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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar undersöka om och hur den strukturella vardagsrasismen upplevs 

av afrikaner i Sverige. Stor fokus ligger på att undersöka diskriminering i Sverige vilket 

leder till att orsaken till diskriminering, rasism, inte får det utrymme som den behöver. 

Detta har dock sina nackdelar då man riskerar att genom detta inte erkänna förekomsten 

av den rasism som finns i vårt samhälle i dagens Sverige. Genom en kvalitativ studie 

med djupintervjuer har jag i denna uppsats lyft fram upplevelsen av den strukturella 

vardagsrasismen. Den teoretiska bakgrunden för detta har varit social konstruktivism 

samt en "vi och de andra" uppdelning som lägger grunden för kategorisering och 

stigmatisering av de andra som sedan kan leda till rasistiska åsikter. Det empiriska 

materialet har visat på att det finns en upplevelse av strukturell vardagsrasism bland 

afrikaner i Sverige, att den upplevs som dold och att dess förekomst många gånger 

förnekas och förminskas i samhället. Detta leder sedan till slutsatserna om att det 

behövs forskning kring rasism och etnicitet för att kunna synliggöra dessa strukturer i 

samhället och därmed motarbeta den strukturella vardagsrasism som förekommer i 

Sverige idag. 
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1. Inledning 

Under föregående år, 2012, uppmärksammades allt flera fall i media där afrikaner gjorde 

motstånd emot den strukturella rasismen som förekommer i vardagslivet. Några exempel är 

debatten kring Tintin i Kongo böckerna (Svt Debatt, 2012), Slavaktionen på Hallans nation 

(Aftonbladet, 2012), Lilla hjärtat i Liten skär och alla små brokiga (Dagensnyheter, 2012), 

kulturministern som skär i en tårta som ska föreställa en svart kvinna som blir omskuren 

(Dagensnyheter, 2012), Somalier som blir förföljda och trakasserade i Forserum (Svt Debatt, 

2012), en fotbollskommentator som säger "inte en till svarting" när en afrikans spelare byts in 

på plan med mera (Sverigesradio, 2012). Detta har lett till en debatt där afrikanerna anklagats 

för att vara för känsliga och det har förnekats att händelserna har varit av rasistisk karaktär i 

media.  

Det finns i dag brist på forskning kring rasism i Sverige (De los Reyes & Wingborg, 2002: 

72ff). Samhället genomsyras av en osäkerhet om något är rasism eller om det är egna negativa 

tankar som ställer till det, vilket begränsar möjligheten till motstånd mot den strukturella 

vardagsrasismen (Schmauch, 2006: 193). Under en paneldebatt arrangerad av Mångkulturellt 

centrum i november 2012, sa Kitimbwa Sabuni, talesperson på Afrosvenskarnas riksförbund; 

"när vi formulerar oss i vårt motstånd och säger det här är vi utsatta för, då anklagas för att 

vara känsliga och känslomässiga, men eftersom vi inte har nån statisktik så har vi ju bara våra 

känslor kvar" (UR, 2012).  

Vidare inser många inte att de deltar i en strukturell vardagsrasism som får andra människor 

att känna sig kränkta och maktlösa. Men det innebär inte att de inte bidrar till att dessa 

strukturer vidmakthålls. Vi lever i ett samhälle sida vid sida där vi behöver respektera våra 

medmänniskor och detta görs bäst genom att inte utsätta de för en upplevelse av rasism, 

speciellt om det påstås att det inte finns en baktanke. "Jag är inte rasist men..." 

kommentarerna kan bidra till att legitimera den strukturella vardagsrasismen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelsen av den strukturella vardagsrasismen 

som riktas mot svarta afrikaner i en vardaglig kontext i det svenska samhället, men som ofta 

förnekas av vita (Kawesa m.fl., 2011). Den strukturella vardagsrasismens förekomst kan man 

finna i samhällets samtliga arenor så som; utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, 

bostadsområden, i den kulturella sfären och så vidare (De los Reyes & Wingborg, 2002: 72ff). 

För att kunna undersöka om den strukturella vardagsrasismen upplevs, och hur den upplevs 

har uppsatsen frågeställning varit; 

Upplever svarta afrikaner i Sverige att det förekommer en strukturell vardagsrasism? Om ja, 

hur upplevs den strukturella vardagsrasismen? 

1.2 Begreppsförklaring 

Strukturell vardagsrasism- I denna uppsats syftar strukturell vardagsrasism på det utanförskap 

som samhällets strukturer skapar på olika arenor i samhället som sedan vidmakthålls genom 

sociala processer  och maktrelationer. Det berör även emotionella, fysiska, ekonomiska och 

politiska plan. (Schmauch, 2006: 5ff). Detta utanförskap är baserat på rasistiska grunder som 

här definieras enligt FN på följande sätt; "Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning 

eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, 

som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller 

utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet."  

Vita människor - Vilka som anses vara vita och icke vita är beroende av tid och rum menar 

Hübinett mfl. (2012) i "Om ras och vithet i ett samtida Sverige". Vilka som är vita skiljer sig 

åt om man befinner sig i Sverige, Grekland eller Guatemala menar de. Det finns dock en 

vithet som tillhör ett normsystem med överordnad position och privilegier. Det är det jag 

syftar på i denna uppsats när jag talar om vita. Jag begränsar alltså inte till etniska Svenskar 

eller skandinaver eller européer, utan talar om en vithet som tillhör normen i samhället.   
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1.3 Avgränsningar 

Då den strukturella vardagsrasismen förekommer i samhällets samtliga arenor (De los Reyes 

& Wingborg, 2002: 72ff) blir det svårt att gå in djupare på samtliga i denna uppsats, därför 

kommer fokus ligga på en allmän nivå där jag går in på det som respondenterna själva väljer 

att ta upp snarare än välja ut något i förväg att lägga fokus på. Det kommer inte finnas en 

rumslig fokus på vart rasismen förekommer, så som geografisk områden, förort eller dylikt då 

en avgränsning av det slaget tar bort vikten av att belysa förekomsten av rasism i det Svenska 

samhället och binder det till en plats (De los Reyes & Wingborg, 2002: 72ff). Av 

bekvämlighets skäl avgränsas uppsatsen dock med fokus på endast Sverige. Jag har även valt 

att endast fokusera på tidigare forskning som gjorts här i Sverige om rasism i Sverige och 

utelämna den internationella forskningen om rasism trots att det finns en del intressant 

internationell forskning om rasism. Anledningen till detta är att fokus i denna uppsats ska 

ligga på hur den strukturella vardagsrasismen ser ut i Sverige och därmed är den svenska 

forskningen och vad den bidrar med i detta viktigt att titta på.  

Den strukturella vardagsrasismen förekommer mot olika etniska grupper i olika utsträckning. 

De los Reyes och Wingborg diskuterar detta i sin rapport för integrationsverket, 

Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, där det framgår att hudfärg och utseende lägger 

grunden för vilka som blir utsatta för rasism. Vidare framgår även att afrikaner är de som är 

mest utsatta för rasism och diskriminering i Sverige idag (2002: 51). Inte minst i arbetslivet, 

där det framgår att personer födda i Afrika är den grupp som oftast upplevelser diskriminering 

(ibid, 2002: 56). Samt att undervisningsväsendet, läromaterialet samt undervisningen 

innehåller rasistiska inslag om afrikaner och bilden av Afrika som bildrar till att rasistiska 

föreställningar bibehålls (ibid. 2002: 40ff). Jag har därför valt att inte avgränsa utifrån 

nationalitet i denna uppsats utan fokusera på hudfärg och undersöka svarta afrikaners 

upplevelse av den strukturella vardagsrasism som förekommer här i Sverige.  

Denna avgränsning skapar i sin tur en viss problematik. Sernhede (2000) anser att 

universitetens användning av begreppet etnicitet lägger grunden för rasism genom att dela upp 

och kategorisera människor. Konsekvenserna är densamma oavsett om rasismen grundar sig 

på biologiska eller kulturella grunder. Han menar att studier om etnicitet har sin utgångspunkt 

i att förklara skillnader mellan människor, precis som rasbiologin. Därmed kan dessa studier 

liknas vid rasistiska teorier, oavsett om det är avsiktligt eller ej (Krut nr 97-98). I mitt försök 

att uppmärksamma svarta afrikaners upplevelse av den strukturella vardagsrasismen, har jag 



 

 4 

kategoriserat och slagit ihop individer från olika länder med olika bakgrund till en enhetlig 

grupp utifrån hudfärg; svarta afrikaner, samt kopplat ihop den gruppen med strukturell 

vardagsrasism, något negativt. Detta kan anses bidra till upprätthållande av den strukturella 

vardagsrasismen trots att det inte är min avsikt. Uppsatsen syftar till att lyfta fram upplevelsen 

av strukturell vardagsrasism, då dess förekomst ofta förnekas av vita (Kawesa m.fl., 2011).  

Trots risken att bidra till upprätthållandet av den strukturella vardagsrasismen när man skriver 

om människor i termer av etnicitet, anser jag att det är viktigt att skriva om rasism i syfte att 

belysa problematiken som rasismen skapar. För att kunna göra det behövs en uppdelning av 

människor i etnicitet, nationalitet, hudfärg med mera. Utan den uppdelningen begränsas 

möjligheten att lyfta fram och belysa ett problemområde i samhället och därmed blir det svårt 

att veta om och vart satsningar behöver göras. I en paneldebatt arrangerad av Mångkulturellt 

centrum i november 2012, diskuterades detta av bland annat Victoria Kawesa, doktorand i 

genusvetenskap samt expert inom diskrimineringsfrågor samt rasism och genus på nationell 

och internationellnivå, och Kitimbwa Sabuni, talesperson på Afrosvenskarnas riksförbund. 

Kawesa talade om att vid internationella forskningar av bland annat FN kommittéer där man 

har granskat Sverige har det framgått att det är brist på statistik baserad på etnicitet i Sverige, 

vilket leder till svårigheter att se ojämlikheter. Kitimbwa Sabuni understryker vikten av 

statistiken och forskning kring ämnet då han säger "när vi formulerar oss i vårt motstånd och 

säger det här är vi utsatta för, då anklagas för att vara känsliga och känslomässiga, men 

eftersom vi inte har nån statisktik så har vi ju bara våra känslor kvar" (UR, 2012). Jag anser 

precis som dessa två att det är viktigt att skriva om rasism samt dela upp människor baserat på 

etnicitet och hudfärg i syfte att lyfta fram hur den strukturella vardagsrasismen i Sverige ser 

ut.  

1.4 Disponering 

Denna uppsats börjar med en historisk tillbakablick och tidigare forskning för att öka 

förstående kring ämnet. Därefter diskuteras arbetet med uppsatsen i avsnittet om metod. 

Vidare ges under rubriken teorier ett teoretiskt underlag på vilket analysen sedan diskuteras i 

nästkommande avsitt. Till sist diskuteras slutsatser och resultatet av uppsatsen.   
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2 Tidigare forskning och 

bakgrunds historia 

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har i samarbete med bland annat 

Afrosvenskarnas riksförbund och Centrum mot rasism, i ett informationsprojekt gett ut 

faktahäftet "Slaveriet då och nu - rätten till frihet" (2007) i syfte att lyfta fram Sveriges roll i 

den transatlantiska slavhandeln. Där framgår att det finns en röd tråd från slaveriets början 

fram till dagens rasism och för att kunna förstå dagens rasism bättre behövs en tillbaka blick i 

historien. 

