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Sammanfattning 

Syftet med studien är att studera upplevelser av vardagsrasism hos individer med 

utomeuropeiska kulturella bakgrunder. Teori som använts är hur vardagsrasism kan förstås, 

stereotyper, symbolisk interaktionism gällande fem hörnstenar och Cooleys spegeljag. Det har 

gjorts fem kvalitativa intervjustudier där det framkommer att vardagsrasism sker på de flesta 

samhällsområdena i vardagslivet med undantag för fredade zoner som förorter. I intervjuerna 

framkom det att vardagsrasismen uttrycks genom exkludering, stereotypifiering, grova 

glåpord som till exempel blatte och svartskalle, fördomar om ens personlighet och att göras 

annorlunda/olik andra. Med symbolisk interaktionism kan vardagsrasismen förstås med hur 

situationer är föränderliga som påverkar interaktionen vilket beror på särskilda symboler; som 

hudfärg och utseende.  

Titel: Vardagens övergrepp – Fem röster om vardagsrasism 

Författare: Amanda Lindgren Derbas  

Nyckelord: Vardagsrasism, rasism, symbolisk interaktionism, stereotyper, fördomar 

Abstract 

The purpose of this study was to study experiences of everyday racism in individuals with 

overseas cultural backgrounds from outside situations. The study was made with five 

qualitative interviews. Theories that’s been used are about everyday racism, stereotypes, 

symbolic interactionism and Cooleys looking glass self. The result show that all the 

respondents have experienced everyday racism in a variety of situations in different 

places/environments. They have described situations where they have been ignored/excluded, 

stereotyped, exposed of grossly words and prejudices about their personality. Symbolic 

interactionism can explain everyday racism based on how the situations are defined, how 

situations change, which affects the interaction depending on how specific strong symbols are 

understood; like skin tone and a person looks.  
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1. Introduktion  

I dagens Sverige finns det en utbredd kunskap om att människor med utländsk bakgrund blir 

negativt särbehandlande. Bilden av Sverige som ett antirasistiskt och icke-rasistiskt land 

utmanas ju mer åren går (Hübinette & Tigervall 2008). Rasism menar Hübinette och Tigervall 

(2008) är direkta, explicita aggressiva påhopp och aktioner utförda av rasideologiska grupper 

och individer. Det är framförallt människor med utländska bakgrunder som har en annan 

kulturell bakgrund och annan religion i jämförelse med majoritetsbefolkningen som blir 

utsatta för diskriminering och negativ särbehandling.  

Rasism är ett fenomen som används i olika kontexter för att beskriva negativ särbehandling. 

Annika Erftring definierar rasism som främlingsfientlighet i ord eller handling där man anser 

sin egna ras vara bättre än andras. Rasister vill därför enligt Erftring verka för att andra 

etniciteter än sin egna ska försvinna (1996). Hübinette m.fl. (2012) skriver att rasismen är en 

pågående process som skapar kategorier och föreställningar. Processen upprätthålls på social 

och kulturell nivå med rasifierade handlingar genom rasifiering; ur ord, bilder och kroppsliga 

framträdanden. Det kan handla om att benämna någon för ”svarting”, ”svartskalle” ”tjing-

tjong” eller ”blatte”. När den nya lasermannen var verksam år 2010 skrev media, poliser, 

forskare och politiker att offren/potentiella offren var de med utländskt utseende, 

invandrarutseende och icke-svenskt utseende (Hübinette et al. 2012). Sådant språk lyfter fram 

människors etnicitet och bidrar till särbehandling av vissa grupper. I exemplet med 

lasermannen bidrar det till skapandet av föreställningar och negativa stereotyper utifrån 

individers utseende. Rasismen skapas av föreställningar där människor tillskrivs stereotypiska 

drag som ihopkopplas med en särskild rastillhörighet. Egenskaperna som tillskrivs i 

stereotypifieringen när individer blir rasifierade påverkar deras livsmöjligheter och placerar 

dem inom bestämda gränser (Song, 2014). I den här studien studeras upplevelser av 

vardagsrasism och definitionen som uppsatsen utgår ifrån är hämtad från Reyes och Kamali: 

[…] vardagsrasism handlar om: orättvisor som förekommer så ofta att de nästan tas för givna – 

gnagande, irriterande, utmattande, till synes små orättvisor som man till slut börjar förvänta sig. 

Begreppet vardagsrasism relaterar vardagliga erfarenheter av rasdiskriminering till den 

makrostrukturella kontext av gruppojämlikhet som inom och mellan nationer tar sig uttryck i etniska 

och rasmässiga hierarkier av kompetens, kultur och framsteg (Reyes & Kamali 2005, s.72). 

Vardagsrasism lyfter således fram individers erfarenheter av rasism i sina vardagsliv, det 

innebär i hög grad ett mikrosociologiskt fokus där människors interaktion och 

vardagspraktiker är av intresse. Samtidigt relateras det till en makronivå med givna 

strukturella makthierarkier mellan olika etniciteter. 
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Det som går att konstatera är att rasismen verkar inom och mellan alla vardagens situationer; 

från skolans klassrum till mathandling i affären, från ens arbetsplats till att åka hiss, från tv-

tittande till när man åker kollektivtrafik. Vardagsrasism blir i Reyes och Kamalis (2005) 

mening ett fenomen där människor genom rutinmässiga handlingar diskrimineras i 

vardagssituationer. Tidningen Mana som haft ett temanummer om vardagsrasism, skriver att 

de vill avtäcka vardagsrasismen och problematisera samspelet i vardagen mellan individer och 

samhället. Tidningen väckte intresset hos mig för att genomföra en studie som behandlar 

vardagsrasism och den är ett exempel på hur fenomenet diskuteras i offentligheten i viss 

media ”Rasismen inskränker sig inte till institutionella miljöer, eftersom våra vardagsliv inte 

heller gör det. Rasismen är inte bara en uppsättning utfall, utan till sitt väsen en process som 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden.” (Mana 2013, s.23). 

 

1.2 Problemformulering  
Det har hävdats att i Sverige verkar rasismen särskilt i form av vardagsrasism (Hällgren 

2006). Den genomtränger individers vardagliga liv och samhällets ordning. Den skapar vi-

och-dem-grupper vilket sorterar människor som avvikande eller normala i samverkan med 

rasistiska strukturer (Reyes & Wingborg 2002). Vardagsrasismen handlar inte endast om 

rasister, det handlar om praktiker där ett rasistiskt och socialt beteende accepteras och 

förekommer genom verbala kränkningar och förödmjukelser, förlöjligande, exkludering, 

”skämt”, bilder, kroppsspråk och i vissa fall misshandel som påverkar människors rättigheter 

och värdighet. Vardagsrasismen är svåråtkomlig och sker subtilt i olika sammanhang. I och 

med svårigheten att vardagsrasism i hög grad är svårfångad och subtil vill jag utforska hur och 

var det uttrycks. Hur och när blir ”normala” situationer istället situationer fyllda av rasism? 

