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Abstract 

Utgångspunkten för uppsatsen är att synliggöra erfarenheter av rasifiering som de 
upplevs i vardagen. Uppsatsen erbjuder en vidare förståelse av rasismens 
mekanismer och låter sig inte begränsas av den vedertagna definitionen av vad 
rasism innebär. Det empiriska materialet utgörs av tre reflexiva intervjuer med tre 
unga kvinnor i Skåne som kretsar kring deras personliga erfarenheter av 
vardagsrasism. Intervjuerna har analyserats med hjälp av diskursanalys och 
postkolonial teori för att öka förståelsen för hur den strukturella rasismen präglas 
av asymmetriska maktförhållanden. Den rasistiska diskursen positionerar 
kvinnorna och tillskriver dem egenskaper utifrån föreställda kulturella skillnader. 
Det kan röra sig om allt ifrån diskriminering på arbetsmarknaden och i skolan till 
att bli misstänkliggjord och ifrågasatt. Diskursen tvingar dem att förhålla sig till 
rasistiska handlingar men det finns också utrymme för ett visst motstånd. 

 
Nyckelord: Postkolonialism, diskurs, vardagsrasism, rasifiering, den Andra 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................................... 2 

2 Tidigare forskning .................................................................................................. 3 

3 Metod ....................................................................................................................... 5 

3.1 Intervjumetod ..................................................................................................... 5 
3.1.1 Tolkningsprocessen.................................................................................... 7 
3.1.2 Empiriskt urval ........................................................................................... 7 

3.2 Diskursanalys ..................................................................................................... 8 

4 Teoretiska perspektiv ........................................................................................... 11 

4.1 Postkolonial teori.............................................................................................. 11 
4.1.1 Rasistisk diskurs; biologi, kultur och rasifiering...................................... 12 
4.1.2 Postkolonial feministisk teori................................................................... 13 
4.1.3 Kritik till postkoloniala teorier ................................................................. 14 
4.1.4 Vardagsrasism .......................................................................................... 15 

5 Analys..................................................................................................................... 16 

5.1 Definition av rasism ......................................................................................... 16 

5.2 Upplevelser av vardagsrasism.......................................................................... 17 
5.2.1 Skola......................................................................................................... 19 
5.2.2 Arbete ....................................................................................................... 20 

5.3 Strategier och motstånd.................................................................................... 21 

6 Avslutande diskussion .......................................................................................... 25 

7 Referenser.............................................................................................................. 27 



 

 1 

1 Inledning 

”Var kommer du ifrån?” Att redan vid det stadiet förstå att man enligt den som 
frågar definieras som icke tillhörande Sverige. Att få detta ytterligare bekräftat när 
den som frågar inte nöjer sig med svaret, om svaret man ger innebär att man 
kommer från en stad inom Sveriges gränser. Den som frågar vill veta var man, 
som det brukar uttryckas, egentligen kommer ifrån. Inombords suckar man och 
skulle helst vilja leverera en rak höger eller åtminstone en replik som skulle få den 
som frågar att känna sig som ett fån. Men istället ler man motvilligt och säger var 
man är född. ”Jaha”, följt av en nöjd min. ”Men du pratar väldigt bra svenska...” 

En så till synes enkel fråga kan ha helt olika innebörd beroende på vem som 
frågar och vem frågan riktar sig till. Frågan kan tolkas som ren nyfikenhet, ett 
välvilligt intresse för någons person. Men den kan också, för den som ständigt 
tvingas att definiera sig själv i mötet med nya människor, uppfattas som ett 
särskiljande, en indikation på att man inte tillhör och ett uttryck för att man blir 
positionsbestämd av sin omgivning. Det rör sig om små, subtila uttryck, men 
också grova kränkningar som tillsammans utgör ett maktanspråk.      

Idén till denna uppsats har sitt ursprung i de många samtal som vi har haft 
vilka kretsat kring våra upplevelser av rasism i Sverige. Då vi båda har så kallad 
”utländsk bakgrund”, har vi en mängd erfarenheter av vad det innebär att vara 
rasifierad. Vi var övertygade om att våra upplevelser var långt ifrån unika, trots 
detta har vi påfallande sällan hört talas om liknande historier i media, inom 
akademin eller bland våra vänner. 

Vår upplevelse är att vardagsrasistiska uttryck, oavsett om de uttrycks i ord 
eller handling, är så pass normaliserade att de inte ens uppfattas som ett uttryck 
för rasism och därför inte heller får utrymme i den samhälleliga debatten. Vi 
menar att det finns en strukturell diskriminering som osynliggörs och som drabbar 
rasifierade grupper i det svenska samhället. Vidare möjliggör osynliggörandet 
reproduktionen av denna typ av diskriminering. Med denna uppsats avser vi 
synliggöra den vardagsrasism som vi tror är vanligt förekommande, samt att titta 
närmare på hur den tar sig i uttryck.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att synliggöra rasifierade individers erfarenheter av vardagsrasism samt 
att kontextualisera dessa erfarenheter genom postkolonial teori för att på så sätt 
öka vår förståelse för dem. 
 
Våra frågeställningar är: 
På vilka sätt kan rasistiska strukturer ta sig uttryck i vardagen? 

         Hur påverkas personer som utsätts för rasistiska handlingar i Sverige? 
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2 Tidigare forskning 

Så väl forskning som den allmänna diskursen kring rasism har länge och i stor 
utsträckning kommit att kopplas till högerextremism och ”avvikande” grupper i 
samhället så som skinnskallar och nynazister1. Att konfrontera rasismen på detta 
sätt skulle kunna tolkas som en strategi för att oskyldigförklara ”det svenska 
samhället” för rasistiska strukturer då rasismen blir ett attribut tilldelat endast 
”onormala” individer och grupper. Samtidigt osynliggörs dels den svenska 
vetenskapens delaktighet i rasbiologiska studier samt den vardagsrasism som 
människor får utstå dagligen i Sverige. 

Det har dock publicerats böcker som bryter mot denna ovannämnda trend. 
Philomena Essed erbjuder i böckerna Understanding Everyday Racism- An 
InterdisciplinaryTheory (1991) och Diversity: Gender, Color and Culture (1996) 
ett relativt nytt sätt att teoretiskt förhålla sig till frågor kring rasifiering. Essed 
(1996) redogör för skapandet och utvecklingen av begreppet rasism med ett antal 
fallstudier av vardagsrasism från sitt hemland Holland. Vidare pekar hon på 
rasism som en social konstruerad ideologi som är föränderlig beroende på tid och 
plats. Från det tydliga biologistiska tänkandet från kolonialtiden då man delade 
upp skapade raser i en hierarkisk ordning med vit överhöghet som en led i ett 
rättfärdigande av kolonialismen, till dagens fokus på ”mjukare”, mindre 
maktladdade begrepp som etnicitet och kultur (ibid:7ff).  

Forskare talar idag om denna mer implicita form som ”rasism utan raser” och 
syftar då till att poängtera att rasismen fortfarande har liknande mekanismer, men 
begreppen är utbytta för att ge mer legitimitet i kontrast till det politiskt inkorrekta 
”ras”. Essed tar upp exempel i form av skillnaden mellan uttrycken ”no blacks 
allowed” och ”sorry, members only” (ibid:11). I det förstnämnda, explicita fallet 
är diskrimineringen tydligt identifierbar, medan i det senare mer gömt och därför 
svårare att hantera och göra motstånd mot. Essed menar fortsättningsvis att själva 
förnekandet av fördomar är essensen av modern rasism och att det leder till att 
vardagsrasismen oreflekterat reproduceras (ibid:12). Då man i den rådande 
diskursen i ord, men inte i handling, tar avstånd från rasismen bibehålls ojämlika 
maktförhållanden. Essed menar att medvetenheten om mer komplexa och dolda 
former av rasism, så som vardagliga exkluderingar av den Andra är låg då den 
vardagliga förståelsen av rasism inte ger utrymme för nyanser (ibid:11). 

Även inom svensk forskning har det på senare tid presenterats texter som ur 
ett postkolonialt maktperspektiv granskar och analyserar rasifiering och rasism i 
en svensk kontext. Bland dessa påträffas Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass 
och etnicitet i det postkoloniala Sverige (red. de los Reyes, Molina och Mulinari, 

                                                                                                                                                         
 

1  Se till exempel www.expo.se och Wigerfelt, Berit och Anders S. 2001 
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2002), Sverige och de Andra (McEachrane & Faye, 2001), Black and Swedish: 
Racialization and the Cultural Politics of Belonging in Stockholm (Sawyer, 2000) 
samt Den osynliga vardagsrasismens realitet (Schmauch, 2006).  De två 
förstnämnda böckerna erbjuder genom kortare texter, analyser av rasistiska 
strukturer i ett flertal av det svenska samhällets arenor. Genomgående är strävan 
att visa på den strukturella rasismen samt att analysera dess betydelse för de 
ojämlika maktförhållandena som finns i det svenska samhället. Den sistnämnda 
titeln är en nyutkommen avhandling vars huvudsakliga syfte är att taga reda på 
hur unga människor med bakgrund i Afrika förhåller sig till rasism i en kontext 
där förekomsten av vardagsrasism förnekas (Schmauch, 2006:6). Huvuddelen av 
Schmauchs empiriska material består av tjugo intervjuer med människor som 
själva är födda i Afrika eller har minst en förälder som är det. Schmauch avser 
med sin avhandling att, precis som vi, öka förståelsen för hur människor påverkas 
av vardagsrasism i dagens Sverige. 
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3 Metod 

Vårt val av metod är kopplat till vår epistemologiska utgångspunkt. Då vi är 
skolade inom feministisk metodologi är vi av uppfattningen att 
kunskapsproduktion är präglad av maktdiskurser och att kunskap skapas 
diskursivt och är kontextbunden. Således kännetecknas vårt val av ämne, teorier 
och vårt sätt att förhålla oss till empirin av våra egna erfarenheter. Vi kommer inte 
sträva efter att söka efter objektiv kunskap eftersom vår uppfattning är att en 
sådan inte existerar. Däremot är det relevant att belysa hur maktstrukturer 
konstrueras bakom en fasad av ”objektiva sanningar”.  

