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Abstract  

In this thesis I interview four racialized humanities students. I do so to understand how 

the academic room is oriented towards whiteness and to examine how the interviewees 

experience and handle experiences of racialization in the humanities. My purpose is to 

shed light on these experiences from an intersectional perspective. In doing so I want to 

reach an understanding of power structures within academia. To do so I am using Sara 

Ahmeds phenomenology, the terms orientations and feminist killjoy. I am also using 

Beverly Skeggs version of Bourdieus class theory.   

 I find that the academic room is oriented towards whiteness in several ways, for 

instance through a consciousness-discourse. I also find that even though the experiences 

vary, all the interviewees knew that they where in a vulnerable position. But having the 

right habitus could help them handle their vulnerabilty. Furthermore their bodies where 

in different ways positioned outside of academia and their presence in academia caused 

what I term as white nervosity amongst the white students. This thesis also shows, using 

Nancy Hartsocks notion of a feminist standpoint, that the interviewees, since they are 

organized in a separatist group, are not afraid to show resistance and to make white bodies 

uncomfortable.  
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
En stor del av den tidigare forskningen har synliggjort akademin som en könad plats där 

könsdiskriminering existerar. Men akademin är också en plats där vithets- och medelklassnormer 

råder (Haj-Brade 2017; de los Reyes 2007). Studenter som är födda utanför Europa är 

underrepresenterade inom akademin, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap (Lundberg 

& Werner 2013, 27-34). Etnologen Inger Lövkrona (2016, 79) konstaterar att det till skillnad från 

diskussionen om jämställdhet, råder en stark tystnad kring etnicitet i relation till akademin.1 Paulina 

de los Reyes (2011, 141) och Nirmal Puwar (2004, 135) som skriver utifrån en brittisk kontext för ett 

liknande resonemang. De båda menar att jämställdhetsdiskursen har en given plats i de samtal som 

förs på institutionen, till skillnad från frågor om rasifiering. de los Reyes menar att även om detta inte 

innebär att jämställdhetsmålen nödvändigtvis nås så innebär det ändå att bristande jämställdhet anses 

vara ett legitimt problem som institutionen vill motverka. Dessutom innebär det att språk och teorier 

utvecklas som kan sätta ord på ojämställdheten och därmed flyttas fokus från individen till 

institutionen.  

År 2015 undersökte Universitets- och högskolerådet på uppdrag av regeringen hur 

lärosätena arbetar med ”breddad rekrytering”. Syftet med den breddade rekryteringen är att fler 

studenter från ”studieovana hem” ska rekryteras, vilket enligt Lovise Haj-Brade (2014, 102) innebär 

studenter som inte kommer från vita medelklasshem. Vidare menar Haj-Brade att mångfaldsmålet 

inom svensk högskolepolitik under 2000-talet fått en hegemonisk position. I likhet med diskussionen 

om jämställdhet och ökad etnisk mångfald så motiveras den breddade rekryteringen med nytto-

argument snarare än med rättvise-argument, det vill säga att mångfald förbättrar kvaliteten (Lövkrona 

2016, 81; Haj-Brade 2014, 98-99).  

 I en svensk kontext har fokus främst varit bristen på rasifierade personer i akademin, 

men väldigt lite har skrivits om hur de som faktiskt befinner sig där upplever dessa rum. Parallellt 

med detta går det att se ett ökat samtal om rasism i samhället, arbetslivet, bostadsmarknaden m.m, 

men även här finns det en kunskapslucka gällande rasistiska strukturer i akademin. I denna uppsats 

undersöker jag med hjälp av intervjuer fyra rasifierade studenters erfarenhet av humaniora för att 

bidra till att fylla dessa kunskapsluckor. Jag analyserar intervjuerna med hjälp av teoretiska begrepp 

jag lånar av främst Sara Ahmed och Beverly Skeggs.  

 

                                                
1 Detta sker samtidigt som fokus läggs på att uppnå mångfaldsmålen, det vill säga kvantitativa förbättringar snarare än 
kvalitativa.  
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1.2. Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats undersöker separatistiskt organiserade rasifierade studenters upplevelser av att röra 

sig i akademiska vita rum. Ämnet är intressant att undersöka då akademin är en viktig institution i 

samhället där jämlikhet och lika möjligheter bör råda. Utifrån tidigare forskning går det att konstatera 

att det finns en medvetenhet om akademin som ett ojämlikt rum, samtidigt som det i en svensk kontext 

finns väldigt lite skrivet om rasistiska strukturer i akademin. Syftet med uppsatsen är att flytta de 

intervjuade studenternas berättelser från marginalen till centrum och genom att teoretisera dessa nå 

en förståelse för de maktstrukturer som råder inom akademin. Jag vill även undersöka hur dessa 

studenters upplevelser av akademiska vita rum hanteras på individnivå. För att uppnå mitt syfte har 

jag valt följande två frågeställningar:  

- Hur är svenska humanistiska akademiska utbildningsrum orienterade mot vithet? 

- Hur kan dessa rum upplevas och hanteras av rasifierade kroppar som tar del i separatistiska 

gemenskaper?  

 

1.3. Begreppsförklaring 
För att tydliggöra centrala begrepp i uppsatsen kommer jag att kort redogöra för den definition jag 

använder i uppsatsen.  

1.3.1. Rasifiering 
Feministiske teoretikern Sara Ahmed (2011, 225) menar att (icke-)vithet måste förstås som något 

performativt som konstrueras över tid och är ett resultat av rasifiering. Ahmed (2011, 35-63) 

analyserar blivande, där hon menar att icke-vita kroppar rasifieras och på så sätt konstrueras som den 

Andre i relation till vitheten.2 Kulturgeografen Irene Molina (2005, 95-96) definierar begreppet 

rasifiering som skillnadsskapande praktiker som indelar människor utifrån essentiella antaganden om 

rasmässig, etnisk och kulturell olikhet.  Rasifiering görs och skapas i en viss samhällelig och historiskt 

specifik kontext. Det är dessa rasifieringsprocesser som orsakar rasism. 

  

1.3.2. Klass 
Jag definierar två intervjupersoner som innehavare av arbetarklassbakgrund och två som innehavare 

av medelklassbakgrund. Jag inspireras av Bourdieus klassteori när jag klassificerar 

intervjupersonerna. Bourdieu menar att klass inte kan reduceras till enbart ekonomiskt kapital, då 

även socialt, kulturellt och symboliskt kapital spelar roll för människors klassposition (Se 4.4. 

                                                
2 Även om alla kroppar rasifieras så kommer jag att tala om rasifierade personer och syfta på icke-vita, då det är dessa 
kroppar som utsätts för maktutövning och blir rasifierade. Vita personers rasifiering är i större utsträckning osynliggjort 
och därför benämner jag dem som just vita för att synliggöra denna norm. 
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Kapital och medvetenhet). De kriterier som främst avgjorde min klassificering av 

intervjupersonerna var 1. uppväxtplats 2. föräldrarnas utbildningsnivå 3. hur självklart de var för 

intervjupersonerna att läsa på universitet/högskola 4. tidigare umgänge. Dessa kriterier indikerar vilka 

kapital intervjupersonerna hade innan de anlände till universitetet.  
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2. Forskningsöversikt 
Rasifiering i akademin är ett underteoretiserat område (Andersson 2014, 197), majoriteten av det som 

skrivits är utifrån en internationell kontext. Jag kommer att fokusera på rasifiering i den svenska 

akademin, då det ger en bättre kontext till min uppsats. Det verk jag kommer att diskutera är Paulina 

de los Reyes (2007) rapport En kvalitativ undersökning om strukturell diskriminering och 

vardagsrasism inom universitetsvärlden, eftersom det är den enda omfattande svenska studien som 

undersöker upplevelser av rasifiering i akademin. Jag kommer dock att använda mig av internationell 

forskning, samt mindre svenska undersökningar som dialogpartner i analysen.  

 

2.1. Rasifiering i den svenska akademin 
Paulina de los Reyes (2007) menar att den feministiska forskningen har synliggjort de patriarkala 

strukturer som positionerar kvinnor som underordnade i akademin. Viktiga fynd inom forskningen är 

förekomsten av informella maktstrukturer, härskartekniker och glasstak3. Den etniska segregeringen 

inom akademin är däremot långt ifrån lika forskat på. Allt fler röster börjar nu synliggöra de vithet- 

och svenskhetsnormer som råder inom akademin och dess effekter på både studenter och anställda4. 

Paulina de los Reyes (2007) professor i ekonomisk historia undersöker främst den 

strukturella/institutionella rasism som förekommer inom akademin i sin rapport. Rapportens empiri 

består av intervjuer med anställda och studenter. Syftet är att undersöka processer, erfarenheter och 

strategier specifika för akademin för att kunna belysa olika uttryck för diskriminering, samt sätt att 

hantera och motverka diskriminering. Undersökningen görs ur ett intersektionellt perspektiv för att 

förstå mekanismerna bakom diskriminerande strukturer, men även hur dessa utmanas och förhandlas 

(de los Reyes 2007, 9). I likhet med de los Reyes kommer jag att använda mig av ett intersektionellt 

perspektiv för att undersöka erfarenheter av akademin, samt hur rasistiska strukturer utmanas och 

förhandlas kring. Till skillnad från de los Reyes kommer jag att ha ett större fokus dels på studenter 

(som är politiskt medvetna), dels på kontexten humaniora. På så vis har jag möjlighet att belysa delar 

som de los Reyes urval inte täcker in.  

Den svenskhets- och vithetsnorm som råder i akademin gör att de forskare och studenter 

som avviker från denna norm ständigt måste förhålla sig till detta och försöka kompensera för sin 

avvikelse. Detta beror främst på den koppling som görs mellan icke-vithet och 

otillräcklighet/bristande kompetens. Intervjumaterialet visar dessutom att gränser dras och 

utanförskap markeras genom föreställningar om (bristande) språkkunskaper (de los Reyes 2007, 15-

20). Utöver detta vittnar intervjupersonerna om att de anklagas för att vara mindre objektiva än sina 

                                                
3 Se exempelvis Fredrik Bondestam (2001); SOU 1995:110 
4 Se exempelvis Mohammed Fazlhashemi (2002); Malinda Andersson (2014); Steven Saxonberg & Lena Sawyer (2006). 
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kollegor i sin forskning. Ifrågasättandet menar de los Reyes (2007, 35-36) bottnar i att kunskap som 

produceras av rasifierade anses vara politisk snarare än vetenskaplig. Som en motreaktion mot det 

som beskrivs ovan använder rasifierade akademiker sig av olika kompensationsstrategier för att 

hantera den strukturella rasismen de utsätts för. Forskarna i studien försökte alltid hålla mycket högre 

nivå än sina kollegor, som ett sätt att ta sig runt diskrimineringen (de los Reyes 2007, 44-47). de los 

Reyes (2007, 33-34) belyser dock utifrån ett intersektionellt perspektiv det faktum att olika 

intervjupersonerna utsätts för olika mycket diskriminering beroende på exempelvis klasstillhörighet. 