Jag använder ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv eftersom att vardagsrasism sker med 

interaktion i vardagen. Interaktionen i vardagen är föränderlig vilket leder till att människors 

upplevelser av olika situationer/sammanhang förändras. Tidigare forskning om vardagsrasism 

utgår från perspektiv som bygger på strukturell diskriminering som kan ha svårt att fånga 

sådana aspekter. Dessa perspektiv utgår från makthierarkier på makronivå och menar att de 

direkt uttrycks på mikronivå. Vardagslivets komplexitet med förhandlingar, tolkningar, 

samspel mellan olika strukturer och aktörsskap faller bort och jag menar att det begränsar 

förståelsen av rasismens uttryck på vardagsnivå.  
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1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att beskriva och analysera upplevelser av vardagsrasism hos individer 

med utomeuropeiska kulturella bakgrunder. Syftet kommer att besvaras med tre 

frågeställningar: 

1. Var upplever intervjupersonerna vardagsrasism? 

2. Hur uttrycks vardagsrasism? 

3. Hur kan vardagsrasism förstås med symbolisk interaktionism? 

För att förtydliga den tredje frågeställningen så utgår tidigare forskning från definitioner av 

vardagsrasism som en form av strukturell diskriminering. Min studie bygger vidare på detta 

men kompletterar med att analysera vardagsrasism ur ett symbolisk interaktioniskt perspektiv.  

 

1.4 Avgränsning  
Jag har avgränsat min studie med att intervjua människor med kulturell bakgrund från 

Mellanöstern och ett land i Afrika trots att det finns andra människor från andra kulturer som 

också blivit utsatta. Jag har gjort den avgränsningen på grund av begränsat tidsutrymme för 

studien. Det finns aspekter och faktorer som jag valt att inte undersöka närmare som kan 

påverka upplevelserna av vardagsrasism som exempelvis hur ens identitet påverkas. Men det 

räcker sig inte inom ramen av denna uppsats. Kolahdozans (2012) nämnde i sin studie en 

intressant aspekt när det gäller studerandet av människor med utomeuropeiska kulturella 

bakgrunder och använda benämningar som rasifiering och etnicitet. Att använda sig (som jag 

gjort) av begreppet etnicitet i studien är grundläggande för upprätthållandet av rasism; 

eftersom det delar upp och kategoriserar människor. Studier som berör etnicitet förklarar 

skillnader mellan människor som går i linje med rasbiologi. Därför kan min studie liknas med 

rasistiska teorier fastän det inte är avsiktligt. Eftersom jag har valt att studera individers 

upplevelser av vardagsrasism har jag kategoriserat individer utifrån länder med olika 

kulturella bakgrunder. Det kan bidra till att upprätthålla strukturer vardagsrasismen verkar i, 

trots att det inte är min avsikt.  

  



	   4	  

2. Tidigare forskning 

Under följande kapitel presenteras tidigare forskning om vardagsrasism. Jag har sökt i 

universitetets databaser och hittat ett flertal studier. Jag har avgränsat mig till att här dels 

presentera Philomena Esseds forskning från 1991 om vardagsrasism eftersom att hennes 

forskning är den som andra studier oftast utgår från och dels fokusera på fem svenska 

kvalitativa intervjustudier. Resultaten från studierna har i stora drag inspirerat mig att 

genomföra min studie med anledning av att varje studie har presenterat olika perspektiv på 

hur man kan förstå vardagsrasism. Jag hittade inte tidigare forskning om vardagsrasism ur ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv och har därför inte med någon studie med ett sådant 

perspektiv. 

 

2.1 Vardagsrasism – Ett ungt fält  
Forskning om vardagsrasism inleddes på 1990-talet av Philomena Essed, som myntade 

begreppet, som nu blivit ett fenomen. Hon fokuserade på mikroorättvisor som människor 

utsattes för utifrån etnicitet och kultur. Utifrån hennes forskning kunde man fastställa hur en 

ny form av rasism uppkommit som utvecklar ett vardagligt problem. Jag har tittat i litteratur 

från Essed för få med hennes forskning om vardagsrasism eftersom hon var den första som 

forskade om det. År 1991 släppte Essed sin studie ”Understanding everyday racism”. 

Forskningen har gjorts utifrån kvalitativa djupintervjuer med 55 stycken svarta kvinnor. Essed 

problematiserar och tolkar vardagssituationer i dimensioner där rasismen tas för givet av 

samhället. Esseds teorier kommer jag att beskriva mer om i teorikapitlet.   

Det finns ett flertal studier från början av 2000-talet och framåt om vardagsrasism.. 

Fenomenet tas både upp i en statlig forskningsutredning ”Bortom Vi och Dom” (Reyes & 

Kamali 2005) som är en teoretisk rapport vars syfte varit att identifiera och kartlägga 

mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös 

tillhörighet. Jag har valt ytterligare en kvalitativ intervjustudie av Reyes (2007)  ”Att segla i 

motvind” som studerar ojämlika villkor och strukturell diskriminering i den akademiska 

världen. Hon har intervjuat 17 personer med anknytning till universitetsförvaltningen och 

fakulteter för att undersöka rasism i universitetsvärlden. Jag har tittat på den kvalitativa 

intervjustudien ”Att färgas av Sverige” från diskrimineringsombudsmannen som är 

sammanställd av Victorija Kalonaiyté, Victoria Kawesa och Adiam Tedros (2007) där fokus 

varit att beskriva afrikanska ungdomars upplevelser av rasism. De har intervjuat 33 ungdomar 

i ålder 15-31 år med utländsk bakgrund från länder i Afrika. 
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Det finns även en avhandling ”Den osynlige vardagsrasismens realitet” av Ulrika Schmauch 

(2006) där hon forskat om vad för uttryck som används för diskriminering i vardagslivet. 

Schmauch har intervjuat 20 människor mellan 22-41 år med bakgrund från länder i Afrika. 

Studierna har haft skilda definitioner på hur vardagsrasism kan förstås med hur individer samt 

grupper upplever mikroorättvisor, placeras som avvikande, interaktionsbaserade kränkningar 

och hur beteenden positionerar individer med begränsade möjligheter. Definitionerna har 

baserats på hur Essed forskat om fenomenet vilket präglat definitionerna utifrån att Essed 

fastslagit att det handlar om att fenomenet är en form av rasism; inneboende i kultur och 

social ordning. Det är något mer än ’bara’ en ideologi eller struktur, det är mer hur individers 

rasism i vardagen ska tolkas som ett uttryck för rasism som ideologi.  