Hegemoniska diskurser har en tendens att bli normaliserade och därmed inte 
ifrågasatta, vilket får konsekvensen att asymmetriska maktförhållanden uppfattas 
som självklara och givna. Vem det är som anses ha kunskap om något och vilken 
kunskap denne besitter är historiskt och kulturellt förankrat. Distinktionen mellan 
vilka som är kunskapens subjekt och objekt visar hur kunskap är centralt för 
reproduktionen av makt och legitimitet. Traditionellt sett var det bara borgerliga 
vita män som ansågs vara värdiga subjekt och kunskapsproducenter. Det var 
endast subjekten som kunde veta, objekten var dem man visste något om. I den 
framväxande positivistiska forskningstraditionen ansågs teorierna neutrala, 
distanserade från sina forskningsobjekt och existerande oberoende av sitt 
sammanhang. Detta innebar att den kunskap som producerades uppfattades som 
objektiv och sann. Det innebar också att de som skapade teorin inte behövde ta 
något ansvar för den kunskap de förmedlade (Skeggs, 1999:35).   

3.1 Intervjumetod 

 
Vårt empiriska material består av tre intervjuer som kretsar kring upplevelser av 
vardagsrasism. Vi har valt tre kvinnliga intervjudeltagare som på ett eller annat 
sätt ingår i vår bekantskapskrets. Gemensamt för dessa kvinnor är att de alla 
bryter mot föreställningen om ett etniskt svenskt utseende.   

Vi är medvetna om att rasism är något som uppfattas subjektivt; en händelse 
som av någon kan uppfattas som kränkande behöver inte göra det av en annan. 
Således kan vi inte förutsätta att intervjupersonerna anser att de blivit utsatta för 
rasism. Det kan finnas andra strukturer som positionerar kvinnorna olika, vilket 
medför att de utsätts för olika former av rasism och vilka gör att kvinnorna 
förhåller sig olika till sina erfarenheter. Trots att termen ”invandrare” förutsätter 
ett Svart homogent kollektiv, så ryms det även en hierarki inom denna grupp. Man 
skulle kunna hävda att graden av rasifiering varierar utifrån denna hierarki, men vi 
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har valt att inte lägga specifik vikt vid detta. Tidsbrist, uppsatsens storlek och den 
uppenbara risken för att övertolka hierarkins signifikans gör att vi har valt att 
utesluta detta i vår analys. Eftersom vår studie ligger nära individnivån, ansåg vi 
att tre personer skulle utgöra en bra grund för vårt empirirska material. Tre 
personer kan tyckas få, men på grund av vårt val av forskningsdesign hoppas vi 
att resultaten skall kunna visa på ett diskursivt sammanhang som går att relatera 
till maktstrukturer.  

Det empiriska materialet utgörs av en tolkande reflexiv intervjustudie för att 
söka kvalitativa och förståelsegrundande data. Den förståelsegrundande 
forskningen syftar varken till verifiering eller falsifiering av en tes eller teori 
(Thomsson, 2002:31). Den hävdar tvärtemot den positivistiska kunskapssynen att 
kunskap är kontextbunden. Kunskap kan aldrig spegla en objektiv verklighet utan 
präglas ständigt av frågor rörande makt, legitimitet, erfarenhet och tolkning 
(Skeggs, 1999:33). Hur verkligheten uppfattas är alltså beroende av vem det är 
som betraktar den. En ofta förekommande kritik mot kvalitativa studier är att det 
inte går att generalisera (Thomsson, 2002:33). Med vår utgångspunkt blir 
generaliserbarhet tämligen ointressant. Vi delar det kunskapsteoretiska synsätt 
som menar att god forskning handlar om att nå en god förståelse, inte att bevisa 
saker. Eftersom vi stödjer oss på annan forskning som syftar till att synliggöra 
dolda mekanismer och maktstrukturer är det ibland relevant att tala om mönster 
och tendenser i ett större sammanhang än utanför den studerade gruppen, men vi 
vill ändå framhålla att det inte rör sig om generaliseringar i en kvantitativ 
positivistisk mening.    

Vi valde att båda skulle närvara under intervjuerna.  Beslutet fattades efter att 
vi vägt för- och nackdelar som eventuellt skulle kunna påverka intervjuerna. I en 
intervjusituation råder oftast en given makthierarki där den som blir intervjuad 
från början är i ett visst underläge. Det kan vara nog så obehagligt att blotta sig för 
en person, särskilt som vår studie är av en mycket personlig karaktär. Eftersom vi 
(intervjuarna) känner varandra relativt väl och intervjudeltagaren på förhand var 
bekant med en av oss, så var våra förhoppningar att intervjupersonerna inte skulle 
störas av att vi var två. Vi räknade med att kunna komplettera varandra under 
intervjuernas gång samt att vi i vår analys skulle gynnas av att vi var två som 
kunde tolka det som sades.  För att få personen att kännas sig så bekväm som 
möjligt fick de intervjuade själva välja plats och tid för intervjun. Vid samtliga 
intervjutillfällen använde vi diktafon med deras godkännande. Trots detta kunde 
vi känna av en markant skillnad efter att intervjun avslutades och diktafonen 
stängdes av. Detta kan till viss del förklaras med nervositeten över att bli inspelad, 
men också det faktum att vi kunde ge mer respons i det efterföljande samtalet. 
Under intervjuernas gång försökte vi att i så stor utsträckning som möjligt hålla 
våra egna personer utanför samtalet, men efteråt uppstod diskussioner där vi 
bidrog med att berätta om våra erfarenheter.             

Även om förhållandet mellan forskare och forskningsobjekt har förändrats och 
nyanserats, mycket på grund av den feministiska forskningen, så finns det 
fortfarande en tydlig överrepresentation bland underordnade grupper som 
forskningsobjekt.  
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[I]nterviewing offers researchers access to people’s ideas, thoughts, and memories in 
their own words rather than the words of the researcher. (Reinhartz, 1992:19) 

 

Detta är en av anledningarna till att feminister tilltalas av metoden. Underordnade 
grupper som sällan får komma till tals tillåts att själva formulera sina erfarenheter 
och tankar. 

Vi tror att det faktum att vi själva är rasifierade och har upplevelser av rasism 
tillåter oss att solidarisera oss med intervjudeltagarna. Vi har i den mån det gått 
försökt att undvika att se våra intervjudeltagare som opersonliga informanter, 
kunskapsobjekt som vi skall analysera och förklara. En reflexiv studie bygger inte 
på en fastlagd mall som intervjun skall följa, målet är att ett samtal skall äga rum 
som förhoppningsvis berikar båda parterna. Dock är det i slutändan vi som gör 
urvalet av vad vi tycker är värt att veta något om. Vi tolkar de erfarenheter som vi 
tycker bäst belyser det vi vill studera, dvs. vardagsrasism. 

3.1.1 Tolkningsprocessen 

Det som skiljer en reflexiv tolkande analys från andra tolkande analyser är att 
analysen är vidgad och inkluderar inte bara det som sägs explicit. Vi är 
intresserade av hur det sägs och varför. Reflexionen rör intervjuns och 
personernas kontext, intervjuns sammanhang och individuella skillnader är 
centrala för förståelsen av det som skall tolkas. Analysen bör alltså innefatta 
sådant som många forskare eftersträvar att konstanthålla eller inte låtsas om.  

Trots att intervjuerna var öppna i sin karaktär hade vi redan från början urskiljt 
vissa teman som vi trodde skulle kunna vara centrala för vår förståelse av deras 
berättelser. Vi var särskilt intresserade av, utöver deras upplevelser av 
vardagsrasism, deras klasstillhörighet, deras sätt att förhålla sig till rasism, och 
om de uppfattar att deras könstillhörighet har påverkat sättet de blir bemötta på. 
På frågan om de trodde att det faktum att de är tjejer har påverkat hur de blir 
bemötta fick vi ett ganska begränsat gensvar, men då vi inte ville styra samtalet 
för mycket lät vi bli att forcera fram ytterligare svar. Därtill framkom nya teman 
som samtliga talade om utan att vi initierat det; en stor del av samtalen kretsade 
kring skola och arbete, vilket kanske inte är så konstigt då deras liv i hög grad 
präglas av dessa ämnen och tar upp en stor del av deras tid och funderingar. Sättet 
att förhålla sig till rasism, som vi redogör för i stycket strategier och motstånd, är 
en blandning av vad vi tolkar in som en del av en oartikulerad strategi från deras 
sida, och det som de själva uppfattar som ett medvetet förhållningssätt.     

3.1.2 Empiriskt urval   

Som tidigare nämnts så valde vi att intervjua tre kvinnor som vi sedan tidigare 
kommit i kontakt med och som på något sätt ingick i vår bekantskapskrets. Den 
främsta anledningen till detta var tillgängligheten. Vi funderade på alternativa 
lösningar, Thomsson (2002) nämner t.ex. ”snöbollsmetoden” vilken innebär att 
man hör sig för bland vänner om de känner någon som kan vara relevant. När man 
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sedan har börjat intervjua frågar man den man intervjuat om den känner någon 
etc. Metoden förutsätter att man gör många intervjuer och man kommer enligt 
Thomsson troligen inte att använda allt sitt insamlade material. Eftersom vi endast 
planerade att göra tre intervjuer kändes det naturligt att intervjua människor vi 
kände till.  