Slavhandeln varade under 350år och är den största tvångs förflyttning av människan någonsin. 

Under dessa år har mellan tolv och tjugo miljoner afrikaner under brutala omständigheter 

förslavats och mot sin vilja utsatts för den transatlantiska slavhandeln. De förslavade 

afrikanerna ansågs inte ha människovärde, om de inte gjorde som de blev tillsagda eller 

försökte rymma blev de bestraffade med misshandel, piskades, dödades, hängdes, brändes, 

kvävdes, fick sina händer och fötter avhuggna. Kvinnorna våldtogs. Ett annat sätt att 

bestraffas på var genom att någon man tyckte om, barn, makar eller en själv såldes vidare. 

Slavar fick inte lära sig läsa och skriva, utbildning sågs som hot. Samtidigt som de utsattes för 

allt detta användes ord som syftade till att förminska och underordna de, exempelvis n-ordet 

(Delegationen för mänskliga rättigheter, 2007). 

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige lyfter fram i faktahäftet att Sveriges roll i den 

transatlantiska slavhandeln var avgörande då Sverige sålde det järn som användes för att 

skapa bojor och kedjor höll afrikanerna fångna. Järnet användes även till bygge av skeppen 

samt vapen. Utöver det medverkade Sverige i slavhandeln genom Svenska Afrikakompaniet 

som köpte tillfångatagna afrikaner som sedan såldes eller byttes mot varor på den svenska 

eller europeiska marknaden. Sverige byggde även det största slavfortet på västkusten, i 

Ghana. Sverige hade även en koloni, ön Saint Bartelemy, där man bland annat auktionerade ut 

slavar, genom att tillåta att de förslavade afrikanerna fördes in och såldes vidare gratis, men 

beskattades när de skulle tas ut från ön, tjänade man på denna affär (Delegationen för 

mänskliga rättigheter, 2007). Vetenskaps akademins rapportörer rapporterade om att 
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svenskars sätt att behandla de förslavade afrikanerna inte på något sätt var mindre brutal än 

kolonialmakternas sätt (Lapalainen, 2005: 94ff).   

I "Slaveri då och nu - rätten till frihet" kan man vidare läsa om att trots nya idéer om 

människans lika värde, etablerades under 1700-talet rasbiologiska idéer om vissa rasers 

överlägsenhet över andra, afrikaner hamnade längst ner i detta rasbiologiska ide. Det i 

samband med att afrikaner ansågs vara oförmögna att skapa civilisation användes för att 

rättfärdigade koloniseringen (Delegationen för mänskliga rättigheter, 2007). De los Reyes och 

Mulinaria diskuterar att genom koloniseringen skapades ett maktförhållande och hierarkisk 

världsbild med västvärlden som civilisationens vagga som har satt sin prägel på västerländskt 

identitet, historia, filosofi samt lingvistik. En ny ekonomisk och social världsordning 

producerades med makt, kunskapsproducering och politik som bidrog till systematisk 

marginalisering, nedvärdering och anonymisering av människor i tredjevärlden (De los Reyes 

& Mulinari, 2007: 62ff). En legitimering och neutralisering av maktutövandet och 

ojämlikheter görs sedan genom hänvisning till historia där omplacering av orättvis 

världsordning görs till andra rum och platser, slaveriet ägde rum någonstans långt härifrån för 

länge sen, Sveriges roll och ansvar pratar man sällan om (ibid.).  

Sverige var väldigt sen med avskaffandet av slavhandeln jämfört med andra länder. I Sverige 

förbjöds det, den 9 oktober 1847, 40år senare än England (Delegationen för mänskliga 

rättigheter, 2007). Forskare anser att det är tackvare den transatlantiska slavhandeln som 

Europa kunde industrialiseras så snabbt och ha en växande välfärd. Afrika lämnades i ett 

underläge, beroende av Europa trots alla naturtillgångar som finns där (Delegationen för 

mänskliga rättigheter, 2007). Västvärldens välstånd har vilat på undanhållandet av 

levnadsvillkoren för afrikaner (De los Reyes & Mulinari, 2007: 62ff). Västvärlden fortsätter 

ha sin makt över Afrika genom att bidra till fortsatt politisk instabilitet, upprätthållande av 

konflikter och krig genom imperialistiska förhållanden, där de bidrar till tillgång till vapen i 

krigsdrabbade länder och exploaterar genom köp av råvaror som olja, diamanter och guld. 

Samtidigt ökar beroende av utländskt bistånd som har en agenda att styra Afrika och hindra 

krisen från att spridas snarare än att integrera Afrika i den globala ekonomin (Schmauchs, 

2006: 14). I västvärlden framställs sedan de vita som hjältar som hjälper Afrika och afrikaner 

i dess misär och elände. Bilden av Afrika och afrikaner i media domineras av svält och torka 

katastrofer där vita människor på plats står och delar ut hjälp. Föräldralösa barn, fattigdom, 

sjukdomar med mera lyfts fram i media och bidrar till kategorisering och stereotypifiering av 
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afrikaner och Afrika samtidigt som väst fortsätter framställas som civilisationens vagga, 

precis som under koloniseringen.  

Bland tidigare forskning fanns mycket om diskriminering dock är det inte det som är av vikt 

för denna uppsats då fokus ligger på rasism. Tidigare forskning om rasism och särskilt 

strukturell rasism i Sverige är mer begränsad. De los Reyes och Wingborg har i 

integrationsverkets rapport Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige, en kunskapsöversikt, 

kommit fram till slutsatsen att rasism i Sverige idag inte finns isolerad endast i koppling till 

högerextremistiska grupper utan det finns utspritt i samhället som normer, värderingar och 

regelverk. Dock kritiseras i rapporten att begreppet etnicitet, etniskt diskriminering, 

främlingsfientlighet används i forskning när man istället menat rasism och rasistiska 

föreställningar. Rasismens existens i vårt samhälle behöver erkännas för att man ska kunna 

bekämpa dess följder. Många forskare i frågan om diskriminering inte ser rasism som motiv 

utan håller sig till andra förklaringar så som ekonomisk rationalitet, arbetsgivarens 

betänkligheter samt främlingsrädsla. Detta bidrar till att rasismen inte får möjlighet till att få 

den empiriska prövningen den behöver. De los Reyes och Wingborg menar att forskare 

behöver fokusera på social konstruktivism och "vi och de andra" distinktionerna som bevarar 

den etniska ojämlikheten i diskussionen om rasism. Man menar även att rasismen i dagens 

moderna Sverige konstrueras rumsligt, alltså kopplad till en specifik plats, en stigmatisering 

som till exempel bilden av förorten. Detta förhållningssätt är ett sätt att ta avstånd från att 

erkänna att rasismen är en grundläggande del i det svenska samhället (De los Reyes & 

Wingborg, 2002: 72ff). 

En avhandling som tar upp vardagsrasismen och dess betydelse och påverkan i det Svenska 

samhället är Ulrika Schmauchs "Den osynliga vardagsrasismens realitet".  Där har Schmauch 

bland annat sammanfattat det svenska och västerländsk media, vetenskapens och övriga 

institutioners framställande av Afrika som; 

"...det vilda Afrika; ett Afrika som kännetecknas av sexualitet, rytm, vilda djur, hyddor, barn på 

ryggar och vattenkrukor på huvudet. Den andra handlar om det miserabla Afrika, om barnsoldater, 

krig, svältkatastrofer, korruption och skuldbörda" (Schmauch:2006:5) 

Hon menar att föreställningen av hur afrikaner är, tänker och fungerar upprätthåller de 

rasistiska strukturerna och menar att det är viktigt att inte bara fokusera forskningen på 

arbetsmarknaden utan även på vardagslivet, samhällets samtliga arenor (Schmauch, 2006: 

5ff). Schmauchs slutsatser i denna avhandlig är att förekomsten av vardagsrasism mot 
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afrikaner i Sverige är svårfångad. Den strukturella ojämlikheten upprätthålls av människor 

som betraktas vara normen i samhället, Svenskar, och protester mot rasismen misstänkliggörs. 

Det finns en osäkerhet om rasismen är rasism eller egna negativa tankar. Möjligheten till 

motstånd mot den strukturella vardagsrasismen begränsas därmed. Hon anser att 

vardagsrasism är ett stort problem i Sverige och för att det ska ske en förändring behöver 

vardagsrasismen tas på allvar. (ibid:193) 

Vidare diskuterar Schmauch arbetsmarknads strukturer där det är vanligt att invandrade 

personer har tillfälliga anställningar och sämre arbetsmiljö (Schmauchs, 2006: 2). Detta får 

stöd i andra forskningar som har gjorts, bland annat Lapalainen som förklarar detta genom att 

hänvisa till  arbetskrafts invandringen som började på 50-talets. Med denna arbetskrafts 

invandring påbörjades även den arbetsmarknads segregation som än idag hålls vid liv, där 

man placerade de med etnisk bakgrund på de arbeten som oftast ledde till ohälsa (Lapalainen, 

2005: 313). Detta har sedan bara växt vidare och utvecklats, arbetsmarknaden och 

yrkestillhörigheten för utomeuropeiska invandrare är inte på samma villkor som för européer 

eller etnisk svensk med samma utbildning och arbetslivserfarenheter menar Ekberg i en 

rapport från Integrationspolitiska maktutredningen "Egenförsörjning eller 

bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten". Det förekommer 

fördomar från både arbetsgivare och kollegor. Utöver det finns hinder på den Svenska 

arbetsmarknaden för utomeuropeiska invandrare som är av permanent karaktär menar Ekberg 

(2004: 213). De los Reyes och Wingborg under stryker detta har i "Vardagsdiskriminering 

och rasism i Sverige, en kunskapsöversikt" , där de även tar upp att Afrikaner är den grupp 

som diskrimineras mest på arbetsmarknaden. Vidare tar de upp en studie, "Afrikaner och 

svensk arbetsmarknad", där intervjuades 102 arbetsgivare med minst 200 anställda 

intervjuades och därefter sammanställdes anledningarna till oviljan att anställa en afrikan (De 

los Reyes & Wingborg, 2002: 51ff); 

 Folk är väldigt trångsynta och är tveksamma på grund av att de har en annan hudfärg. 

 Afrikaner är synligare och avviker mer än andra invandrare och folk är rädda för det. 

 Det kan finnas brist på kompetens. 

 De kommer från en helt annan kultur 

 De har svårt med språket och deras utbildningar är inte så täckande som det krävs. 

