belysa hur rasifiering “görs”. Den 

andra frågan var “förhåller du dig till din bakgrund på något speciellt sätt?” som syftade till att 

belysa strategier för att hantera rasifiering. Inledningsvis var studiens syfte att undersöka unga 

med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden därför berördes inte rasifiering explicit i 

intervjufrågorna. Under arbetets gång framkom det att respondenterna främst talade om 

upplevelser och känslor av att deras bakgrund ledde till olika konsekvenser, vilket utifrån det 

teoretiska ramverket kopplades till rasifiering, som fick bli huvudtema för uppsatsen.  

 

4.3 Bearbetning av datamaterial  
Inledningsvis transkriberades intervjuerna för dokumentation och för att få en översiktlig bild 

av materialet. För att identifiera signifikanta mönster användes tematisk analys. Braun och 

Clarke menar att tematisk analys är ett flexibelt verktyg för att “ge en rik och detaljerad data 

utan att dess komplexitet försvinner” (2006:78). Till en början plockades de första initiala 
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koderna ut följt av en inledande tematisering. Exempel på inledande koder var “språk”, 

“betydelse av uppväxt” och “vithet i offentlig sektor”. Inledande teman var till exempel 

“föräldrarnas bakgrund” och “integration”. Vissa av dessa koder och teman togs bort eller 

omkodades då de ansågs vara utanför studiens ramverk. Nästa steg bestod i att ytterligare sålla 

bland koder och lyfta de som ansågs betydelsefulla till en mer analytisk nivå, se exempel i 

tabellen nedan: 

 

 
 

Alla faser bestod av växelverkan mellan ursprunglig data, koder, teman och teori. Mönster som 

var intressanta i förhållande till resultat från tidigare forskning eller teoretisk förförståelse från 

till exempel symboliska objekt plockades ut. Vissa teman reducerades, sattes ihop och 

förändrades på olika sätt under arbetets gång, till exempel fick temat strategier två underteman; 

defensiva och offensiva strategier. På samma sätt omarbetades koder för att se om det gav 

upphov till nya betydelsefulla mönster eller paradoxala åsikter, ett mönster som återkom i alla 

intervjuer var respondenternas starka tilltro till deras egen viljekraft. Slutligen döptes de teman 

som ansågs relevanta för att undersöka rasifiering. De slutgiltiga teman som kommer att 

presenteras i resultatet är: hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används.  
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4.4 Etiska överväganden 
Uppsatsen har genomgående tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning 

inom samhällsvetenskap och humaniora (2016). Intervjuerna följde de fyra delarna för 

individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Följt av informationskravet informerades respondenterna om uppsatsens syfte 

samt att intervjun kan komma att användas i det övergripande projektet Social exclusion of 

Youth in Europe. Att deltagande är frivilligt betonades vid de inledande kontakterna med 

respondenterna när de tillfrågades om de ville medverka, vidare informerades att deltagande 

när som helst kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär att respondenten samtycker till att 

medverka och själv har rätt att bestämma på vilka villkor hen medverkar. Dessa aspekter 

presenterades i det informationsbrev som skickades ut till respondenten vid den inledande 

kontakten (se bilaga 2).   

 

Konfidentialitetskravet syftar till att skydda respondenten och dess personuppgifter och därför 

har ljudinspelning av intervjuer anonymiserats och raderats efter transkribering. I det 

transkriberade materialet kallades respondenterna “intervjuperson 1”, “intervjuperson 2” för att 

inte avslöja respondentens identitet. Nyttjandekravet berördes genom att respondenten fick veta 

att intervjun enbart skulle användas för denna uppsats och för det övergripande 

forskningsprojektet. Respondenterna informerades också om var de kan ta del av slutgiltig 

version av denna uppsats samt kontaktuppgifter till författaren utifall vidare funderingar skulle 

uppkomma. Respondenternas namn och andra personliga uppgifter har anonymiserat i 

uppsatsen men för lästillgänglighetens skull har fiktiva namn tillförts. Nedan följer en kort 

presentation:  

 

•   Raber: 24 år, flyttade med familj till Sverige från Irak i åtta-nio års åldern.  

•   Aimee: 20 år, flyttade med familj till Sverige från Rwanda i nio års åldern. 

•   Hasan: 21 år, född och uppvuxen i Sverige. Föräldrar invandrat från Palestina. 

•   Sarah: 21 år, född och uppvuxen i Sverige. Föräldrar invandrat från Eritrea.  

•   Bashiir: 23 år, född och uppvuxen i Sverige. Föräldrar invandrat från Somalia. 
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En problematik som blir extra tydlig i kvalitativ metod kretsar kring reflexivitet och författarens 

egen roll i förhållande till studien (Creswell, 2013). Som person är man präglad av sin bakgrund 

samt olika värderingar och åsikter. För denna studie ansågs det viktigt att problematisera 

författarens/intervjuarens förförståelse som vit person utan erfarenhet av rasifiering. 

Problematiken att tillhöra den överordnade vithetsnormen och intervjua personer som på olika 

sätt kategoriseras utanför vithetsnormen och därmed placeras i en underordning kan utgöra en 

maktobalans. Därför diskuterades varför problemområdet valts under samtliga intervjuer: för 

att belysa att rasism och rasifiering är något som finns och “görs” i det svenska samhället. Något 

alla är en del av, vare sig man drabbas eller inte. Detta diskuterades under samtliga intervjuer 

för att respondenterna skulle känna sig bekväma med intervjuaren och intervjusituationen.  

 

Författarens egen roll problematiserades också för att belysa maktobalansen i att som vit 

beskriva rasifiering, när de som upplever rasifiering sällan ges möjlighet att uttrycka sina egna 

erfarenheter. En av respondenterna sa följande i en diskussion om att som vit diskutera 

rasifiering: 

 
Men det är viktigt att det inte bara tas upp av rasifierade tycker jag, för är det bara vi som pratar, vi är en 
minoritet, vem kommer att höra oss. Så jag tror det ger jättemycket tyvärr om en vit person gör det för då 
lyssnar fler på det. 

 

Respondenten menar därmed att det är viktigt att inte bara rasifierade belyser problematiken 

med rasism och rasifiering då fler lyssnar om en vit person gör det. Att rasifierade inte når ut i 

frågan är problematiskt i sig men denna studie ger möjlighet åt personer som blir rasifierade att 

få berätta om egna erfarenheter och upplevelser. För att stärka analysens kvalitet har texten varit 

trogen respondenternas egna berättelser. Tolkningar och analyser har formats genom en 

växelverkan mellan citat, tidigare forskning och teori för att bidra till en nyanserad och 

kvalitetsrik text, med målet att beskriva de erfarenheter och upplevelser av den rasism och 

rasifiering som finns i Sverige utifrån de som drabbas.  

 

5 Resultat och analys 
Att det finns rasism i svenska samhället har visats i tidigare forskning men på vilket sätt 

rasifiering “görs” och vilka strategier som används för att hantera rasifieringen kommer 

diskuteras i kommande avsnitt. Inledningsvis diskuteras hur rasifiering “görs”. Respondenterna 
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belyste upplevelser av att vara annorlunda genom exempelvis “sneda” blickar, men också 

genom exempel från arbetsmarknaden. Dessa olika nivåer av hur rasifiering “görs” kommer 

diskuteras och utmynna i en sammanfattande del. Nästa huvudrubrik berör de strategier 

respondenterna använt sig av för att hantera rasifiering. Strategierna kommer löpande jämföras 

och problematiseras i förhållande till de strategier tidigare forskning beskrivit. Citat används 

för att exemplifiera, tydliggöra och konkretisera resultatet.  