 

2.2 Teorier i fältet vardagsrasism 

Studierna har studerat vardagsrasism utifrån ett flertal teorier bland annat om stereotypifiering 

som beskriver bland annat hur fördomar befäster underlägsenhet. Rasistiska stereotyper som 

skapar negativa föreställningar om att hudfärg är kopplade till karaktärsdrag, kulturell och 

nationell tillhörighet. Diskurser tas även upp och beskrivs med hur dessa sätter symboliska 

gränser för hur samtal förs, vad de kan föras om och av vem. Det som definieras som normalt 

och accepterat. (Kalonaiyté m.fl. 2007). Motstånd beskrivs med hur individer försöker få 

vardagen att fungera inom ramen för erfarenheter av vardagsrasism. Hon kopplar det samman 

med makt eftersom att diskrimineringen är strukturell. Det innebär att den är en bärande 

princip för hur makt fördelas i samhället som därav påverkar relationer mellan människor. 

Schmauch använder sig av postkolonialism och förklarar hur rasism kopplas ihop med den 

historiska utvecklingen gällande slaveri och globala orättvisor (Schmauch 2006). Reyes och 

Kamali (2005) använder sig av teori kring rasifiering vilket beskrivs med differentierade av 

etniska identiteter och exkludering av människor från grundläggande medborgerliga 

rättigheter. Institutionell- och strukturell diskriminering är något Reyes (2007) använt som 

centralt i sin studie eftersom det skiljer mellan individuella och intentionsstyrda handlingar. 

Hon tar upp hur dessa två dimensioner av diskriminering genererar varandra eftersom att den 

strukturella diskrimineringen fodrar individuella handlingar till att uppstå, samtidigt som 

Reyes (2007) menar att handlingarna möjliggörs eller förhindras av det omgivande samhällets 

värderingar och regelverk. 

Det är främst strukturella perspektiv som tas upp i studierna. Det finns ingenting om 

interaktionistiska teorier trots att Schmauch (2006) definierat rasism som interaktionsbaserade 

kränkningar där beteenden begränsar individer. Det gemensamma för de fem studierna är att 

vardagsrasismen uppfattas som strukturellt där makt är kärnproblemet eftersom det skiljer 
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mellan vita och icke-vita människor. Essed (1991) menade att makt är kärnan till förståelsen 

kring vardagsrasism. Essed (1991) har använt begreppet till att förstå hur vita är överlägsna 

icke-vita utifrån hur det historiskt sett ut gällande slaveri/slavhandel och kolonialismen. Reyes 

och Kamali (2005) har forskat om hur vardagsrasismen som ett mångdimensionellt handlande 

utlöser föreställningar och fördomar som uttryck som upprätthåller maktförhållanden.  

 

2.3 Vardagsrasismens uttryck och motståndsstrategier  
Den tidigare forskningen som studerats motiverade och inspirerade även infallsvinklar för 

denna studie genom exempelvis att välja en frågeställning om uttryck som Ulrika Schmauch 

(2006) forskat om. Men hennes studie skiljer sig mot min på grund av att min studie studerar 

upplevelser från individer med kulturell bakgrund från diverse länder i mellanöstern och ett i 

Afrika, av vad som framkommer i tidigare forskning har inte ett likadant urval gjorts. 

Schmauch (2006) har tolkat uttryck i vardagsrasism som diskret diskriminering och svårtydda 

kommentarer i vardagslivet. Hon menar att vardagsrasismen uttrycks med fyra 

motståndsstrategier: Förnekelse – att den som utsätts för rasism osynliggör händelsen. 

Förtryck, utanförskap och kontroll över upplevelserna där den utsatte försvarar sig verbalt 

eller fysiskt. Uttrycken skapar föreställningar om hur afrikaner är, tänker och fungerar. Hon 

har kommit fram till att uttrycken gör vardagsrasismen svårfångad för att uttrycken främjar en 

strukturell ojämlikhet i den rasistiska strukturen gällande vad som är rasism och inte. Reyes 

(2007) har betonat diskriminering utifrån människors utseende, kultur och språk som uttrycks 

i form av kommenterar som hon menar placerar människor som avvikande. Kalonaiyté et al. 

(2007) har forskat om uttryck i den rasistiska diskursen som skapar, vidmakthåller och 

förstärker stereotypa föreställningar utifrån bland annat människors hudfärg.  

 

2.4 Hur min studie förhåller sig till forskningsfältet  
Vissa definitioner om hur vardagsrasismen kan förstås är liknande den definition som min 

studie utgår från; om förgivettagna orättvisor. Min studie har också precis som de studier jag 

diskuterat använt sig av kvalitativ metod för att studera upplevelser. Den tidigare forskningen 

har studerat om vilka uttryck vardagsrasismen använder, mikroorättvisor och att fenomenet är 

svåråtkomligt vilket är det som inspirerade mig mest. Därför att om mikrorättvisorna 

synliggörs blir fler medvetna om de alltförstora problem som Kalonaiyté et al. bland annat 

belyser i sin rapport. Dessutom finns det en avsaknad av hur vardagsrasism kan förstås med 

hjälp av symbolisk interaktionism. Att Reyes (2007) använder strukturell diskriminering som 

ett av sina perspektiv i forskningen är intressant då det fångar den subtila formen 
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vardagsrasismen görs genom. Det är därför det finns en svårighet i att tydligt kunna avgöra 

vad som är vardagsrasism och inte. Dock kan perspektivet ha svårt att beakta hur situationer 

och beteenden är föränderliga vilket öppnar upp för att använda symbolisk interaktionism som 

en komplettering i min studie.   
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverk som använts att presenteras. Inledningsvis 

diskuteras vardagsrasism där utgångspunkt tas i Esseds (1991) förståelse av fenomenet. Där 

jag lyfter fram vad strukturell vardagsrasism är. Här kompletterar jag och tydliggör begreppet 

genom flera svenska studier som bygger på hennes definitioner och begrepp. Stereotyper är 

också en central komponent i teorier om vardagsrasism och utvecklas därför särskilt. Vid 

sidan av dessa strukturellt baserade teorier kompletterar jag den teoretiska referensramen med 

symbolisk interaktionism. Slutligen används Cooleys begrepp om spegeljaget för att fördjupa 

förståelsen kring hur vardagsrasism påverkar självbilden och jaget hos enskilda individer.  