 De skiljer sig från oss. De ser mer exotiska ut.( De los Reyes & Wingborg, 2002:52) 

Afrikaner deltar inte på arbetsmarknaden på lika villkor som en vit svensk. Det finns 

fördomar och redan förut bestämda yrkestillhörigheter som gör tillgången till vissa yrken mer 
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eller mindre omöjligt. Att få tillträde till dessa kräver mycket hårdare arbete av svart afrikan 

än av en vit svensk. En etnisk Svensk får jobbet före en svart afrikan, trots att de har 

likvärdiga erfarenheter och utbildning, detta på grund av att arbetsgivare tenderar att anställa 

enligt det de känner till och litar på, det som är mest likt de själva. Referenser och meriter från 

hemländerna värderas inte lika högt (Lapalainen,2005: 271). 

En annan samhälls arena som Lapalainen tar upp i sin  utredning "I Det blågula glashuset - 

strukturell diskriminering i Sverige" är skolväsendet och dess roll i den strukturella 

vardagsrasismens förekomst. Lapalainen beskriver hur barn och ungdomar redan i tidig 

skolålder skolats in i en verklighetsbild om Afrika och afrikaners underordnade ställning. 

Utbildningsväsendet genomsyras av en monokulturell utbildning med svenskhet som normen 

vilket färgar skolledningen, lärarna och den pedagogik som används (Lapalainen, 2005: 

224ff). Lapailainen menar att läromedel ska föreställa en neutral och värderingsfri 

kunskapskälla för barn och ungdomar. Trots detta har forskning visat att innehållet i det 

svenska skolmaterialet förmedlar en etnocentrisk bild. Rasistiska och koloniala resonemang 

har varit vanligt förekommande i det svenska läroplanet fram till 1980, då förbättringar 

skedde. Dock förekommer fortfarande diskriminerande bilder och omedvetna fördomar i det 

svenska läromedlet som leder till stereotypifiering. Lapalainen berättar om forskning av 

Rydberg mfl. där de beskriver hur afrikaner föreställs i svenska läroböcker är i "värsta fall 

rasistiska och i bästa fall bristfälliga"(Lapalainen, 2005: 224ff).  

Detta bekräftas även i utredningen "Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter 

i politik, forskning, media och vardag" av Borevi och Strömblad som menar att barn och 

ungdomar, den nya generationen, är vår framtid som via exponering för det svenska 

utbildningsväsendets material och pedagogik lärs upp till ett tankesystem där vi och de andre, 

vit och svart, underordnad och överordnad blir en grundläggande bas. Stereotyperna som 

redan i skolåldern av skolan konstrueras bidrar till att rättfärdiga privilegier och en orättvis 

fördelning av resurser som finns i samhället i dag (Borevi & Strömblad, 2004: 24). 
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3. Metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer. En kvalitativ forskningsmetod 

har varit att föredra i denna studie, jämfört med en kvantitativ forskningsmetod då tonvikten 

ligger mer på ord än siffror. Denna metod används bäst vid analyser och förståelse av sociala 

verkligheter och interaktioner så som deltagarna tolkar det (Bryman, 2006:249ff). Då denna 

uppsats handlar om individers upplevelse av en viss händelse är den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpligast då respondenterna får möjlighet att med egna ord beskriva sin 

verklighet.  

I arbetet med denna uppsats har den fenomenlogiska ansatsen varit bäst lämpad jämfört med 

metoder som narrativ forskning, fallstudie, grounded theory samt etnografisk metod. Den 

narrativ forskningsmetods begränsningar för denna uppsats ligger i att det centrala i metoden 

är livshistorier som beskrivs i form av berättelser, biografier, muntliga historier med mera, där 

forskaren skriver ner livsberättelse från en eller två individer i kronologiskt ordning eller som 

en tidslinje (Creswell, 2007). Det skulle försvåra arbetet då det centrala i uppsatsen inte är 

livshistorier utan upplevelsen av det specifika fenomenet strukturell vardagsrasism.  

Den fenomenologiska ansatsen fångar bäst upp den subjektiva upplevelsen av vardagen 

(Berger & Luckman, 2011: 32). Varje individ upplever vardagen och dess olika beståndsdelar 

olika beroende på tidigare erfarenheter och upplevelse. Fokus för den fenomenologiska 

metoden ligger i att betrakta flera individers livsvärld eller levda upplevelse kring ett 

fenomen, här strukturell vardagsrasism. Genom att titta närmre på vad respondenterna har 

upplevt och hur de har upplevt det tas essensen, den väsentliga kärnan, fram. När de 

gemensamma erfarenheternas riktning urskiljs kan en generalisering göras. Därefter görs en 

analys i form av teman som uppsatsen delas upp i och struktureras för att få fram essensen, 

kärnan (Creswell, 2007). Genom djupintervjuer får respondenterna utrycka sin upplevelse av 

den strukturella vardagsrasismen, därefter har det insamlade materialet kodats för att få fram 

kärnan i respondenternas upplevelse, utifrån det har olika teman utformats. Dessa teman har 

analyserats och diskuteras med hjälp av lämpliga sociologiska teorier. Denna studie är en 

induktiv studie där resultatet, det insamlade datamaterialet leder till teman som sedan, 

beskrivs med utvalda sociologiska teorier (Bauman & May, 2006: 22). 
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3.1 Urval 

Uppsatsens urvalsmetod har varit ett bekvämlighetsurval, alltså utgått från tillgängligheten på 

de individer som passar in i urvalsgruppen. Respondenterna i denna uppsats hittades genom 

att jag tillfrågade bekanta om de kan tänka sig att delta. Problematiken med denna 

urvalsmetod är svårigheterna att generalisera till hela populationen då man inte vet huruvida 

stickprovet är representativ eller inte (Bryman, 2006: 114ff,313). Även snöbollsurval som är 

en sorts bekvämlighets urval hade kunnat vara tillämpningsbar då respondenterna hade kunnat 

hänvisa till andra personer som de anser skulle vara lämpliga att intervjua för denna uppsats. 

Nackdelen med denna metod är att det kan leda till att respondenterna blir bestående av 

likasinnade. Alltså att respondenterna presenterar någon som de anser har de upplevelser som 

passar in i uppsatsen, vilket skulle leda till att respondenterna inte blir representativa för 

populationen (ibid. 2006: 115ff)  

De som tillfrågades om de ville medverka har alla levt i Sverige minst åtta år, detta för att de 

ska ha levt i Sverige tillräckligt länge för att kommit in i en vardag där de antingen har 

studerat, jobbat, i bästa fall gjort både, samt lärt sig det svenska språket. Valet av en undre 

åldersgräns på minst 25år var på grund av att respondenterna skulle ha hunnit både studera 

och jobba, alltså ha varit i kontakt med minst två samhällsarenor som de kan reflektera kring 

när det gäller strukturell vardagsrasism. En yngre person kanske inte har hunnit få sitt första 

jobb än och är därmed inte lika bekant med den strukturella vardagsrasismen på 

arbetsmarknaden. Det behöver nödvändigtvis inte vara så, men för att minimera risken att 

tillfråga någon som inte är så erfaren valde jag ändå att sätta en undre åldersgräns. Vidare har 

jag försökt få en jämn könsfördelning hos respondenterna där jag tillfrågade fem tjejer och 

fem killar, för att inte gå miste om eventuella skillnader som kan förekomma i en strukturella 

vardagsrasism mot kvinnor och män. Dock lägger jag inte fokus på genus i uppsatsen då 

syftet inte är att undersöka upplevelser av den strukturella vardagsrasismen utifrån ett 

genusperspektiv. 

Respondenterna i uppsatsens tillfrågades personligen eller via mail ifall de ville medverka i en 

c-uppsats som handlar om strukturell vardagsrasism. Tio personer tillfrågades att medverka, 

nio tackade ja. Av dessa var det endast fyra intervjuer som sedan blev av då respondenterna 

av olika skäl, så som stress inför julen och semester ställde in de inbokade intervjuerna. På 

grund av tidsbrist har antalet respondenter inte kunnat bli flera trots att det hade varit att 

föredra ur många aspekter, så som ju fler respondenter desto mer empiriskt material som kan 
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leda till flera gemensamma upplevelser och teman som kan lyftas fram och desto närmre en 

mättnadsprincip kan uppsatsen komma (Creswell, 2007). Trots bortfall blev det en jämn 

könsfördelning. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingsmetoden har varit semi strukturerade intervjuer där intervjun följer en 

intervjuguide med utformade frågor men med även möjlighet till flexibiliteten att ställa 

relevanta följdfrågor (Bryman, 2006: 300ff). Detta möjliggör för respondenterna att utrycka 

de individuella upplevelserna av en händelse samtidigt som intervjuaren håller de till ämnet 

genom att följa intervjuguiden. Då respondenternas svar på frågorna kunde variera, bidrog 

detta till att även följdfrågorna varierade mellan respondenterna. Möjligheten till en flexibell 

intervjuprocess var därmed värdefull för att få ut det mesta utav intervjuerna. Intervjuguiden 

består av tio frågor med medföljande följdfrågor där den sista frågan är en öppenfråga där 

respondenten får möjligheten att tillägga något om denne anser att jag har missat att ta med 

något viktigt.  

Tre av intervjuerna genomfördes via skype för att underlätta för de som inte hade möjlighet 

att mötas upp, på grund av svårighet med barnvakt bland annat. Nackdelen med intervjuer via 

skype var att det ibland hackade och man tappade varandra en liten stund men det löste sig 

lika snabbt. Trots det skapades ett litet avbrott i intervjun vid de tillfällen då det hände och det 

kan ha satt spår på respondenter på så sätt att denne kommer av sig. Den fjärde intervjun 

genomfördes i ett bokat grupprum på universitet för att hålla sig på neutral plats, alltså värken 

hemma hos respondenten eller intervjuaren men även för att inte vara på en offentlig plats där 

omgivningen kan störa.  

En andra intervju effekt som är viktigt att nämna är etnisk bakgrund som kan påverka, då 

intervjuaren kommer från Iran och är alltså inte afrikan. Hur detta kan ha påverkat 

intervjupersonerna är oklart, men det är värt att nämna att olika etnisk bakgrund hos 

intervjuaren och respondenterna kan påverka svaren på frågorna, kanske genom att 

intervjupersonerna inte öppnar upp sig lika lätt, men det kan även ha motsatt effekt att de 

tycker att det är lättare att öppna upp sig. (Bauman, 2006: 140ff) Jag upplevde att vissa frågor 

var extra känsliga när jag frågade de, det kanske inte hade upplevts lika känsligt om dessa 

frågor hade ställts av en annan afrikan istället.  
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3.3 Förförståelse 

Den fenomenologiska metoden är hermeneutiska med tyngdpunkt på förståelse av den sociala 

och historiska kontexter vid analys av datamaterialet (Bryman, 2006: 370). Den individuella 

upplevelsen av en och samma händelse kan variera och därmed även leda till olika sätt att 

agera på händelsen. Då vi är individer med olika historiska och sociala bagage har vi olika sätt 

att uppfatta en händelse, tänka och agera. Det är då viktigt att ta hänsyn till detta i 

analysarbetet med uppsatsen. Vidare talar även Creswell om vikten av bracketing, att skala 

bort den egna förförståelsen, tankar och åsikter om det man undersöker för att möjliggöra att 

ett nytt perspektiv kan ta plats (Creswell, 2007). Utifrån individuella erfarenheter och 

upplevelser har det byggts upp en befintlig åsikt kring ämnet som behöver läggas åt sidan för 

att behålla en objektivitet. Att vara helt objektiv i vissa frågor är betydlig svårare än i andra. 