 

5.1 Hur rasifiering “görs” 
Essed (2005) menar att vardagsrasismen är central för att förstå hur rasistiska ordningar 

reproduceras och att den inte går att särskilja från den rasism som finns på en strukturell nivå. 

Rasifiering “görs” således både genom strukturell rasism men också i samspelet mellan 

individer. Esseds (1991) identifiering av områden där maktrelationer skapar konflikter kommer 

användas för att närmare förstå de maktrelationer, diskursiva konstruktioner, föreställningar 

och rasistiska ordningar som ligger till grund för rasifiering.  

 

5.1.1 “Jag har ju lite annan kulturell bakgrund”  

Av respondenterna talar Hasan mest om sin kulturella bakgrund. Han berättar att han under 

arbetet som tolk känt en kulturell likhet med de nyanlända han träffade,  

 
Dom har ju i grunden en väldigt lik kultur som vad jag har men sen har jag ju liksom jag har ju inte levt 
den, jag är ju uppvuxen med den hemma men levt med en annan kultur 

 

Han beskriver att hans uppväxt präglats av två olika kulturer vilket kan tänkas vara vanligt 

bland personer som har föräldrar med bakgrund i ett annat land. Hasan berättar att han känner 

förväntningar från hans föräldrar att leva efter de religiösa och kulturella seder de fört med sig 

till Sverige,  

 
Det är klart att dom vill att man försöker leva efter kulturella eller religiösa vanor som man har [hem] 
vilket ändå blir lite kluvet i ett sånt här samhälle ibland 

 

Att det upplevs som kluvet att leva efter de kulturella och religiösa vanor som hans föräldrar 

står för kan ses som en följd av den normkonflikt han upplever mellan samhället och hans 

kulturella bakgrund. Det kan tänkas bero på att det finns en föreställning om vilka normer och 
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värderingar man bör ha (Essed, 1991). Att då försöka efterleva föräldrarnas vanor kan leda till 

konflikt då det krockar med synen om hur en svensk ska vara. Synen på svensk kultur som 

homogen kan tänkas leda till en problematik om man växt upp med en annan kultur utöver den 

svenska. Ett annorlunda kulturellt levnadssätt blir ett symboliskt objekt (Azar, 2005) som 

placerar personen utanför svenskheten. På frågan om Hasan reflekterar över sin utländska 

bakgrund menar han,  

 
Jag kan säga såhär jag har inte känt av det jättemycket när det kommer till att söka jobb. Eller som jag 
sa, jag har sökt mycket jobb som jag inte har fått, väldigt svårt att säga om det beror av namnet, för jag 
kan inte säga att jag är den mest välmeriterade så jag tror att det var många som hade bättre [...] Men 
jag kan även säga att jag har inte konkret stått på så mycket rasistiska situationer rakt av där någon 
klankat ner på mig eller så men man känner det väldigt mycket och man ser väldigt mycket på folk, hur, 
alltså liksom en blick säger ju ganska mycket [...] Men, svårt att säga, men man känner av det och man 
ser på folk hur de reagerar över vissa saker rent kulturellt rent tankemässigt, man tänker inte på exakt 
samma sätt, man, som jag sa tidigare, jag har ju lite annan kulturell bakgrund iallafall, man framstävar, 
tänker inte riktigt på samma sätt för man är uppvuxen på ett annat sätt och såna saker 

 

Hasan menar att han inte tänkt på sin bakgrund så mycket när han sökt jobb även om han inte 

kan uttala sig om de jobb han inte fått. Han menar att han känner av sin bakgrund trots att han 

inte stött på så mycket rasistiska situationer. Hasan tycker det är svårt att säga att säga hur han 

känner av sin bakgrund och menar att det snarare rör sig om olika subtila aspekter, som att inte 

tänka “på exakt samma sätt” och att vara “uppvuxen på ett annat sätt”. Att Hasan betonar att 

han tänker och är uppvuxen på ett annorlunda sätt, kan också hänga samman med 

föreställningen om vilka normer och värderingar (Essed, 1991) man ska ha i Sverige. Hasan 

berättar också att han får “sneda blickar” och att folk reagerar över saker på ett annat sätt och 

han menar att på så sätt känner av sin bakgrund. Det är ett exempel på rasifiering, då det visar 

att grupptillhörighet får en social betydelse (Garner, 2010) då någon som uppfattas som 

annorlunda får vissa reaktioner från personer i omgivningen.  

 

Svårigheten med att exakt sätta fingret på vad som gör Hassans bakgrund påtaglig kan bero på 

ett mystifierande av rasismen, där rasistiska praktiker är så normaliserade att det blir naturligt 

och självklart att behandlas annorlunda. Att Hasan betonar sin “annorlundahet” kan ses som en 

följd av de diskursiva konstruktioner, institutionella ordningar och maktstrukturer som påverkar 

diskursen om vad som anses vara “normalt” (de los Reyes och Kamali, 2005), det vill säga den 

föreställda homogena svenskheten (Azar, 2005). Hasans kulturella bakgrund blir annorlunda 

gentemot det “normala”.  
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Hasan menar att hans bakgrund inte påverkat honom i jobbsammanhang då det “inte haft med 

saken att göra” men fortsätter med att säga, 

 
Folk har säkert sina åsikter men dom kommer inte säga det mitt framför mig men inte såhär konkret där 
man har liksom fått det upp i sitt ansikte om man säger så, alltså att nån har sagt det men svårt att 
förklara, man känner det väldigt ofta alltså typ man får dåliga vibbar av vissa människor måste inte vara 
på grund av hur jag ser ut men fortfarande det känns lite märkligt, man går på stan och så är det någon 
som tittar jättesnett på en, vad har jag gjort lite så, typ mycket så 

 

Att Hasan menar att hans bakgrund inte haft med saken att göra men att folk säkert har haft sina 

åsikter tyder på en viss motstridighet. Hasan tycks förvänta sig att hans bakgrund leder till 

åsikter hos andra människor. Samtidigt tycks han inte vilja se det som rasism då inget konkret 

hänt som varit riktat mot honom. Det “annorlundaskap” Hasan känner genom “dåliga vibbar” 

och “sneda blickar” är något han inte verkar vilja kalla rasism. Detta kan även ses som en 

konsekvens av den mystifierande rasismen, där den förnekas då inget faktiskt “hänt”. Detta kan 

höra samman med att ifrågasättande av diskursen som inte tillåter talet om rasism, därmed 

undviks (Hübinette et al, 2012). Att beskriva något som en rasistisk händelse kan ses som 

överkänsligt eller partiskt mot vita (Essed, 1991) och därför görs det inte.  

 

Vidare riskerar undvikandet att definiera händelser som rasistiska att leda till ett 

skuldbeläggande av den utsatta individen, istället för att se det som en del av den rasism som 

finns i samhället. Detta går även i linje med vad Schmauch (2006) och Tigervall och Hübinette 

(2009) funnit, att individer undviker att definiera något som rasism.  