Rätt klasstillhörighet kan i vissa fall fungera som en sköld mot stereotypisering.                     
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3. Metod och material 
Jag kommer först att redovisa uppsatsens empiri som är transkriberingar och minnesanteckningar från 

intervjuer. Nästa kapitel beskriver intervjun, transkriberingen och materialkodningen för att ge 

läsaren inblick i tillvägagångssättet. Sedan redogör jag för mina etiska överväganden på konkret nivå 

och avslutar med ett kapitel om etiska överväganden på det mer teoretiska planet.  

 

3.1. Material 
Jag kom i kontakt med mina intervjupersoner genom ett separatistiskt forum på Facebook för 

rasifierade personer, där jag postade ett inlägg och efterfrågade intervjupersoner. Eftersom uppsatsen 

undersöker erfarenheter så har jag valt att utföra individuella semistrukturerade djupintervjuer med 

fyra rasifierade studenter. Tre av de intervjuade studenterna identifierade sig som kvinnor och en som 

icke-binär. Alla intervjuer varade strax över en timme, förutom den första som varade i två timmar.5 

Alla intervjupersoner har erfarenheter av att rasifieras av andra. Dessutom har jag valt att intervjua 

personer som utseendemässigt inte passar in i normativa föreställningar kring svenskhet, eller för att 

låna Katarina Mattssons terminologi, personer som inte kategoriseras som ”obestridliga svenskar” 

(Mattson 2005, 152). Jag har alltså försäkrat mig om att även andra rasifierar mina intervjupersoner 

som icke-vita, då detta spelar roll för hur pass lätt de passerar i det akademiska rummet (jmf Ahmed 

2011, 35-64). Jag har valt att intervjua studenter som har läst eller läser humaniora. Detta beslut 

bottnar i att det i humanistiska rum råder en stark vithets- och medelklassnorm (Lundberg & Werner 

2013). Kunskapsproduktionen påverkas av att urvalet består av personer som har genomgått en 

medvetenhetshöjande process. 

En stor del av uppsatsarbetet handlar om att göra fel och lära sig av dessa fel, vilket jag 

fick erfara efter min första intervju. Intervjun varade ca 2 timmar och var väldigt innehållsrik men 

raderades av misstag innan jag hann transkribera materialet. Eftersom jag upplevde intervjun som 

givande, valde jag att direkt efter intervjun skriva ner allt jag kunde komma ihåg och att skicka mina 

anteckningar till intervjupersonen, som bekräftade att det jag kom ihåg stämde överens med hens 

minne av vad hen hade sagt. Därefter valde jag att använda mig av materialet i uppsatsen, även om 

jag inte kan citera denna intervju. Dessutom kändes det viktigt att intervjupersonens berättelse skulle 

få vara med i uppsatsen, då hen gav mig två timmar av sin tid och delade med sig av sina erfarenheter.  

 

                                                
5 Intervjuerna genomfördes mellan mars och april 2017 och intervjuutskrifterna finns tillgängliga för granskning 
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3.2. Intervju, transkribering och kodning 
Med hjälp av en fenomenologisk forskningsansats kan jag komma åt intervjupersonernas subjektiva 

uppfattningar om deras erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014, 44). Fokus i 

fenomenologin ligger på människans medvetande och levda erfarenhet. Med erfarenheter syftar jag 

på människors förståelse av sin sociala verklighet (Ramazanoǧlu & Holland 2002, 124). Erfarenheten 

har en central roll som källa till kunskap och sociala analyser i både den feministiska forskningen och 

aktivismen. Mitt förhållningssätt till empirin är att den har skapats i interaktionen mellan mig och den 

som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann 2014, 18). Dessutom skapas empiri i en viss historisk och 

kulturell kontext som sätter ramarna för hur erfarenheterna beskrivs (Kvale & Brinkmann 2014, 115). 

Ett exempel på detta är att intervjupersonerna ofta tolkade klasserfarenheter som 

rasifieringserfarenheter, fast än klass- och rasifieringserfarenheterna många gånger starkt hängde 

ihop. Detta är logiskt i en samtid där klass(erfarenheter) är starkt nedtonat. Det kan även vara en 

effekt av intervjutemat, det vill säga att intervjupersonerna har försökt svara utifrån vad de har trott 

att jag är ute efter. Ytterligare en utgångspunkt jag har i uppsatsen är att jag inte till fullo kan förstå 

deltagarnas erfarenheter, då jag enbart får tillgång till en liten del av erfarenheten som jag sedan tolkar 

utifrån mina teoretiska begrepp. 

 

3.2.1. Intervjuguide och intervjun  
Jag utformade en semistrukturerad intervjuguide (Se 8. Bilaga) eftersom jag inte ville låsa fast 

intervjun vid specifika frågor, samtidigt som jag ville ha fokus på vissa viktiga teman (Kvale & 

Brinkmann 2014, 165-166). Jag utvecklade tre teman i intervjuguiden för att kunna besvara mina 

frågeställningar: intervjupersonernas bakgrund (främsta klassbakgrund), erfarenheter av akademin 

och eventuell förekomst av motstånd/strategier. Varje tema hade ca 10 frågor som skulle sammanfatta 

temat. Vid själva intervjun avvek jag dock ofta från guiden, dels för att intervjupersonerna själva 

besvarade en del av frågorna, dels för att vissa frågor kändes överflödiga i kontexten. Innan intervjun 

visade jag frågorna för intervjupersonerna, för att försäkra mig om att de kände sig bekväma, samt 

möjliggöra för dem att säga till i förväg om det fanns något de inte ville svara på. Jag placerade även 

mobilen som spelar in närmare intervjupersonerna och informerade dem om att de närhelst de vill 

kunde pausa eller stänga av inspelningen. Jag har inspirerats av etnografen Soyini Madisons (2012, 

40) syn på intervjusammanhanget, vilket resulterade i att intervjuerna stundtals tog formen av en 

konversation där jag i vissa fall delade med mig av mina egna erfarenheter, medan intervjun vid andra 

tillfällen mer liknade den traditionella forskningsintervjun. Madison föreslår en mer dynamisk och 

dialogliknande intervju istället för att intervjuaren ställer frågor medan intervjupersonen svarar. Detta 

menar hon underlättar ett öppet och sympatiskt lyssnande och medverkande.  
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3.2.2. Transkribering och kodning av material 
Jag transkriberade intervjuerna två veckor efter intervjutillfället. I transkriberingen av materialet 

valde jag att anpassa talspråk till textspråk för att underlätta läsning av texten, men jag har valt att till 

viss mån behålla upprepningar och ofullständiga meningar. För att underlätta läsningen har jag även 

tagit bort alla de tillfällen där jag säger ”mmm” eller ”ja” för att visa att jag lyssnar och för att 

uppmuntra intervjupersonen att fortsätta. Som sagt skrevs den första intervjun ner som 

minnesanteckning, då jag råkade radera den. Att två timmars intervju resulterade i cirka 2 sidor 

anteckningar i punktform säger en hel del om forskarens roll i analysen. Kvale & Brinkmann (2014, 

217-218) menar att transkriberingen är ett sätta att fånga in intervjusituationen, utan att kunna återge 

den i sin helhet. Jag instämmer i detta påstående att det är mycket i själva intervjusituationen som går 

förlorat när den enbart kan återges i text. Detta förstärktes ytterligare när jag enbart hade 

minnesanteckningar att utgå ifrån.  

 Jag kodade materialet genom att läsa den transkriberade texten ett flertal gånger 

samtidigt som jag hade Sara Ahmeds fenomenologiska begrepp i åtanke. Jag pendlade mellan empiri 

och teori och kunde på så vis använda teorin för att orientera mig i all mängd empiri, samtidigt som 

empirin kunde belysa var teorin inte räckte till, vilket jag utvecklar i 4. Teori. Jag läste en intervju åt 

gången, medan jag antecknade teman jag såg i sidan av dokumentet. Sedan läste jag om alla intervjuer 

med de enskilda intervjuernas tema i åtanke för att finna gemensamma teman, variationer inom 

berättelsen samt likheter/skillnader mellan berättelser (jmf Sohl 2014, 71-72). Jag sorterade sedan 

citaten under dessa teman samtidigt som jag pendlade mellan delarna och helheten. Frågor jag ställde 

materialet var av både vad?- och hur?-karaktär (jmf Rennstam & Wästerfors 2015, 69). Vad 

återkommer de till? vad sägs/sägs inte? hur reproduceras rummets orientering? hur ska man bete sig 

i akademin?  

 

3.3. Etiska överväganden 
I kontakten med intervjupersonerna informerade jag dem om att det är frivilligt att delta i uppsatsen 

och att de när de vill kan avbryta både sin medverkan och den specifika intervjun. Intervjupersonerna 

fick en kort beskrivning av uppsatsämnet (rasifierade studenters erfarenheter av humaniora). Jag 

informerade om att intervjun spelas in, att materialet endast ska användas till uppsatsen samt kommer 

att förstöras när uppsatsen betygsatts. Tills dess förvaras materialet säkert så att obehöriga inte får 

tillgång (Hermerén 2011). Jag lät intervjupersonerna bestämma var intervjun skulle äga rum, men jag 

erbjöd alltid att vi kunde vara hemma hos mig.  

Som tidigare nämnt kom jag i kontakt med mina intervjupersoner via en separatistisk 

Facebook-grupp. Med andra ord har andra personer i gruppen eventuellt läst inlägget där jag 

efterlyser intervjupersoner och har således vetskap om vilka som ville vara med i studien. Detta i sin 
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tur påverkar den grad av konfidentialitet jag kan utlova. För att öka konfidentialiteten skrev jag i 

gruppen och tackade för intresse och informerade om att inte alla deltagare gick vidare. Ett tag 

därefter raderade jag hela det ursprungliga inlägget så att det inte gick att se vilka som hade anmält 

sitt intresse. Jag menar dock att just det faktum att intervjupersonerna skrev offentligt i gruppen 

innebär att de inte har lika höga krav på konfidentialitet. Trots detta kommer jag att ändra 

intervjupersonernas namn till namn de själva har valt. Jag kommer dessutom att censurera detaljer 

som kan avslöja intervjupersonernas identitet, för att ytterligare säkerställa att personerna inte går att 

spåra (jmf Kvale & Brinkmann 2014, 109-110). Jag har även på förfrågan censurerat vissa citat, då 

intervjupersonen menade att vissa exempel skulle avslöja vem hon var. 

 

3.4. Makt och rollen som forskare  
Att vara insider i det fält man undersöker är inte ovanligt inom feministisk forskning. Jag ser både 

för- och nackdelar med att jag är insider. En fördel med min position är att jag eventuellt har liknande 

erfarenheter som intervjupersonerna, vilket kan leda till att maktskillnader inte blir lika påtagliga (jmf 

Kvale & Brinkmann 2014, 130-132). Det är en fördel då det skapas ett visst förtroende mellan 

forskare och intervjuperson när risken att få sina upplevelser ifrågasatta minskar (jmf Kvale & 

Brinkmann 2014, 49). Ännu en styrka i att vara insider och således ha egna rasifierade erfarenheter 

av akademiska vita rum är att det kan leda till en bättre förståelse för fältet och de nyanser som inte 

alltid syns för den som inte är införstådd. En eventuell nackdel med att vara insider, och att jag 

dessutom ingår i samma separatistiska grupp, kan vara att jag av intervjupersonerna antas ha liknande 

erfarenheter. Många gånger sökte intervjupersonerna min bekräftelse genom att exempelvis säga “ja 

du vet ju hur det är”. I dessa sammanhang har jag försökt att använda mig av vad Kvale & Brinkmann 

(2014, 48) kallar medveten naivitet, där jag fortsätter att fråga kring saker som det verkar råda 

konsensus kring. Det är även i dessa sammanhang som jag fått bekräftat att intervjupersonerna antog 

att jag hade liknande erfarenheter. Detta kan exempelvis ha inneburit att intervjupersonerna 

anpassade sina svar utifrån vad de trodde att jag var ute efter (Kvale & Brinkmann 2014, 127). Detta 

är dock en överhängande risk i alla intervjusituationer, då intervjupersonerna alltid gör antaganden 

om intervjuaren.  