Jag har till mitt yttersta försökt att lämna min förförståelse åt sidan för att göra plats för 

respondenternas perspektiv. Detta genom att inte ställa ledande frågor och följdfrågor. Hålla 

en neutral ton och min under intervjun och inte leda de i den riktning som jag vill utan låta de 

dela med sig av sina upplever så utifrån sig själva. 

I arbetet med själva uppsatsen har det däremot varit svårt att vara objektiv då jag har sökt mig 

till de material som stödjer de tankar och åsikter jag har haft med mig i min förförståelse. 

Trots det har jag försökt ställa mig kritiskt till både mitt sätt att resonera och det empiriska 

material jag har införskaffat. 

3.4 Analysmetod och kodning 

Samtliga intervjuer spelades in på datorn. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 till 

50minuter. När alla intervjuer var genomförda transkriberades de. Kodningen av det 

insamlade datamaterialet skedde genom att det transkriberade materialet lästes flera gånger 

och delades in i de olika teman som gick att hitta i varje intervju. De teman som sedan var 

gemensamt för samtliga respondenter var de teman som lyftes fram i uppsatsen (Bryman, 

2006: 158ff).  Dessa teman analyserades sedan med relevanta sociologiska teorier. Resultat 

och analys av datamaterialet gjordes genom citat från det insamlade materialet som kopplades 

till de sociologiska teorierna. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är vanliga i kvantitativa studier, dock kan det vara 

värt att nämna dessa två begrepp lite kort även här trots att de inte  är helt tillämpningsbara på 

en kvalitativ forskning. Denna uppsats är en fenomenologisk uppsats som utgår ifrån 

individers upplevelse utav en specifik social händelse, vilket leder till svårigheter att uppnå en 

reliabilitet. Det är svårt att upprepa denna undersökning för få en ny undersökning som är 

jämförbar med den ursprungliga undersökningen, då upplevelser och sociala händelser är 

föränderliga och personliga. Uppsatsens interna validitet, berör hur väl det insamlade 

datamaterialet och de teoretiska delarna överensstämmer. Den externa validiteten berör hur 

väl resultatet kan generaliseras till andra sociala situationer. Denna uppsats bygger på ett litet 

urval och kan därför inte generalisera till någon social situation, utan syftar mer till att lyfta 

fram och belysa ämnet (Bryman, 2006: 257ff).  

3.5 Etiska principer 

I arbetet med denna uppsats har hänsyn tagits till de etiska principerna som nämns i 

Vetenskapsrådets  "Forskningsetiska principer, inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning". 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om syftet med uppsatsen samt 

att deltagandet är frivilligt, vilket respondenterna informerades om redan när de tillfrågades 

om de ville medverka. Strax innan inspelningen av intervjun informerades respondenterna om 

resterande etiska principer. Samtyckeskravet att respondenterna ska kunna när som helst 

avbryta intervjun samt avsluta sin medverkan i undersökningen utan några som helst 

påföljder. Att det insamlade materialet kommer förvaras väl så de inte hamnar i icke 

behörigas händer, konfidentialitetkravet, samt att det som används i uppsatsen kommer 

användas utan att respondenternas identitet framgår. I denna uppsats har respondenterna blivit 

omdöpta till respondent 1-4. Respondenterna informerades även om att det inspelade 

materialet inte kommer användas i något annan syfte än enbart skrivandet av denna uppsats.  



 

 15 

4. Teorier 

Denna uppsats bygger på kunskaps sociologins grunder om den socialt konstruerade värld vi 

lever i. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras hur vardagen och dess beståndsdelar är socialt 

konstruerade av människan. Hur vardagen ser ut bero på vem du är och hur du upplever den, 

det som för en person uppfattas som vardagsrasism kanske många inte reflekterar över. 

Vidare i detta kapitel beskrivs hur grupptillhörighet leder till en vi och de andra uppdelning 

som sker i vardagen och bidrar till kategorisering och stereotypifiering som lägger grund för 

den strukturella vardagsrasismen.  

4.1 Rasism som social konstruktion 

Enligt social konstruktivismen är verkligenheten en social konstruktion med fokus på 

verklighet och kunskap. Den socialt konstruerade verkligheten vidmakthålls i samhället 

genom olika sociala processer men denna verklighet är inte universell för alla enskilda 

individer eller ett helt kollektiv menar Berger och Luckman (2011: 10ff). Alla upplever inte 

denna verklighet som sin verklighet. Beroende på vilka grupper som diskuteras varierar 

verkligheten för dessa. Även inom en grupp kan det förekomma individer som inte uppfattade 

gruppens gemensamma verklighet som sin egen verklighet. Inom kunskapssociologin 

analyseras denna sociala konstruktion med hänsyn till den verklighet och kunskap som hör 

samman med den sociala kontext som analyseras (Berger & Luckman, 2011: 10ff). Det som 

skiljer olika världars verklighet åt är; vem man är, vad man gjort, gör, planerar att göra, hur 

man uppfattar saker samt vad som intresserar ens uppmärksamhet, med andra ord det som 

Berger och Luckman kallar för vardagslivets zon. Vardagslivets verklighet består även utav 

mer avlägsna zoner som man inte har tillgång till och zoner som man inte har intresse utav. Ju 

längre bort ifrån en zon man befinner sig desto mindre kunskap och intresse han man för 

denna zon (ibid: 34ff). 

Berger och Luckman beskriver hur det ömsesidigt verkar mellan samhället och individer 

genom att beskriva hur samhället är socialt konstruerat av människan och hur människan i sin 

tur är en social produkt som påverkas av samhället; "Samhället är en mänsklig produkt. 
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Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social produkt" (Berger & Luckman, 

2011: 78). 

Genom sociala processer vidmakthålls de strukturer som förekommer i samhället rent 

rutinmässigt fram tills det förekommer en krissituation, ifrågasättande, som kräver en annan 

metod för vidmakthållande av de strukturerna. När den subjektiva och objektiva verklighetens 

skiljer sig åt för mycket kommer den att ifrågasättas. Då görs en skillnad mellan signifikanta 

andra och mindre signifikanta andra där de signifikanta andra har en central position i 

verklighetsbevarandets ekonomi. De har en position som gör de mer betydelsefulla och de får 

i vardagslivet ständig bekräftelse från individer som stödjer deras subjektiva verklighet.  Den 

subjektiva verkligheten vidmakthålls genom att andra signifikanta bekräftar den trots att den 

ifrågasätts. För att den privilegierade ska kunna vidmakthålla sin ställning krävs att hans 

subjektiva verklighet bekräftas i den sociala situationen (Berger & Luckman, 2011: 174ff). 

Charles Tilly beskriver bland annat efterlikning och anpassning som två sociala mekanismer 

som förklara hur människor skapar och vidmakthåller en kategoriell ojämlik. Denna 

kategoriella ojämlikhet innefattar uppfattningar som dagligen skapar skillnader mellan ras, 

kön, medborgarskap, sociala interaktioner, men även förmåner så som förmögenhet, inkomst, 

aktning, beskydd, makt med mera. Felaktiga föreställningar förstärker dessa processer och 

leder därmed till reproducering av rasism och främlingsfientlighet menar Tilly (2000: 21ff). 

Exploatering är enligt Tilly den sociala process där "en välsammanhållen grupp aktörer 

kontrollerar en värdefull arbetskrävande resurs, av vilket de bara kan dra vinning genom att 

utnyttja arbetsinsatsen från andra som de kan ute stänga från det fulla värde som dessa 

bidrar med genom denna insats" (Tilly, 2000: 98). Vidare pratar han om efterlikning som han 

anser förekomma i hela den sociala världen och kan liknas vid ett lån av samhällsstrukturer 

som omfattar ojämnlika kategorier. Genom att det i samhällets olika sociala arenor görs en 

social efterlikning av andra liknande sociala arenor överförs denna ojämlikhet, sprids vidare 

och vidmakthålls. Ytterligare en intressant social process är den som Tilly kallar anpassning 

som kan bidra till att underlätta sociala interaktioner. Dock kan denna sociala process leda till 

vidmakthållandet av ojämlika strukturer då i försök av anpassning kan individen bidra till 

skapandet av rutiner som bevarar dessa ojämlikheter (Tilly, 2000: 107ff).   

Bauman och May diskuterar också de individuella handlingar som är gemensamma för en 

större grupp bidrar till vidmakthållande av sociala strukturer som samma individer skapar 

genom sitt agerande (Bauman & May, 2006: 174). Mycket av människans handlingar och 
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agerande är vanemässiga och baserar sig på tidigare inlärda beteende som sker omedvetet på 

rutinmässig basis. Trots att individer är ansvariga för sitt agerande och handlingar kan de 

rättfärdiga bristfällig agerande baserad på ignorans, omedvetet eller medvetet. För att 

modifiera felaktig agerande och handlingar krävs att vanornas syfte och värden ifrågasätts. 

Om dessa vanor har varit långvariga vanor utan behov av motivering kring de, kommer 

ifrågasättandet av dess legitimitet leda till framtvingade förklaringar så som "så har man alltid 

gjort" och "så är det bara" menar Bauman och May (2006: 91ff). Att befria sig från ansvaret 

av dessa handlingar är lättare när det berör fält som är mentalt eller geografiskt mer avlägsna. 

Då bleknar enskilda personers bidrag till fortlevandet av dessa vanor, som anses vara 

betydelselösa utan inverkan på slutresultat och därmed kan det inte ses som moraliskt problem 

(ibid. 102ff). 

Friheten till att ta beslut, göra val, handla och agera begränsas på grund av det som Bauman 

och May kallar för symboliska resurser. Det innebär att det inte är vad individen gör utan hur 

individen uppfattas i andras ögon som avgör möjligheterna till denna valfrihet, andras 

bedömningar begränsar möjligheterna. De symboliska resurserna som andra baserar sina 

bedömningar på kan vara prestationsbaserade erfarenheter så som färdigheter, examen, tidiga 

anställningar, spår av uppfostran så som hur vi talar. Det man har presterat i det förflutna 

skapar villkoren för hur friheten i framtiden ser ut. Dock finns det även symboliska resurser 

som är medfödda egenskaper som påverkar andras bedömningar så som ras, kön, ålder, etnisk 

tillhörighet. Dessa egenskaper kan individen inte påverka själv men dessa egenskaper 

påverkar hur individen uppsattas i andras ögon (Bauman & May, 2006: 33ff). 

4.2 Vi och de Andre 

Bauman och May menar att redan vid födseln tilldelas människan en grupptillhörighet som 

vit, svart, medelklass, svensk och så vidare. Dessa grupper påverkar vilka mål individen sätter 

upp, lämpliga beteendemönster i vardagen, hur man klär sig, rör sig, pratar samt handlingar 

som särskiljer vilka som ingår i gruppens formella och informella nätverk (2006: 35ff). Den 

grupp som avgör de eftersträvansvärda beteenden  som vi vill efterlikna är vår referensgrupp. 