 

5.1.2 Omförhandlade gränser för svenskhet 

Hasan tror att hans föräldrar och hans mamma som bar slöja upplevde en större utsatthet i det 

svenska samhället i början av 90-talet,  

 
Det var ju inte många invandrare i den här stan på tidigt 90-tal, det var som pappa sa själv, förut visste 
man exakt vilka dom andra va, såg du någon alltså minsta lilla utländska drag visste du vem det var, de 
var inte många, mamma som bar på slöja fick väldigt mycket sneda blickar till en början, nu är det inte 
så ovanligt, nu ser man folk med slöja eller så i stan, det är mycket fler 

 

Det Hasan beskriver kan tolkas vara en förändring i vad som är accepterat i det svenska 

samhället. Invandrare drog tidigare till sig “sneda blickar” speciellt om de bar symboliska 

objekt (Azar, 2005) som exempelvis en slöja. Hasan menar att fördomarna ändrat karaktär. Förr 
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kretsade de mer kring att invandring var något nytt och okänt, medan det idag baseras på de 

invandrare som funnits i Sverige under en längre tid,  

 
Jag tror utsattheten att du var invandrare förut var ju just för att, du kanske inte hade fördomar i sig om 
det för då hade det inte hunnit hända så mycket, dom hade inte hunnit göra alla dom här misstagen som 
min mamma har gjort om man säger så, utan det var mer liksom oj vilka är det håra, vi har inte haft 
några såna här i stan förut nu är skillnaden att nu finns alla dom här fördomarna, och nu är inte 
fördomarna bara p g a nått man hört, utan nu är det fördomar p g a saker som också har hänt så är det ju. 
Men den som också har lite sunt förnuft och vett vet ju att bara för att en gör det så gör inte alla det, så 
det är ju både och, nu finns mer förutfattade meningar så förr var det lite mer oj vad är det som händer 
nu, förr var man lite mer emot invandringsfrågan i sig, nu är det lite mer mot invandrare i sig 

    

Detta kan tyckas strida mot Hasans tidigare avsikter där han menade att invandrare förr var mer 

utsatta, då invandringen i sig sågs som något nytt. Av citatet kan man tänka sig att trots att det 

är fler invandrare än i början av 90-talet verkar det ändå̊ finnas fördomar. Således verkar 

fördomarna ha ändrat karaktär. Hasan menar att utsattheten nu snarare beror på̊ “saker som 

hänt” vilket kan kopplas till att gränsen för svenskhetens gemenskap omförhandlats, så att 

invandrares beteenden placeras utanför vad som anses vara typiskt svenskt (Azar, 2005). Detta 

synliggör maktobalansen där den överordnade gruppen har makten att omförhandla gränsen 

utifrån vilka egenskaper som ska inkluderas och inte, att definiera vad som anses vara normalt 

och vad som är avvikande (de los Reyes och Kamali, 2005).  

 

Citatet kan också ses som ett sätt att dölja rasistiska ordningar, där Hasan beskriver det som att 

fördomarna beror på olika saker. Att invandring förr upplevdes som något nytt och att 

fördomarna idag beror på “saker som hänt”. Detta kan ses som en konsekvens av att rasismen 

är normaliserad i sättet att tänka att fördomar snarare ses bero på andra faktorer än rasism 

(Essed, 1991; Hübinette et al, 2012). Det kan också ses i enlighet med att rasismen 

omförhandlas och reproduceras (Garner, 2010) vilket gör att rasismen kan döljas bakom olika 

försköningar utifall att diskurser inte tillåter öppen rasism (de los Reyes och Kamali, 2005; 

Hübinette et al, 2012; Schmauch, 2006).  

 

5.1.3  “Vi väljs i andra hand” 

Aimee menar att hennes bakgrund är något hon reflekterar över i vardagen,  

 
Absolut, jag tror det är något överlag i vardagen. T ex jag söker bostad just nu för att jag ska jobba i 
Stockholm, jag sökte med en kompis och jag sa till henne det är nog bäst att vi båda skriver för du har 
ditt efternamn [vanligt svenskt efternamn] jag heter [icke vanligt svenskt efternamn] det är som två helt 
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olika namn och det påverkar ju processen, så det är något man tänker på överlag när man söker tjänst 
eller bostad 

 

Aimees efternamn och bakgrund får henne att oroa sig för möjligheten att få bostad. Att Aimee 

vill att hennes kompis också skriver sitt namn visar på att ett svenskt namn tycks vara ett 

symboliskt objekt som öppnar för de privilegier som följer av svenskhet. Detta kan liknas vid 

Khosravis (2012) studie som beskriver muslimer som ändrar namn till mer svenska namn för 

att undvika diskriminerande behandling. Aimee berättar också om sin pappa som är högutbildad 

och hade en hög position inom byggbranschen i hemlandet. Väl i Sverige skolade han om sig 

efter rekommendationer men lyckas ändå inte få ett arbete som motsvarar hans utbildningsnivå, 

 
Det är ju inget jobb du behöver kunna jättebra svenska för, allt inom bygg ska inte vara ett problem att 
inte kunna perfekt svenska men sen har han ju inte fått något jobb, så då tvivlar man ju på sig själv och 
hur det påverkar en, man märker ju var rasismen finns och varför 

 

Aimee hänvisar till fler personer i hennes omgivning med liknande erfarenheter som hennes 

pappa, vilket får henne att tvivla på sig själv. Tillgång till hela arbetsmarknaden tycks därmed 

vara ett privilegium tillhörande vita. Detta kan ses i enlighet med det konfliktområde som rör 

materiella och icke-materiella resurser (Essed, 1991) där rasism drabbar de som avviker från 

vithetsnormen. Aimee vidareutvecklar, 

 
Det spelar ingen roll om man har utbildning det gör inte så mycket för dom som har afrikansk påbrå just 
för att vi väljs i andra hand oavsett vad vi är, eller vilken kompetens vi har och det är nånting som jag 
helt och hållet håller med för jag har ju sett folk som har utbildat sig, när dom säger du har ingen svensk 
utbildning och dom utbildar sig och dom får fortfarande inte fått jobb [Intervjuare: Som du berättande 
om din pappa], ja precis till exempel min pappa sen finns det många fler och då börjar man tvivla, [...] 
Jag tror att afrikaner överlag alltid har tvivlats på, vi är ju kända för att vara primitiva och barnsliga. Så 
vi har ju alltid varit i botten av, när man pratar om rasism mot afrikaner finns från alla håll så jag tror att 
det är det som minskar läget för oss och hur man får jobb 

 

Citatet från Aimee tyder på att det råder strukturella barriärer mot personer med afrikansk 

bakgrund, vilket även Beshir et al (2014) visade i sin rapport. Aimee menar att det hänger 

samman med den stereotypa bilden av “afrikanen” som barnslig och primitiv  (se även Song, 

2012). Därmed tycks rasifieringen av personer med afrikansk bakgrund höra samman med 

stereotyper där det finns föreställningar om vilka kollektiva egenskaper den andre besitter (de 

los Reyes och Kamali, 2005). Detta stämmer överens med tanken om den svenska 

vithetsnormen som exkluderande och sluten (Hübinette et al, 2012). Vidare väljer Aimee att 

beskriva problematiken som “afrikan” och inte som invandrare vilket belyser att mörk hy kan 
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vara ett explicit symboliskt objekt som leder till en exkludering. Detta indikerar att 

kategorisering av svarthet och vithet än idag tycks få konsekvenser.  