 

3.1 Vardagsrasism  
En blick, ett avvisande, osynliggörande eller ett skämt i fikarummet är det som den osynliga 

vardagsrasismen brukar beskrivas med. Det går att tolka fenomenet som beteckningen på hur 

vardagliga situationer kan förstås som rasistiska situationer. Essed (1991) fastställer 

fenomenet som en form av rasism inneboende i kultur och social ordning. Det är något mer än 

’bara’ en fristående ideologi eller struktur, det är mer hur ideologier och strukturer uttrycks i 

vardagen i en pågående process. För att förstå hur rasism är en process poängterar Reyes och 

Kamali att de vardagliga problemen bör ses som erfarenheter och hur: ”Vi måste analysera 

tvetydiga rasliga meningar, avslöja dolda strömningar och rent allmänt ifrågasätta det som 

anses normalt eller acceptabelt.” (Reyes & Kamali 2005, s.88). Det sätter personliga 

skildringar och berättelserna i en social vardagskontext och därför blir erfarenheter en 

intressant informationskälla till de dolda uttrycken eller isolerade handlingarna och 

förmildring som kan ske av grupper i maktposition.  

För Essed (1991) är maktrelationer kärnan i att förstå vardagsrasism på grund av att de 

rasistiska handlingarna hamnar i ett system där vita är överlägsna icke-vita som upprätthåller 

ett maktförhållande på mikronivå; uttryck i vardagliga praktiker och makronivå; institutionell 

diskriminering som leder till social ojämlikhet.   

Makten utövas inte endast av enskilda människor, utan makten utövas i samförstånd med 

grupper som bibehålls så länge gruppen håller ihop. I dagsläget menar Essed (1991) att 

diskursen förändrats till viss del med att utgå från biologisk underlägsenhet i rasism till att det 

handlar mer om kultur och etnicitet. Den centrala kärnan är etnicitet och nationell identitet där 

invandrarkultur tillkommit som nytt centralt område. Den förändrade diskursen döper Essed 

(1991) till ethnocentrism där människor fördömer andra kulturer efter sina egna kulturers 

normer. 
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Vardagsrasismen kan förstås med hur vardagliga uttalanden, handlingar, beteenden eller 

kroppsspråk som till exempel ögonkast, gester och språkliga uttryck som resulterar i 

konsekvenser för enskilda individen/grupper i samhället. Oftast är beteendena och 

kroppsspråket inte utfört medvetet eller avsiktligt, men det har en negativ inverkan hos 

individer. Ur det kan man tolka hur det inte rör sig om en enstaka handling riktat mot en 

specifik individ utan en mängd återkommande beteenden som bildar ett handlingsmönster 

(Hübinette et al. 2012).  

Reyes och Kamali (2005) som bygger på Esseds teorier poängterar att vardagsrasism är ett 

svårfångat fenomen vilket skapar svårigheter i att uppfatta processen, vart det sker och med 

vilka uttryck. I deras försök att förklara processen anges följande: grupper av människor som 

anses rasmässigt och etniskt annorlunda marginaliseras dvs. exkluderas eller utesluts. Genom 

att till exempel bli nekad anställning på grund av sitt namn eller bli ignorerad. Det andra som 

framställs är den problematisering som anförs av andra kulturer och identiteter genom att 

tillskriva människor fördomar eller stereotypifieringar på grund av sin kultur som till exempel 

att alla från mellanöstern utövar hedersvåld. Essed menar att vardagsrasismen är rotad i 

enskilda samhällens historia och rasismen anpassar sig efter strukturer och maktförhållanden. 

Individer är aktörer i en maktstruktur som kan bidra till att reproducera rasism (1991). 

Konsekvenserna av att vara utsatt för diskrimineringen är emotionella effekter i form av ilska, 

frustration och känslan av maktlöshet. Vissa säger ifrån, vissa förblir tysta, vissa ignorerar 

rasismen, vissa arbetar hårdare för att avfärda den, vissa ber böner, vissa tar till våld och 

slutligen försöker vissa förtränga minnet av det de varit utsatta för (Reyes & Kamali 2005). 

Efter år 2000 har var fjärde svensk invandrarbakgrund och allt fler människor har blivit 

främlingsfientliga i Sverige. Varför? Enligt Erftring (1996) är okunskap och rädsla faktorer 

som ökar graden av rasism.  

3.1.1  Strukturell vardagsrasism 

Vardagsrasism bör förstås enligt Essed (1991) som ett strukturellt problem i en socialt 

konstruerad ideologi. Vardagsrasism verkar i strukturer i form av mekanismer som exkluderar 

och problematiserar etniska skillnader som blir heterogena i samhället. Vidare skrivare Essed 

(1991) om hur strukturell vardagsrasism verkar genom aktiva men oftast osynliga 

handlingsmönster i samhället som förhindrar vissa grupper av medborgare att leva med 

samma villkor som andra. Reyes och Kamali (2005) skriver om hur vardagliga erfarenheter av 

rasdiskriminering relateras till en gruppojämlikhet som tas i uttryck genom etniska och 

rasmässiga hierarkier och på så sätt kan förklaras som vardagsrasism. Vardagsrasism handlar 

inte ”bara” om extrema företeelser utan det mest utmärkande är hur fenomenet berör vanliga 

och triviala praktiker. Reyes och Kamali (2005) är eniga med Essed (1991) om att 
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vardagsrasismen är rotad i samhällens historia och hur institutioners praktiker samt normer 

leder till rasistiska eller dolda former i sin diskriminering i rutiner och tysta 

överenskommelser. Begreppet blir en del av det oförutsägbara som inte går att ifrågasätta och 

det rättfärdigar vad som anses normalt hos majoritetsgrupperna. När handlingar från dessa 

grupper utförs blir aktionerna implementerade i vardagslivet och som sammansvetsas med 

system som reproducerar vardagsrasism.  

Essed (1991) hävdar att strukturell vardagsrasism är integrerad med rasism i 

vardagssammanhang genom de aktiverade maktförhållandena. Det går att förstå hur 

verkligheten varierar mellan grupper och maktstrukturer internaliseras på olika sätt. Därför är 

det relevant att lyfta Berger och Luckmann (1998) då de skriver om vidmakthållande av 

verkligheten och samhällsstrukturer. Det går att förstå deras utsaga som att rutinmässiga 

handlingar i vardagslivet är internaliserade genom sociala processer i ens subjektiva 

verklighet ”Processen från definition av den objektiva verkligheten till vidmakthållande av 

den subjektiva verkligheten är densamma i båda fallen.” (Berger & Luckmann 1998, s.176). 

En tolkning är att verkligheten är socialt konstruerad och alla upplever inte detta som sin egna 

verklighet. Beroende på vilka grupper det rör sig om så varierar verkligheten för dem. 

Författarna skriver att det som skiljer sig åt är vardagslivets zon, alltså vem man är, vad som 

görs och hur saker uppfattas. För att tydliggöra detta menas alltså hur vita i samhället har en 

högre maktposition som gör dem mer betydelsefulla jämfört med människor av en annan 

etnicitet.  