Som forskare har du inte möjlighet att beskriva vad som “egentligen hände”. Min 

ambition är snarare att genom tolkning koppla samman intervjupersonernas individuella erfarenheter 

med teorier och den samhälleliga kontext de sker i (jmf Mulinari 1999, 45). Dessutom undersöker jag 

om motstånd och strategier mot rasifiering förekommer, vilket bidrar till att mina intervjupersoner 

framstår som de agerande subjekt de faktiskt är (jmf Lykke 2009, 182). Ytterligare en sak som bör 

betonas är att jag ställer mig kritisk till tanken om att jag, genom min uppsats, skulle föra 

intervjupersonernas talan, de är fullt kapabla att göra detta själva. Min ambition är snarare att prata 
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med, än om och för den grupp jag intervjuar. Även om jag i uppsatsen beskriver min position som 

insider så innebär det inte att det inte finns olikheter mellan mig och intervjupersonerna som formar 

förutsättningarna för våra erfarenheter. Istället för att i uppsatsen försöka presentera en sammanhållen 

berättelse vill jag lyfta och situera dessa olikheter och konflikter i materialet (jmf Johansson 2014, 

71-72). I analysen har jag valt att använda mig av citat genomgående för att lyfta intervjupersonernas 

egna tolkningar, samt öppna upp för läsaren att kritiskt granska mina tolkningar. I slutänden är det 

dock ändå forskaren som har formulerat syfte, frågeställningar och intervjuguide. Det är dessutom 

jag som i mycket högre grad styr samtalet under intervjutillfället, ställer frågorna och sätter 

dagordningen (jmf Sinha & Back 2014, 477). Jag dock haft som ambition att motverka 

maktrelationer, samt synliggöra min kunskapsproduktion för att på så vis också kunna hållas ansvarig 

för mina tolkningar (jmf Ramazanoǧlu & Holland 2002, 115-118).  
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4. Teori 
Till en början skulle jag enbart använda Sara Ahmeds fenomenologiska begrepp, då dessa hjälpte mig 

att förstå både intervjupersonernas och rummets orienteringar, samt effekter av dessa orienteringar. 

Dessutom hjälper begreppet queera linjer mig att teoretisera avvikelser från rådande linjer. Med hjälp 

av empirin har jag ständigt försökt att ställa kritiska frågor till teorin för att se var den inte räcker till 

(jmf Skeggs 2000, 43-44). Det var så jag insåg att jag behövde komplettera med begrepp som kunde 

fånga in variationer gällande ”passerande” i det akademiska rummet, samt det aktiva motstånd som 

förekom i empirin. Här valde jag att komplettera med Beverly Skeggs begreppsapparat, samt Ahmeds 

killjoy-begrepp. Uppsatsens huvudsakliga teoretiska ram utgörs dock av Sara Ahmeds 

fenomenologiska begrepp.  

 

4.1. Kunskapsteoretiska utgångspunkter 
Feministisk ståndpunktsteori undersöker den relation som råder mellan kunskapsproduktion och 

maktutövande, då perspektivet utgår ifrån att ingen kunskapsproduktion är värderingsfri och objektiv 

(Lykke 2009, 128). Haraway kritiserade vad hon kallar The God trick, det vill säga när forskaren 

producerar kunskap uppifrån och får det att framstå som objektiv fakta (Haraway 2003). För att 

tydliggöra vilken position jag producerar kunskap ifrån och på så sätt motverka the God trick har jag 

situerat min kunskapsproduktion i 3.4 Makt och rollen som forskare. Jag instämmer med den svarta 

feministen Patricia Hill Collins (2003, 249) i hennes påstående att liknande positioner i makthierarkin 

leder till liknande erfarenheter och perspektiv. Till skillnad från poststrukturalister gör jag således en 

distinktion mellan epistemologi och ontologi (jmf Scott 1988, 34). Feministisk ståndpunktsteori ger 

marginaliserade erfarenheter av förtryck ett kunskapsvärde och placerar marginaliserade i centrum. 

Dock innebär en marginaliserad position inte nödvändigtvis medvetenhet kring den egna 

marginaliseringen och dess bakomliggande ontologiska orsaker. Nancy Hartsock (2003, 35-54) talar 

därför om en feministisk ståndpunkt snarare än en kvinnlig, då hon menar att det krävs en kollektiv 

medvetenhetshöjande process för att förstå de bakomliggande orsakerna, att vara marginaliserad 

räcker helt enkelt inte. Det är mot bakgrund av detta som mitt urval kan bidra med ny kunskap, då 

intervjupersonerna kan sägas ha genomgått en kollektiv medvetenhetshöjande process om de är 

medlemmar i en separatistisk grupp. 

Intervjupersonerna tillhör inte en homogen grupp och det enda som förenar dem är att 

de är rasifierade humaniorastudenter. Valet av feministisk ståndpunktsteori kan dock osynliggöra 

eventuella olikheter. Detta motiverar ett intersektionellt perspektiv som hjälper mig att belysa hur 

maktordningar samverkar och påverkar intervjupersonernas upplevelser (jmf Lykke 2009, 104). 

Fokus för min uppsats kommer att vara rasifiering men jag tar även hänsyn till klass och könsidentitet.  
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4.2. Orienteringar och linjer 
Sara Ahmed (2011, 126-130) använder sig av fenomenologin för att visa att vithet är en effekt av 

rasifiering. Ett centralt begrepp hos Ahmed är orienteringar. Orienteringar kan beskrivas som 

utgångspunkter från vilka vi börjar och sedan fortsätter ifrån. Vad som är inom räckhåll, går att nå 

och ligger framför kroppen beror på vilka orienteringar kroppen har gjort. På så vis fungerar 

orienteringar som riktlinjer som kroppen sedan följer. Kroppars orienteringar kan antingen följa eller 

avvika från linjer. Linjer kan förklaras som rummets (handlings)normer, avvikelser från linjer blir 

enligt Ahmed (2006, 171-179) queera linjer.6 Men de orienteringar kroppar gör beror på hur 

tillgängligt ett rum är för oss, en kropp som känner sig hemma och är bekväm kan bre ut sig i rummet. 

Ahmed menar att vithet orienterar vissa kroppar i vissa riktningar, vilket påverkar vilka utrymmen de 

“tar upp”. Det är ackumulationen av dessa utbredningar som bestämmer rummets orientering. Min 

uppsats visar att akademin orienterar sig mot både vithet och medelklassighet, samt att dessa två 

orienteringar görs genom orienteringar mot objektet medvetenheten. Institutionaliseringen av vithet 

är också institutionaliseringen av en viss likhet och det är denna som får rasifierade kroppar att sticka 

ut och bli obekväma i rummet. Enligt Ahmed ärvs platsens historia och den är redan given innan 

kroppar anländer. Det är genom de kroppar som bebor rummet och deras vanor som rummet 

orienteras mot vithet och vitheten behåller sin plats. Det är dessa vanor som kroppar har som Bourdieu 

beskriver som habitus. Vithet är en vana, något kroppar gör snarare än något de bär på utsidan. Vanor 

handlar inte bara om vad kroppar gör utan även vad kroppar kan göra (Sara Ahmed 2011, 131-136)  

Den invanda kroppen följer efter handlingen istället för att sätta stopp för den. Det är så 

vita kroppar fungerar i rum som orienteras mot vithet, eftersom att de kan passera utan att stoppas 

(Ahmed 2011, 135). De kroppar som ankommer till akademin bör sträva efter att bli en del av 

akademins självbild, annars leder detta till obekvämhet. Obekvämheten visar sig dels hos den 

rasifierade kroppen då den känner sig malplacerad, dels hos vita kroppar som blir desorienterade av 

den rasifierade kroppens närvaro (Ahmed 2011, 144-147). När akademin orienterar sig mot vithet så 

måste även de kroppar som inte ”är” vita besitta vithet för att passera (Ahmed 2011, 137). En kropps 

orientering mot något avbryts när den rasifieras, men kroppars orienteringar är också formade av 

rasifieringen (Ahmed 2011, 131). Exempelvis kan intervjupersonerna med medelklassbakgrund 

orientera sig i rummet på grund av sitt kulturella kapital, men orienteringen avbryts när de rasifieras. 

Vissa kroppar har ingen rörlighet att förlora, då deras vithet är ifrågasatt redan från början. Känslan 

av begränsningar är förlusten av en rörlighet som aldrig fanns där från början. Dessa kroppar ärver 

defensivitet, de vet att deras orienteringar kan stoppas. Det är när rasifierade kroppars orienteringar 

                                                
6 Queer syftar i denna kontext inte på sexualitet utan på avvikelser från linjer. 
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avbryts eller inte ens börjar som rummets orientering mot vithet bekräftas och vita kroppar brer ut sig 

på bekostnad av rasifierade kroppar (Ahmed 2011, 139-144).  

 

4.3. Feminist killjoy 
Ytterligare ett begrepp jag använder mig av från Sara Ahmed (2010) är feminist killjoys, det vill säga 

när feminister dödar glädjen i en kontext genom att synliggöra att det egentligen inte råder konsensus 

kring vad som är objektet för glädje i rummet. Genom att synliggöra detta tillskrivs också feministen 

egenskapen glädjedödare, humorlös, arg och så vidare. Ahmed (2010, 54) menar att glädje är ett löfte 

som gör att kroppar orienterar sig mot vissa objekt, eftersom att det finns en förväntning om att dessa 

orienteringar ska ge oss glädje och lycka. Exempelvis kan glädjen det skulle innebära att kunna 

passera i akademiska sammanhang göra så att kroppar orienterar sig mot vitheten genom att klä sig 

på ett visst sätt.  

Men vilka orienteringar som leder till glädje är inte något som bestäms av individen 

själv utan definieras utifrån normativa föreställningar. Med andra ord krävs en maktanalys, då vissa 

sätter upp linjerna medan andra ska följa dem. När kroppar avviker från normativa linjer så avviker 

de också från att göra omgivningen glad, på så vis blir det vissa kroppars ansvar att bibehålla glädjen 

i rummet (Ahmed 2010, 55-56). Begreppet hjälper mig att teoretisera och politisera det faktum att 

mina intervjupersoner inte drar sig för att döda glädjen i rummet när objektet för glädje är rasifiering, 

då de i likhet med feminister, är en grupp som agerar utifrån en politisk position.  