En konsekvens av att vi valde just kvinnor som ingår i vårt sociala nätverk är 
att alla tre bryter mot stereotypen om ”invandrartjejen” på ett eller annat sätt. 
Ingen av dem bor i ett ”invandrartätt” bostadsområde. Alla talar svenska utan 
brytning och alla studerar eller har studerat på universitet eller högskola. Man 
skulle kunna tro att detta var ett medvetet val från vår sida. Att vi medvetet valde 
kvinnor som emotsäger den diskursiva bilden av rasifierade kvinnor som en 
strategi för att krossa illustrationen om den obildade, förtryckta 
”tredjevärldenkvinnan”, för att använda Mohantys uttryck (Mohanty, 2002:196). 
Så är inte fallet. Att valet föll på dessa kvinnor säger helt enkelt mer om vår 
sociala kontext. Att vi rör oss i vissa begränsade sociala sammanhang där vi 
träffar likasinnade. Kanske hade intervjuerna blivit minst lika intressanta om vi 
pratat med andra kvinnor med erfarenheter av hur det t.ex. är att bli rasifierad i 
Rosengård eller hur det är att hantera språkliga barriärer.  

3.2 Diskursanalys 

Vi har valt att använda oss av diskursanalytisk metod i vår uppsats. 
Diskursanalysen är inte en enhetlig metod, utan rymmer flera teoretiska och 
metodologiska interventioner, men det finns en del gemensamma utgångspunkter. 
Anledningen till att vi har valt diskursanalysen är att den erbjuder oss verktyg för 
att bättre förstå de sammanhang som vårt empiriska material kretsar kring. Vi har 
valt att kombinera flera diskursanalytiska angreppssätt för att på så sätt skapa en 
bredare förståelse för de diskurser som skall dekonstrueras.   

Lite förenklat kan man säga att en diskurs är ett sätt att tala om och förstå 
verkligheten, eller en del av den. De diskursanalytiska angreppssätten härstammar 
från poststrukturalistisk språkfilosofi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15). 
Språket ses inte som en neutral reflektion av vår omvärld, våra identiteter eller 
sociala relationer, utan snarare som att det aktivt skapar och förändrar dessa 
(Bergström & Boréus, 2005:305). Michel Foucault är enligt många 
diskursanalysens fader och anses fortfarande ha stort inflytande över teorin 
(Bergström & Boréus, 2005:309 och Winther Jørgensen & Phillips, 2000:19). En 
diskurs är intimt sammankopplad med kunskap och makt och kan sägas vara ett 
regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och falsifierar andra (Bergström & 
Boréus, 2005:309). Diskursanalysen som den utformades av Foucault syftar till att 
klarlägga reglerna för vad som överhuvudtaget kan sägas och vad som är helt 
otänkbart, men också det som reglerar vad som uppfattas som sant och falskt 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:19). Regelsystemet i sig är inte statiskt utan 
förändras ständigt (Bergström & Boréus, 2005:309). Vi utgår från Foucaults 
definition av diskurs som: 
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 [E]n regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 
sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om någonting. 
(Lindeborg, 2003:352) 
 

Man skulle kunna åberopa yttrandefriheten och hävda att alla individer har rätten 
och möjligheten att uttrycka sina åsikter och agera efter eget tycke. Foucault 
menar dock att det finns en mängd utsagor som ingen skulle få för sig att framföra 
då dessa i praktiken inte skulle få något gehör och än mindre bli accepterade. 
Diskurser sätter därmed gränser för vad som ger mening (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:19-20).  

Det råder delade uppfattningar om vad Foucault inkluderade i 
diskursbegreppet, vi har dock valt att utgå från den förståelse som definierar 
diskurs som ett vidare begrepp. Det vill säga diskursen begränsas inte endast till 
att innefatta språk och text utan också all social praktik (Bergström & Boréus, 
2005:314). 

Då ingen diskurs helt kan konkurrera ut motdiskurser råder det ständigt en 
kamp om att få definiera verkligheten. Vid vissa historiska kontexter kan en del 
diskurser framstå som mer eller mindre oemotsagda. Det är dessa diskurser som 
ger begreppet objektivitet betydelse. Eftersom det diskursteoretiska perspektivet 
menar att det sociala präglas av konflikt och kamp är detta centralt för analysen. 
Inom diskursteorin kallas detta för antagonism. När olika identiteter utgör hinder 
för varandra uppstår antagonism. Att man innehar olika identiteter behöver inte 
betyda att ett antagonistiskt förhållande föreligger. Man kan t.ex. inneha svenskt 
medborgarskap och vara invandrare i Sverige samtidigt. Men i frågan ”Var 
kommer du ifrån?” uppstår en konflikt där de två identiteterna ställs i kontrast till 
varandra. När en diskurs etableras och naturaliseras säger man att den har uppnått 
hegemoni. Genom att en diskurs tillåts dominera upplöses antagonismen (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:54-55).  Antonio Gramsci använder begreppet 
hegemoni som en förklaringsmodell till varför en diskurs upprätthålls. Den 
hegemoniska processen hindrar människor från att tänka utöver de ekonomiska 
villkoren och därmed begränsas människors kapacitet att föreställa sig ett annat 
samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:39).  

 
Hegemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke – som de processer 
varigenom underordnade medvetandeformer konstrueras utan att våld eller tvång 
tillgrips. (Barrett citerad i Winther Jørgensen & Phillips, 2000:39) 

 

Diskurser konkurrerar med varandra och undergrävs utifrån av andra diskurser 
som antingen överlappar eller upplöser dem genom att omformulera dess 
innebörd. När två eller flera diskurser konkurrerar med varandra befinner de sig i 
ett antagonistiskt förhållningssätt till varandra. För att den hegemoniska 
interventionen ska trä i kraft krävs att en enda diskurs uppnår hegemonisk status 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55).  

Vår intention är inte att söka efter universella sanningar, analysen av 
intervjuerna kommer inte att försöka klargöra huruvida de representerar 
”verkligheten” eller inte. Vi är medvetna om att diskurser utgör grunden för våra 
referensramar och att vi själva är en del av dem. Eftersom det enligt diskursteorin 
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är omöjligt att ställa sig utanför, eller komma ”bakom” diskursen är det 
meningslöst att försöka eftersträva ett objektivt förhållningssätt till den kunskap 
som produceras. Vi kommer i stället att fokusera på hur de representationer av 
verkligheten som gestaltas i intervjuerna konstruerar mening. Detta gäller även i 
vår teoretiska ansats kring den koloniala diskursen där den bild vi återger av 
kolonialismen inte heller skall tolkas som en fixerad helhetsbild. 
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4 Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi har valt att utgå 
ifrån. Vi introducerar kortfattat postkoloniala teorier. Likaså ges en redogörelse 
för en förståelse och definition av centrala begrepp som vi har använt oss utav, 
som till exempel ”rasism” och ”rasifiering”. 

4.1 Postkolonial teori 

Postkoloniala teorier, som är en del av den kritiska skolan, är inte på något sätt ett 
enhetligt och homogent teoretiskt perspektiv. En central gemensam faktor kan 
sägas vara den kritiska utgångspunkten gentemot vetenskapen producerad i 
västvärlden, samt användandet av denna kunskap som legitimerande av ojämlika 
maktrelationer (Molina & de los Reyes, 2005:310). Centralt för postkoloniala 
teorier är synen på sambandet mellan kultur och imperialism. 

Beteckningen postkoloniala skall inte tolkas som om att teorierna analyserar 
världen utifrån att vi idag lever i en kontext bortom och distanserat från de 
koloniala diskurserna. Tvärtom ämnar beteckningen framhålla att världen än idag, 
så väl kulturellt som ekonomiskt präglas av kolonialismen. Detta avser även 
samhällen som inte var aktiva i koloniseringsprocessen (Eriksson m.fl. 2002:16-
17). 

Den postkoloniala teoribildningen skiljer sig från andra genom dess fokus på 
förhållandet mellan kultur och imperialism sett i relation till kunskap, makt och 
språk. Den är liksom diskursanalysen starkt influerad av poststrukturalismen 
vilken ser språket som centralt för vår förståelse av världen. Språket får mening 
genom en struktur vilken konstruerar binära oppositioner som t.ex. vit/svart, 
kvinna/man, svensk/invandrare. Ett begrepp förstås genom dess motsats, 
begreppet kvinna får betydelse i relation till begreppet man. Det är skillnaden som 
är central för vår förståelse av begreppet. Begreppen är således beroende av 
varandra men förhållandet döljer en maktrelation där det ena ses som överordnat 
det andra (ibid:18). De koloniala diskurserna fungerade som en kunskapsregim för 
att stödja kolonialmakternas imperialistiska övergrepp. Öst och väst konstruerades 
som binära oppositioner där öst sågs som infantilt, ociviliserat, fundamentalistiskt, 
traditionellt och despotiskt. Medan väst tillskrevs egenskaper som rationellt, 
civiliserat, sekulärt, modernt och demokratiskt (ibid:20-21). 
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4.1.1 Rasistisk diskurs; biologi, kultur och rasifiering 

Den postkoloniala teoribildningen erbjuder en förståelse och analys av rasismens 
strukturer. Vidare visar den på hur samma mekanismer som användes under 
kolonialtiden, används än idag, om än i till viss del förändrad skrud.  