Denna process av efterlikning sker många gånger på ett omedvetet plan. I den normativa 

referensgruppen ingår familj, vänner, lärare samt chefer som sätter normerna för ett 

beteendemönster. Därmed behöver de inte närvara vid interaktioner för att individen ska bete 

sig enligt gruppens normer. Det kan även finns individer utanför referensgruppen vars 
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handlingar och beteenden tilldelas signifikans. De grupper som vi ej tillhör som befinner sig 

på avstånd men som vi ändå ser utan att bli sedda av, har en ensidig signifikans. Kunskapen 

som fås om den gruppen går via massmedia som utformar den moderna självbilden hos 

individen. Denna grupp kallas för komparativ referensgrupp (ibid. 42ff). Grupptillhörighet är 

viktig då det hjälper individen att orientera sig, klara av en tillvaro i gruppen samt att bli 

bekräftad av gruppen leder till självkänsla. (ibid. 34ff).  

Genom dessa grupptillhörigheter skapas ett "vi och de andra", där vi består utav en ingrupp 

som vi identifierar oss med, känner tillhörighet med och förstår, medan de andra är en utgrupp 

som vi inte kan eller vill tillhöra. En uppdelning som endast existerar i samverkan med 

varandra, då utan ett de andra finns inte ett vi, alltså en ömsesidig process som upprätthålls 

från båda grupperna. För att vi i ingruppen ska kunna känna sammanhållning, inre solidaritet 

och känslomässig trygghet behöver enligt Bauman och May en imaginär motsats skapas. 

Inom ingruppen finner man ömsesidig hjälp, vänskap, beskydd och en lojalitet som kan 

beskriva gruppen som en enad familj. Därmed kallar man varandra för syster och bror, som en 

metafor för den närhet och lojalitet som finns inom gruppen (Bauman & May, 2006: 48ff). 

Berger och Luckman beskriver ett typifieringsschema som innefattar hur andra uppfattas och 

behandlas vid sociala interaktioner. Genom att ständigt göra typifieringar påverkas 

riktigningen av interaktionen, då den andre uppfattas på ett visst sätt och därmed påverkas 

interaktionen med denna. Med hjälp av detta typifieringsschema tillskrivs den andre 

uppträdande, känslomässiga reaktioner, karaktäristiska drag och handlingar som är typiska för 

den grupp denne tillhör. Att använda sig utav ett typifieringsschema för att tillskriva 

egenskaper under interaktionen är en ömsesidig process som även kan innehålla feltolkningar 

med behov av modifieringar. Typifieringsschemat är enbart hållbart fram tills den andre 

ifrågasätter, motbevisar eller ingriper mot detta, då  kan typifieringsschemat modifieras och 

interaktionens kurs förändras. Detta sker genom en face-to-face interaktion då det visar sig att 

den andre är en unik och a-typisk individ menar Berger och Luckman, alltså en individ som 

inte passar in i de uppfattningar som man har om den grupp individen tillhör. Ju mer 

anonymiteten ökar desto mer förlitar man sig på typifieringsschemat och därmed kan även 

flera modifieringar behöva göras i ett möte med de andra då typifieringsschemat inte är 

baserad på erfarenheter av de andra utan på en bild som skapats av de andra på distans 

(Berger & Luckman, 2011: 40ff).  
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Baksidan med grupptillhörigheter är de tillfällen då samförståndet som funnits inom gruppen 

ställer till det vid interaktioner med andra grupper. Det är vid dessa tillfällen, då 

samförståndet mellan grupperna brister, som stereotypa åsikter formar sig och begränsar 

möjligheterna att fritt röra sig utanför gruppens gränser (Bauman & May, 2006: 34ff). Detta 

gäller särskilt vid de tillfällen då grupptillhörigheten är något synligt så som hudfärg (ibid. 

60). Goffman menar att redan vid första åsynen av nykomlingen görs en kategorisering av 

denne där egenskaper tillskrivs och en social identitet tilldelas. Han prata om en virtuell och 

faktiskt social identitet som skapas vid ett första intryck. Där den virtuella sociala identitet är 

baserad en föreställning om hur en individ ska vara medan den faktiska sociala identiteten är 

de egenskaper som individen faktiskt bär på. Om en individ från en utgrupp, har icke 

önskvärda egenskaper eller avviker från förväntningarna som individer i en ingrupp har på 

denne, leder det till diskriminerade åtgärder som oavsiktligt bidrar till reducering av dennes 

livsmöjligheter (Goffman, 1972: 12ff). 

Ibland kan det finnas skäl att avbilda utgruppen som fientliga, bara för att stärka gemenskapen 

i ingruppen. De andra, utgruppen målas upp som den skrämmande, hotfulla fienden som är 

slug och intrigerande vilket leder till fördomar som sedan sätter grunden för rasismen menar 

Bauman och May (2006: 50). Så länge skapandet av dessa fördomar inte är baserad på sånt 

som strider emot ingruppens egna moraliska samvete kommer  dessa metoder godkännas av 

gruppens medlemmar. Graden av fördomsfullhet visar även hur pass svårt det är att tåla 

avvikande beteenden. Detta skapar känsla av otrygghet och kan utrycka sig i rasistiska 

handlingar och åsikter. Det finns etablerade relationer samt antaganden som alltid har tagits 

förgivet utan vidare reflektioner. När sedan en nykomling kommer med sina nya sätt, kan det 

skapa bitterhet och motstånd då de gamla sätten behöver försvaras för att skydda mot intrång 

(Bauman & May, 2006: 51).  

Genom socialisering inskolas individer i hur man kan leva i samhället, uppträda på rätt sätt 

samt handla utifrån normen i samhället (Bauman & May, 2006: 41). Goffman pratar om en 

fas i socialiserings processen som går ut på att stigmatiserade individer, i utgruppen, lär sig att 

identifiera sig med ingruppens föreställningar om utgruppen som den stigmatiserade individen 

tillhör. Alltså kommer individen att identifiera sig med den stigmatisering och bild som 

samhället har av denna grupp och de tillhörande begränsande konsekvenserna (Goffman, 

1972: 40) Vidare kan en individe som väljer att hålla sig till sin grupp uppfattas som lojala 

och pålitliga medan de som vänder sig bort från sin grupp anses vara fega och dumma menar 

Goffman (ibid. 118).   
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Bauman och May diskuterar att genom faktiska gränser och fiktiva linjer kan främlingar som 

oinbjudna kommer in i våra sociala rum synliggöras. Oavsett om de befinner sig nära eller 

långt ifrån känner vi av deras närvaro och bristen på tecken från främlingarna att vilja lämna 

vårt sociala rum leder till en förvirring då vi inte förstår de och inte vet vad vi ska förvänta oss 

utav de men även av oss själva. Många anser att lära känna andra kan vara en möjlighet att 

öka självkännedomen medan andra ser detta som hot menar Bauman och May (2006: 54ff). 

Dessa nykomlingar kommer från andra platser med andra levnadsätt och sätt att sköta deras 

dagliga sysslor. Oavsett hur mycket de försöker imitera och bli som vi kommer de göra 

misstag till en början. Den klumplighet och tafatta intryck som deras försök ger liknas vid 

karikatyr av det vi lever i. Deras klumpiga imitationer blir sedan föremål för förlöjligande 

skämt, en munterhet som döljer den ursprungliga bitterheten menar Bauman och May (2006: 

56ff). Dessa främmande nykomlingar framställs som bisarra och vagt hotfulla som inte godtas 

av människor med smak och pretentioner. Deras livsduglighet erkänns men de duger endast åt 

de med små anspråk. Detta lägger grunden för xenofobia, skräck för det främmande enligt 

Bauman och May (2006: 179).   

5. Resultat och analys 

I detta kapitel diskuteras resultatet från intervjuerna från samtliga respondenter. Uppsatsens 

frågeställning ska besvaras utifrån teman som har utformats från det insamlade datamaterialet. 

Upplever svarta afrikaner i Sverige att det förekommer en strukturell vardagsrasism? Om ja, 

hur upplevs den strukturella vardagsrasismen? Dessa frågor besvaras i detta kapitel utifrån 

respondenternas upplevelse av verkligheten.  Inledningsvis under 5.1, besvaras den första 

frågan, där jag kommer fram till att inte alla upplever en strukturell vardagsrasism i det 

svenska samhället. Därefter besvaras andra frågan i frågeställningen under 5.2 och 5.3.  

5.1 Inte alla upplever en strukturell 

vardagsrasism 

Det finns svarta afrikaner som upplever att de utsätts för den strukturella vardagsrasismen och 

har det som sin verklighet. Däremot upplever inte alla svarta afrikaner att de som individer 
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blir utsatta för den strukturella vardagsrasismen. Det finns anledning till varför  man uppfattar 

och hanterar en och samma verklighet på olika sätt. Enligt De los Reyes och Wingborg finns 

de som förnekar och förtränger att de har blivit utsatta för strukturell vardagsrasism, då det är 

något som anses vara skamligt. Det är ett sätt för de att ta avstånd från stigmatiseringen och 

identifiering med rollen som diskriminerad. Det finns studier som visar att motviljan till att 

känna sig diskriminerad även leder till en högre tolerans av särbehandlig, trakasseri samt att 

bli förbisedd (De los Reyes & Wingborg, 2002: 59ff). En av de fyra respondenterna ansåg att 

han inte har upplevt strukturell vardagsrasism, dock förnekade han inte dess förekomst utan 

poängterade bara att han inte har blivit utsatt.  

/.../ jag har inte varit med om så mycket rasism, eller kanske dold rasism som jag inte har märkt av, 

och föräldrarna har pushat en att, att inte se skillnad och vara fredlig/.../(respondent ett) 

De som menar att de inte upplever någon strukturell vardagsrasism använder sig av det 

Charles Tilly kallar för efterlikning och anpassning (Tilly, 2000: 107ff), en process som 

individer tillhörande en underordnad grupp genomgår för att lättare passa in (De los Reyes & 

Mulinari, 2007: 36ff). En av respondenterna beskriver detta som mentalt slaveri, när man 

anpassar sig efter vita så mycket som det går för att kunna bli accepterad utav de i samhället. 

Vardagsrasism är nånting som vi lever i, de enda som kan förneka att de inte möter vardagsrasism är 

de hära som har lärt sig hur man fjäskar för vitheten, hur man anpassar sig, hur man blir så vit som 

möjlig så man beter sig som en slav nästan i mentaliteten för att bli accepterad(respondent två) 

Tilly (2007 )menar att genom efterlikning och anpassning bidrar man till den befintliga 

strukturen som skapar underordningen. Detta är en process där den individen, som tillhör den 

underordnade gruppen, har en strategi som underlättar för honom att hantera den strukturella 

vardagsrasismen men som förstärker maktordningens effekt (De los Reyes & Mulinari, 2007: 

36ff). Genom att individen anpassar sig och efterliknar normen försöker denne undvika den 

strukturella vardagsrasismen. Denna strategi leder dock till vardagsrasismens reproducering 

då förnekande av den strukturella vardagsrasismens förekomst antyder att det inte finns ett 

behov av något att problematisera och modifiera befintliga strukturer i samhället.  