 

4.4. Kapital och medvetenhet 
Enligt Ahmed kan den kropp som inte besitter vithet inte bre ut sig med samma lätthet som en vit 

kropp i ett rum orienterat mot vithet. Kroppar har dock olika förutsättningar att besitta vithet, vilket 

leder mig in på sociologen Beverly Skeggs begreppsapparat. Skeggs (2000) bygger vidare på 

sociologen Pierre Bourdieus klassteori genom att introducera begreppet respektabilitet.  

Bourdieu klassteori består av begreppen fält, kapital och habitus. Fält är olika kontexter 

som individer med olika habitus är olika lämpade för. Det finns fyra olika kapitalformer: ekonomiskt 

(inkomst/materiella resurser), kulturellt (exempelvis utbildning), socialt (exempelvis kontaktnät) och 

symboliskt kapital som erhålls när de andra kapitalformerna erkänns i fältet. Habitus är ett 

förkroppsligande av de kapital som står till ens förfogande, individer socialiseras in i ett visst beteende 

och smak. Rätt habitus i rätt fält ger makt i det fältet (Crompton 2014, 170-172). Det är främst det 

kulturella kapitalet som Skeggs (2000, 20-28) tar fasta vid för att undersöka 

respektabilitetsförhandlingar och passerande. Skeggs menar att människor har olika tillgång till olika 

kapital och de förhandlar kring dessa för öka sina kapital och på så vis anses vara respektabla.  
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 Med hjälp av Skeggs kan jag förstå vithetsförhandlingar och intervjupersonernas 

passerande i fältet. Jag förstår det som att kapitalackumulationen som sker hos mina intervjupersoner 

har som huvudsakligt syfte att uppnå en position som anses vara medveten, då denna egenskap ger 

erkännande och således respektabilitet i kontexten humaniora.   
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5. Analys 
Första analystemat beskriver rummets orientering och syftar främst till att besvara uppsatsens första 

frågeställning om det svenska humanistiska akademiska rummets vithetsorientering. De fem andra 

rubrikerna besvarar uppsatsens andra fråga, det vill säga hur dessa rum upplevs och hanteras av 

rasifierade kroppar som deltar i separatistiska gemenskaper. Det andra, tredje och fjärde temat belyser 

upplevelser av att ha en kropp som rasifieras i akademin, medan femte, samt sista temat behandlar de 

olika sätt som intervjupersonerna medvetet och omedvetet hanterar och/eller utmanar rasifiering.  

 

5.1. I humaniora är alla jättemedvetna 
Intervjupersonernas upplevelser av humaniora som rum kan sammanfattas som orienterat mot vithet 

och medelklassighet, vilket ligger i linje med resultaten i Lundberg och Werners (2013) 

alumniundersökning. Lundberg och Werners (2013) undersöker studenters perspektiv på 

genusstudier och utbildningens koppling till arbetsmarknaden och på så sätt belyser de vithets- och 

medelklassnormer som råder inom genusvetenskapen (och humaniora). Sara beskriver orienteringen 

mot vithet såhär:  

 
Shifte: Men du sa att det var lite akademiskt uteslutande, skulle du vilja beskriva på vilket 
sätt? 
Sara: Alltså, det är väldigt, jag vet inte, Gud var svårt, jag tänker typ att det är någonting när, 
det känns ju som att läraren ändå på något sätt pratar på ett visst sätt om det, eller föreläsare 
på ett visst sätt om de tänker att folk finns i publiken eller vad man ska säga, i klassen. Och 
därför blir det väldigt såhär att om de pratar mycket om, alltså om de pratar mycket om typ 
genus så blir det ju väldigt tydligt att det är för att det sitter kvinnor i publiken. Men att jag 
kände väldigt ofta att även om man inte säger någonting dåligt om invandrare så är det 
fortfarande någonting när man pratar om invandare eller personer som är tredjegenerationens 
eller whatever, som liksom dem andra, de är liksom inte här just nu, och så sitter man där själv.  

 

I citatet ser vi hur föreläsaren riktar föreläsningen till en förväntad publik, vita studenter. Ahmed 

(2011, 138) menar att rummets orientering mot vithet innebär att de kroppar som befinner sig i dessa 

rum osynliggörs. I citatet blir den rasifierade kroppen osynlig, trots sin faktiska närvaro. Även om 

det inte sägs något negativt om rasifierade personer så placeras de fortfarande utanför klassrummets 

gemenskap genom att tillskrivas platsen ”inte här”. Detta synliggör rummets vanor och vilka kroppar 

som förväntas bebo klassrummet.  

Vilka perspektiv som lyfts, vilka som antas utgöra publiken, vilken litteratur som väljs, 

allt detta går att förklara som vanor, alltså vita linjer som följs. Men vanor går att avbryta: 

 
Fatima: Jag känner ofta att det inte var tillåtet att ifrågasätta varför vissa ämnen skrevs som 
de gjorde, typ ordet invandring i medier, eller till exempel hur människor som inte är vita 
beskrivs i svensk och västerländsk press, hur vi förhåller oss till omvärlden, också typ var vi 
hämtade vår kunskap ifrån, jag vet att jag flera gånger hade liksom, att vi fick litteraturlistan 
och så var det såhär tjugo snubbar från typ England och USA […] Och det handlar inte om att 
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de är det (vita män) utan om att de skriver utifrån det perspektivet, det är dessutom ganska 
problematisk oftast för att det är skrivet på 50-talet och det är rent ut rasistiskt, och så hamnar 
det oftast på en själv “du kan väl göra en lista” och så gjorde jag det någon gång, med massa 
annan litteratur och då lade de den som ett tillägg och då blev alla ganska sura på mig för att 
de bara “Fatima nu har du gett oss en massa mer litteratur”, jag bara “ja men va fan” såhär, de 
kunde ju integrerat det. Terminen därefter kom den ursprungliga listan tillbaka.  

 

Även om rummets orientering gick att avbryta genom att Fatima gjorde motstånd och synliggjorde 

rådande vanor, så återgick rummet till sina gamla vanor terminen efter. Det sker en desorientering i 

rummet men sen stabiliseras den igen och genom detta kan rummets orientering mot vithet återigen 

förstärkas och reproduceras. Fatima får dessutom både ansvaret att förbättra litteraturlistan, samt 

skulden för att studenterna får mer att läsa, eftersom hon var den som kritiserade litteraturen.  

Vidare belyser intervjusvaren att rummet inte enbart orienterar sig mot vithet, utan även 

mot ett akademiskt medelklassigt habitus:  

 
Sara: […] medan i [äldre universitet] var det väldigt mycket såhär “nu är ni i akademin, you 
go” alltså verkligen såhär, det var en föreläsning på två timmar, eller två föreläsningar på två 
timmar per bok och det var väldigt, det kunde vara typ innan man började läsa boken, och så 
var man såhär “vad är det som händer liksom?” och det var väldigt lite liksom hjälp, det var 
som att ”såhär går det till i akademin, nu ska ni få se” typ. 

 
Shifte: Har du någonsin känt att folk kan mer än dig eller är bättre förberedda än dig?  
Fatima: Men kanske att man förstår hur universitetet funkar, typ man vet vad en kandidat 
betyder och vad master är och hur man doktorerar typ. Det visste inte jag. Kanske också att de 
bara “min bror har den här boken” eller “min mamma som är professor i miljörätt säger att”, 
du vet, såna saker […]  

 

Shima för ett liknande resonemang när hen säger att personer med akademikerföräldrar, det vill säga 

personer med ett visst utbildningskapital, har ett försprång då de har det akademiska språket med sig 

hemifrån, vilket gör att de har färre hinder framför sig när de exempelvis ska lära sig något nytt. 

Genom att enbart erbjuda en liten mängd föreläsningar och samtidigt inte bistå med mer hjälp tas det 

förgivet att alla har detta utbildningskapital sen tidigare. Dessutom, som Fatima nämner, så tas det 

förgivet att studenter vet hur man går vidare i akademin. Jag tolkar detta som att det akademiska 

rummet orienterar sig mot medelklassighet. Enligt intervjupersonernas svar verkar detta främst gälla 

på de äldre universiteten, som har mer etablerade och invanda vita och medelklassiga vanor, då vita 

medelklasskroppar har bebott dessa rum i mycket större utsträckning jämfört med yngre högskolor. 

Klasspositioner tillkännages med hjälp av exempelvis det kulturella kapital som rätt 

smak innebär (Skeggs 2000, 137-138). Lundberg och Wernerson (2013) beskriver utifrån sin 

undersökning den typiska humaniorastudenten som “vit medelklass med tygkasse”. Jag förstår denna 

beskrivning som att tygkassen blir en symbol för medelklassighet. Beskrivningen ligger inte långt 

ifrån intervjupersonernas:  
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Mona: Alltså på [utbildningens namn] är det ju lite, det är samma typ av personer, och en grej 
jag märkt är lite att, amen dels så är det verkligen den här typiska septum och såhär tygkasse 
och liksom hela den grejen, du vet […] man märker ju, det är verkligen aktivistgrejen också, 
idealet, och det är en tjej som jobbar jättemycket med ensamkommande barn och såhär massa 
andra som är jätteaktiva i olika grejer  
 
Fatima: […] amen typ monkikläder, och typ, dyra diskreta märken, väldigt ganska neutral 
stil, halmblont hår, inte för mycket utan precis lagom, lagom mycket stil du vet, mellan 
normcore och hipster skulle jag säga. 

 

I Monas citat beskrivs den typiske studenten på hennes utbildning som någon som har septum, bär 

tygkasse och som är ”jätteaktiv i olika grejer”, det rör det sig om den typiska ”aktivist-looken”. 

Standardstudenten i Fatimas klass skiljer sig något, då det snarare är ”hipster-looken” som gäller. 

Dessutom har den typiske studenten ”halmblont” hår, vilket pekar på att standardstudenten dessutom 

är vit. Även Shima beskriver standardstudenten på sin institution som bärare av secondhand-kläder 

och/eller H&M-feminismkläder med kånkenväska. Beskrivningarna av standardstudenten pekar på 

att det rör sig som en person med medelklassbetingad stil. Beskrivningarnas fokus ligger inte på 

vithet, vilket kan tolkas som att även klassens rasifierade kroppar orienterar sig mot denna stil. Jag 

diskuterar detta djupare i 5.4 Att passera som medveten. Klass (men även vithet) är starkt kopplat 

till individers smak. Även om varken vithet eller klass nämns explicit i beskrivningarna så rör det sig 

om tydliga beskrivningar av stereotyp vita medelklass. Med denna beskrivningen tillkommer också 

egenskaper kopplade till den vita medelklasskroppen: 

 
Mona: jag tror inte att de räknade med att man var såhär aktiv aktivist på det sättet, utan att 
man var jävligt medveten, för det är alla.  
 
Fatima: Ja, också typ att alla alla på [utbildningens namn] är feminister, och jättemedvetna 
feminister. 

 

Både Mona och Fatima påpekar att klassen består av medvetna personer. Senare i intervjun beskriver 

Fatima ett tillfälle där hon uppmärksammar en rasistisk handling: 

 
Fatima: […] de blev irriterade för att självbilden i humaniora är att man är väldigt medveten, 
jag tror att det typ hade nästan utan att veta känts lättare att kommentera en sån sak i en 
utbildning, bland naturvetare, jag vet inte. […] Ja men det är det värsta man kan säga till någon 
(att de har betett sig rasistiskt), alltså jag tror det var därför det blev kaos när den grejen hände 
(att hon sa ifrån angående en rasistisk redovisning), för att det liksom var så förödande för 
deras självbild att höra att de har gjort någonting fel. Vilket är helt knäppt, för att själv är jag 
ju, man bara ja men det är klart att jag, alltså säkert typ trampar folk på tårna, blir tillsagd om 
det och typ slutar […] Jag tänker inte att jag är en dålig människa för att jag blir tillsagd, utan 
man gör fel.  