 

5.1.4 “Var kommer du ifrån?” 

Sarah beskriver att hon ofta får “var kommer du ifrån-frågan” och att hon då beskriver sig själv 

som “i princip svensk”. Vid en vidareutveckling av vad hon menar med “i princip” resonerade 

hon på följande sätt,  

 
Nä alltså jag kallar mig ju svensk, för jag är ju egentligen svensk, född och uppvuxen här. Men å andra 
sidan, ingen förbiser ju att jag är mörkhyad det syns ju ganska tydligt 

 

Citatet belyser vithetens normerande makt (Garner, 2010) i vad som definieras som svenskhet. 

Att vara mörkhyad blir ett symboliskt objekt (Azar, 2005) vilket ses som annorlunda och 

avviker därför från svenskheten. De som tillhör vithetsnormen får makten att ifrågasätta dem 

som avviker rätt att befinna sig i det svenska samhället vilket kan ses i enlighet med vilka som 

har rätten att definiera olika sociala aspekter (Essed, 1991). Sarah berättar att hon tidigare alltid 

svarat Eritrea på frågan men att hon numera oftast svarar Sverige. Hon upplever dock att 

människor ibland blir provocerade när hon säger att hon är svensk, 

 
å på ett sätt är det som att jag provocerar folk när jag säger att jag är svensk, för det är såhär, nej men 
egentligen… amen jag är född i Sverige, förstår du hur dialogen blir det blir väldigt såhär konstig för 
det är inte det dom vill veta förut var jag såhär jag ger dom svaret dom vill ha 

 

Att personer tycks bli provocerade och ställer följdfrågan “men egentligen?” indikerar att en 

mörkhyad person inte kan vara “bara” svensk, det måste finnas en förklaring eller anledning. 

Att Sarah kallar sig svensk trots att hon är mörkhyad går emot stereotypen om hur en svensk 

ska se ut. Eftersom hon inte ser ut som en svensk bör göra enligt vithetsnormen ifrågasätts 

svaret. Därmed placeras Sarah utanför den ”svenska nationella gemenskapen” (Azar, 2005). På 

grund av att hon är mörkhyad kategoriseras hon som annorlunda i förhållande till normen. 

Personen som ställer frågan “vart kommer du ifrån” kanske i grunden inte har direkta rasistiska 

intentioner men frågan leder ändå till en rasifiering, då det leder till en kategorisering av 

människor efter fysiska attribut (Garner, 2010) och ett ifrågasättande av hennes identitet som 

svensk. Vidare leder frågan till en reproduktion av föreställningen om svensken som vit, de som 

avviker placeras utanför svenskheten (Azar, 2005).  
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5.1.5 Föreställningar om annorlundaskap  

Resultatet tyder på att rasifiering “görs” utifrån föreställningar om annorlundaskap. En 

annorlunda kultur eller en annorlunda hudfärg verkar som symboliska objekt, vilka bidrar till 

en kategorisering som “den andre”. “Görandet” av rasifiering sker på olika sätt beroende på 

vem som drabbas, vilket är i linje med Brahs (2001) argument att rasism drabbar personer på 

olika sätt. Personer som rasifieras på grund av föreställningar om ett annorlunda sätt att tänka 

eller vara uppväxt på kan ses som rasifiering på grund av kultur. Detta går dock inte att särskilja 

från rasifiering på grund av fysiska attribut. “Sneda blickar” på stan sker troligen på grund av 

föreställningar om en kulturell olikhet utifrån att personen har ett utseende som förknippas med 

något annat än de värderingar och normer (Essed, 1991) som föreställs råda i Sverige. 

 

Rasifiering som “görs” utifrån att en person har en annan hudton än vit tycks i större grad leda 

till ett ifrågasättande som “var personen kommer ifrån”. Rasifieringen som sker på grund av 

hudfärg kan i större grad kopplas till materiella och icke-materiella resurser (Essed, 1991) i 

form av exkludering på arbetsmarknaden. Detta exemplifieras av en av respondenterna som 

berättar om de strukturella hinder hon upplever sig finnas på arbetsmarknaden vilket indikerar 

på att svarthet leder till hinder i tillgången till materiella resurser. Ett exempel på rasifiering på 

grund av hudfärg synliggörs när en av respondenterna förklarar att hon ofta fått frågan “var 

kommer du ifrån” där svaret “Sverige” inte accepterats. Detta indikerar att den vita majoriteten 

anser sig ha rätten att bedöma och definiera om någon är svensk eller inte vilket kan 

sammankopplas till majoritetens makt över definitioner av den sociala världen (Essed, 1991).  

 

5.2 Strategier 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för de strategier respondenterna använder sig av för att 

hantera olika former av rasifiering. Essed (2005) menar att vardagsrasismen är oundviklig vilket 

indikerar på att personer som blir rasifierade på olika sätt måsta hantera den rasifiering de blir 

utsatt för. Oavsett om det är genom medvetna handlingar eller inte. På samma sätt som Brah 

(2001) menar att rasifiering sker på olika sätt kan man tänka sig att de strategier som används 

ser olika ut beroende på vilken typ av rasifiering som sker: i vilken kontext, tid och rum och i 

vilken situation. Tidigare forskning har belyst olika strategier där en återkommande strategi var 

undvikandet att definiera händelser som rasistiska. Nedan diskuteras olika strategier som 

används av respondenterna för att hantera rasifiering.  
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5.2.1 “Måla sig vit - motbevisa stereotyper” 

Aimee beskriver hur hon förhåller sig till sin bakgrund när hon söker jobb,  

 
Jag är verkligen ultra ultra ultra artig och vill bevisa att jag kan vilket inte alltid är så lätt för jag vet inte 
vad jag kan egentligen [skratt]. Verkligen visa att man är något speciellt när man egentligen... man ska 
inte behöva kämpa dubbelt så mycket som andra, man ska inte behöva bevisa sig hela tiden 

 

Aimee framhäver att hon försöker vara något speciellt och att hon känner att hon måste kämpa 

dubbelt så mycket som andra. Citatet indikerar på att det tycks krävas mer av någon som är 

icke-vit än för “andra” vilket förutsätts vara den vita majoriteten. Detta belyser den 

underordning som de som avviker från vithetsnormen placeras i (Garner, 2010). Citatet 

indikerar på att man på olika sätt måste försöka kompensera för sin icke-vithet. Aimee gör detta 

genom att försöka vara speciell och “ultra artig”. Att behöva kämpa dubbelt så mycket som 

andra blir ett sätt att hantera rasifieringen, att försöka undgå den exkludering som råder från 

olika materiella och icke-materiella resurser som på arbetsmarknaden (Essed, 1991). Aimee 

berättar vidare, 

 
Jag känner den pressen just för att man har fått höra det från föräldrar att som svart ska du vara bäst i 
klassen annars kommer du inte komma någonstans och jag kan ju inte vara bäst i klassen det är ju 
jättemånga olika personligheter, så jag har släppt lite på det där, så det är ju ändå något som finns i min 
hjärna, att jag borde vara bättre än dom där just för att jag är svart 

 

Citatet belyser att svarthet i sig blir ett hinder som måste kompenseras för att man ska kunna 

“komma någonstans”. Trots att respondenten försöker att inte låta sig påverkas av de krav som 

finns, tänker hon att hon måste prestera mer än andra. Det kan tänkas bero på de konsekvenser 

och stereotypiseringar (de los Reyes och Kamali, 2005; Song, 2012) som är konstruerade kring 

svarthet. Dessa blir svåra att undvika trots strategier för att kompensera bakgrunden. Att ha en 

icke-vit hudfärg blir ett symboliskt objekt (Azar, 2005) omöjligt att dölja för att kunna undvika 

påföljande rasifiering. Vidare synliggör detta rasistiska strukturer där rasifieringen leder till 

olika förutsättningar och livsvillkor.  