Samtliga respondenter talade om den dolda strukturella vardagsrasismen och refererade till 

den som den värsta formen utav rasism. Anledningen till detta är att den strukturella 

vardagsrasismen är dold från två olika håll, den kan vara svår att känna igen när man har 

blivit utsatt, men även för att den som utsätter någon för det kan göra det både omedvetet och 

medvetet. Vilket leder till svårigheten att problematisera det som sker samt möjligheten att 
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modifiera, konfrontera och upplysa handlingens eller uttalandets rasistiska karaktär 

minimaliseras (Bauman & May, 2006: 91ff). Samma respondent som ansåg att han inte har 

upplevt någon strukturell vardagsrasism menar att det kan bero på att det sker dolt och därmed 

bidrar till svårigheter i att upptäcka om man blir utsatt för den strukturella vardagsrasismen 

just på grund av dess dolda karaktär; 

/.../ man är så van med vardagsrasism, det är en sån vana att man inte ens märker, alltså det är en 

vardag, alltså till en nivå att du inte ens vet/.../ det är det absolut värsta, det är en vardag liksom, det 

här dolda rasismen är den värsta (respondent ett) 

5.2 Legitimering 

De respondenter som upplever att det förekommer en strukturell vardagsrasism i det svenska 

samhället diskuterar hur de upplever att den strukturella vardagsrasismen legitimeras i 

samhället. Då normen i samhället består utav vita Svenskar medan svarta afrikaner är en 

minoritet som avviker från normen, har de vita i Sverige en högre position. Denna position 

ger de makten och privilegiet att bekräfta eller förneka rasistiska strukturer vid behov. Så 

länge dessa strukturer inte ifrågasätts, är det en rutinmässig vardagsrasism som ingen 

uppmärksammar. När den ifrågasätts, av en minoritetsgrupp, svarta afrikaner, kommer vita, 

att bekräfta varandras subjektiva verklighet för att vidmakthålla den privilegierade ställning 

de har. De kommer alltså förneka att det är en rasistiskt händelse och försöka legitimera det 

med olika medel (Bauman & May, 2006: 91ff). En av respondenterna menar att människor i 

Sverige är fullt medvetna om vad som är olämpligt att säga till en afrikan men trots det händer 

det att man säger olämpliga saker utan att erkänna och be om ursäkt. 

Folk erkänner inte att de säger saker som är olämpliga/.../alla vuxna människor vet i det här landet 

vad som är lämpligt att säga till nån som inte är vit, Sverige är ett land dä folk är väldigt känsliga, så 

de vet precis vad de säger, de vet precis hur folk känner när de säger vissa ord, men de erkänner inte, 

att oj förlåt det här har jag sagt och det var inte bra. de säger bara jag menar inte så(respondent tre) 

Att mötas utav bortförklaringar och förnekelse istället för erkännande och ursäkt kan vara 

väldigt frustrerande. Den som påpekar att något är rasistiskt eller fördomsfullt bemöts sällan 

av en ursäkt, däremot bortförklaring som syftar till att försvara den handling eller åsikt som 

har satts under kritik (Bauman och May, 2006: 91ff). Inte nog med att man inte vågar stå för 

sina rasistiska åsikter utan man hittar även olika sätt att legitimera de. Bauman och May 

menar att många avsäger sig ansvaret och legitimerar sitt sätt genom att hänvisa till att man 
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alltid har sagt så, eller gjort så. Samma respondent berättar om ett tillfälle då en svensk 

medelålders kvinna deltog i ett möte på Afrosvenskarnas riksförbund, ett forum för afrikaner 

där de får möjlighet att diskutera frågor som berör de. Under mötet utrycker kvinnan vad hon 

anser om n-ordet och försvarade dess användning, respondenten berättar att han upplevde det 

som det en attack och det värsta han har hört; 

/.../en vit medelsålders 50årig etniskt svensk kvinna som sa att n-ordet är inget dåligt och nått man 

använt i Sverige förut. När man säger n-ordet, man är inte, man säger inte för att man är elak eller 

respektlös. Det är bara ett sätt att beskriva folk som är svarta. Det där var en väldig chock, man kan 

till och med räkna det som attack, men hon kvinnan satt där och tyckte att det här är helt ok, utan att 

skämmas, utan att ångra nånting. Så det där är ett exempel som jag tycker är ett stark exempel, att 

nån skulle komma till en afrosvenskförening, sitta där och säga såna ord, säga n-ordet är normal och 

att det har använts i flera flera decennier till och med och det bara är ett sätt att beskriva afrikaner, 

det där är kanske det värsta jag har hört, (respondent tre) 

Samtliga respondenter utryckte klart och tydligt att det inte är acceptabelt att icke afrikaner 

använder det ordet. Att afrikaner själv gör det är inte heller helt okej men anses inte vara ett 

maktmedel utan snarare ett försök till att få bort ordets betydelse och avdramatisera den. Att 

använda det ordet är inte under några om helst omständigheter okej anser han när han ger en 

förklaring till varför; 

Folk får inte använda ordet alls, inte alls, det finns ingen ursäkt, det där begreppet har en historisk, 

vad ska man säga, alltså det här ordet utvecklades under slaveriet och det transatlantiska slaveriet är 

det värsta som har hänt det här världen och svarta människor i hela världen och det begreppen kom 

precis under den tiden och det är ett ord som man får inte alls acceptera man får kämpa emot det där 

ordet hela tiden, det är inget man får snacka om det är inget man får skoja om. det finns vissa svarta 

amerikaner använder det mot varandra men det betyder inte att andra får göra samma sak, det är 

respektlöst, det är förtryck och det är värsta värsta ordet nån kan använda mot en svart människa. 

Ingen diskussion!! (respondent tre) 

En annan respondent bekräftar upplevelsen av hur användandet av n-ordet är ett maktmedel 

och hur det försvaras; 

/.../och när man talar om för vita människor att de inte får uttrycka sig på ett visst sätt, genast 

försvarar de sin rättighet att säga vissa saker, n-orde kan vara en av de, de försvara sitt beteende, 

varför gör de det? jo för att utan det kan de inte ha makt över folk. Det är ett sätt att ha makt, det är 

bara maktmedel, för n-ordet, det vet de att det berör folk, det har använts under slaveriet och det 

ordet kommer inte försvinna förrän afrikaner är fria och Afrika har fått tillbaka sin makt. 

(respondent två) 
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Möjligheten att få debattera kring rasismen samt sin röst hörd fråntas i samband med 

förnekelsen av handlingen eller uttalandes rasistiska karaktär.  Utan möjligheten till en debatt 

försvinner chansen till att uppmärksamma grunderna för det som uppfattats som rasistisk och 

därmed även kunna påverka sin egen ställning i samhället. Man berövas sin rätt till att 

problematisera det som sker och därmed påverka (De los Reyes & Mulinari, 2007: 93). En av 

respondenterna anser att man behöver kunna prata öppet om det, vilket endast är möjligt om 

folk står för sina åsikter; 

/.../det här är ju det som är det största problemet i Sverige faktiskt, det är just det att man, att det är 

mycket smygrasism, men när man kommer till ytan så står inte folk för vad de tycker och tänker. jag 

tycker att man ska börja där och vara ärlig mot varandra och säga vad man tycker/.../och då kan vi 

nå nån debatt för att det behövs pratas om det. (respondent fyra) 

Förnekelsen av vissa handlingar eller uttalanden av rasistiska karaktär har sin grund i 

legitimerandet och vidmakthållandet av de befintliga samhällsstrukturerarna som ligger 

gynnar de vita. Så länge majoriteten bekräftar varandras subjektiva verklighet, att det inte 

finns en rasistisk karaktär i dessa handlingar och uttalanden kan de vitas privilegierade 

ställning i samhället bibehållas (Berger & Luckman, 2011: 174ff). Det är inte förrän man 

erkänner den rasistiska karaktären bakom handlingen eller åsikten som man kan ändra på den 

rutinmässiga vardagsrasismen strukturer. Respondenten som tidigare hade varit hos skolans 

syokonsulent för att få hjälp men istället upplevde att hon bemöttes av ett rasistiskt uttalande 

bekräftar detta när hon berättar om vad som hände när hon vid senare tillfälle talade om för 

syokonsulenten hur hon hade uppfattat situationen som hon utsattes för och hur hon kände; 

/.../hon försökte skylla ifrån sig, så klart och tyckte att det var liten grej, men jag gav mig inte utan 

jag tala om för henne att det är på det här sättet att de får ungdomarna att hoppa av skolan man 

känner sig förminskad och förlöjligad och förnedras och att det sätts i system.(respondent två) 

Människan har skapat samhället och vidmakthåller dess strukturer genom att bete sig enligt de 

sociala regler och normer som människan själv har satt upp (Berger & Luckman, 2011: 78). 

Vi agerar utifrån det vi lär oss, därmed är skildringen utav Afrika och afrikaner i skolmaterial 

en viktig utgångspunkt. Forskning har visat att det ofta smyger sig omedvetna fördomar in i 

texter som skildrar Afrika, de olika afrikanska samhällena samt afrikanerna. Något som bidrar 

till den strukturella rasismens fortsatta existens (Integrationsverkets rapport 2002: 41). Det 

svenska skolväsendets pedagogik och utbildningsmaterial som socialiserar barn och 

ungdomarna för framtidens samhälle har enligt forskning visat sig innehålla rasistiska och 

diskriminerande inslag (Lapalainen, 2005: 224-241). En av respondenterna diskuterar det 
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svenska undervisningsmaterialets innehåll och vikten av att barn och ungdomar ska få lära sig 

historian och Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln istället för att Sverige ska framstå 

som neutral; 

/.../skolorna måste lära ut att Sverige var en av de som, vi var ett land som var med i den 

transatlantiska slavhandeln. Sverige sålde de bästa bojorna för att fånga afrikaner/.../ det finns inte i 

skolsystemet, man kan inte lära sig nånting om Afrika i det här landet förutom hemspråk. Och jag 

tycker skolor, eller skolsystemet borde ha mer om Afrika och Sveriges historia och hur Sverige har 

påverkat Afrika negativt. Det måste lyftas fram, för Sverige har alltid en bra bild och det här bra 

bilden hjälper inte. Det är dags för Sverige att erkänna och börja våga och säga att vi har gjort 

dåliga saker och utbilda folk om de dålig saker de har gjort. Det är en del av historien /.../Det är bra 

att berätta, särskilt för de här ungdomarna i skolan, för då kommer de veta precis att när de ser en 

afrikansk man som lider, lider den på grund av att Sverige var med i en rasistisk och en väldig hemsk 

handel som gjorde att Afrika hamnade där Afrika är just nu. Om man vet historia då kan man tänka 

bättre, så skolsystemet borde ha, borde liksom, göra det möjligt för folk att lära sig lite mer om 

Sveriges roll om den transatlantiska slavhandeln. Det finns material och man har gjort forskningar. 

(respondent tre) 

En annan av respondenterna förklarar att hon upplever att rasismen är något som man lär sig 

och sedan sätter i system. 