  

När Fatima gör motstånd mot något som hon anser är problematiskt blir svaret oförstående. Enligt 

Fatima är det den medvetna självbilden som gör det svårt att göra motstånd mot rasifiering. Detta kan 

dels bero på att medvetenheten som Mona och Fatima beskriver leder till frånvaro av den mer 
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explicita rasifieringen, vilket gör att det istället sker mer subtilt och därmed blir svåruppmärksammat. 

Det kan även bero på att just det faktum att kropparna har konstruerats som medvetna och därmed 

inte uppfattas/uppfattar sig själva som benägna till att ”göra fel”. Kroppar orienterar sig mot objekt 

och objekt kan förstås i bredare bemärkelse, så att det även inbegriper exempelvis livsstilar och 

egenskaper (Ahmed 2011, 132). Jag tolkar citaten som att både rummet och den vita 

medelklasskroppen orienterar sig mot medvetenhet som objekt, vilket leder till att humaniora 

definieras som en medveten plats. De kroppar som bebor rummet formar rummet. Det är mot 

bakgrund av detta som vi kan förstå Fatima när hon har svårt att kritisera en rasistisk redovisning. 

 

5.2. Jag har aldrig blivit utsatt för något, men… 
Som jag nämner i temat ovan så kan rummets orientering mot medvetenhet göra så att den rasifiering 

som förekommer sker på en subtil nivå.  Ett återkommande tema i alla intervjuer var att den explicita 

rasifieringen knappt förekom. Förklaringen till frånvaron löd såhär:  

 
Fatima: […] jag hade ju väldigt bra lärare, så att dem är jag ju väldigt nära liksom, det hjälpte 
nog ganska mycket” 

 
Mona: Jag har haft jävligt tur, det har varit, ibland så med vissa, men det har jag alltid tyckt, 
med lite äldre svenskar har jag alltid varit lite rädd för, för det är lite större chans att de är 
rasister än typ studenter. Men det, alltså jag har haft väldigt bra lärare och föreläsare under 
tiden jag har pluggat på universitetet faktiskt. Så jag har inte, det har inte varit något problem.  

 

Jag tolkar det dock inte som att intervjupersonerna tror att denna form av rasifiering inte existerar 

inom akademin. Intervjupersonerna förklarar nämligen frånvaron av explicit rasifiering i termer av 

tur (p.g.a. exempelvis snälla lärare). de los Reyes (2007) visar i sin undersökning att även om 

intervjupersonerna hade olika diskrimineringserfarenheter så var den gemensamma nämnaren att alla 

visste att de befann sig i en utsatt position gällande diskriminering.  Att intervjupersonerna i min 

uppsats talar i termer av tur visar att även de är medvetna om sin position som utsatta. Detta tolkar 

jag som att de på grund av att deras kroppar rasifieras har ärvt en defensivitet, de vet att deras rörlighet 

i vita rum närsomhelst kan stoppas. Även om de inte alltid utsätts för något så är utgångspunkten att 

det kan ske. Det är detta kan som sätter kroppar i beredskap, vilket i sin tur gör att kroppar är mindre 

bekväma och avslappnade. För Shima tar sig denna beredskap i uttryck exempelvis genom att hen 

väljer att skriva hur hens namn uttalas på namnlappen i klassrummet, för att slippa höra sitt namn 

uttalas på fel sätt. Att hen är beredd på att personer i klassrummet ska säga fel är även ett exempel på 

den ärvda defensiviteten som den rasifierade kroppen bär på. Shimas erfarenhet visar hur strategier 

för att undvika rasifiering kan vara minst lika energikrävande som att hantera effekterna av rasifiering 
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(Andersson 2014, 211-212). Sammanfattningsvis går det alltså att säga att intervjupersonerna 

upplever dessa rum som platser där de potentiellt kan utsättas för rasifiering.  

 

5.3. Osynlighet och vit nervositet 
Att ha en kropp som inte följer den svenska humanistiska akademiska utbildningsrummets linjer kan 

i vissa sammanhang innebära att kroppens närvaro blir väldigt synlig, samtidigt som det i vissa 

kontexter leder till att kroppen osynliggörs. 

 
Sara: Nä men jag känner mig väl osynlig när vi använder liksom “dom”, faktiskt även om vi 
pratar om liksom andra generationens invandrare för det är ju inte jag, jag är ju tredje i sådana 
fall, men liksom att det ändå blir, men ni vet ju inte det här om mig, ni har ju skitit i att 
överhuvudtaget consider it, amen just det här när man är lite såhär “dom” även om man inte 
säger det, alltså att det ändå blir väldigt tydligt att ni tänker att ni pratar inför en helt vit klass 
liksom  

 

Osynligheten i klassrummet tolkar jag som en konsekvens av rummets orientering mot vithet. 

Föreläsningarna riktar sig till de kroppar som förväntas bebo rummet, till de kroppar som ärvt 

rummet. Eve Kosofsky Sedgwick (1991) diskuterar att ”komma ut” ur garderoben som en förväntan 

som läggs på icke-heterosexuella personer, eftersom alla förväntas vara heterosexuella. Personer som 

inte ”kommer ut” anses vara oärliga eftersom de då anses ha låtsats vara hetero, fast än det egentligen 

handlar om att andra har tillskrivit dem dessa egenskaper. Hon menar att det är genom kravet att 

”komma ut” som skillnaden mellan hetero- och homosexuella reproduceras. Jag drar en parallell till 

Saras fall, när rummet och publiken förväntas vara vit så läggs ansvaret på Sara att ”komma ut” som 

rasifierad. Skillnad ligger i att sexuell orientering i mycket högre grad går att dölja, medan alla kan 

se Saras minoritetsposition. Detta i sin tur kan leda till känslor av obekvämlighet hos den rasifierade 

kroppen, då kroppen paradoxalt nog både är osynlig och synlig på samma gång. 

 Även Shima vittnar om känslan av att vara osynlig. När hen var ny i klassen kände hen 

att det var svårt att komma in i klassen. Hens förklaring till detta var att alla andra kände varandra 

och att det var därför som de höll sig för sig själva och inte uppmärksammade hens närvaro. Denna 

förklaring motbevisades dock när det vid ett senare tillfälle började en vit tjej i klassen som smälte in 

direkt. Sociologen Nirmal Puwar (2004, 42) som undersöker ras och kön i relation till plats menar att 

eftersom rasifierade kroppar inte har rätten till vissa rum så kommer deras närvaro att ifrågasättas. 

Den vita kroppen däremot kan göra anspråk på rummet och accepteras direkt eftersom dennes rätt att 

passera och existera är en icke-fråga. Detta resonemang kan förklara varför Shima inte blev en del av 

gemenskapen direkt, medan den vita kroppen inkluderades direkt.  

I kontrast till denna osynlighet så finns det tillfällen där intervjupersonernas närvaro är 

högst påtaglig:  
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Mona: I och med att vi pluggar [utbildningens namn] så är det ju väldigt medvetna människor 
men det är ändå så tydligt att folk inte försöker att trampa på tår och det kan bli så himla löjligt 
tycker jag att lyssna på det på seminarier, när folk ska vara sådär, inte objektiva, men du vet 
såhär, svara så, jag vet inte vad de försöker göra men det blir ändå som att de säger “dom” 
hela tiden […] alltså folk vill ställa frågor men de vill inte ställa dumma frågor men de vill 
inte heller trampa på några tår […] de går liksom runt fyra varv för att inte, och det blir 
konstigt. 
Shifte: Men vad tror du det beror på? 
Mona: […] Men jag tror mycket det beror på, när jag sitter där och bara, och någon säger 
något om [folkgrupp], eller uttalar någonting som jag vet hur det ska uttalas så bara tittar de 
såhär jätterädda på mig och jag bara “asså det är lugnt typ”, jag är [folkgrupp], det betyder inte 
att jag är kung av [folkgrupp] liksom. Det är lugnt liksom, men jag tror det beror på att vi är 
där. Det tror jag verkligen.  

 
Shifte: Men känner du att folk aktar sig för att säga klumpiga saker framför dig? 
Fatima: Ja, och sen så gör de det iallafall och sen så vet de inte hur de ska hantera det typ, ja, 
det tycker jag. Tycker inte du det!? Men det är så konstigt för det är en kombination, du vet 
dels så trippar alla på tår runt dig i en jävla cirkel så att du känner dig som en cirkusapa och 
dels så säger de den ena sjuka saken efter den andra […]  

 

Intervjupersonernas kroppar är synliga i klassrummet och deras kroppar skapar desorientering hos 

den vita kroppen, då alla förhåller sig till deras närvaro. Detta ämne var något alla intervjupersonerna 

berättade om och återkom till. Ovan beskrivna fenomen skulle jag vilja benämna den vita 

nervositeten. Den vita nervositet som råder i klassrummet har som effekt att klassen dels håller tyst, 

samtidigt som de säger den ena klumpiga saken efter den andra just på grund av sin nervositet. Att 

Mona tror att den vita nervositeten beror på att ”vi är där”, pekar på att detta ”vi” inte är en naturlig 

del av rum orienterade mot vithet. Dessutom läggs ansvaret hos Mona att återigen skapa en bekväm 

stämning genom att försäkra de vita kropparna om att ”det är lugnt”. Sara Ahmed (2010, 56-57) 

menar att en persons glädje kan bli beroende av en annan persons glädje, så att den ena personens 

glädje alltid är den som kommer först. Vems lycka som sätts först är en fråga om makt. I citatet går 

det att se hur Mona orienterar sig mot den vita kroppens glädjeobjekt7, det vill säga att det ska råda 

en bekväm stämning. Den vita kroppens bekvämlighet blir Monas ansvar, men det blir även det som 

krävs för att Mona ska kunna känna sig bekväm. de los Reyes (2007, 26-27) menar att vilka frågor 

som (inte) ställs och hur de ställs visar vilka normativa föreställningar som finns om invandrare. Att 

vissa frågor inte ställs signalerar att invandrarskap inte är något man ska lägga märke till eller fråga 

om. Genusvetaren Paula Mählck (2013) menar att rasifierade personer och ras som kategori är något 

som osynliggörs i akademin. Detta ses som en konsekvens av att vithet är norm, samt att det råder en 

färgblindhetsdiskurs. Empirin tyder på att den medvetenhetsdiskurs som råder inom humaniora 

förstärker denna färgblindhetsdiskurs.  

                                                
7 Glädjesobjekt är en direktöversättning av Sara Ahmeds begrepp object of happiness.  
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Även Shima upplever att elever i klassrummet är försiktiga kring hen och att de verkar 

rädda för att säga fel. Shima berättar om en incident när hen hade slutat platta sitt hår och hela klassen 

snackade om det framför hen. Shima upplevde att de ville ta på det men inte vågade. Här är det 

sannolikt att de andra studenterna förhöll sig till medvetenhetsdiskursen att man inte får röra i 

rasifierade/svarta personers hår, och som goda medvetna personer så undviker de således detta. 