 

Aimee uppmärksammar problematiken med att behöva motbevisa stereotypiska föreställningar, 

 
När du ska på en arbetsintervju, det är som att du om du är svart som jag, målar dig vit. Du ska liksom 
motbevisa hela den här stereotypen av vad en svart människa är och va allt förutom den, även om du 
inte är den stereotypen ska du verkligen bevisa och jag tycker det är det som är det jobbiga 

 



25	  
	  

Att gå på arbetsintervju blir ett konkret exempel där respondenten tar ställning och försöker 

förändra sig själv för att motbevisa att hon inte stämmer överens med stereotypen av en svart 

människa. Detta visar på den rasifiering som respondenten utsätts för på grund av sin hudfärg. 

Att måla sig vit kan ses som en metafor för den normativa vitheten. Att vara vit är lika med att 

tillhöra en överordning och normalitet (Garner, 2010), de som inte är vita måste därför försöka 

dölja sin icke-vithet för att inte bli exkluderade. Detta indikerar på att man som svart måste 

förändra sig själv medan man som vit passar in som man är. Citatet tyder också på att svarthet 

förknippas med något mindre önskvärt vilket går i linje med vad Beshir et al (2014) menar, att 

personer med afrikansk bakgrund konstrueras som en motsats till den vite svensken.  

 

Aimee upplever att det är jobbigt att ständigt behöva motbevisa stereotyper av vad den svarta 

människan föreställs vara. Det faktum att det finns en stereotyp bild av vad en svart människa 

ska vara visar på hur svarta klumpas ihop till ett  kollektiv. Vita ses istället som individer med 

för många individuella egenskaper för att kunna klumpas ihop till en grupp eller ett kollektiv 

om det inte gäller att att bevisa dess överordning (de los Reyes och Kamali, 2005).  

 

5.2.2 “Drömmen om ett svenne-liv” 

Raber berättar att hans dröm inför framtiden är att “leva ett normalt liv” vilken han likställer 

med ett “svenne-liv”, 

 
Det kanske låter tråkigt men det känns tryggt på något sätt. Att ha det där, man behöver inte mer än det 
tycker jag, bara ha ett normalt liv, först är det körkortet för mig, skaffa ett jobb, där du kan skaffa dom 
grejerna och sen ja ett normalt svenne-liv, det skulle vara perfekt, du har bara ett normalt liv, friska barn 
och allt vad det är 

 

Raber menar att ett normalt liv innebär familj, barn och hus. Att Raber uttrycker att ett vanligt 

liv är ett “svenne-liv” visar på att normen följer en föreställd svensk homogen livsstil. Villa, 

barn och hus kan ses som symboliska objekt (Azar, 2005) vilka ruckar på den avgränsning som 

görs till svenskheten. I kontrast till andra som står utanför gränsen kan sådana symboler göra 

att personen kommer närmare insidans gemenskap än utsidans utanförskap.  

 

Att följa svenska normer för att passa in kan tänkas leda till en ökad inkludering då det finns en 

föreställning om vilka normer och värderingar en som svensk bör ha (Essed, 1991). Dessa 

normer och värderingar kan tänkas vara präglade av en livsstil där kärnfamiljen bestående av 

barn, fru och villa är viktig.  



26	  
	  

 

5.2.3 “Motbevisa strukturen” 

Aimee beskriver situationen för personer med bakgrund i afrikanska länder,  

 
Det blir som ett system att vi har en gräns i samhället hur högt vi kan komma upp och för att komma 
jättehögt upp måste du verkligen lägga ner hela ditt liv, mer än vad någon annan person skulle behövt 
göra 

 

Citatet indikerar på att det finns strukturella rasistiska barriärer som begränsar svartas 

möjligheter att nå högre positioner. Detta kan jämföras med rasism genom exkludering från 

materiella och icke-materiella resurser, där maktrelationer mellan grupper skapar ojämlika 

förhållanden, till exempel på arbetsmarknaden (Essed, 1991). Samtidigt som Aimee tycker det 

är synd att det råder ojämlika förhållanden menar hon att genom en  stark vilja att kämpa och 

förändra kan hon uppnå sina drömmar, 

 
Jag vill ha det jobbet jag förtjänar och inte begränsas utifrån min hudfärg, jag vill kunna gå med mitt 
efternamn och, dom blir ju förvånade när dom hör att man är bra och man kommer därifrån man 
kommer, så det vill jag, jag vill fortsätta chocka dom, göra dom [MMM], där fick du typ! För jag 
känner att det är så man förändrar världen, det är så man förändrar sig själv, det är så man tar plats. Så 
det vill jag fortsätta göra och alltid våga ta… risker, våga söka jobb man tror att man inte kommer att få, 
att våga söka det, att liksom motbevisa strukturen på något sätt 

 

Aimees strategi för  att förhålla sig till sin bakgrund påminner mycket om den som Schmauch 

(2006) beskriver där man försöker få kontroll över rasismen genom att låta rasismen påverka 

en i sån liten utsträckning som möjligt och göra motstånd i utrymmet för vad som är accepterat. 

Aimee vill förändra den rasistiska strukturen genom att kämpa och våga söka mer kvalificerade 

jobb, vilket kan tänkas vara ett accepterat sätt att bekämpa strukturen då det följer normen efter 

vad man bör sträva efter, därmed att göra karriär. Detta kan ses i enlighet med att vissa 

samhällsnormer och värderingar är överordnade (Essed, 1991), där strävan efter att “lyckas” 

inom arbetslivet är ett exempel på något som anses positivt i samhället.  