/.../rasism är ju nånting som man har blivit upplärd, det är nånting man lär sig i systemet, jag anser 

att så länge vita människor har makt över andra grupper, afrikaner och andra grupper så kommer de 

använda rasism mot de, så att, jag tycker att man borde som afrikan jobba emot att vi afrikaner ska 

få egen makt, för makt respekterar bara makt (respondent två) 

Rasism som en social konstruktion upprätthålls av människan genom att man fortsätter 

medvetet eller omedvetet ge en bild av Afrika och afrikaner som möjliggör för vita att 

fortsätta ha kvar den maktposition de idag har. Denna maktposition bibehålls genom den 

strukturella vardagsrasism och diskriminering som förekommer i samhället (De los Reyes & 

Mulinari, 2007:91). Tre av fyra respondenter har känt av vardagsrasism i någon form, inte 

nödvändigtvis att någon har sagt något till de rakt ut men att de har känt av det i form utav en 

strukturell diskriminering som finns i överallt i samhället så som på arbetsmarknaden, i 

skolan, bostadsmarknaden eller ute på krogen. En av respondenterna berättar hur han upplever 

den strukturella vardagsrasismen i sin vardag; 

För mig, jag tror att det är saker som händer, som man bemöter varje dag, till exempel på nån krog, 

vill gå in och man säger till mig nej du får inte komma in fast andra vita får komma in... lite som jag 

till exempel söker lägenhet på blocket och ser den och ringer får jag nej direkt inte för att lägenheten 
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är uthyrd utan det är bara för att jag låter afrikan med lite brytning, så det blir inget, det blir inte 

möjligt för mig. Bussen skulle stanna vid hållplatsen utanför mig, men den fortsätter liksom... eller 

när man söker jobb, och sen får man reda på att ja jag har en annan bakgrund än etnisk svensk, jag 

får avslag för det och sen nån annan som är vit går in före mig. Jag går till en nattklubb och kan inte 

gå in för att jag är afrikan, såna saker är vardagsrasism. Och skämt som man gör mot afrikaner som 

är olämpliga. Såna saker tycker jag är vardagsrasism, det finns säker många till men man kan inte 

räkna allting.(respondent tre) 

Respondenter nämner hur han upplever att den strukturella vardagsrasismens på 

arbetsmarknaden visar sig genom det begränsade tillträdet till arbetsmarknaden. 

Diskriminering görs på grund av namn, etnisk härkomst, utländskutbildning samt ifall den 

arbetssökande bryter på svenska (Rooth, 2001: 545). Detta har sin grund i arbetsgivarens 

fördomar. Det finns hinder som är mer utav en permanent natur då assimilationsprocessen går 

långsamt för denna grupp (Ekberg, 2004: 213). En av respondenterna beskriver hur hon 

upplever denna brist på tillgänglighet på arbetsmarknaden genom att poängtera att vissa yrken 

är omöjliga att få när man har annan etnisk härkomst.  

/.../ invaderare får komma in till en viss del på arbetsmarknaden och i vissa yrken är det totalt stopp, 

så fort man ser namn eller utseende så är det ett nej, det är där det borde satsats om man vill ha ett 

lite mindre rasistiskt Sverige. (respondent fyra) 

Respondenten berätta vidare hur afrikaner som fått tjänsten behandlas på arbetsplatsen visar 

den strukturella vardagsrasism som finns. Hon upplever inte att man ser varandra som jämlika 

trots att det i grunden finns en likvärdig utbildning och erfarenheter som intygar att man kan 

jobbet. På arbetsplatser finns ständiga hinder, så som språkliga brister eller kulturella 

olikheter (ibid). Den medvetna eller omedvetna diskrimineringen från chefer och kollegor 

bidrar till en fortsatt arbetsmarknads och arbetsplats segregation. 

/.../jag har gått ett svensk universitet och har fått ett godkänt, då ska man respektera det och utgå 

från att jag kan mitt jobb, för att ibland kan man känna att; aaa hon som är ändå inte uppvuxen i 

Sverige hur ska hon kunna klara av det?! Och så det här med språket, det är fortfarande ett faktum 

för mig att jag får kämpa hela tiden och säga det rätt och precis som det ska låta för mig som svensk, 

vilket det kommer och inte hända, men det är såna saker som gör att det blir svårt för mig, men sen 

är frågan vad man kan göra åt det?(respondent fyra) 

En av respondenterna har blivit tillsatt på sin tjänst enbart på grund av sin etniska härkomst, 

då hon anses ha en specialkunskap eftersom målgruppen hon jobbar med kommer från samma 

land som hon. Detta har med sig vissa svårigheter anser hon. På hennes jobb förväntar de sig 
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att hon ska kunna förklara varför alla från det landet beter sig på ett visst sätt, eller gör vissa 

saker. Hon menar att det för henne är omöjligt att veta varför vissa individer gör beter sig på 

ett visst sätt. Hon får ofta frågan; 

/.../ du som är från Somalia, vad menas med det här och så kommer man med frågorna eller vad det 

nu än är man funderar över, och det tycker jag är konstigt för jag har ju inte, asså jag kan ju inte 

svara för alla somalier fast jag är somalier, det är vardagsrasism tycker jag, att tro att jag har svar 

för en hel befolkning och hur de är och hur de tänker och hur de gör och sådär, det finns ju inte. 

(respondent fyra) 

På hennes jobb förväntar de sig att det ska finnas enkla sätt att förklara en hel nations 

befolkning på, man glömmer bort hur komplext det är och att hänsyn behöver tas till olika 

faktorer innan man kan svara på vissa frågor. Detta har dock medfört att hon riskerar att 

förlora sitt jobb då man upplever att hennes roll var att tolka alla somaliers agerande och när 

hon ibland inte har ett svar uppfattas det som att hon inte kan sköta sitt jobb. 

Den strukturella rasismen i utbildningsväsendet finner man i både undervisningsmaterialet 

och pedagogiken. Lärarkåren i Sverige är en homogengrupp som saknar djupare kunskap och 

erfarenheter av rasism (Lapalainen, 2005: 227). Detta är problematiskt då det leder till att 

studenter blir utsatta för kränkande kommentarer och känner sig motarbetade istället för 

motiverade (Lapalainen, 2005: 239). En av respondenterna som har dyslexi berättar hur hon 

bemöttes av syokonsulenten när hon vid ett tillfälle försökte få hjälp med att avläsa schemat; 

/.../jag gick in till syokonsulenten och frågade henne jag hittar inte mitt klassrum, vad ska jag göra, 

och hon tittade på lappen och det var några ungdomar inne hos henne och hon tittade på mig och sa, 

lite svenska borde du väl kunna vid det här laget i alla fall, det är som att slå en i ansiktet... man blir 

frustrerad och blir förnedrad(respondent två) 

Skolans syokonsulent som fällde den rasistiska kommentaren istället för att hjälpa, har tankar 

och åsikter som är baserat i den stereotypa bilden av afrikaner som finns, där hon istället för 

att stödja en elev med dyslexi antyder att denne har bristande språk kunskaper. Att hon sedan 

gör det i närvaro av andra förvärrar situationen då det leder till en dubbel kränkning av 

respondenten som upplever kränkning från både syokonsulentens och omgivningens 

accepterande tystnad (De los Reyes & Wingborg, 2002: 60). Lärarkåren felaktiga bemötande 

mot afrikanska elever kan väcka en olust som leder till att elever vill undvika skolan för att 

komma bort ifrån det bemötandet. Samma respondent berättar hur hon anser att detta sätts i 

system; 
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/.../på det här sättet att de får ungdomarna att hoppa av skolan man känner sig förminskad och 

förlöjligad och förnedras och att det sätts i system/.../där många ungdomar hoppar av skolorna för 

att de inte får den hjälp de behöver, att man gör det i systemet, punschar en tillbaka för att man inte 

är vit/.../(respondent två) 

Den strukturella vardagsrasismen i samhällets olika arenor kan endast reproduceras så länge 

den får stöd från majoriteten i samhället och därmed legitimeras (Berger & Luckman, 2011: 

174ff). Skulle den ifrågasättas skulle en modifiering av dessa strukturer krävas. 

5.3 Du är inte som alla andra 

Samtliga respondenter menade att de upplever en vi och de distinktion som ständig lyfts fram 

i olika sammanhang i samhället och visar på den strukturella vardagsrasismens förekomst i 

det svenska samhället.  De rasistiska föreställningar om Afrika och afrikaner har en avgörande 

roll för hur afrikaner i Sverige behandlas (Schmauchs, 2006: 5-6). Det normala "vi" ställs 

emot det annorlunda "de andre" som genom en kategorisering och stereotypifiering tillskrivs 

negativ utseendemässiga och kulturella karaktärsdrag (Borevi & Strömblad, 2004: 23). Denna 

bild påverkar diskrimineringen av afrikaner i Sverige. Enligt Balibar är vi och de andra 

distinktionen väsentlig för bibehållandet av privilegier, underordning samt reproducering av 

ett systematiskt exkludering, ojämlikhet och sociala hierarkier (De los Reyes & Mulinari, 

2007: 30ff). Därmed gynnas vita av att vi och de andre uppdelningen, där vi representerar det 

normala och de Andra står för det som är främmande med annorlunda seder, vanor och 

traditioner (Edling & Liljeros, 2010: 74). Att kategorisera de andre negativt leder till fortsatt 

exkludering av dem. En av respondenterna berättar hur han upplever att det förväntas att 

afrikaner ska bete sig på ett visst sätt och hur han sedan bemötts när han inte uppför sig i 

enlighet med de förväntningarna. Den som inte passar inte i den bild man har av hur afrikaner 

ska bete sig anser man vara antingen konstig eller annorlunda menar respondenten; 

/.../man lägger alla i en och samma bubbla, alla ska reagera lika bara för att man är Afrika, det som 

man glömmer bort är att vi är människor också, vi är väldig olika, det är inte så att alla afrikaner är 

exakt likadana, precis som alla andra människor, det finns de som är jätte modiga det finns de som 

är nördiga, alla möjliga, alla reagerar olika, man ser bilden som afrikaner som en enda personlighet 

typ, så om man säger nått så förväntar jag mig att en afrikan ska reagera på ett visst sätt...när jag 

går till skolan, så träffar jag vissa svenskar så förväntar de sig att bara för att jag är afrikan ska jag 

ha en viss personlighet, att jag ska va social, jätte social men sen när jag inte är social alls, det får 

de att bli lite sådär, är han konstig eller? (respondent ett) 
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Det finns en bild av hur en afrikan ser ur och beter sig. Oftast är den bild man har om 

afrikaner negativt betingad och det är i allmänhet vid dessa tillfällen afrikaner får höra 

kommentarer som du är inte som alla andra afrikaner du är annorlunda (Berger & Luckman, 

2011: 40ff). När det sedan visar sig att den bilden inte stämmer leder det ofta till uttalande 

som; du är inte som alla andra. Detta är något som menas som en komplimang då det syftar på 

att denna person inte bekräftar den negativa, primitiva bild som media och skolböcker har 

visat. Den som är uppmärksam på bakomliggande betydelse av "du är inte som alla andra", tar 

dock oftast illa vid sig för att denne upplever sig ha blivit utsatt för en kategorisering och 

stereotypifiering som är en viktig del i diskussionen om rasismen (Borevi & Strömblad, 2004: 

23). Att hålla med och ta det som en komplimang är som att bekräfta att just denne skiljer sig 

ifrån alla andra menar en av respondenterna som anser att sådant behöver ifrågasättas. 