Samtidigt krockar deras önskan att agera medvetet med att de inte kan låta bli att uppmärksamma 

Shimas (hårs) närvaro i rummet.  

 

5.4. Vem hör hemma i akademin? 
Att rasifieras och således inte kunna följa vita linjer innebär också upplevelser av att tillskrivas de 

egenskaper som kommer med icke-vitheten. Intervjupersonernas berättelser innehöll flera exempel 

på där de tillskrevs egenskaper som låg i direkt konflikt med centrala värden inom akademin: 

kompetens och objektivitet. Dessutom visar empirin att intervjupersonerna konstruerades som 

besökare i rummet.  

 

5.4.1. Inkompetenta kroppar 
Den vita (manliga) kroppen har historiskt sett alltid fått representera kunskap och kompetens. Den 

rasifierade kroppen står i dikotom relation till den vita kroppen och tillskrivs således motsatta 

egenskaper (Puwar 2004, 55-76):  

 
Sara: Vi ska ha en redovisning och så var det som att folk tittade på mig, alltså det går ju 
liksom inte att förklara, men bara som att folk var lite, amen lite såhär pitiful typ såhär “åh, 
hon kanske inte kan så bra svenska”, alltså bara såhär “åh vad är det som”, alltså lite som att 
de är spända typ på vad det är som kommer att hända nu typ […]  

 

Intervjupersonerna upplever ofta att personer i klassen tar förgivet att de inte kan saker och att deras 

kompetens ifrågasätts. Grundantagandet verkar vara att de är okunniga. Puwar (2004, 59-60) 

argumenterar för att föreställningen om att rasifierade kroppar kan befinna sig på fel platser leder till 

att dessa personers kompetens ifrågasätts. Puwar menar att kompetens är något som tillskrivs vita 

kroppar, medan rasifierade kroppars kompetens reduceras. En fenomenologisk läsning av Puwar 

skulle innebära att kompetens är ett objekt som inte är lika nåbart för alla kroppar, vilket är vad min 

empiri pekar på. de los Reyes (2007, 20) menar att det finns en tendens att likställa invandrarskap 

med språkbrister och lägre kompetens. Detta skulle kunna förklara varför Sara antas vara just 

språkligt inkompetent.  

Även Shima har fått sina språkkompetenser ifrågasatta. När Shima och två vita personer 

skrev uppsats ihop, gick den ena kontinuerligt in och rättade hens svenska samtidigt som den lämnade 
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den tredje personens text orörd. Detta skedde även fast Shima varken bett om det eller anser sig vara 

i behov av språkstöd. Dessa till synes oskyldiga kommentarer och handlingar kanske inte framstår 

som något särskilt, det är först när de adderas ihop och sätts i kontext som ett mönster går att se (jmf 

Solórzano 1998, 124-125). Shima berättar även att hen upplever att hen inte blir ifrågasatt av sina 

klasskamrater på samma sätt som vita personer hade blivit när hen säger saker som kan uppfattas som 

problematiska, eftersom förväntningarna på hen är låga. Detta antagande förstärks ytterligare när 

Shima berättar om ett flertal tillfällen där hen har blivit felkönad av en rasifierad person i klassen, 

utan att hens vita klasskompisar har sagt ifrån fast än de tillrättavisar andra (vita). Oviljan att 

tillrättavisa personen som felkönar kan bottna i dels rädslan att tolkas som rasistisk, dels i 

föreställningen om att denna person inte ”vet bättre”. Denna tanke bygger på föreställningen att den 

rasifierade kroppen inte är lika medveten och tolerant (jmf Petersen 2011, 45-47). Även Mona och 

Sara har erfarenheter av att få sina kompetenser ifrågasatta:  

 
Sara: Det är verkligen såna här småsaker bara som att folk tror att man inte fattar, det är ju 
väldigt vanligt att folk bara ja men, typ såhär “patriarkatet är det här”, man bara “yeah I know” 
[…].  

 
Mona: alltså, jag tror också lite sättet jag är på, men typ också att folk blir förvånade över att 
jag är så smart, och grejen är, när jag säger så smart då menar jag inte såhär “shit jag är fett 
smart” utan jag menar jag har en grundkompetens och lite till som folk inte förväntar sig av 
en invandrare av någon anledning, det är typ som att det är då man får ett annat värde lite 
grann.  

 

Citaten illustrerar hur rasifierade kroppar antas vara inkompetenta redan på förväg. Genom att 

tillskrivas okunnighet skrivs deras kroppar ut ur akademin som rum, de anses inte tillhöra rummet 

(jmf Puwar, 2004). Det är denna förmodade inkompetens som gör att intervjupersonernas utgångsläge 

är sämre, vilket leder till att de i större utsträckning måste förklara och rättfärdiga sina kroppars 

närvaro genom att bevisa att de faktiskt är kompetenta. I Monas citat framgår det dessutom att det 

faktum att hon sedan visar sig vara smart gör att hon får ett annat värde, vilket kan bero på att hon då 

kommer närmare vitheten och tillhörande egenskaper. Jag tolkar ovan nämnda exempel som att 

intervjupersonerna (och Shimas rasifierade klasskamrat) har svårare att orientera sig mot objektet 

kompetens, eftersom kompetens är ett svårnått objekt för deras kroppar. Det går dock att komma 

närmare objektet kompetens genom att följa andra linjer, vilket jag kommer att vidareutveckla under 

rubriken 5.4 Konsten att passera.   
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5.4.2. Subjektiva kroppar  
Ytterligare en central egenskap inom akademin är objektiviteten. Flera forskare pekar på rasifierade 

kroppars svårighet att framstå som objektiva (de los Reyes 2007; Andersson 2014; Puwar 2004), 

vilket även stämmer in på mina intervjupersoners utsagor: 

 
Fatima: […] och där man hela tiden känner sig, alltså folk lyssnar inte på det man säger, när 
man pratar så är det inte kunskap som kommer ur en, utan det är en person, alltså man bara 
hela tiden är sitt jävla hår, typ. Skitstörigt 

 
Sara: Vi hade en föreläsning och en workshop om fusk […] då var det liksom en som var 
såhär att de som har väldigt mycket press på sig hemma för att klara det typ, då kan det vara 
lite mer förståeligt att man fuskar och de som hade den här workshopen som ledde den här och 
visade upp statistiken, de bara “om man har mycket press på sig hemma då kanske man ska 
prata lite med sin familj och säga att man inte vill ha så mycket press” och jag bara “what’s 
happening?”, och det också ett sånt tillfälle där jag bara “jag kan inte ta upp det här för alla 
kommer tro att det är mig de pratar om. Vilket inte ens är sant, alltså att det blir att jag blir 
kodad som så mycket så fort jag säger någonting, jag kan inte prata utifrån andra personers 
synpunkter utan alla tror att allting jag säger är liksom mina erfarenheter. 

 

Även objektivitet är ett objekt som vita kroppar i större utsträckning än rasifierade har tillgång till. I 

Saras citat går det även att se hur föreställningen om den förtryckta rasifierade kvinnan tillskrivs 

henne om hon skulle ifrågasätta det nästintill meningslösa tipset från de som höll i workshopen. En 

vit kropp hade förmodligen i större utsträckning kunnat problematisera tipset utan att kodas som 

subjektiv:   
Sara: Men det är som att om man problematiserar rasism och själv är rasifierad, då är det som 
att det alltid tas för att man blir stött och det är liksom inte sant […] om jag hade den här 
analysen och var vit så skulle jag ju fortfarande problematisera det här (föreläsarens rasistiska 
påstående).  

 

Sociologen Malinda Andersson (2014, 204) som undersöker rasifierade forskares erfarenheter av 

akademin lyfter det faktum att akademin är en plats där dikotomin kropp och intellekt gör sig påmind, 

vilket kan leda till att vissa kroppar konstrueras som mer kroppsliga och subjektiva än andra. Att bli 

tillskriven att man är stött kan även vara ett sätt att avfärda ifrågasättanden. Parallellt med att 

intervjupersonerna avfärdas i vissa frågor på grund av en tillskriven subjektivitet så kan synen på 

kroppar som subjektiva leda till föreställningen att dessa kroppar kan mer om ”sina egna”: 

 
Mona: Ja men det är typ, såna grejer som när vi sitter på ett seminarium som handlar om 
[ämne som berör hennes hemland] och jag bara “jaa, nu ska ni få se på fan”, nä men, jo jag 
känner, speciellt med det jag pluggar så tycker jag definitivt att det har en fördel och att folk 
tar dig på ett annat allvar. 
Shifte: Att det är mer tyngd i det du säger? 
Mona: Ja precis, till exempel nu, vi hade ett seminarium där vi pratade om begreppet [begrepp] 
till exempel och då så pratade jag, min pappa var ju liksom [begreppet] när han växte upp, då 
kunde jag liksom pratade om det, berättade det han har berättat när jag var yngre och sånt, 
kopplade det till det vi pratar om, och då blev det som att jag gav en kontext till det, som inte 
riktigt fanns där om en svensk hade “ja jag kände en kille en gång” […] 
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Andersson (2014, 204-205) menar att rasifierade kroppar hänvisas till att forska om andra 

”invandrare”. Forskarnas bakgrund kopplas alltså till kompetens inom just ämnet ”invandrare”. 

Puwar (2004, 66-67) för ett liknande resonemang och menar att rasifierade personer antas ha/tilldelas 

ras som sitt huvudintresse och det är enbart när de talar om dessa frågor som de blir tagna på allvar 

och lyssnade på. Detta överensstämmer med att Shima i sin intervju berättar att hen känner ett ansvar 

i klassrummet att ta upp frågor gällande rasifiering, samt ges tolkningsföreträde gällande dessa frågor. 

Det är samma logik som gör att det framstår som mer autentiskt när Mona berättar om sin pappas 

situation, även om det är andrahandsinformation i likhet med om klasskamraten hade berättat om sin 

kompis. Intervjupersonerna får alltså tolkningsföreträde och deras ord väger tyngre i sakfrågor som 

berör den ”egna gruppen”. 