Som tidigare nämnts är den vedertagna förståelsen av rasism den förståelse 
som kopplar begreppet till en extrem ideologi vars essens är att efter biologiska 
”egenskaper” dels dela in människor i olika ”raser” samt att skapa en hierarkisk 
ordning mellan olika ”raser”. Rasismen som ideologisk struktur fick vetenskaplig 
legitimitet under tidigt 1700-tal genom vetenskapsmän som Carl von Linné och 
Charles Darwin (Molina och del los Reyes, 2005:297 & Schmauch, 2006:39). 
Under 1800-talets andra hälft bidrog bland andra antropologen Anders Retzius 
med sina kraniologiska studier ännu ett vetenskapligt verktyg för att dela in 
människosläktet i olika raser som inte bara ansågs ha olika fysiska egenskaper, 
utan även mentala (Schmauch, 2006:54). Denna vetenskap användes redan då för 
att legitimera de ojämlika maktförhållanden som präglade kolonialtiden – med 
den vita mannens överhöghet. Rasbiologiska tankegångar har även i modern tid 
fått utrymme inom akademin. Ett exempel på detta är det Rasbiologiska institutet i 
Uppsala, grundat 1921 och finansierat med statliga medel (Schmauch, 2006: 55).  
Förpassandet av rasism som ideologi till högerextrema grupper såväl som till ett 
historiskt fenomen, är högst vilseledande. Rasism, menar vi är en social och 
kulturell diskurs som har följt det svenska samhället på en institutionell nivå såväl 
som på en praktisk social nivå i århundraden. 

Molina och de los Reyes pekar i sin text på hur begrepp som etnicitet och 
kultur vunnit mark i dagens svenska debatt. De menar att användningen av dessa 
till synes mer neutrala begrepp i praktiken fullföljer naturaliserandet av ojämlika 
maktrelationer (Molina & de los Reyes, 2005:296). Istället för att åberopa 
”rasskillnader” som förklaringsmodell på socioekonomiska skillnader mellan 
grupper i samhället, talar om man idag om ”kulturella och etniska skillnader”. 
Kulturella och etniska markörer tenderar dock att ses som statiska och till lika en 
motsats till ”svenskhet”. Skapandet av de binära oppositionerna ”svenskar” och 
”invandrare” är en del i en maktstruktur. Detta sker i en kontext där ”svenskheten” 
blir normen, ”invandraren” görs till den Andra och underordnas på detta sätt. 
Grupperna tillskrivs föreställda egenskaper som har till syfte att fungera som 
differentieringsmarkörer och därmed rättfärdiga svenskhetens överordnade 
ställning över de Andra. Den svenska identiteten är således beroende av den 
Andra att spegla sig i. Genom att nedvärdera Andra grupper och se dem som sin 
motpol konstrueras den egna identiteten. Inom denna diskurs ryms en tydlig 
paradox: Samtidigt som den västerländska identiteten relateras till föreställningen 
om den fria individen, förutsätter den också ett kollektiv där alla 
Vita/västerlänningar/svenskar tillskrivs gemensamma egenskaper. Det vill säga 
att, som påpekad ovan, kolonialtidens rasistiska strukturer och mekanismer är 
högst aktuella i dagens svenska samhälle.  

Begreppet ”invandrare” har i Sverige blivit så etablerat att det sällan blir 
ifrågasatt eller förklarat (de los Reyes, 2003:32). Vi kommer att använda oss av 
det analytiska och politiska begreppet rasifiering eftersom det på ett tydligt sett 



 

 13 

förklarar vilka processer och grupper som avses. Dock förekommer begreppet 
”invandrare” frekvent i vårt empiriska och teoretiska material, något som vi tar 
hänsyn till i vår analys. Trots att vi inte ser det som en naturgiven eller 
oföränderlig kategori menar vi att invandrarstatusen, vilken tillskrivs rasifierade 
grupper, erbjuder en förklaring till människors skilda sociala positioner.  

I vårt arbete använder vi oss av Miles definition av begreppet rasifiering, 
Miles menar att:  

 
[I]n certain historical conjunctures and under specific material conditions, human 
beings attribute certain biological characteristics with meaning in order to 
differentiate, to exclude and to dominate: reproducing the idea of ‘race’, they create 
a racialised Other and simultaneously they racialise themselves. (Miles citerad i 
Nergaard, 2005:122) 

 

Begreppet erbjuder ett teoretiskt verktyg för att förklara hur människor på ett 
normaliserande sätt kategoriseras och rangordnas. Samt hur detta ingår i en större 
social maktstruktur. Den sociala degraderingen av rasifierade grupper påverkar 
individer på en rad olika plan. Invandrares traditionella roll inom den svenska 
arbetsmarknaden präglas av samma tendenser som kännetecknar kvinnors inträde 
i den samma. Det vill säga som ett komplement till den manliga Vita 
arbetskraften, främst inom lågavlönade yrken inom service, kommunikation och 
transport (Molina & de los Reyes, 2005:302 och Schmauch, 2006:43). 
Arbetsmarknaden är inte bara uppdelad mellan ”svenskar” och ”invandrare”, en 
klar uppdelning kan också skönjas mellan olika rasifierade grupper (Schmauch, 
2006:43). Sammanfattningsvis kan dock konstateras att rasifierade grupper 
systematiskt degraderas på den svenska arbetsmarknaden samt att detta får 
socioekonomiska konsekvenser för rasifierade individer. Ofta förklaras denna 
ojämlika uppdelning på arbetsmarknaden helt oreflekterat med att det finns för 
stora kulturella skillnader mellan ”invandrare” och ”svenskar”. I samma andetag 
tillskrivs gruppen ”invandrare” icke önskvärda kulturella egenskaper vilket i sin 
tur leder till att göra det svårare att få tillträde till arbetslivet (Molina & de los 
Reyes, 2005:304). 

Molina och de los Reyes presenterar kortfattat i sin text en undersökning 
angående såväl ”svenskars” som ”invandares” medvetenhet kring rasifiering på 
arbetsmarknaden. Undersökningen visar på den klara insikt som finns i båda 
grupperna rörande vikten och påverkan av den arbetssökandes hud- och hårfärg 
samt ett ”icke-svenskt” efternamn. Enligt undersökningen leder denna 
medvetenhet till att människor på grund av sitt utseende och sitt namn konsekvent 
låter bli att söka vissa jobb (ibid:305).  

4.1.2 Postkolonial feministisk teori 

Den postkoloniala teoribildningen har blivit kritiserad av feminister för att sakna 
ett genomgående och tydligt genusperspektiv. De menar att de koloniala 
diskurserna präglas av en genusordning vilken är nödvändig för en förståelse av 
rasismens praktiker. Rasifieringen bar på genuskoder utifrån den förståelse som 
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man hade av kvinnligt och manligt i väst under kolonialismen. På samma sätt som 
den vita kvinnan gjordes till den Andra i relation till den vite mannen, 
feminiserades de koloniserade i relation till väst.  

Samtidigt pekades den koloniserade kvinnan ut som förtryckt av den 
koloniserade mannen. Hon sades vara i behov av hjälp av kolonialmakterna för att 
uppnå samma jämställdhet som den moderna, västerländska kvinnan. Det 
koloniala projektet kunde därmed iklä sig en emancipatorisk skepnad i vilken 
kolonialismen framställdes som en räddningsmission där den koloniserade 
kvinnan skulle befrias från den koloniserade mannen. Kolonialismen fick 
därigenom legitimitet och kolonisatörerna sågs som befriarna i motsats till de 
koloniserade männen. Den västerländska feminismen som fått tolkningsföreträde 
har legitimerat de koloniala diskurserna samt bidragit till att reproducera ett 
dikotomiskt förhållande mellan öst och väst. Samtidigt har man stärkt den Vita 
kvinnans överordnade position gentemot hennes ”medsystrar” i tredje världen 
(Eriksson m.fl. 2002:23).   

Mohanty menar att den västerländska feministiska forskningen i stor 
utsträckning har reducerat kvinnor i tredje värden till en monolistisk grupp. 
Kvinnor förutsätts ha universella erfarenheter och behov och man blundar för att 
genus konstrueras: 

 
[G]enom en  komplex interaktion mellan klass, kultur, religion och andra 
ideologiska institutioner och referensramar. (Mohanty, 2002:200) 

 
Den feministiska diskusen om att exportera västerländsk jämställdhet och 
demokrati till tredje världen har fortfarande en hegemonisk ställning inom den 
västerländska liberalfeminismen.   
 

4.1.3 Kritik till postkoloniala teorier 

Begreppet postkolonial har blivit kritiserat för att vara fixerande, trots att tal om 
rörlighet förekommer frekvent. Den upprepade användningen av binära 
oppositioner har fått konsekvensen att dessa snarare har etablerats än 
dekonstruerats. Vissa kritiker hävdar att den mycket komplexa diskussion kring 
global dominans som tidigare fördes inom delar av marxismen har i postkolonial 
teori blivit avsevärt reducerad till en generell uppfattning om ”tredje världen” som 
en homogen massa av länder som alla antas dela samma erfarenheter av 
kolonialism (Mulinari, 2001:38).  
 

Oförmågan till mångfaldstänkande kan i viss utsträckning förklaras av det 
systematiska avståndstagandet från klassanalys i deras texter. I postkoloniala 
teoretikers texter framstår Tredje Världen-samhällen som sagoplatser där nedtystade 
kvinnliga bönder konfronterar en korrumperad självutnämnd elit. (ibid:39)  

  
Vi anser att ett av den postkoloniala teorins centrala problem utgörs av att vissa 
teoretiker tenderar att ha en allt för stor övertro till språk och text. I relation till 
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politiska motståndshandlingar reduceras det postkoloniala motståndet till 
språkliga och litterära motdiskurser. Genom att använda oss av en diskursanalys 
som inkluderar sociala praktiker tror vi oss ändå kunna undvika att fokusera på 
rent lingvistiska aspekter av rasism.   