Essed skiljer på två komponenter av vardagsrasism i den mening att det är process som 

aktiveras på vardagen som går in på mikro och makronivåer. ”[…] disitinction between 

cognitive (prejudice) and behavioral (discrimination) components of rasism.” (Essed 1991, 

s.50). Komponenterna genererar en hybrid i vardagslivet som synkroniserar i en och samma 

process. På mikronivå implementeras förtryck i praktiker som bildar negativ särbehandling av 

människors ras och etnicitet. På makronivå berörs rasideologier och uttryck framförda i media 

samt åsikter som förstärker ojämlikheten och den negativa särbehandlingen (Essed 1991).   

Något frekvent som tas upp i görandet av vardagsrasism är rasifiering. Begreppet syftar till 

hur vissa grupper av människor görs annorlunda och underordnade genom att man gör 

antaganden om biologiska eller etniska/kulturella skillnader. Människorna tillskrivs en 

grupptillhörighet utifrån exempelvis hudfärg, kultur och religion. Begreppet synliggör hur 

vissa människor får vissa privilegier och maktpositioner där det skapas ett underordnat ”de” 

och ett överordnat ”vi” (Magnus Dahlstedt 2010).  Perspektivet är strukturellt och inte beaktar 

förhandlingar, interaktion eller motstånd i vardagslivet som gör att en rasistisk situation inte 

förändras till att inte vara rasism.  
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3.1.2 Stereotyper  

Stereotyper är föreställningar om egenskaper om människor tillhörande en viss grupp. Oftast 

konstrueras stereotyperna utifrån personers ras, nationalitet och religion (Hinton 2003). 

Föreställningarna kan resultera i att människor blir orättvist behandlade. Att göra stereotyper 

kallas för stereotypifiering och det kan förstås som en del av hur vardagsrasismens uttrycks. 

Perry Hinton (2003) hur yttre attribut i människors utseende som till exempel hudfärg 

tillskriver stereotypiska slutsatser om personliga egenskaper.  

Hinton (2003) beskriver hur en stereotypifiering går till med tre komponenter; 1) En grupp 

människor känns igen utifrån en viss egenskap som kan vara utifrån deras nationalitet, 

etnicitet, hårfärg, religion eller andra attribut som sätter igång en identifikationsprocess där en 

viss grupp människor skiljs från mängden. 2) Genom att identifiera människor utifrån 

exempelvis deras hårfärger och därmed tillskrivs gruppen ytterligare egenskaper i form av 

personlighetsdrag eller andra egenskaper. 3) När egenskaperna identifierats hos personerna 

som identifierar en viss grupp tillskrivs stereotypiska egenskaper. Till exempel hur man 

brukar tala om att ”blondiner är dumma” eller ”norrlänningar är tystlåtna”. 

2001 sköts Fadime Sahindal ihjäl av sin pappa och media tvekade inte med att kalla mordet 

för ett hedersmord som en integrerad del av invandrarkulturen. Media kan ses som ett 

integrerat maktmedel i samhället (Reyes & Kamali 2005). Media skrev att det var ett typiskt 

kulturellt mord utövat av invandrare och alla personer med invandrarbakgrund, framförallt 

muslimer presenterades som potentiella förövare som var kapabla till hedersmord (Reyes & 

Kamali 2005). Medias strategi går i linje med Hintons (2003) förklaring av hur 

stereotypifiering går till med hans tre komponenter. Gruppen av människor känns igen utifrån 

tron islam som satte igång medias identifikationsprocess särskilde ut individerna från 

mängden, deras yttre egenskaper tillräknades och därefter gjordes generaliseringen att 

muslimer var potentiella förövare och kapabla till att genomföra hedersmord.  

Det går också hand i hand med hur Jan Tullberg förklarar att stereotyper är grundstenen till 

varför det uppstår konflikter och motsättningar mellan grupper i samhället ”En vanlig 

uppfattning är att personer som använder stereotyper gör den kategoriska bedömningen att 

alla individer i den gruppen har speciella egenskaper i stor utsträckning. Därefter ser 

personen bara sådant som bekräftar denna tes och förbiser motstridiga intryck; stereotypen 

blir ett par färgade glasögon som försämrar seendet.” (Tullberg 2010, s.3). Kritiken mot 

stereotyper är att de inte grundas på empiri, utan avgörs från erfarenheter och fördomar. 

Hinton (2003) anser att det inte går att avlägsna bort stereotypiskt tänkande på grund av att 

det är fundamentalt. Dock går det att tilldela stereotyper en positivare betydelse. 
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Stereotyperna betonar skillnader mellan grupper och egengruppen - den grupp man själv 

tillhör som inte är obekant med att tilldela sig själv högre status i jämförelse med andra 

grupper. Vissa grupper har en legitim status i samhället som accepteras av andra grupper. 

Hübinette et al. (2012) skriver att negativa och positiva fördomar samt stereotyper är ett av de 

sätt rasismen uttrycker sig med för att det är tillvägagångssätt som kringskär och begränsar 

olika befolkningskategorier till att få definiera sig själva.  

 

3.2 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som utgår från att människors handlingar 

är symboliska och det är ett verktyg till analys av den sociala verkligheten. Det sker ständig 

tolkning av symbolernas innebörd och betydelse (Angelöw & Jonsson 2000). Trost och Levin 

(2010) lyfter fram de aspekter som anses vara mest väsentliga för att förstå vardagen och 

presenterar sin version av perspektivet som bygger på att samhällsvetenskaplig verksamhet är 

knuten till verkligheten och betydelsen av att teori och tillämpning går hand i hand. Herbert 

Blumer (1900-1987) myntade symbolisk interaktionism och menade på hur det kan användas 

som ett allmänt teoretiskt synsätt för hur man kan analysera samhället och grupper. Det är 

också ett verktyg för att genomföra analys av socialisationsprocesser i syfte att undersöka hur 

människan med tiden blir mer socialiserad och hur denne ska bete sig och hur denne faktiskt 

beter sig i situationer. Perspektivet anförs med fem hörnstenar; definition av situationen, 

social interaktion, symboler, människan är aktiv och nuet.  

3.2.1 Fem hörnstenar  

Trost och Levin har valt att lyfta fram fem hörnstenar som anses vara de viktigaste delarna i 

att förklara det symboliska interaktionistiska perspektivet. Den första är definitionen av 

situation. Den hörnstenen förklarar författarna vara ”Om människor definierar eller varseblir 

situationen som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser.” (Trost & Levin 2010, 

s.14). Hur människan vid tillfällen definierar situationer, blir bestämmande för beteendet. Det 

är en ständigt pågående process - det vill säga den är föränderlig. Till exempel: Om Kris tror 

att Robin är sur på Kris kommer Kris definition av situation bli att Robin är sur på Kris. Det 

kommer styra Kris beteende mot Robin tills Kris omdefinierar situationen och inser att Robin 

inte är sur på Kris. Därefter kommer Kris omvärdera situationen förändra sitt beteende.  