 

5.2.4 “Kämparsjäl” 

Något som var gemensamt för samtliga respondenter i denna undersökning var att det går att 

nå dit man vill, om bara viljan finns och man är villig att kämpa. Respondenterna upplevde att 

det fanns vissa hinder gällande att få vissa jobb på grund av deras utländska bakgrund. Den 
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egna viljestyrkan blir då en strategi för att “lyckas” trots rasifiering. Aimee resonerar kring 

möjligheten att uppnå sina drömmar, 

 
Jag tror alla har möjligheten nej alla har inte möjlighet men om man har en kämparsjäl så tror jag det 
går så länge man verkligen verkligen ger 110% men det är det som också är problem, att man ens ska 
behöva ge så mycket av sig själv det är ju jättesynd, men om alla vore villiga och hade orken tror jag 
det skulle finnas en liten möjlighet man får liksom ta plats, jag tror det är det som är viktigt att ta plats 
och inte ge upp även om det är psykiskt påfrestande att söka jobb och inte få dom, det är ju det värsta 
som finns men att påminna sig själv att man måste fortsätta kämpa 

 

Aimee menar att om man ger 110% och ständigt fortsätter kämpa, finns möjligheten att uppnå 

det man vill. Samtidigt belyser hon problematiken att man ska behöva kämpa så mycket men 

att det ändå är det som måste göras för att samhället ska förändras, 

 
Man ska våga ta stora steg och lita på sin kunskap, jag tror det är det man måste göra för att bekämpa 
rasismen på arbetsmarknaden så jag tror att det är det man måste göra för annars stannar vi där vi är, jag 
skulle vilja se det hända mer 

 

Kampen blir något man måste göra för att undkomma de hinder som följer av rasifiering, där 

personer som kategoriseras efter vissa grupptillhörigheter får begränsade arbetsmöjligheter. 

Detta blir också en strategi för att förändra samhället i stort, bekämpa de hinder som 

begränsar tillgången till olika materiella och icke-materiella resurser (Essed, 1991). Raber 

menar också att han själv är ansvarig för att uppnå sina drömmar, 

 
Men det är vad jag gör det till. Möjligheterna finns ju men frågan är vad jag gör själv. Oavsett hur bra 
möjligheter du har du kan ändå sumpa det. Om man väljer andra grejer, och det kanske inte finns 
möjligheter, då skapar man möjligheter om du vill det så gärna. Allt beror på hur gärna jag vill ha det 

 

Citaten tyder på att det är nödvändigt att kämpa, att mycket vilja är en förutsättning som krävs 

för att komma dit man vill. Detta kan ses som en generell tendens bland unga som har en utsatt 

situation på arbetsmarknaden. Men att behöva kämpa mer kan också ses som en konsekvens av 

att vithetsnormen naturaliserar att rasifierade personer måste kämpa mer för att bli inkluderade 

i olika samhälleliga kontexter, vilket även belyses av Garner (2010) och Hübinette et al (2012).  

 

5.2.5 Flytta från exkludering 

Sarah berättade att hon övervägt att byta bostadsort för att öka sina möjligheter att få jobb,   

 
I Stockholm där är tjänstemän i alla möjliga färger, alla är inte vita, men här i [mindre stad] speciellt i 
typ offentliga sektorer då är det vita som jobbar där så det är klart att tanken kommer upp i ens huvud, 
ifall, det känns ändå som att, vissa jobb men kommer jag få det här jobbet om jag söker i [mindre stad], 
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det känns som att det kanske inte, dom kanske väljer någon annan före mig, det är klart tanken kommer 
upp i ens huvud men det är därför jag ändå börjar tänka, jag kanske borde flytta till Stockholm där det 
finns en ganska stor mångfald men jag vet inte än 

 

Sarah tror att hennes möjligheter för att få jobb inom den bransch hon vill skulle öka om hon 

flyttade till ett område med större mångfald. Schmauch (2006) beskriver problematiken med att 

vilja flytta till ett annat land för att undvika rasism och att bli ifrågasatt, vilket gör att man lever 

i framtiden istället för nuet. Tilltron till att det skulle vara enklare i en större stad där det finns 

fler av liknande bakgrund som har de arbeten Sarah drömmer om, kan tänkas höra samman med 

att det är fler som utmanat vithetsnormen. Detta kan tänkas påverka diskurser att bli mer öppna 

och tillåtande.  

 

5.2.6 “Vill som inte klaga så mycket på att jag är invandrare” 

Raber uttrycker sig starkast mot att hans bakgrund skulle påverka hans möjligheter. Vid frågan 

om han tänkte på sin bakgrund när han sökte arbete eller liknande sade han, 

 
Ja kanske nån gång, det är som jag sa tidigare, jag försöker att undvika såna grejer, grejen är om jag går 
runt och tänker på att, skyller på att jag är invandrare då kan jag ju aldrig förbättra mig själv som 
människa om jag bara går runt och klagar på att det är ju för att jag är invandrare istället för att kolla på 
mig själv, är det något jag kan förbättra som skulle få dom att vilja ha mig mer, det är just det, så jag 
vill som inte klaga så mycket på att jag är invandrare, det har jag försökt att inte göra 

 

Raber menar att han inte vill “skylla” på att han är invandrare. Han menar istället att han ska 

förbättra sig själv och inte klaga. Detta kan tolkas som att Raber upplever att invandrarskapet 

är något negativt och något man eventuellt skulle kunna skylla på. Detta indikerar att det finns 

en problematik med att vara invandrare i det svenska samhället. Vidare menar Raber att han 

istället för att klaga ska försöka förbättra sig själv för att “dom” [arbetsgivare] ska vilja ha 

honom. Detta kan tolkas som att chansen att bli anställd är lägre om man har en utländsk 

bakgrund vilket går i linje med att personer med icke-nordiska namn mer sällan blir kontaktade 

av arbetsgivare (Eriksson och Lagerström, 2007).  

 

Raber väljer att kompensera för sin bakgrund genom att förbättra sig istället för att skylla på 

missgynnande omständigheter. Det kan kopplas samman med ett osynliggörande och 

mystifierande av rasismen i likhet med Schmauch (2006) och Tigervall och Hübinette (2009) 

och att rasismen är naturaliserad (Garner, 2010). Det kan också tänkas bero på att man inte vill 

skylla på invandrarskap då det anses vara en bortförklaring, eftersom rasism och rasifiering är 
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dold i svenska diskurser. Att skuldbelägga misslyckanden på rasistiska strukturer kan i enlighet 

med Essed (1991) ses som att vara överkänslig eller partisk mot vithet.  

 

5.2.7 Offensiva och defensiva strategier 

Vilka strategier som använts för att förhålla sig till rasifiering varierade mellan respondenterna. 

Gemensamt för alla var känslan att de individuellt var ansvariga att med mycket vilja och 

drivkraft uppnå sina drömmar. Detta gällde oavsett om det handlade om att bekämpa strukturen 

eller leva ett normalt liv. De strategier som respondenterna använde sig av för att hantera 

rasifiering kan återkopplas till Esseds (1991) tre konfliktområden, till exempel genom olika 

former av strategier för att bemöta den exkludering som råder från materiella och icke-

materiella resurser på arbetsmarknaden. Att på olika sätt kompensera för sin bakgrund belystes 

som en strategi för att hantera exkludering. En annan strategi bestod i en vilja att flytta till andra 

områden där exkluderingen troddes vara mindre. Samtliga respondenter upplevde att deras egna 

viljekraft var avgörande för möjligheten att uppnå deras drömmar, vilja och kamp kan därmed 

ses som en strategi för att bemöta och försöka undkomma exkluderingen från materiella och 

icke-materiella resurser.  

 

Vidare belyste en av respondenterna att svenska normer och värderingar representerar 

normalitet och trygghet. Detta indikerar på att de normer och värderingar (Essed, 1991) som 

föreställs vara svenska utgör normen. Detta belystes också genom strategin där rasism 

bekämpades genom att ha ett ”bra” jobb. Detta kan ses som ett accepterat sätt enligt normen att 

göra motstånd mot strukturer som hindrar vilka möjligheter man har.  