 
 

4.1.4 Vardagsrasism 

 
Everyday racism is racism, but not all racism is everyday racism. (Essed, 1991:3) 

 
Essed särskiljer på rasism och vardagsrasism då hon poängterar att vardagsrasism 
innebär yttringar av den strukturella rasism som individer erfar i vardagen. Genom 
att diskriminering och exkludering inte uppfattas som rasistisk kan systemet 
bevaras. Vardagsrasism är uttryck för hur den koloniala diskursen har 
internaliserats till den grad då dessa handlingar inte uppfattas som rasistiska. 
Eftersom rasismen som ideologi etablerats på en diskursiv nivå som man inte kan 
ställa sig utanför handlar inte valet om att vara rasist eller inte (ibid.).  

Diskursen gör att vardagsrasistiska yttringar döljs och kanske inte ens 
ifrågasätts av dem som drabbas. När rasismen internaliseras av rasifierade själva 
tenderar rasismen att tolkas som yttringar av individuella problem. Ansvaret läggs 
då på antingen den rasifierade själv eller på den enskilda person som utför 
handlingen. Vardagsrasistiska handlingar kan vara svåra att definiera och känna 
igen som rasistiska. Det rör sig om alltifrån subtila antydningar, blickar, ständiga 
till synes neutrala frågor och påståenden till uttalade krav på anpassning, våld och 
exkludering. Upprepningen av ett vardagsrasistiskt bemötande leder till en viss 
grad av acceptans både från dem som utför handlingen som av dem som blir 
utsatta (Schmauch, 2006:98-99).   
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5 Analys 

Vi har träffat tre unga kvinnor med olika bakgrunder och olika erfarenheter, men 
det finns också mycket som de har gemensamt. Alla tre läser eller har läst på 
högskola eller universitet. Alla tre har ambitioner att fullfölja en akademisk 
utbildning och två av dem studerar eller har studerat på statsvetenskapliga 
institutionen i Lund. Samtliga är tjugotre år och bor i Skåne. Två är födda 
utomlands. En arbetar heltid på uppdrag av ett politiskt parti, en annan driver ett 
nystartat företag tillsammans med sin sambo samt jobbar inom hemtjänsten vid 
sidan av sina studier. Den tredje arbetar extra som butiksbiträde och håller på att 
avsluta sin tredje termin inom ett program vid Lunds universitet.  

Som vi tidigare nämnt utgår vi ifrån ett antal teman som vi anser är centrala 
för vår analys. Namnen Anna, Emma och Maria är fingerade.  

5.1 Definition av rasism 

 
Vi ber intervjudeltagarna att definiera vad rasism innebär för dem. Vi har på 
förhand berättat i stora drag vad intervjun kommer att handla om, men det är 
viktigt för oss att låta deltagarna själva få formulera sin syn på rasism. Detta var 
nödvändigt eftersom vi inte kunde förutsätta att de hade samma utgångspunkt 
eller att de skulle dela vår definition av vad rasism. 

 
Anna: Jag tycker det är skitsvårt att definiera rasism och innan jag blev politiskt 
medveten så pass att jag blev politiskt organiserad kunde jag inte ens identifiera 
rasism. Jag fattade liksom inte vad som var fel. Jag trodde verkligen att det var fel på 
mig, att jag måste vara en dålig människa... [tystnad] /.../  Den här skillnaden mellan 
rasism och främlingsfientlighet, det är så tätt sammankopplat så det är väldigt svårt 
att skilja på egentligen. Men jag menar att det ibland är två olika saker, för rasism 
för mig har jättemycket med makt att göra. Rasismen handlar om när man på grund 
av sitt ursprung eller på grund av sitt utseende, om man inte ens räknar sitt ursprung, 
men på grund av att man anses icke-svensk tilldelas andra spelregler och att det 
påverkar ens livssituation. Det tycker jag är ganska viktigt, att rasismen är liksom 
när man degraderas och när det får en påverkan på ens liv. 

 
Anna kopplar definitionen av rasism till sitt politiska engagemang. I den 
bemärkelsen skiljer hon sig från de andra och det märks att hon har tänkt över 
frågor som rör rasism (upprepning med följande mening, reflektera och ämne). 
Hon har teoretiska verktyg att reflektera kring ämnet med och hon talar om rasism 
utifrån ett strukturellt maktperspektiv där det ingår en systematisk degradering 
och där de som inte ses som svenskar tilldelas andra spelregler. Emmas svar är 
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inte lika omfattande som Annas och istället för att definiera rasism så pratar hon 
om olika former av rasism. Hon är den enda som nämner organiserad rasism.  

 
Maria: Rasism för mig... jag tänker på eh rädsla för det okända, för det man inte vet 
om. Så det är egentligen inte som hat utan att man är osäker på sig själv som person 
och därför... osäker på vart man har sig själv och osäker på sin omgivning. Så när 
man ser någonting nytt... det man inte vet nåt om, det skrämmer en. Då tror man 
att... ens tillvaro står på spel. Att det kommer att ske en stor förändring och det är 
som ett hot på något sätt. 

 
Maria ser rasism som något individuellt. Hon pratar om den enskilde personens 
osäkerhet i mötet med det okända. Osäkerheten grundar sig enligt Maria i 
okunskap som skapar rädsla och framställer det nya som ett hot. Vi tolkar hennes 
svar som ett försök att förstå varför rasistiska uttryck förekommer.   

5.2 Upplevelser av vardagsrasism 

Emma: Typ om jag är ute så undviker jag att gå in i vissa butiker när jag ska köpa 
någonting, för att då tror dom bara att jag ska stjäla.   

 
Essed dekonstruerar begreppet tolerans och diskuterar föreställningarna som 
begreppet vilar på. Det finns en uppfattning om att Sverige överlag är tolerant mot 
invandrare och flyktingar. Tolerans ses som något positivt och eftersträvansvärt. 
Begreppet brukar kopplas samman med integrations- och migrationsfrågor, men 
är i sig differentierande eftersom den förstärker tanken om skillnaden mellan 
grupper samt legitimerar den toleranta gruppens överordnade maktposition. 
Toleransen förutsätts aldrig existera mellan två jämlika parter, utan bygger på den 
dominerande gruppens goda välvilja och den underordnade gruppens förmåga att 
anpassa sig. Genom att det endast är den avvikande gruppen som skall tolereras är 
det också de som utsätts för granskning och ifrågasätts. Det försvårar den 
underordnade gruppens möjligheter att själva formulera egna krav, kraven 
konstrueras istället av en överordnad grupp och dess ideal. Den underordnade 
gruppen förväntas att acceptera, eller i vissa fall uppskatta det bemötande de får 
genom den toleranta praktik den dominerande gruppen utövar. Däremot 
ifrågasätts sällan den dominerande gruppens motiv eller privilegier dessa erhåller 
genom diskurser av tolerans och välvilja. Bakom den välvilliga fasaden döljs ett 
obehag och avståndstagande från kulturell eller etnisk skillnad, olikheter förutsätts 
och essentialiseras – grupper rasifieras. Krav på assimilering ligger ofta till grund 
för tolerans. Tanken om det mångkulturella samhället fungerar också som en 
differentieringsmarkör som belyser skillnader mellan olika kulturer. Genom att 
man talar om Andra gruppers specifika egenskaper cementeras dessa som 
avvikande och normaliteten av den hegemoniska kulturen befästs (Essed, 1996:27 
ff.).    
     

Emma: /.../ folk går efter en och du vet, om jag har stor väska så går jag inte in på 
Åhléns, det gör jag inte. Och jag går inte in i vissa inredningsbutiker som jag gillar 
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att gå i, om jag inte har X [pojkvännen, vår anm.] med mig för då tror de att... det 
känns verkligen så. Det är inte så att man är paranoid, utan folk förutsätter att man 
ska stjäla.  

 
I: Känns det som att X närvaro legitimerar din...? 

 
Emma: Ja precis! Om han är med, så kanske dom tror att vi ska handla något och 
inte bara störa.   
 

Emmas erfarenheter i butiker visar att toleransen gentemot henne endast existerar 
under vissa villkor. Hon uppfattar tydliga signaler om att hon inte är välkommen, 
att hon bli misstänkliggjord. Om hon däremot har med sig sin ”svenske” pojkvän 
så rättfärdigas även hennes närvaro. I retoriken om tolerans som en antirasistisk 
praktik kan tolerans framstå som ett ömsesidigt projekt där två jämlika parter 
accepterar varandra. Toleransen i Emmas fall visar att det i praktiken inte rör sig 
om ett sådant förhållande. Tvärtom befinner hon sig i en underordnad position, 
som accentueras ytterligare när hon märker att hon blir annorlunda bemött när 
hennes pojkvän är med.    

 
Anna: Sen har det hänt på stan när jag och min syrra stod i bankomatkön i Lund så 
var det en tant bakom oss och helt plötsligt så började hon känna på vårt hår, och 
började klappa, och vi bara kollar på henne såhär. /.../ Så säger hon ’vad vackra ni 
är, ni har så vackert hår’ och då vet man inte vad man ska säga. Jaha tack, okej rör 
mig inte. Man blir vilden som har kommit till stan lite grann.  