Trost och Levin (2010 skriver om att situationer definieras beroende på vilken miljö/område 

individen befinner sig i, vilket gruppsammanhang hen är i, vad för sinnesstämning som råder 

och vad för hälsotillstånd hen har. Perspektivet är pragmatiskt; resultatinriktat vilket innebär 

att vissa delar av en situation råder det objektiv konsensus över. Genom att situationer i 

enlighet med interaktion och symboler producerar objektivitet till den sociala verkligheten. 
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Den sociala verkligheten är mestadels subjektiv, men upplevs som objektiv när individer har 

gemensamma tolkningar på företeelser och är överens om betydelser. Trost och Levin (2010) 

exemplifierar det och skriver att det finns en gemensam enighet om till exempel termen familj 

och dess betydelse.  

Samhället består av människor som interagerar med varandra, och sig själva genom tänkande 

i syftet att förstå sin samvaro och olika processer. Den andra hörnstenen är social interaktion. 

Att interagera är samtal som också sker förutom tänkande, genom människors språk, minspel 

och kroppsspråk. När man interagerar, används den tredje hörnstenen symboler. Symboler får 

betydelser som är bidragande i interaktionen i form av att människan kan namnge företeelser i 

omgivningen som bidrar till förväntningar för beteenden. Den vanligaste symbolen är ord 

eftersom de går från att enbart vara ljud till att bli ljud som har mening för människan och 

omgivningen. Användningen av symboler framkallar handlingar som gör att människan kan 

kommunicera fram vad man vill, kan, tror, känner och vad avsikten är.  

Att människan är aktiv beskrivs i den fjärde hörnstenen av Trost och Levin (2010). De skriver 

att fokuset här ligger på människans beteenden som en social varelse och att hens beteende 

som aktiv är en föränderlig process. Författarna fastslår att det skiljer den symboliska 

interaktionism från andra perspektiv i beteende- och samhällsvetenskaperna. Istället för att 

påstå att A är intelligent, skulle en förespråkare för symbolisk interaktionism uttrycka att  

A beter sig intelligent i den situationen. För att människan är inte utan människan gör. Det 

beror på att människan är föränderlig och situationer definieras på skilda sätt. Perspektivet 

öppnar det upp för förståelse kring att människan beter sig olika i skilda situationer. Det blir 

svårt att förutsäga hur en människa ska handla, för att kunna göra de måste man studera 

beteendet och utforska hur denne definierat en situation, använt sina symboler och interagerat. 

Det som spelar roll är hur de andra i ens omgivning beter sig och hur situationer ändras.   

Nuet är den femte och sista hörnstenen hänvisar till att det som existerar är i nuet, människor 

definierar situationer i nuet, interaktion med symboler sker i nuet och i bemärkelsen att 

människan är aktiv i en ständig föränderlig process är i nuet. Människors beteende präglas av 

tidigare erfarenheter och upplevelser. En rimlig tolkning är därför att erfarenheter och 

upplevelser bör ses som verktyg människor använder sig av för att definiera situationer, 

interagera med symboler och vara aktiv i nuet (Trost & Levin 2010). 

3.2.2 Sympatisk introspektion och spegeljaget 

Charles Horton Cooley är förespråkare för symbolisk interaktionism. Cooley är upphovsman 

till två viktiga begrepp som kommer att beskrivas; sympatisk introspektion och spegeljaget. 

Trost och Levin (2010) skriver om att det förstnämnda är hur människan använder sin sympati 

för att sätta sig in i andra människors situation, tänkande och känslor. Trost och Levin (2010) 
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poängterar att idag skulle sympati bytts ut till vad som menas med empati och medkännande 

eftersom det handlar om att man sätter sig in i andra människors föreställningsvärld. Genom 

introspektionerna som grundas på sympatin leder det till inblick i andra människors 

uppfattning och bedömning av en.  

Cooleys begrepp spegeljaget syftar till att individers självuppfattning och identitet är 

resultatet av processerna som skapas via interaktion i sociala miljöer. Självbilderna påverkas 

av hur omgivningen ser och bedömer en. Bedömningen går att förstå som bedömningen av en 

människas sociala jag. Det har tre komponenter; Föreställning om hur människor ter sig för 

andra, föreställning om andra personers bedömning av en och från föreställningarna bildas en 

negativ eller positiv självbild. Den uppfattning människan tilldelas internaliseras som en del 

av människors sociala jag. Det sociala jaget är en människas identitet betingat från situationer 

och tid. Med det menas att ens sociala jag förändras beroende på vart man befinner sig och i 

vilken tid denne befinner sig. Beroende på hur situationer definieras blir det 

föreställningsvärlden människorna rör sig i. Cooley menar att människor ser andras bild av en 

själv och på så vis blir även den bilden man ser hos sig själv. Människor styrs av 

föreställningen om andras föreställningar om en (Trost & Levin 2010).  

Sammanfattningsvis är teoriramen är tudelad och innefattar både strukturella teorier 

(strukturell diskriminering) och symbolisk interaktionism. I analysen kombineras 

perspektiven vilket innebär att uppsatsen blir ett bidrag och exempel på hur perspektiven kan 

kombineras.   
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4. Metod och material  

Kvalitativ metod har tillämpats för att studera individers upplevelser av vardagsrasism. I 

kapitlet kommer det förklaras hur urvalet gått till för intervjuerna, intervjupersonerna 

presenteras, vilka etiska överväganden som använts i studien och genomförandet av 

intervjuer. Sedan beskrivs det hur jag arbetet med data genom kodning och gjort min analys.  

 

4.1 Introduktion  
En kvalitativ metod har används för denna studie i syfte att studera hur individer med 

utomeuropeisk kulturell bakgrund har upplevt vardagsrasism. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) skriver att en kvalitativ ansats är mest lämplig när fenomenet som ska 

utforskas söker efter intervjupersonernas upplevelser. Det kvalitativa materialet har inhämtats 

genom att intervjua personer i form av djupintervjuer där de fick möjlighet att med egna ord 

beskriva sina upplevelser. Kvalitativa intervjuer är som ett forskningsverktyg där 

intervjupersonen berättar om sina upplevelser där forskaren har som utmaning att påverka den 

intervjuade så lite som möjligt. Jag har gjort semistrukturerade intervjuer med en person i 

taget där intervjun följer en guide med redan utformade/förutbestämda frågor där det fanns 

möjlighet att ställa relevanta följdfrågor för att få en fördjupning i upplevelserna. Fördelen 

med en semistrukturerad menar Bryman (2014) är att intervjupersonerna kan uttrycka sina 

individuella upplevelser av händelser men samtidigt som intervjuaren kan hålla det till ämnet. 