 

Dessa strategier kan sägas uttrycka ett “offensivt förhållningssätt” respektive ett “defensivt 

förhållningssätt” till rasifiering. De offensiva förhållningssätten uttrycktes genom att “bekämpa 

strukturen”, “motbevisa stereotyper” och “vara bästa i klassen”. De defensiva strategierna 

visade sig istället genom att “flytta från exkludering”, en “strävan efter normalitet” och att 

“förbättra sig själv istället för att klaga”.  
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6 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur unga upplever och hanterar rasifiering. 

Syftet har uppfyllts med hjälp av två frågeställningar: hur rasifiering “görs” samt vilka strategier 

som används för att förhålla sig till rasifiering. Tyngdpunkten har varit att beskriva rasifiering 

utifrån diskursiva konstruktioner av svenskhet och icke-svenskhet som sammankopplas med 

olika symboliska objekt. Följande avsnitt kommer att diskutera resultatet: hur rasifiering “görs” 

samt vilka strategier som används för att hantera rasifieringen. Avslutningsvis ställs resultaten 

i relation till den samhälleliga diskursen kring rasism i Sverige. 

 

Tidigare forskning visar att diskussionen om rasism är tabubelagd i den svenska debatten. Det 

leder till ett osynliggörande av rasifieringens effekter (Hübinette et al, 2012). Den strukturella 

rasismen är normaliserad och institutionaliserad genom diskursiva konstruktioner som är 

kopplade till föreställningen om människors olikheter. Den strukturella rasismen framträder i 

form av den diskriminering som finns kopplat till vissa grupptillhörigheter som förekommer i 

nästan alla delar av samhället (DO, 2010).  

 

Schmauch (2006) diskuterar vardagsrasismens osynlighet och mystifierande där frånvaron av 

arenor att uttrycka rasistiska erfarenheter och upplevelser leder till att personer som blir 

rasifierade tvingas förneka eller tiga om sina erfarenheter. Rasismen finns både i form av 

vardagsrasism och på ett strukturellt och individuellt plan (Essed, 1991). Denna uppsats belyser 

från dessa utgångspunkter hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används för att 

hantera rasifieringen.  

 

Resultatet visar att rasifiering “görs” utifrån föreställningen om att vissa människor är 

annorlunda. Föreställningen om “annorlundaskap” sammankopplas med olika symboliska 

objekt. “Annorlundaskapet” föreställs bero på kulturell olikhet det vill säga dels hur man är 

uppväxt och på sättet man tänker vilket sammankopplas med att ha ett utseende som inte följer 

vithetsnormen. Med hänvisning till Garner (2010) bör rasism på grund av kultur och hudfärg, 

som kan liknas med differentialistisk (Taguieff, 1990) och biologisk rasism, inte ses som två 

olika typer av rasism. Av intervjuerna framkom hudfärg och kultur som två centrala teman i 

hur rasifiering “görs”. Trots att utseende ofta inte sägs spela någon roll i det svenska samhället 

(Hübinette et al, 2012) indikerar denna studie - i linje med Hübinette et al - att svenskheten 

förutsätter vithetsnorm och utöver det också en kulturell homogenitet.  
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“Görandet” av rasifiering kan kopplas till Esseds (1991) tre konfliktområden. Resultatet tyder 

på att rasifiering på grund av kulturell olikhet hänger samman med föreställningar om konflikter 

i normer och värderingar. Dessa föreställningar tycks leda till “sneda blickar” och en förväntan 

att andra ska kategorisera en som annorlunda. Rasifiering som “görs” på grund av utseende kan 

sammankopplas med konflikter av sociala definitioner (Essed, 1991). Ett utseende som avviker 

från vithetsnormen leder till ett ifrågasättande då majoriteten anser sig ha rätten att definiera 

vilka som tillhör och vilka som avviker. Detta indikerar på att en som kategoriseras som svensk 

förutsätts vara vit och att de som avviker från detta förutsätts vara icke-svenskar och därmed 

exkluderas från svenskheten och de samhälleliga privilegier som följer av svenskhet. Detta 

indikerar på att den svenska vithetsnormen är exkluderande och stängd, vilket även belyses av 

Hübinette et al (2012). 

 

Rasifiering upplevs som en känsla av annorlundaskap genom “sneda blickar”, “dåliga vibbar” 

och en förväntan att personer ska ha åsikter på grund av ens bakgrund. Det visar sig också 

genom upplevda hinder på arbets- och bostadsmarknad där hudfärg och ett icke-typiskt svenskt 

namn leder till problematik. Vilka strategier som används för att hantera rasifieringen varierade 

mellan respondenterna. Gemensamt för dem var känslan att de individuellt var ansvariga för att 

själva mobilisera vilja och drivkraft för att uppnå sina drömmar, vare sig det handlade om att 

bekämpa strukturen eller leva ett normalt “svenskt” liv. Det beskrivs i termer av att “det går om 

man vill”, “bara man vill tillräckligt mycket”, om man har en “kämparsjäl” och om man “ger 

110 procent”.  

 

Även Schmauch (2006) finner att att hennes respondenter upplevde ett stort ansvar att själva 

kämpa för att hantera den rasifiering de blev utsätta av. En förändring som skett i jämförelse 

med Schmauchs avhandling (2006) är att det idag finns fler arenor för diskussioner om rasism 

och rasifiering. Detta berörs inte i denna studie men genom nya sociala medier som diskuterar 

rasism till exempel ”svart kvinna”, ”inte rasist men” och ”vardagsrasismen” finns fler 

möjligheter att ifrågasätta och uppmärksamma rasism. Man kan därmed tänka sig att diskurser 

kring rasism och rasifiering är mer öppna idag än innan dessa nya sociala medier uppkom. Trots 

dessa förändringar verkar det utifrån resultaten som att kampen och bemötandet av rasismen 

fortfarande i stor utsträckning bedrivs på individnivå. Det kan vara en konsekvens av att dessa 

sociala medier inte når maktens centrum.  
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Frånvaro av kollektiv bekämpning av rasistiska strukturer minskar möjligheten att ifrågasätta 

rasistiska strukturer i samhället då ansvaret att hantera och bemöta rasismen istället förläggs till 

enskilda individer. Detta kan också höra samman med att den oundvikliga vardagsrasismen 

(Essed, 2005) sker genom vardagliga och triviala praktiker. Dessa kan tänkas vara svåra att 

uppmärksamma och bekämpa då de blivit en naturlig del av rasfierade människors liv.  

 

De strategier som  respondenterna uttrycker kan delas upp i kategorierna defensiva 

förhållningssätt och offensiva förhållningssätt. Med anknytning till de strategier Schmauch 

(2006) presenterar kan de defensiva förhållningssätten till rasifiering jämföras med 

mystifierandet av rasismen och att flytta till ett land långt ifrån rasismen i Sverige. De offensiva 

förhållningssätten kan jämföras med att individen försöker kontrollera den rasism man utsätts 

för, man försöker minimera i vilken utsträckning rasismen påverkar en och eventuellt göra 

aktivt motstånd mot rasifieringen. 