 
Händelsen som Anna berättar om visar verkligen på hur rasismen naturaliseras i 
vissa sammanhang, och döljs bakom ett välvilligt bemötande. Kvinnor över lag 
tenderar att i större utsträckning än män att bli objektifierade. Att Anna dessutom 
är rasifierad förstärker hennes position som tillgänglig för andra. Hon och hennes 
syster uppfattas som ett exotiskt inslag i bankomatkön, inte som två individer med 
integritet som är värd att respekteras. Kvinnan i kön uppfattar inte själv sin 
handling som rasistisk eller kränkande. Hennes agerande skulle kunna tolkas 
positivt, som att hon bekräftar Anna och hennes syster som vackra. Vad hade hänt 
om Anna hade vänt sig om och börjat klappa tillbaks? Gränserna för hur 
människor tillåts agera, vem som har rätt att göra vad, är sällan uttalade. Ändå vet 
de flesta vilka spelregler det är som gäller. Kvinnan tar sig friheten att överträda 
flera allmänna gränser; dels om vem man kan tillåtas att se på och hur. Vidare i 
sättet att tilltala dem. I detta fall väljer hon att kommentera deras utseenden, de 
förutsetts vara öppna för hennes kritik. Slutligen överträder hon den rent fysiska 
barriären som är kopplad till kroppslig integritet. Genom att överskrida dessa 
gränser markerar kvinnan sin sociala status gentemot Anna som så uppenbart 
uppfattas som den Andra. Eftersom Annas position definieras utifrån 
föreställningar om den rasifierade kvinnan så tilldelas hon andra spelregler 
gällande sociala koder.     
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5.2.1 Skola 

Emma: I början kände jag mig särskilt utsatt när jag började läsa på universitetet. 
Jag var den enda som var invandrare. Lärarna förutsatte att jag var utbyteststudent 
hela tiden [skrattar]. Då kunde jag känna mig särskilt utsatt. Dom började prata med 
mig på spanska och skämdes jätte mycket när jag svarade på svenska [skrattar]. Det 
var liksom mer sannolikt att man var utbytesstudent än att man skulle vara 
invandrare, det är ganska sjukt egentligen.  

 
Anna: När jag pluggade statsvetenskap så hade vi en lärare som ni säkert också har 
haft X [gemensamt skratt]. Vi läste om medborgerliga rättigheter... medborgarskap 
och så vidare. Jag var den enda invandraren i hela klassen, jag vet inte om det var 
min årgång eller om det brukar var så. Jag kan tänka mig att det inte går så många 
blattar där.... Vi skulle diskutera medborgarskap då pekar han ut mig som den enda 
invandraren, såhär ’ja men du Anna, du vet ju att man får så många möjligheter och 
skyldigheter när man blir medborgare’. Jag brydde mig inte om det men så hände 
det en gång till och igen ’att du vet ju hur det är när man blir medborgare, eller hur? 
Du får en massa rättigheter och skyldigheter’. Och då var jag tvungen att kontra... att 
skyldigheterna har man fastän att man inte är medborgare, det är väl rättigheterna 
man får. /.../ Men verkligen att man kände sig utpekad att du är den enda här som 
inte är svensk, som inte tillhör det här stället och visst, han kanske tyckte det var att 
lyfta upp mig men det var verkligen inte så det kändes. Det var ju verkligen såhär vi 
och du... och det var ju inte så roligt. 
 

Såväl Anna som Emma har upplevelser av vardagsrasism på universitetet från 
sina lärare. På universitetet ses de som ett undantag och pekas explicit ut som 
avvikande. Den bild som de båda presenterar om att vara invandrare i en 
akademisk miljö bekräftar inte föreställningen om att rasistiska handlingar endast 
utförs av obildade människor och extrema grupper. Kunskapsproduktionen om de 
Andra initierades från början i en Vit borgerlig miljö för att rättfärdiga 
ekonomiska och geopolitiska orättvisor. Mulinari menar att vetenskapen än i dag 
reproducerar den rasistiska diskursen och på så sätt legitimerar vardagliga 
rasistiska yttringar (050127).  

Båda har erfarenhet av att ha varit den enda invandraren i klassen, vilket 
bekräftar det faktum att invandrare och personer med utlandsfödda föräldrar i 
lägre utsträckning söker sig till eftergymnasiala studier 
(www.integrationsverket.se). Detta borde rimligtvis spegla den kunskap som 
förmedlas. Eftersom merparten av lärarna och eleverna är Vit medelklass blir 
kunskapen om Andra just i egenskap av dem som är avvikande. Vi menar att 
lärarna har ett ansvar för den kunskap de förmedlar och att de i egenskap av att 
vara en del av en rasistisk samhällsdiskurs inte kan ses som utomstående denna. 
Uppfattningen om att graden av utbildning är central vid utövandet av rasistiska 
handlingar tenderar snarare att dölja den rasistiska diskursen inom akademin. 
Anmärkningsvärt är att lärarna så oreflekterat tillåter sig att reducera Anna och 
Emma till att vara den Andra endast utifrån vetskapen om deras namn och 
utseende. Genom att peka ut Anna i klassrummet som ”invandraren” får hon 
representera ett konstruerat kollektiv med erfarenheter som läraren tror sig veta 
något om. Samtidigt förmedlas bilden till övriga studenter att hon inte ingår i det 
gemensamma vi:et.          
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5.2.2 Arbete 

Anna: Sen så när man sökte sommarjobb... så var det ju ingen som hörde av sig. /.../ 
Jag tror aldrig att jag fått ett sommarjobb, alltså blivit kallad på intervju. Det var 
nära förra året... ett vårdjobb. Men då hade jag redan fått ett jobb i Malmö genom en 
kontakt som också är invandrare. Det var så jag kom in på det, annars hade jag 
antagligen aldrig fått någonting. Men som alla invandrare så har jag också jobbat 
svart, därför att jag just inte har fått några sommarjobb... jag hade verkligen inte fått 
något sommarjobb alls och då var jag tvungen att göra någonting. Det är liksom 
ingenting jag är stolt över eller något som jag tycker är politiskt korrekt.      

 
Anna berättar vidare om sin erfarenhet från att ha jobbat svart på en indisk 
restaurang. 
 

Men så bytte de ägare, några dansksvenskar och de skulle börja servera svensk 
husmanskost på luncherna och då sa de till mig ’Anna skulle inte du kunna börja 
jobba kväll då vi bara har indisk meny, för vi känner inte att du kan representera den 
svenska husmanskosten’ och jag bara... okej, man kan ju inte säga någonting emot 
för man har ju inga rättigheter. Så de tyckte inte att jag kunde representera den 
svenska husmanskosten fastän att de hade svenskar som serverade indisk mat på 
kvällarna. Så det var ju också någonting som man ja, det var ju inte så roligt liksom. 

 
Påståendet om att Anna inte kan representera den svenska husmanskosten grundar 
sig i föreställningen om en autentisk kultur. Däremot anses hon lämplig att servera 
indisk mat, vilket visar att all ”främmande” kultur buntas ihop och homogeniseras 
till det Andra. De binära oppositionerna ger inte utrymme för några nyanser; hon 
är antingen svensk eller inte. Hon tillskrivs en identitet utifrån tolkningen av 
hennes utseende, vilket antas indikera hennes kulturella tillhörighet. De svenska 
arbetskamraterna tillåts dock att överskrida de kulturella barriärerna eftersom att 
de ingår i en hegemonisk Vithet som inte läses som kultur. Tvärtom ges de 
utrymme att vara individer som inte behöver förhålla sig till konstruerade 
kulturella ramar.      

 
Maria: [Jag har] alltid fått för mig att jag kommer få kämpa väldigt mycket för att få 
de där stora jobben eller... att jag måste vara väldigt duktig på det jag håller på med 
för att jag också ska kunna vara där uppe, på nåt sätt... som en vanlig svensk... 

 
Genomgående i intervjuerna påpekar alla tre att skola och arbete är något centralt i 
deras liv. Samt att erfarenheten av att vara rasifierad i de specifika sammanhangen 
skapar oro hos samtliga. Maktlösheten och insikten om att deras villkor skiljer sig 
avsevärt från andras är ständigt närvarande. Frågor som rör anställningsintervjuer, 
huruvida man skall skriva ut sitt namn eller inte i sitt CV, betygsättning och 
bemötande i skolan präglas av vetskapen om att man inte har samma möjligheter.    

Anna pratar om att tvingas jobba svart och att hon ser det som sitt enda 
alternativ. Samtliga är väl medvetna om att de ingår i arbetsmarknadens b-lag och 
att de kommer att få kämpa mer för att klara konkurrensen om arbete. Att ständigt 
degraderas socialt i vardagen hänger ihop med att förpassas till svartjobb och 
låglöneyrken. Segregeringen på arbetsmarknaden får ekonomiska konsekvenser, 
inte bara för dem som rasifieras, utan för hela samhället. För att se rasifierad 
arbetskraft som en resurs som kan utnyttjas för lägre löner än andra krävs en 
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systematisk nedvärdering och avhumanisering av invandrare i vardagen. 
Vardagsrasismen kan med andra ord betraktas som legitimerande för en 
segregerad arbetsmarknad.    

 
Anna: [H]an [Annas pappa, vår anm.] hade en lärarexamen men pga. att han hade 
varit politiskt aktiv så fick han inte jobba. Han fick inget jobb så han fick starta en 
bilmekanikergrej, han sålde reservdelar till bilar och hans kompis lagade bilarna. De 
låg precis bredvid varandra då. Sen kom han till Sverige och här så började han 
plugga på universitetet och fick en magisterexamen i sociologi... sen så blev han 
taxichaufför. 

 
Maria: Men jag jämför mig med mina föräldrar hela tiden, de såg ju att det enda som 
skulle gå var att de skulle öppna eget. De såg ingen annan möjlighet, att de skulle få 
anställning eller nåt sånt. Så de öppnade eget, och pappa är ändå civilingenjör och 
han såg ändå det som enda möjligheten… jag gör det också, att de kanske har haft 
den påverkan på mig... 