Nackdelen i jämförelse med strukturerade intervjuer är att intervjuguider som följer en tydlig 

förutbestämd struktur kan upplevas som opersonliga. Jag upplevde att fördelarna med 

semistrukturerade övervägde eftersom intervjuerna snarare liknande ett vanligt samtal 

(Bryman 2014).  

Jag har i studien försökt att se saker och ting utifrån intervjupersonernas perspektiv gällande 

vardagsrasism. Bryman (2014) poängterar även att symbolisk interaktionism ligger nära 

tillhands när man vill studera vad för mönster och karaktärsdrag som går hand i hand med 

interaktion. Symbolisk interaktionism är en tolkningsprocess som utgår från hur människor 

definierar andras handlingar som är baserad på innebörd och betydelser som tillskrivs 

handlingarna.  

4.2 Urval  
Studiens urvalsmetod har varit ett bekvämlighetsurval; och utgått från tillgängligheten för de 

individer som passar in i urvalsgruppen. Varför jag valde ett bekvämlighetsurval var för att 

dels för att vardagsrasism kan vara ett känsligt ämne att prata om och det kan därför vara svårt 

att hitta intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner är över 18 år. De hittades genom att jag 
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tillfrågade dem i min närhet om de kunde tänka sig att delta i en studie om vardagsrasism. 

Fördelen med ett sådant urval är enligt Bryman (2011) att det är möjligt att på ett enkelt och 

effektivt sätt utförs en studie som kan ge intressanta resultat. Nackdelen är att det blir en 

svårighet att generalisera resultatet eftersom att det är svårt att ta reda på vilken population 

stickproven kommer ifrån.  

I studien har det varit viktigt att intervjua intervjupersonerna som upplevt vardagsrasism. De 

som tillfrågades var fem stycken individer i ålder 22-27 år. En av dem har flyttat hit när hen 

var liten från ett annat land och är uppvuxen i Sverige. Medan resterande av dem är födda och 

uppväxta i Sverige. Det gemensamma för dem är att deras föräldrar har invandrat till Sverige 

från olika länder utanför Europa; mellanöstern och ett land i Afrika.  

Presentation av intervjupersonerna: 

IP1 - 23 år, född och uppvuxen Sverige med föräldrar födda utanför Europa. 

IP2 - 22 år, född och uppvuxen i Sverige med föräldrar födda utanför Europa 

IP3 - 27 år, född och uppvuxen i Sverige med föräldrar födda utanför Europa  

IP4 - 22 år, född och uppvuxen i Sverige med föräldrar födda utanför Europa 

IP5 - 25 år, utomlandsfödd, uppvuxen i Sverige med föräldrar födda utanför Europa. 

 

4.3 Intervjuguide 
När syfte och frågeställningar bestämts och vad för slags metod som skulle användas började 

jag skissa på en intervjuguide. Som det tidigare nämnts var denna semistrukturerad med två 

teman innehållande olika frågor. Den intervjuguide som användes (bilaga 1) var 

semistrukturerad som Bryman (2014) beskriver som en guide där ett flertal teman existerar 

över det som intervjun syftas till att täcka. Samma intervjuguide användes vid intervjuerna 

men formuleringarna och ordningsföljden förändrades beroende på vad intervjupersonen 

berättade. I studiens intervjuguide användes två teman; upplevelser och vardagsrasism. 

Intervjuguiden börjar med en uppsättning av bakgrundsfrågor, även kallat uppvärmning för att 

inleda intervjun på ett lättsamt sätt där det ställdes frågor om intervjupersonernas ålder, var 

hen är född samt uppväxt och vart dennes föräldrar är födda. Efter bakgrundsfrågorna började 

de huvudsakliga frågorna om upplevelser och om begreppet vardagsrasism där det ställdes 

frågor om till exempel ”Kan du berätta om en situation där du behandlats annorlunda på 

grund av din kulturella bakgrund - varför tror du att den uppstod?”, ”Har du någon gång 

upplevt vardagsrasism? - På vilket sätt, kan du utveckla”?, ”I vilka former förekom de, och 
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vad uttrycktes? (Vad för ord användes, handlingar)”, ”Hur var tonfallet i det du var med om? 

(skämtsamt, irriterat, glatt) Kan du beskriva hur du hanterade det?”, ”Hur var dina känslor” 

och” Tror du att andra i din omgivning reagerar när någon uttrycker sig rasistiskt mot dig?”  

Längst ner i guiden fanns även exempel på följdfrågor som för intervjuaren blev enkelt att 

överblicka på för att hålla igång samtalet ifall något svar behövde utvecklas.  

4.4 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes fem stycken kvalitativa intervjuer varav fyra utfördes i grupprum på 

Karlstads universitet och den femte hemma hos intervjupersonen. Intervjuerna pågick mellan 

50-90 minuter. Om jag ska säga något om själva karaktären på intervjuerna är det med två ord 

– Gripande och ögonöppnande. Det var inte svårt att fråga om vardagsrasism utan det kändes 

som att jag hade tillräckligt öppna frågor för att intervjupersonen själv kunde avgöra vad 

denne ville dela med sig av för upplevelser och tankar. Samtidigt som intervjuerna var 

lättsamma dialoger förmedlades tunga upplevelser som skapade ett otroligt värdefullt/berikat 

material för den här studien. Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas godkännande, 

det gjordes inga anteckningar under intervjuerna just för att fokus skulle vara på frågorna och 

den information som förmedlades.  

 

4.5 Bearbetning av data och analys  
Efter intervjuerna genomförts lyssnade jag igenom materialet och transkriberade det 

ordagrant. När transkriberingen var färdig började jag att läsa igenom de materialet fem-sex 

gånger för att förstå vad som förmedlats. Det underlättade när jag skulle koda materialet. Det 

jag gjorde var två kodningar där jag till en början när materialet lästes igenom var väldigt 

öppen för vad som kunde komma fram från intervjuerna. Det jag gjorde sen var att koda 

materialet som jag kommer beskriva mer om nedan. Den första öppna kodningen blev delvis 

styrande för hur jag valde att koda det senare i och med att studien har sitt syfte och 

frågeställningar.  

För att bearbeta och analysera mitt primärmaterial kodade jag det. Det framkom del- och 

huvudkoder som jag arbetade med som relaterades till mina frågeställningar. Varje 

intervjuperson hade sina egna upplevelser som förmedlades i intervjuerna. Jag satte mig in i 

materialet och bekantade mig med det för att undersöka kommande kodning. Utgångspunkten 

för det var att se över vad som var intressant i materialet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Även för att vara så öppen som möjligt för att prova alternativa koder innan 

jag bestämde mig för vilka som skulle användas till resultatet. När det utskrivna 
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transkriberade materialet lästes igenom och kodades ingående framgick ett antal delkoder som 

återkom i det flesta intervjuer.  