 

Den svenska självbilden präglas av tanken om jämlikhet och öppenhet, men denna studie går i 

linje med vad tidigare forskning visat, det vill säga att rasismen är djupt rotad även i Sverige 

(se Kamali, 2005; Schmauch, 2006; Hübinette et al, 2012). Trots att intervjuguiden inte explicit 

berörde rasifiering, framkom ändå upplevelser och hantering av rasifiering genom 

respondenternas svar. Detta tyder på att rasism och den rasifiering som “görs” utifrån 

kategoriseringar av vissa människor har en betydande inverkan på vissa människors liv. Detta 

blir som presenterat i analysen än mer problematiskt då berättelser om rasism och rasifiering 

exkluderas eftersom att de utmanar bilden av Sverige som ett öppet och solidariskt land. Dock 

har diskussionen om rasism och rasifiering fått ett större utrymme, delvis genom de nya sociala 

medier som presenterades ovan men också genom mer traditionella medier som dagstidningar 

(se Masri, 2014). Detta kan indikera på att diskurser som kontrollerar den tystnad som finns 

kring rasism och rasifiering i Sverige har börjat förändras mot att bli mer öppen och nyanserad.  

 

Framtida forskning bör bidra till en fördjupad kunskap och förståelse om hur svenskhet 

konstrueras och reproduceras inom olika domäner av samhället, från samspelet mellan individer 

till en mer strukturell nivå inom samhälleliga institutioner. Vidare bör framtida forskning 

studera hur offensiva och defensiva strategier påverkar olika gruppers möjligheter till jämlikhet.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

Intervjuguide 
 
 

Uppvärmning 

Kan du berätta lite om dig själv? Fritt, vad du vill; 
t ex bakgrund, uppväxt i Umeå, familjebakgrund, fritidsintressen  
 

 

A. Utbildnings- och arbetshistoria 

Nu skulle jag vilja få en bild av din bakgrund och historia. Vad har du gjort i livet fram tills nu, dvs. 
vilken eller vilka utbildning har du gott, vilka arbeten har du haft, har du varit arbetslös under någon 
period? TIMELINE 

Om utbildning: Vad har du läst för utbildning? Gymnasiet, efter gymnasiet? 

Om jobb: Vilka arbeten har du haft i livet? Typ av kontrakt? 

Hur fick du dom jobben? → kontakter, arbetsförmedling?  
 

 

Om arbetslöshet: har du varit arbetslös? Vad har du gjort då? Har du fått någon utbildning? Har du 
mottagit någon form av bidrag när du varit arbetslös?  

Hur har arbetslösheten påverkat ditt liv? Din vardag och ditt välmående? 
 

 

A 1. Upplevelser, känslor; arbete eller studier 

Är det något som gör dig särskilt glad eller lycklig med din nuvarande arbetssituation?  

Är det något som får dig att må dåligt eller som oroar dig med din nuvarande situation? 

Tror du att din arbetssituation har påverkat ditt välmående? Isf hur? 
Hur har du hanterat situationen? 
 
 

Vad har arbete för betydelse för dig? Vad är viktigt (identitet, pengar osv) 
 

Tror du det har har någon påverkan att du inte har helsvensk bakgrund? namn osv 

Förhåller du dig till din bakgrund på något speciellt sätt?  
 

 

A 2. Stöd 
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Vem skulle du be om hjälp för att finna ett nytt jobb om du vore arbetslös eller förlorade jobbet? 
Skulle du i första hand vända dig till myndigheter eller institutioner, eller till vänner, nätverk?  

Har du deltagit i någon typ av arbetsmarknadsprogram (praktik, träning, utbildning, 
bidragsanställning)?  

Vad tyckte du om det? Hur påverkade det ditt liv och välmående? Lärde du dig något? 

Vad tycker du skulle kunna göras bättre? Vad har fungerat bra eller mindre bra?  

Nu har vi pratat en del om dina erfarenheter kring arbete. För att sammanfatta: vad skulle ditt 
idealarbete vara? Om du fick välja helt fritt.  
 

 

B) Levnadsförhållanden och självständighet 

Intro: Nu tänkte jag gå vidare och fråga lite om allmänna frågor kring dina levnadsförhållanden 

Vad innebär det i dina ögon att bli vuxen?  

Hur blir man vuxen? Vad är det som krävs? 

Vad innebär självständighet eller oberoende för dig?  

Vilka förutsättningar behövs för att leva ett självständigt liv? 

Känner du av några sociala förväntningar, från nära och anhöriga, att leva på ett visst sätt? 
 

 

B1) Boendesituation 

Då tänkte jag ställa några frågor om din boendesituation.  

Kan du berätta lite om dina nuvarande levnadsförhållanden? Var bor du, med vem eller vilka? Hur?  

Hur känner du kring dessa levnadsförhållanden? (Är du nöjd? Något mer att önska?)  

Tros du att din boendesituation påverkar ditt välmående? 
 

 

Om utflyttad: Varför valde du att flytta hemifrån? 

Om bor kvar hemma: Har du haft möjlighet att flytta hemifrån? Om ja, varför har du då valt att bo 
kvar hemma? 
 

 

Hur ser din familj och dina vänner på din nuvarande levnadssituation? Finns det förväntningar som du 
har känt av på hur man ska bo i din ålder?  

Hur försörjer du dig? Vilka inkomstkällor har du?  

Föräldrar? Partner? 

Får du någon typ av stöd eller bidrag för ditt boende? 
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Upplever du att din nuvarande inkomst är tillräcklig för att du ska kunna leva som du vill? Och 
för att leva som dina vänner? 

Om du jämför dig med dina föräldrar när de var i samma ålder som du är nu? 

Har du möjlighet att spara inför framtiden? Skulle du vilja ha den möjligheten? 

C. Framtiden 

Hittills har vi talat om din bakgrund och nuvarande situation, jag skulle vilja avsluta med att ställa 
några frågor om framtiden. 

Kan du berätta lite om dina planer för framtiden? Om arbete, privatliv osv.  

Känner du att du har möjligheter att forma dina framtidsplaner som du önskar? / Verktygen för att 
förverkliga? Varför / Varför inte? 

Om du blickar in i framtiden, säg fem år framåt; hur tror du att ditt liv då kommer se ut? Hur vill du att 
det ska se ut?  
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8.2 Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Under våren skriver jag min kandidatuppsats i sociologi vid Umeå universitet om ungas 
upplevelser kring arbete och arbetsmarknad. Syftet med studien är att undersöka hur unga med 
invandrarbakgrund upplever arbete. 
       
Jag söker efter Dig som är mellan 18-30 år, utan fast anställning (t ex studerande eller någon 
typ av tillfällig anställning) med svensk och utländsk bakgrund (t ex utomlandsfödda föräldrar 
med svenskt medborgarskap) som skulle vilja ställa upp i en intervju kring upplevelser kring 
arbetsmarknad och arbete. 
       
Intervjuerna kommer ske i Umeå på valfri plats, så snart som möjligt! Deltagande i studien 
kommer vara anonymt och kan närsomhelst avbrytas. Om Du vill ställa upp eller har frågor 
rörande min studie, kontakta mig via mobilnummer eller mejladress. 
       
Tack för att Du tagit dig tid att läsa och ha en fin fortsatt dag! 
       
Med vänliga hälsningar,  
Maja Adolfsson 
 