 
Trots att både Annas och Marias föräldrar har en akademisk examen har de 
tvingats in i yrken som de är överkvalificerade för. De arbetar i serviceyrken som 
har mycket lägre status än det de är utbildade till. Föräldrarnas erfarenheter 
präglar i viss mån deras syn på arbetsmarknaden och deras möjligheter att få 
tillträde till den samma.  

Det finns en diskurs och en pågående debatt i Sverige som positionerar 
invandrare som bättre lämpade för lågstatusyrken. Samma diskurs legitimerar 
segregationen på arbetsmarkanden. På så sätt görs gruppen invandrare till Sverige 
nya arbetarklass. 

 
 

5.3 Strategier och motstånd 

Att vardagsrasistiska yttringar är något som rasifierade individer tvingas förhålla 
sig till är något vi tydligt ser hos våra intervjupersoner. Var och en av dem har 
mer eller mindre medvetet artikulerat en strategi för att hantera obehaget av att bli 
utsatt för rasism. Förhållningssättet skiljer sig åt hos intervjupersonerna men alla 
är överens om att det inte är något man kan vänja sig vid.   

 
Anna: Förutom det här att man hela tiden känner att man är tvungen att prestera 
mycket högre än alla andra för att räknas som lika bra. Det är bara en känsla som 
man har, det ingenting som man liksom kan sätta fingret på eller kan bevisa. Jag 
kände hela tiden att jag var tvungen att hävda mig för att folk skulle ta mig som lika 
bra som dem. Till exempel så kom jag på mig själv, det var en gång så träffade jag 
en blind kille... och jag presenterar mig som Anna och så insåg jag att oj! Han fattar 
inte att jag är blatte så jag behöver inte försöka prata extra rent eller extra fin 
svenska och visa att jag är intelligent. Jag kan hoppa över det ... Och just då så insåg 
jag att jag gör så varje gång jag träffar en ny människa, varje gång jag träffar en ny 
svensk så försöker jag bevisa ’hej, jag är invandrare men att jag är väldigt... alltså 
jag är proper ändå... och jag är ingen ligist och jag kan prata ren svenska’. Och det är 
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något som jag verkligen... man skäms ju för att man tänker så men det är så man blir 
tvungen att tänka hela tiden, att man hela tiden är tvungen att bevisa motsatsen till 
bilden av invandrare i samhället. Att man... ja, ni vet, man är ordentlig, man kan 
svenska och blablabla... man är ingen fundamentalist. Och det är egentligen ganska 
knäppt att man hela tiden ska behöva... alltså utgå från det. Så, jag har försökt att 
bearbeta det och skita i liksom när jag träffar nytt folk och bara försöka vara mig 
själv. Det har väl… funkat okej. 
 

Anna vet om att hon på grund av sitt utseende tillskrivs negativa egenskaper vilka 
hon försöker motbevisa. Hon är medveten om att invandrare som kollektiv 
positionsbestäms i relation till det svenska. Till följd av detta upplever hon att 
hennes prestationer tolkas utifrån hennes givna position som rasifierad. Trots att 
Anna är medveten om att hon tillskrivs egenskaper hon inte besitter, har hon ändå 
tagit till sig diskursen som definierar henne som avvikande. Hon kommer på sig 
själv med att försöka motbevisa en sida av sig själv som inte existerar. Vi tolkar 
hennes ansträngningar att prata ”extra rent” som att hon till viss del har 
internaliserat bilden av invandraren. Utifrån medvetenheten om att hon i vissa 
situationer anpassar sig försöker hon aktivt artikulera ett motstånd genom att 
”vara sig själv”. Att hon kan formulera ett motstånd visar att diskursen inte är 
fixerad och inte heller fixerar henne helt och hållet. Det finns utrymme för 
motståndshandlingar, men motståndet kräver ansträngningar och är något som hon 
får kämpa för att omvandla inför sig själv.     

 
Anna: [J]ag måste säga att jag blir chockad varenda gång. Jag tror inte att man kan 
bli immun mot det /…/ jag tror jag överlever mycket på mitt politiska engagemang 
och att det har blivit min tillflyktsort. Jag känner att hade inte jag gjort det... alltså 
man hade ju gått under. Man hade ju känt sig så maktlös, nu känns det ändå som om 
att... jag gör ju någonting åt det. Så det är väl så... att jag försöker ta mig igenom det 
ändå. Jag vet inte ens konkret... Jag har inget så smart sätt att... förutom att när jag 
ska söka jobb, då försöker jag [skratt] inte säga att jag är invandrare först utan 
försöka få så mycket som möjligt klart innan. Även om det är dåligt så är det något 
som man måste utgå ifrån... 
 

Annas strategi och motstånd är hennes politiska engagemang. Genom att 
organisera sig politiskt förflyttar hon sin position från att vara ett rasifierat objekt 
till att bli ett politiskt subjekt. Att i organiserad form kunna göra politiskt 
motstånd innebär dels ett skydd för henne som individ, en ”tillflyktsort”, där hon 
ingår i ett annat ”vi”, dels en känsla av att agera konkret för en förändring. Hennes 
politiska arbete har gett henne teoretiska verktyg, vilka tillåter henne att föra ett 
resonemang bortom den enskilda individens erfarenheter. I andra situationer 
tvings hon däremot att förhålla sig till rasism som individ, som t.ex. i mötet med 
en eventuell arbetsgivare.      

 
Maria: Jag har inte alls upplevt samma sak med mina jämnåriga, utan det är alltid 
äldre. Det jag har varit med om har alltid varit äldre. Och det kanske jag kan förstå... 
mamma har berätta för mig att när de kom till Sverige så var det inte så många 
utländska. Och då var det mer som något fascinerande, de kom fram och ”åh vad fin 
du är” och sådär. Men nu är det mer liksom på ett annat sätt, nu är det så många på 
nåt sätt, så det blir mer som ett hot, eller någonting, att det förstör ”det svenska” på 
nåt sätt. Äldre har ju inte vuxit upp med det på samma sätt som... alltså jag säger inte 
alla äldre, men det jag har varit med om har varit äldre. De är väl kanske väldigt 
måna om den tillvaro som de har byggt upp och vill försvara det på ett annat sätt än 
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unga som fortfarande håller på att utvecklas i sitt liv och så. Och kanske inte tycker 
att de behöver skydda nåt på samma sätt.  
 
I: Hur tror du att det kommer sig, att du har blivit utsatt? 
 
Maria: Jag vet inte, men det har varit mer när jag har varit med min familj än när jag 
har varit själv. Och jag tror att det har att göra med att vi är så många, att folk 
reagerar för att det kommer sex personer, att det liksom... man reagerar kanske mer 
på det än om det kommer en enskild person. Jag vet inte varför... det kommer ju 
alltid så plötsligt, man är ju inte beredd på det heller. Man har ju inte gjort någonting 
dumt, det kommer alltid så plötsligt. Då blir man så förvånad själv liksom... vad har 
jag gjort? 
 

Marias svar kan tolkas som en önskan om att ha överseende med vardagsrasistiska 
uttryck. Hon tror att hon själv och invandrare över lag uppfattas som ett hot mot 
det svenska samhället. Genom att naturalisera rädslan för ”det annorlunda” och 
koppla rädslan till att ”de är så många” förskjuts ansvaret till den egna gruppen. 
Samtidigt menar hon att hon inte bär någon skuld till det som inträffar, eftersom 
hon inte agerat fel. Eftersom ingen kan skuldbeläggas blir det svårt för Maria att 
ställa krav på att bli behandlad bättre då det hon blir utsatt för grundar sig i 
människors inneboende rädsla. Hon relaterar vardagsrasism till äldre människor 
som hon menar är mer rädda om den tillvaro som de byggt upp. Detta tolkar vi 
som en vilja att distansera sig från diskursen. När hon fråntar människor i sin 
omgivning ansvaret för sina handlingar behöver hon inte konfronteras med att de 
behandlar henne annorlunda. Internaliseringen av hegemonisk svensk diskurs 
innebär att hon inte behöver associera sig själv med rasifierade grupper. 

 
Maria: /…/ Och sen är det ju också... vissa kulturer är ju mer högljudda än andra, 
man skiljer sig på det sättet också. Och då kanske folk reagerar mer på det, om man 
står ut på det sättet... om det är nån som är högljudd eller så. Jag känner att jag har 
varit med om mer när jag var yngre än nu... inte så mycket på snare tid. Mina 
föräldrar har nog upplevt mer än vad jag har gjort... men jag tror också att det har att 
göra med att jag är tjej och att jag har umgåtts i grupper där det har varit lite blandat, 
jag står inte ut på det sättet heller. Jag har försökt sen jag var liten att rätt så mycket 
att... smälta in och på det sättet gör ju också att jag inte står ut, vilket är lite synd 
men jag har liksom... gjort det lite mer medvetet... att vara mer svensk [skratt]. /…/ 
Jag har märkt nu på X [arbetsplatsen, vår anm.] när folk säger nåt... jag bara bemöter 
dem så trevligt som möjligt tillbaka, för jag känner att jag kommer inte kunna stå där 
och debattera. Jag kanske säger nåt sådär så dom fattar, men jag säger det väldigt 
trevligt så att dom inte ska kunna säga någonting tillbaka eller så att dom kanske 
känner sig lite dumma också på nåt sätt. 

 
I: Kan man se det som någon form av strategi kanske? 

 
Maria: Mmm, det tror jag.  Men jag tycker att det är jättesynd nu när jag är äldre. 
För det är nu jag uppskattar min kultur och kan se det som något unikt. När jag var 
yngre var det... jag ville vara som alla andra. Jag ville heta Jenny, kommer jag ihåg 
[skratt] jag ville vara blond och jag ville vara liksom, det var väl en strategi, gör 
mig...jag ska se ut som alla andra... bete mig som alla andra så är det ingen som kan 
säga någonting. 