 

5.4.3. Kroppar på besök 
Som jag nämner tidigare är det sällan intervjupersonerna ger uttryck för upplevelser av direkt 

rasifiering. Däremot ges exempel på diskreta former av rasifiering. I citatet nedan berättar Fatima om 

kommentarer som hon kan få av klasskompisar när de diskuterar arbetsmarknaden kopplad till deras 

utbildning:  

 
Fatima: […] Sen finns det den “du har ju tur för det är verkligen inne med mångfald nu så de 
kvoterar ju verkligen skitmånga” och det får jag höra ganska ofta också såhär […] 

 

I den till synes oskyldiga kommentaren framgår det att hon ska vara tacksam för kvoteringen, annars 

hade hon inte blivit anställd. Detta kan förklaras med den förmodade inkompetens jag diskuterar 

ovan. Professor i kritiska rasstudier Daniel Solórzano (1998, 124-125) menar att återkommande 

anmärkningar om att personer som tillhör minoriteter avviker från normen på universitetet går att 

beskrivas som racial microaggressions.8 Han menar att dessa handlingar bygger på rasistiska 

föreställningar och strukturer som reproducerar individer och grupper som underlägsna. Utifrån 

kroppen tillskrivs individer bestämda platser och när individen försöker avvika från sin tilldelade 

plats så bemöts detta av microaggressions. Begreppet synliggör hur rasistisk ideologi och 

gränsdragningar reproducerar sig i vardagliga handlingar. Jag tolkar kommentaren Fatima får som ett 

sätt att markera att hon egentligen inte hör hemma, vilket leder till att hennes plats blir villkorad. Det 

är denna villkorade plats Sara sammanfattar så väl:  

 
Sara: Det var första gången liksom, jag typ tillsammans med de få blattar som fanns i min 
klass, såhär bara “ok men vi är ett gäng” för att det var en jätteakademisk kurs liksom och alla 

                                                
8 Begreppet microaggressions utvecklades av C.M Pierce (1970) och fokuserade på svartas utsatthet, men används numera 
på alla former av minoriteter.  
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är ju där på något sätt på, amen jag vet inte, det var lite som att vi blev lite besökare typ i den 
här miljön. 

 

Jag tolkar Saras kommentar som en medvetenhet kring att hon och de andra i hennes gäng innehar 

kroppar som inte följer institutionens linjer. På så vis blir det tydligt vilka kroppar som förväntas bebo 

rummet och vilka som är ”besökare” i rummet. Dessutom är det denna strukturella position som 

”besökare” som gör att positioner reproduceras, för även om besökaren befinner sig i rummet så 

tillhör rummet inte denne (jmf Ahmed 2011, 234). Puwar (2004) förklarar detta med att det råder en 

vithetsnorm i akademin, vilket gör att vissa kroppar ses som tillhörande medan andra ses som icke-

hemmahörande i rummet. 

 

5.5. Att passera som medveten 
Ahmed (2011, 35-63) diskuterar begreppet passera där hon menar att subjekt kan passera som något 

de i andra fall inte antas vara. Detta ska inte förstås som att den rasifierade kroppen med lätthet kan 

passera som vit och utmana kategorierna vit/rasifierad. Det rör sig om ett maktförhållande, där det 

dominerande subjektet definierar kriterierna för passerandet. En strategi som intervjupersonerna 

använda sig av för att hantera rasifiering var att med hjälp av rätt kapital försöka passera i akademin.  

Tidigare forskningen pekar på att klass påverkar hur (o)bekväma rasifierade känner sig och hur pass 

utsatta de blir (jmf de los Reyes 2007; Andersson 2014; Puwar 2004):  

 
Sara: jag känner att jag har växt upp i den här miljön så kan ju jag ändå typ lära mig hur man 
ska bete sig ganska fort. 

 

Att genom sin uppväxt ha förvärvat rätt habitus innebär att i större utsträckning känna sig bekväm i 

fältet och att omedvetet veta hur man ska bete sig. Sara inser vad som krävs för att passera i akademin 

och har således en ”känsla för spelet” (jmf Puwar 2004, 124-125). Att ha en ”känsla för spelet” 

handlar i den här kontexten om att prata, klä och föra sig på ett sätt som ger erkännande i fältet 

humaniora. Tidigare nämnde jag att Shima beskriver standardstudenten som en person med antingen 

secondhandkläder och/eller H&M-feminism-kläder bärandes en kånkenväska. Hen beskriver hur hen 

har bytt stil och numera köper allt mer secondhandkläder. Denna anpassning till fältets linjer är något 

som kännetecknar intervjusvaren. En förklaring kan vara att dessa mer subtila (medelklass)linjer inte 

är särskilt politiserade eller diskuterade inom den nutida antirasismen. 

Intervjupersonerna betonar kläders roll för hur de blir kodade, med ”rätt” kläder går det 

att förhandla kring vithet. Rätt smak är att ha rätt kapital, vilket gör att intervjupersonerna kodas som 

medvetna och får erkännande i fältet. När intervjupersonerna låg närmare institutionens linjer blev 

det också lättare att passera: 
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Sara: men jag vet inte, hans (Saras pappas) upplevelser är väl typ, alltså egentligen lite samma, 
vi har pratat lite om det tidigare att om han rakar sig typ och har på sig lite, alltså en hoodie då 
tycker folk han är lite läskig, det är väl det typ, alltså, hans motsvarighet till att jag har håret 
som jag har nu, att jag har lite trasslig bulle typ och någon lite mysig Humana-jacka typ, hans 
motsvarighet är väl att han har en filtkavaj, ganska mycket skägg och ser lite gosig ut. Då 
liksom blir folk inte lika obekväma. För att det är som att man, det är väl att man ser ut som 
en väldigt snäll blatte. 

 

Genom att med ”rätt” kläder följa medelklasslinjer blir rasifierade personer, för att låna Puwars (2004, 

128) begrepp, familjära främlingar9. Att bli den familjära främlingen innebär också att göra den vita 

medeklassomgivningen bekväm, vilket förklarar varför man blir en ”väldigt snäll blatte”. Den snälla 

blatten kan jämföras med den läskiga blatten, det vill säga den rasifierade arbetarklassen som blir till 

den totala främlingen. Den snälla blatten kan även kontrasteras mot den arga blatten som gör 

motsatsen till den snälla blatten, det vill säga avsäger sig ansvaret att skapa vit bekvämlighet. Citatet 

visar även hur samma kropp beroende på kläder rasifieras i olika hög grad. Intervjusvaren visade även 

på hur svårt det är att separera vithet från medelklassighet och icke-vithet från arbetarklassighet. När 

intervjupersonerna talade om att uppfattas och/eller klä sig ”blattigt” så beskrev de en stereotyp bild 

av ”förortsblatten”. Det är denna medelklasstil som sedan gör att de uppfattas som vita och därmed 

snälla, kompetenta och hemmahörande i akademin: 

 
Sara: Jag blir väldigt väldigt annorlunda kodad typ om jag lite mer, Gud det blir så himla 
konstig generalisering nu, låter typ som att jag är tolv men om jag klär mig lite mer såhär 
ortenfjortis-aktigt10, för jag älskar att göra det, om jag typ plattar mitt hår så blir jag på ett sätt 
mer rasifierad än om jag bara, för annars så är det som att om jag bara sminkar mig lite lätt 
typ och har typ mitt såhär lockiga hår och sen lite såhär kulturmamma-kläder, då folk bara “så 
ja men”, det känns som att då fattar folk att jag är helt indoktrinerad i något sånt här vitt 
sammanhang. Men om jag har plattat hår och typ såhär tighta kläder, en sån här tröja bara, då 
är folk mycket mer såhär, alltså då är folk mycket mer osäkra. 

 

Att platta håret har tidigare varit och är fortfarande i många kontexter ett sätt för rasifierade personer 

att komma närmare vitheten.  Men Sara visar hur denna handling inom humaniora istället leder till 

motsatsen. Jag tolkar detta som en effekt av att rummet är orienterat mot medvetenhet. Svarta 

kvinnors politiska kamp för att få bära sitt hår naturligt gör att den rasifierade kroppen förväntas göra 

motstånd mot denna vithetsnorm för att uppfattas som medveten.  

Det handlar dock inte enbart om kläderna en bär utan också om vilken kropp som bär 

kläderna:  

 
Fatima: Folk får ju se ut hur de vill, men det stör mig att de kan ha mjukisbyxor på sig och få 
ha det, jag vågade inte ens ha mina ringar i öronen, jag har liksom skaffat såna jävla 
kostymbyxor du vet, alltså va fan. 
Shifte: Men hur tror du de hade reagerat om du hade glidit in i mjukis-outfit? 

                                                
9 Familjära främlingar är min översättning av Puwars begrepp familiar strangers.  
10 Ortenfjortis-stil kan förklaras som klädstilen den stereotypa unga tjejen från invandrartät förort har.  
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Fatima: Alltså mot slutet gjorde jag ju det och då reagerade de ju precis så som jag tänkte att 
de skulle reagera. Man är oseriös, man är typ en stereotyp. 

 

Skeggs (2000, 148-149) diskuterar grunge-stilen och argumenterar för att medelklassen inte behöver 

försöka passera, de innehar redan det kulturella kapital som krävs. Även om de avsäger sig 

medelklassigt kodade kläder så påverkas inte hur de värderas kulturellt och socialt. Citaten ovan visar 

hur Skeggs resonemang går att applicera även på rasifiering, då mjukiskläder signalerar oseriöshet 

hos rasifierade kroppar medan de vita (medelklass)kropparna kan bära mjukis utan att uppfattas som 

stereotyper.  

På samma sätt som ”rätt” klädstil ger erkännande fungerar ”rätt” sätt att prata:   

 
Fatima: Och jag har ändrat mitt sätt att prata jättemycket. Typ från första dagen, jag bara “heej 
heej”, det gick skitfort, jag bara kom in, allting försvann, hela [bostadsområde] rensades ur 
mig.  

 

Enligt Puwar (2004, 111-113) blir rasifierade personer inkluderade och respektabla genom att prata 

och föra sig på ”rätt” sätt. Båda intervjupersoner med arbetarklassbakgrund talar om att deras sätt att 

prata förändrades, för Shima skedde det successivt att hen slutade använda ord som exempelvis 

”yani”11. Att tala ”rätt” blir att komma närmare institutionens linjer och på så vis komma närmare 

vita medelklasslinjer. Även personerna med medelklassbakgrund vittnar om språkets roll i 

passerandet: 

 
Sara: […] mitt språk är så himla stor sköld för mig och att det är väldigt väldigt stor skillnad 
på när folk, alltså när jag har sagt någonting, om någon har hört mig säga bara en mening så 
är det jättestor skillnad, alltså det är som att jag blir helt, jag kan liksom, ibland känns det som 
att jag kan se det, alltså hur omkodad jag blir. 

 

Andersson (2014, 208) betonar språkets roll för möjligheten att hantera rasifiering, språket blir helt 

enkelt en ”himla stor sköld”. Genom att ha rätt kapital blir det lättare att följa institutionens 

medelklasslinjer och till viss mån hantera rasifieringen. Genom att följa dessa medelklasslinjer kan 

deras kroppar i större utsträckningen orientera sig mot vitheten och det medvetenhetskapital som vita 

medelklasskroppar innehar. Detta innebär dock inte att stereotyper utmanas, dessa snarare befästs när 

de ses som undantaget (jmf de los Reyes 2007, 38; Skeggs 2000, 147). Jag vill dock tillägga att det 

inte nödvändigtvis handlar om att intervjupersonerna ser vithet/medelklassighet som ett ideal, jag 

menar i likhet med Andersson (2014, 214) att det istället kan röra sig om en önskan att bli behandlad 

på lika villkor som vita medelklasspersoner.  