/.../ja men du är ju nästa som en svensk, och man bara, ja men vad är det som är så bra med det da? 

och varför pekar du ut de andra?/.../det där har nog de flesta hört, och vad betyder det egentligen? 

du är annorlunda, du är inte som alla andra? det betyder du är normal, du är frisk, du är inte äcklig 

eller ful eller afrikan what ever de kallar det, du är som oss, det är vad de säger. vilket är indirekt det 

som är rätt, så man borde ifrågasätta.  (respondent två) 

Det är viktigt att ifrågasätta dem vardagliga kategoriseringarna och stereotypifieringarna då 

dem oftast sker automatiskt (ibid: 24) Att ifrågasätta något som var menat som en 

komplimang kan leda till dålig stämning, då komplimangens bakomliggande mening betvivlas 

men genom detta markeras vad som är lämpligt att tänka och säga. Men man måste sätta in 

det i det sociala sammanhanget och förstå kontexten för att kunna skilja på en komplimang 

och en förklädd komplimang (Berger & Luckman, 2011: 10ff). Dessa kommentarer är inte 

bara baserad på inre karaktärsdrag utan även hur man ser ut kan kommenteras. Ju mer 

västerländska drag man har desto närmre normen är man och får därmed kommentarer om 

även utseendet. En av respondenterna berättar att det inte alls är ovanligt att folk ofta 

kommenterar hennes utseende och menar att hon inte ser ut som alla andra afrikaner;  

...du har ju inte som alla andra afrikaner, du har inte samma hår, det är inte jätte krulligt ditt hår, 

och utseende också, du är inte lika grov, fick jag höra en gång. Du är, alltså, ni somalier, då är det ni 

somalier, ni är inte lika grova som andra afrikaner, blandat folket eller?(respondent fyra)  

Ju färre afrikaner en icke afrikan känner, desto mindre kunskap har denne om afrikaner och 

afrikanska kulturer. Därmed finns det större plats för fördomar och stereotyper som leder till 

diskriminering (Berger & Luckman, 2011: 34ff). Detta är något som respondenterna känner 

igen i när de möts av diskriminering; 



 

 30 

Asså jag upplever som att diskriminerig, olika typer av diskriminering, oftare ligger okunskap bakom 

det och att när man inte umgås, eller  kommer nära till olika kulturer och olika folkslag och sådär då 

blir det svårt (respondent fyra) 

Ju mindre avstånd det är mellan de grupperna desto närmre varandra kommer man och desto 

mindre plats blir det över för stereotyper och diskrimineringar som är baserat på den sortens 

okunskap som finns när man inte umgås över vardagslivets gränser. Faktumet att man ständigt 

gör en skillnad på vi och de Andra, resulterar i att afrikaner inte känner sig hemma här oavsett 

hur länge de har bott här. Trots att respondenten vill kunna kalla det här för sitt hem känner 

hon att hon inte kan det så länge hon inte ser ut som en svensk och pratar svenska som en 

svensk, vilket hon aldrig kommer göra. Detta trots att hon har bott här i tjugo år, har utbildat 

sig här, jobbar här, bor här och byggt upp ett liv här. 

...man blir påmind att man är ifrån ett annat land oavsett hur länge man har bott här, man kan i 

Sverige inte säga jag är svensk när man inte ser ut som en svensk ...jag har bott här i tjugo år snart, 

det är inte bra alls, jag borde kunna kalla mitt hem det här, men jag upplever inte så, (respondent 

fyra) 

Stuart Hall menar att utan den sociala föreställningarna om svarta, som underordad kan det 

inte finns en överordnad vit (De los Reyes & Mulinari, 2007: 59ff). Det är vid framställandet 

av Afrika och afrikaner som de primitiva, vilda och miserabla med en underordnad ställning 

som de vitas överordnade ställning kan existera med bilden av de som rationella, 

vetenskapliga, civiliserade och modernt sinnade (Borevi & Strömblad, 2004: 12). Så länge 

den strukturella vardagsrasismen vidmakthålls, får de vita bibehålla sin privilegierade 

ställning i samhället med en ojämnlikt maktfördelning.  

...vita människor kräver konstant sin rättigheter att kränka andra människor, det jag säger till dig är 

att jag skulle bli galen om jag jagade såna här saker dagligen, för att så länge vita människor har 

makt, så länge européer har makt över Afrika och afrikaner kommer de fortsätta med de, för att de 

har makten att göra det, så det är där fokuset borde ligga, hur ska vi få makt? hur ska vi få tillbaka 

vår egen makt?... det kan de inte ha utan att manipulera historien om vart vi kommer ifrån, mentalt 

koloniserat oss, och så vidare, så fokus borde vara makt, den här antirasistiska organisationer och 

alla de som jobbar med antirasistiska saker det är bara underhållning, det är bara ett spel och 

liksom för att få bort fokus från viktigare saker. (respondent två) 

En annan respondent talar om vikten att  kunna markera att man som afrikaner tillhör samma 

folk och håller ihop. Precis som Bauman och May som pratar om hur man inom gruppen kan 

kalla varandra för syster och bror, som en metafor för den närhet och lojalitet som finns inom 
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gruppen (Bauman & May, 2006: 48ff) berättar respondenten hur han tänker när han kallar en 

annan afrikan för bror eller syster; 

/.../när jag kallar en afrikan för bror eller syster, det är kärlek, jag visar att vi har samma rötter/.../ 

jag säger det för att visa den här afrikanen att vi är samma folk (respondent tre) 

6. Diskussion och slutsatser  

Syftet med denna uppsats var att lyfta fram och belysa upplevelsen av den strukturella 

vardagsrasismen i Sverige mot svarta Afrikaner. Den strukturella vardagsrasismen är komplex 

och för att förstå den bättre behöver man genomföra större undersökningar som är mer helhets 

täckande än det som finns i denna uppsats anser jag. Denna uppsats tar upp om och hur den 

strukturella vardagsrasismen upplevs. Precis som Bauman och Luckmans (2011: 10ff) 

diskussion kring social konstruktivismens mening om hur man uppfattar en verklighet som sin 

verklighet har förekomsten av den strukturella vardagsrasismen diskuterats i uppsatsen och 

resulterat i slutsatsen att förekomsten av den strukturella vardagsrasismen bland mina 

respondenter inte förnekas däremot fanns en som inte ansåg att han själv har blivit utsatt för 

det. Vilket visar på det Berger och Luckman menar när de diskuterar att alla som anses 

tillhöra en grupp behöver inte ha samma verklighet som sin verklighet (Berger & Luckman, 

2011: 10ff). 

Från mitt empiriska material framkom den stora frustration som uppkommer vid förnekelsen 

av en handlings rasistiska karaktär. Detta beror på att förnekande av det slag tar bort 

möjligheten att göra motstånd mot rasismen (De los Reyes & Wingborg, 2002: 72ff). 

Samtidigt sker en kategorisering och stigmatisering där svarta afrikaner förväntas bete sig på 

ett visst sätt, ha vissa egenskaper, sätt att tänka och vara på. Dessa förväntningar är oftast 

negativt betingade men stämmer inte alltid överrens med verkligheten och när det upptäcks så 

får afrikanerna ofta höra kommenterar som, du är inte som alla andra, som syftar till att de 

inte beter sig enlig den negativt betingade bilden som finns om afrikaner (Borevi & 

Strömblad, 2004: 23ff).  

I min uppsats kom jag fram till att respondenternas upplevelse av den strukturella 

vardagsrasismen ligger inte i frustration kring att det förekommer utan mer kring att man inte 
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får bekräftelse för rasismens utbreddhet och existens. Att det förnekas ligga rasism bakom en 

handling, oavsett om det har varit avsiktligt eller oavsiktligt är det egentliga problemet i 

upplevelsen av den strukturella vardagsrasismen. Jag märkte detta tydligt som en röd tråd 

genom samtliga intervjuer då förnekelsen och den dolda karaktären av den strukturella 

vardagsrasismen upplevdes som värst. 

Det finns en hel del intressanta tidigare forskning om diskriminering, men det finns mycket 

mer kvar att forska kring rasism och strukturell rasism. Det skulle behövas en kartläggning av 

den strukturella vardagsrasismen i samhällets samtliga arenor, hur man hanterar rasism idag, 

vilka satsningar och åtgärder som anses behöva i framtiden för arbete mot rasismen, hur  de 

strukturella systemen i samhället bevarar rasismens existens samt bidrar till att vidmakthålla 

de vitas privilegierade överordning, medias roll i rasismens reproducering, varför man inte 

ändrar innehållet i skolmaterial trots att forskning visar på att det förekommer rasistiska 

föreställningar. Dessa är bara ett par förslag på områden som kan forskas kring. Om vi inte 

vågar forska kring rasismen och upplyser om hur utbrett det faktiskt är i samhället kommer vi 

inte kunna påbörja arbetet mot rasismen på riktigt anser jag.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Namn, Ålder, Sysselsättning, Etniskbakgrund 

1) Att det förekommer fördomar och rasism är det ju ingen tvekan om, men anser du att det är 

skillnad på vem det kommer ifrån? Svenskar? Andra invandrare? Andra afrikaner?  

Om ja; Vilken är värst? Vilken är lättast att bemöta?  

2) Vad tänker du på när jag säger ordet vardagsrasism? 

3) Har du blivit utsatt för vardagsrasism? I relation? På jobbet? Bland vänner? I skolan? Ute? 

Om ja; Vad hände? hur hanterade du det? Hade du kunnat hantera det annorlunda när du 

tänker på det nu i efterhand?  

4) Händer det att du får höra att du inte är som alla andra afrikaner, "du är annorlunda" ? 

Om ja; hur tar du det? Hur tolkar du det? Hur känns det? Komplimang/förolämpning? Vad 

bör man göra åt saken?  

5) Vad anser du om den bild många än idag har om Afrika som ett land? Att man inte har 

kunskaper om de olika länderna, vart de finns geografiskt och skillnaderna mellan de, utan 

massar ihop allt till ett enda?  

6) Hur blir du oftast bemött när du poängterar att något är rasistiskt utryckt? Har du exempel 

på ett sådan situation? Hur hanterar du dessa situationer? Hur tror du att den du har tillrätta 

visat reagerat på det du har att säga och hur tror du att denne har känt ? 

7) Vad anser du om ordet neger? Är det okej att folk använder det ordet? Afrikaner i mellan? 

Är det ok om man använder det med hänvisning till den amerikanska hiphop kulturen? 

Vad anser du om att man använder begrepp som negerbollar och förklara det med att man 

alltid har sagt så och att det inte finns någon baktanke. 

8) Kommer du på nån tillfälle då du har diskriminert eller varit fördomsfull mot någon annan 

folk grupp? 

9) Vad anser du att man behöver göra för att minska på vardagsrasismen? Har du någonsin 

anmält till Diskriminerings ombudsmännen? Varför? Kan du tänka dig att göra det? 

10) Vill du tillägga något? 
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