 
Marias strategi är att i den mån det går anpassa sig till det som hon uppfattar som 
svenskt. Genom att anpassa sig och inte ta plats vill hon bli omdefinierad från att 
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vara ett hot till att vara en naturlig del av samhället. Hon talar om att hon 
medvetet försöker att vara mer svensk och distanserar sig därmed från det Andra 
och det utanförskap som det innebär. Däremot definierar hon inte vad det innebär 
att vara svensk och verkar inte reflektera över vad kategorin har för funktion eller 
om det är möjligt att i realiteten ”bli svensk”. Marias erfarenheter visar hur 
konstruktionen av svenskhet skapas i relation till det Andra samt att hon har 
uppfattat och internaliserat den diskurs som nedvärderar det som tolkas som 
avvikande det svenska. När Maria tvingas välja mellan det som hon ser som sin 
kultur och det svenska uppstår en antagonism, men eftersom svenskheten är den 
hegemoniska samhällsdiskursen får den egna kulturen stå tillbaka för hennes 
ambitioner att bli naturaliserad i det svenska samhället. Diskursen döljer att det är 
rasismen som medför exkluderande mekanismer och inte det faktum att hon är 
avvikande. 

 
Emma: Jag försöker nog vara ganska ärlig. Jag mins när man var yngre så var man 
mer utanför i vissa situationer. Men nu är jag mer rakt fram att jag bara säger att... 
En annan sak jag tänkte på, nu kanske det inte har med rasism att göra, men som 
invandrad så har man andra kunskaper. Man vet inte så mycket om svenska 
traditioner till hundra procent och när man hamnar i sådana situationer så är man 
nog, så är jag mer ärlig och säger att jag inte vet. Jag vet inte vad det handlar om, om 
någon tycker att man är konstig, så jag är nog ganska ärlig. 

 

Emmas strategi är att varken anpassa sig efter den diskursiva bilden av 
invandrare, men inte heller motbevisa den. Vi förstår hennes ambition av att vara 
ärlig som att hon försöker i den mån det går att ”vara sig själv”. Vi tolkar detta 
som en säkerhet hos henne, att hon inte definierar sig själv utifrån de egenskaper 
som andra tillskriver henne. Hon uttrycker en vetskap om att hon har andra 
kunskaper vilket stärker hennes självbild. Detta gör att hon inte reducerar sig själv 
till att försöka infria förväntningar som hon i egenskap av att vara rasifierad 
upplever. Ändå tvingas hon att förhålla sig till förväntningarna genom att förklara 
vilken kunskap hon besitter och vilken hon inte förfogar över. Vi tror att hennes 
förhållningssätt kan uppfattas som provocerande eftersom hon inte försöker att 
vara ”den goda invandraren”. Emma menar att hennes ärlighet är en reaktion mot 
att hon tidigare förnekade att hon blev utsatt för rasism, att hon inte ville se 
”verkligheten”. Till viss del har hon genomskådat den rasistiska diskursen och 
hon har tagit ett beslut att inte rätta sig efter den.  

bell hooks menar att en förutsättning för att kunna arbeta mot rasismen är att 
erkänna det man upplever och inte skjuta det ifrån sig. Att man upplever 
situationer som kränkande eller upprörande är en indikation om att någonting är 
fel och något som man bör ta på allvar (Schmauch, 2006:157-158).           
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6 Avslutande diskussion 

I arbetets initiala skede hade vi en föreställning om att det existerade en diskursiv, 
dold rasism. Vi upplevde att frågor rörande vardagsrasism sällan behandlades som 
politisk fråga, utan sågs som någonting personligt och privat. Eftersom vår 
föreställning grundade sig på våra egna erfarenheter och tolkningar kunde vi inte 
med säkerhet veta om andra upplevde samma sak eller i vilken utsträckning 
rasism förekommer i vardagen. 

 Ambitionen har aldrig varit att mäta graden av rasism eller försöka definiera 
hur det är att vara rasifierad. Tanken var snarare att ta del av andras erfarenheter 
då vi menar att dessa säger något om det svenska samhället. Vi strävade efter att 
synliggöra upplevelser av vardagsrasistiska uttryck för att öppna upp för ett 
erkännande och skapa förståelse för hur den strukturella rasismen realiseras i 
vardagen. Vi har valt att utgå ifrån vida frågeställningar i vår uppsats eftersom vi 
inte har några generaliserande ambitioner. Vårt resultat bör inte tolkas som en 
universell sanning, det hade med säkerhet kunnat tolkas annorlunda av någon 
annan med en annan teoretisk utgångspunkt. Svaren som vi fick av 
intervjudeltagarna var säkert färgade av deras föreställning om oss. Däri ingår 
förståelsen av att vi också är rasifierade och till viss del förutsätts dela 
upplevelsen av att vara den Andra. 

Att våra intervjupersoner rör sig i en specifik kontext har vi redan 
uppmärksammat. De verkar i sammanhang som man i första hand inte associerar 
med rasism och i vilka man inte heller talar om den vardagliga rasismen som 
närvarande. Under arbetets gång kom vi dock till insikt om att detta stödjer vårt 
antagande om att rasismen inte är begränsad till vissa grupper i samhället. Det är 
irrelevant att försöka peka ut vem som är, och vem som inte är rasist eftersom 
rasismen reproduceras diskursivt. Enskilda individer kan inte ses som ansvariga 
för den strukturella rasismens existens, den skapas och omformuleras ständigt i 
sociala praktiker. Behovet av att avgränsa och reducera rasismen till rädslan för 
det främmande och okunskap har sin grund i att legitimera den rådande diskursen. 
Att rädsla för det främmande per definition skulle vara något naturligt kan 
ifrågasättas. Om det som vi inte är bekanta med instinktivt skulle skapa rädsla 
skulle t.ex. resor utanför den egna sfären uppfattas som mycket obehagliga och 
hotfulla. Andra grupper som många är obekanta med som t.ex. forskare och 
doktorander eller narkosläkare uppfattas inte heller som ett hot. Vi ser det snarare 
som om att människan socialiseras in i ett rasifierat vi-och-dem-tänkande. När 
rädsla får förklara rasistiska handlingsmönster osynliggörs maktförhållandet 
mellan de som gynnas av rasistiska strukturer och de som missgynnas. När 
rasismen systematiskt degraderar och exkluderar människor på arbetsmarknaden 
och i det sociala får det ekonomiska konsekvenser för dem som underordnas, men 
även för dem som privilegieras i egenskap av att vara överordnade.   
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De teman som vi från början hade föreställt oss kom under intervjuernas och 
analysens gång att förändras och omformuleras. Vi hade från början ett intresse av 
ett integrerat genus- och klassperspektiv, men dessa har fått stå tillbaka till förmån 
för rasifiering. Arbete och skola kom att utgöra centrala delar av våra samtal med 
intervjupersonerna och är i sig klassmarkörer som säkert skulle kunna analyseras 
mer utförligt ur ett genusperspektiv. Det är uppenbart att intervjupersonerna inte 
bara tvingas att förhålla sig till en rasistisk diskurs. De innehar flera positioner 
som de själva identifierar sig med och som bidrar till andras bild av dem som kan 
vara minst lika viktiga för deras identitet och rörlighet inom deras sociala kontext.  
Detta är något som vi eventuellt skulle vilja utveckla i kommande uppsatser.    

Det skulle kunna tolkas som att våra intervjupersoner är överdrivet känsliga 
och att vi övertolkar deras erfarenheter som uttryck för rasism. Det bör 
understrykas att samtliga talade om en viss osäkerhet inför vad de hade upplevt 
och varför. Det är svårt att identifiera vardagsrasistiska handlingar eftersom de i 
stor utsträckning är accepterade och dolda. De talade om förnekelse, om en ovilja 
att tolka kränkningar som rasistiska på grund av svårigheten att förhålla sig till 
dem. Om man erkänner det maktförhållande som präglar sociala relationer blir 
förståelsen av rasism mer påtaglig. Den kan inte reduceras till enskilda individers 
handlingar, fördomar eller okunskap. Den bör istället ses som ett uttryck för en 
strukturell maktordning där varje rasistisk handling reproducerar diskursen om 
social ojämlikhet. Personerna som vi har pratat med befinner sig inte i en position 
som gör att de har makten att definiera sig själva, de måste ständigt förhålla sig till 
hur andra definierar och uppfattar dem.  

Invandrare framställs ofta som en homogen grupp med förväntade 
gemensamma attribut. Det mest påtagliga som har framkommit under studiens 
gång är snarare att erfarenheten av att vara exkluderad och marginaliserad är det 
som de kan sägas ha gemensamt. Hur kvinnorna rasifieras varierar, det finns stora 
individuella skillnader både erfarenhetsmässigt och hur man tolkar och förhåller 
sig till situationerna. Det finns inte heller ett entydigt mönster hos de enskilda 
personerna, de verkar snarare anpassa sig eller göra motstånd beroende på 
situationen. 

Vårt syfte var att synliggöra rasifierade individers erfarenheter av 
vardagsrasism och att öka vår förståelse med hjälp av postkolonial teori. 
Synliggörandet innebär att man tvingas erkänna rasismen, vilket i sig medför 
förändringspotential. Postkoloniala teorier har en övergripande emancipatorisk 
ambition vilket är en av anledningarna till vårt val av teori. Rasismen som struktur 
och praktik kommer inte att försvinna av sig själv. Det krävs ett aktivt motstånd, 
där erkännandet av asymmetriska maktförhållanden är centralt, för att en 
antirasistisk politik skall bli en realitet.   
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