                                                
11 Yani är slang men betyder ungefär ”alltså” på bl.a. arabiska och persiska.  
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Rätt kapital kan sägas vara det kapital som är normativt för fältet. Shima som 

identifierar sig som icke-binär upplever att hens könsidentitet ger en form av kapitalökning i 

kontexten humaniora. Hen gick från att vara osynlig i klassen till att plötsligt bli bjuden på fest hos 

någon som hen inte ens brukar prata med. Detta skedde strax efter att hen kom ut som icke-binär. Jag 

tolkar det som att hen genom sin könsidentitet omkodas och framstår som ”medveten” till skillnad 

från stereotypa föreställningar om rasifierade. Så även om rummet inte orienteras mot icke-binäritet, 

så fungerar det som en form av kapital som gör att Shima kommer närmare medvetenheten och 

således uppnår en respektabel position i kontexten.12 Forskning om homonationalism synliggör att 

hbtq-tolerans kodas som en västligt/vit egenskap (Petersen 2011, 45-47), vilket innebär att Shima 

även kommer närmare vitheten.  

 

5.6. Arga blatten och andra queera linjer 
Att försöka passera kan beskrivas som ett sätt att hantera rasifieringen i akademin. Ytterligare ett 

hanteringssätt är att göra motstånd, vilket mer eller mindre alla intervjupersoner gjorde fast i olika 

former:   

 
Fatima: Nä, men vi hade en situation där vi skulle göra korta redovisningar och en person i 
klassen gör en redovisning om [förort] och jag minns inte exakt hur hen sa, [beskriver 
redovisningen], och så så problematiskt, och vi hörde den här redovisningen och jag hade typ 
två-tre till i klassen som kanske också försökte, och vi sa till och var såhär “ja, det här är, alltså 
det här är rasistiskt”  

 

I citat säger Fatima ifrån direkt i klassrummet när hon upplever att en annan person i klassen har 

agerat rasistiskt. Sara Ahmed talar om feminist kill joy, vilket sker när feminister dödar glädjen genom 

att synliggör att rådande känslor av glädje inte nödvändigtvis delas av alla. Hon menar att detta är en 

politisk handling. Den märkbara förekomsten av motstånd istället för att spela med gör att personerna 

i min uppsats skiljer sig från den tidigare forskningen (Se exempelvis de los Reyes 2007, 42-43). Jag 

ser motståndet som en konsekvens av uppsatsens urval. Intervjupersonerna har organiserat sig 

separatistiskt och har således genomgått en medvetenhetshöjande process. I enlighet med Hartsocks 

tanke om en feministisk ståndpunkt, så agerar intervjupersonerna utifrån en antirasistisk ståndpunkt 

snarare än en rasifierad. Med motståndet kommer dock även reaktioner:  

 
Fatima: […] så var jag såhär att jag måste kunna få säga något, alltså, det här är jättekonstigt, 
och då tyckte de bara att “du går på för hårt”, för man får inte säga att någon gör rasistiska 
saker utan att det är taskigt, folk tar illa upp. 

 

                                                
12 Jag vill påpeka att jag med kapitalökning inte menar att hen inte förtrycks p.g.a. sin könsidentitet.  
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Intervjupersonerna tillskrivs titeln arga blatten och ses som lättkränkta, vilket de är väl medvetna om 

när de gör motstånd och dödar glädjen. Även Shima säger ifrån och tillskrivs titeln arga blatten, men 

hen menar att det är en titel som tillskrivs en oavsett vad man gör/inte gör. Dödandet av glädjen 

skapar dålig stämning och gör de vita klasskamraterna obekväma. I vissa fall försöker 

intervjupersonerna medvetet skapa vit obekvämlighet:  

 
Fatima: Ja och man kan inte bemöta det (vit nervositet) för man bara “Vad!? Vad är det?” 
men då blir man aggressiv blatte. 
Shifte: Nä det finns inget sätt att hantera det. 
Fatima: Men jag tror det är typ så jag brukar göra, att jag bara, du vet, nästan gör det mer 
obekvämt tills de bara får nog av mig. 

 

Även Shima brukar skapa obekvämlighet genom att medvetet påpeka vita personers vithet för dem. 

Motståndet sker med syftet att döda glädjen i rummet, vilket kan förstås som queera linjer som skapar 

desorientering i rummet. När den rasifierade kroppen inte följer vita medelklasslinjer skapas det 

förvirring hos de vita kropparna.  

Tidigare forskningen visar att rasifierade inom akademin omger sig med vita personer 

som en form av kompensationstrategi för att komma närmare vitheten och dess egenskaper (de los 

Reyes 2007, 15-20). Intervjupersonerna som har bott i vita miljöer agerar i motsats till den tidigare 

forskningen:  

 
Shifte: Du sa att du hänger med folk du inte trodde att du skulle hänga med, vad menar du? 
Mona: […] i och med att jag alltid har varit typ en av de ensamma blattarna och de andra 
blattarna jag växte upp med har varit lika såhär white-washed som mig så har vi aldrig riktigt 
hållit ihop på det sättet, så att jag räknade ju liksom aldrig med att jag “ok jag ska leta upp 
blattarna och hänga med dem” utan det var nästan mer tvärtom typ, av någon anledning, 
undermedvetet tror jag, men sen har jag alltså, vi är inte så många blattar för att det ska vara 
så svårt men jag började hänga med dem liksom, men sen mest svenskar som vanligt men ja.. 

 

Från att tidigare i utbildningsväsendet medvetet/omedvetet försöka passa in i vita sammanhang så 

orienterar de sig numera mot rasifierade kroppar. Även detta tolkar jag som en effekt av urvalets 

antirasistiska ståndpunkt som gör att de istället för att följa linjerna istället gör motstånd.  

de los Reyes (2007, 44-47) menar att både rasifierade akademiker och studenter känner 

ett behov av att prestera minst två tre gånger bättre för att bli värderade på samma nivå som vita. 

Detta krav är inte främmande för mina intervjupersoner men det framgår i intervjuerna att det inte är 

någon de fogar sig efter. För Mona har det till och med gått i motsatt riktning där hon snarare har 

försökt att stressa mindre över skolprestationer. Det som framgår i mitt material är således att mina 

intervjupersoner gör motstånd mot rasifiering, de försöker inte följa vissa linjer som de förväntas 

följa. De håller sig inte tysta i bakgrunden eller försöker kompensera och överprestera när de 

rasifieras. 
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6. Slutsatser 
Utifrån empirin framstår det som att svenska humanistiska akademiska utbildningsrum är orienterade 

mot medvetenhet, vilket i denna kontext ska förstås som en vit medelklasslinje. Den huvudsakliga 

slutsatsen jag drar av analysen är att samtliga informanter tillskrivs en plats utanför akademin, då de 

har svårare att följa rummets linjer. De skrivs ut ur den akademiska tillhörigheten bland annat genom 

att tillskrivas motsatsen till centrala akademiska värden.  

De kan dock, genom att använda sig av rätt kapitalformer hantera rasifiering och bli så 

kallade familjära främlingar. Den familjära främlingen kan passera i rummet och kan på så vis få en 

villkorad plats i rummet. Deras villkorade plats kännetecknas främst av en medvetenhet att de kan bli 

utsatta för rasifiering. Även den vita nervositet som råder i klassrummet visar hur kroppar inte innehar 

en naturlig plats i rummet. Att bli tillskriven en plats utanför gemenskapen kan ske subtilt och kan 

inte reduceras till elaka kommentarer om exempelvis kvotering, utan som studien visar kan det vara 

så simpelt som hur lätt man blir en del av klassgemenskapen.  

Intervjupersonerna skiljer sig till viss del från den tidigare forskningen gällande hur de 

hanterar dessa rum. I den tidigare forskningen hanterar rasifierade personer rummet genom att omge 

sig med vita personer, överprestera och/eller genom att ignorera rasifiering. Intervjupersonerna i 

denna studie gör motstånd och drar sig inte för att skapar obekväm stämning. Genom en distinktion 

mellan en rasifierad ståndpunkt och en antirasistisk ståndpunkt kan detta förklaras som en konsekvens 

av att intervjupersonerna genom sin separatistiska organisering har genomgått en kollektiv 

medvetandehöjande process som gör att de talar och agerar utifrån en antirasistisk ståndpunkt snarare 

än en rasifierad.  

Eftersom forskningsfältet är litet, samt att den tidigare forskningen undersöker 

akademin som en enhet istället för att undersöka skillnader mellan institutioner, så vill jag uppmana 

till ytterligare forskning på studenter inom humaniora som till skillnad från intervjupersonerna i 

denna studie inte har genomgått en kollektiv medvetandehöjande process för att undersöka om det 

finns likheter/skillnader i upplevelser och hanteringsstrategier. Dessutom vore det intressant att 

ytterligare undersöka erfarenheter av andra typer av institutioner, för att se hur dessa rum är 

orienterade och hur detta påverkar både upplevelser och hanteringsstrategier.   
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8. Bilagor 
Intervjupersonens bakgrund 

• Berätta kort om dig själv (ålder, familj, uppväxtplats o.s.v.) 
• Vad studerar du/har du studerat? 
• Föräldrars utbildning/jobb? 
• Vad gjorde du innan du började studera?  
• Varför valt att utbilda sig? Har den anledningen förändrats i livet? Val av ämne? 
• Övervägt att hoppa av din utbildning? Varför? 
• Hur har tiden i utbildningsväsendet sett ut genom livet i termer av prestation?  
• Beskriva de vänner du hade när du gick på högstadiet/gymnasiet? Hur är det nu? 
• Utsatt för rasism tidigare i livet? Hur har detta tagit sig uttryck? Hur har detta upplevts?  
• Hur skulle du beskriva vad rasism är? 
• Om/hur rasism i akademin har upplevts? Ge exempel! 

 
Erfarenheter av akademin 

• Beskriv hur det var att börja skolan 
• Beskriv institution/klass - den typiska studenten 
• Outtalade regler kring hur en ska bete sig/se ut? Hur tar de sig uttryck? (medelklasskultur?) 
• Upplever skillnad mellan sig själv och din omgivning i akademin? På vilket sätt? 
• Någon gång känt att du inte hör hemma? Vad tror du det beror på? 
• Upplever du ibland att andra kan mer än dig/är bättre förberedda? Ge exempel! 
• Förväntningar på dig i egenskap av rasifierad? Vilka? Av vilka? 
• Behandlad/bemött olika pga rasifiering?  
• Känt att någon tvivlar på din kompetens? Ge exempel! Vad tror du det beror på? 
• När/var obekväm/bekväm? Vad beror det på? 
• Finns det tillfällen där du känner dig mer synlighet/osynlighet på grund av din rasifiering? 
• Är rasism/vithet något du brukar förhålla dig till i vardagen? 
• Upplever du att det går att göra motstånd mot rasifiering/rasism? 
• Upplever du att det finns tillfällen då din rasifiering kan användas till din fördel? 
• Hur tror du det hade varit om du hade varit en kille/om dina föräldrar också hade gått på 

universitetet/om ni hade bott i ett rikare område? 
 
Motstånd och strategier 

• Det du beskriver ovan, hur har det påverkat dig tror du? Skola/vardag/prestation? 
• Hur skulle du vilja beskriva ditt umgänge? Hur upplevs umgänget? Liknar/liknar inte 

tidigare umgänge? Vad tror du det beror på? 
• Om outtalade regler finns (se ovan), har dessa känts nåbara? Har du velat nå dessa regler? 

Hur? 
• Om utsatt för rasism, hur har det hanterats? Ge exempel! 
• Om gjort motstånd, hur har det bemötts av andra? Ge exempel! 

 
Något att tillägga? 
Hör av dig om det är något! 
 