Huvudkoderna som framkom var; Sammanhang –Med anvisningen till var vardagsrasism sker 

eller inte sker. Acceptans – med anvisning till begränsningar. Uttryck – med anvisning 

fördomar och stereotyper. Makt -  med anvisningen förnekelse av rasism och hur 

intervjupersonerna rättat sig efter vithetsnormer. Symboler i Interaktion – Med anvisning till 

vad för ord som sagts och hur interaktionen varit i situationerna/upplevelserna som 

förmedlats. Koderna byggdes upp av delkoder skämt, symboler, blickar, glåpord och 

osynliggörande. När delkoderna kunde identifieras i upplevelserna namngavs dem, 

sammanställdes och fördes in i resultatkapitlet (Aspers 2007). Den relation mina koder visade 

sig erhålla var framförallt hur vardagsrasism sker med uttryck och hur jag kom fram till de var 

bland annat genom följande exempel.  

En intervjuperson berättade att han inte fått ett jobb genom att skicka in sitt CV utan han 

behövde alltid gå till arbetsplatsen för att presentera sig; således kunde arbetsgivaren se att 

han kunde svenska. Det kunde kodas med delkoden ”begränsningar”, ”bevisa sig själv” och 

”negativ särbehandling” under huvudkoden ”acceptans”. Delkoderna och huvudkoderna 

synliggjorde hur, var och när vardagsrasismen träder fram. Detta relaterades sedan till teorin 

om hur vardagsrasismen osynliggörs, sker omedvetet och är implementerad i strukturer. Den 

överblicken har bidragit till hur jag valt att disponera studien gällande att sätta tre 

huvudrubriker relaterade till mina frågeställningar: Sammanhang, uttryck och symboler i 

interaktion.  

Varför jag valt att göra så är på grund av det berikade intervjumaterial som getts. Det skapade 

möjligheter till att fördjupa sig i upplevelserna av vardagsrasismen och vad för variation det 

funnits i upplevelserna, vad för uttryck som gjorts och hur det går att förstå sammanhang med 

symbolisk interaktionism och hur det påverkar de utsatta med Cooleys begrepp spegeljaget. 

Det upplevelser/sammanhang som skildrats binds samman i varandra likväl som uttrycken.  

Därför har jag valt att disponera resultatet utifrån att först beskriva de sammanhang 

intervjupersonerna upplevt för att sedan redogöra för vilka uttryck som vardagsrasismen tagit 

i sammanhangen. Detta relaterar till mina två första frågeställningar. Därefter utgår jag från 

symbolisk interaktionism för att lyfta fram en förståelse när och varför vardagsrasism 

framträder i olika sammanhang och med olika uttryck. Vissa symboler är så pass laddade att 

de styr definitionen. Med hjälp av symbolerna kan man begripa uttrycken och dess betydelser. 

För att förstå vad som händer i sammanhangen så krävs det att man förstår symbolernas 

betydelse och därefter kan man tolka deras funktion i interaktionen. I uttrycken kan man 

förstå att det handlar delvis om maktrelationer. Vilket leder in på kapitlet om just maktens roll 
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i vardagsrasismen. Resultatet innehåller även en del underrubriker för att det ska bli en lättare 

struktur genom att särskilja exempelvis vissa uttryck från varandra. Med det upplägget skapas 

gynnsammare förutsättningar för studerandet av vardagsrasism.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Två kvalitetskriterier som används i vetenskapliga studier är reliabilitet och validitet. 

Begreppen används främst i kvantitativa studier men de är också användbara i kvalitativ 

forskning men då delas de oftast upp i extern och intern validitet samt reliabilitet. Bryman 

(2014) förklarar att reliabilitet är tillförlitlighet i studien. Med det avses i kvantitativa studier 

hur väl studien går att replikera, om resultaten från undersökningen blir desamma om den 

genomförs på nytt vid en annan tidpunkt. I kvalitativa studier är reliabilitet i denna 

bemärkelse inte riktigt applicerbart. I denna studie är personliga upplevelser av vardagsrasism 

det som studerats, vilket skapar svårigheten i att genomföra en replikation på studien eftersom 

att beteenden är personliga och föränderliga. Istället kan reliabilitet här förstås med 

hanteringen av materialet genom att jag inte försökt att lägga ”ord i munnen” på 

intervjupersonerna under intervjuerna, eller på något sätt för att påverka intervjupersonernas 

svar och jag undvek att ställa ledande frågor (Kvale & Brinkmann 2012).  

För att undersöka hur pass trovärdig ens studie är nyttjas validitet som är  ”[…] ett mått för att 

begrepp verkligen mäter begreppet i fråga.” (Bryman 2014, s. 163). Uppsatsens interna 

validitet behandlar att ens teori överensstämmer med den insamlade datan, som i detta fall är 

intervjusvaren. I min studie fick intervjupersonerna i hög grad själva definiera vad rasism är 

vilket ökar den interna validiteten. Den externa validiteten är i vilken utsträckning resultaten i 

uppsatsen kan generaliseras till andra sociala situationer. Alltså hur väl studien kan 

generaliseras till andra kontexter. Kvale och Brinkmann (2012) skriver att i kvalitativa studier 

är det svårt att generalisera subjektiva upplevelser/erfarenheter rent statistiskt men genom 

exempelvis teorier kan mönster tolkas. Mönstret kan förstås som uttryck något mer generellt. 

Kvale och Brinkmann påpekar även läsarens generalisering; att om det finns rika 

beskrivningar kan det bidra till att läsaren kan generalisera materialet till andra sociala 

situationer.  

 

4.7 Moraliska och etiska överväganden  
Det finns fyra huvudkrav som Bryman (2014) förklarar vara särskilt viktiga när man 

genomför en studie. De är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav innehåller en uppsättning riktlinjer och rekommendationer som 
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muntligt eller skriftligt lämnas till ens intervjupersoner. I den här undersökningen har samtliga 

krav getts muntligen till deltagande intervjupersoner. Först informerades om 

informationskravet som innebär att intervjupersonerna fick veta om undersökningens syfte 

och vad den handlar om.  

Sedan informerades intervjupersonerna om samtyckeskravet; att de som intervjuas själva 

bestämmer över sin medverkan i studien. Det är upp till dem att välja vilka frågor de vill svara 

på i intervjun och att de kan avbryta sin medverkan när som helst Om de väljer att avbryta 

kommer det inte inträffa några negativa påföljder. Det tredje kravet som handlar om 

konfidentialitet fick intervjupersonerna också ta del av. Det handlar om att all information 

som de ger under sitt intervjutillfälle kommer hanteras konfidentiellt och forskaren har 

tystnadsplikt. Deras intervjuer hanteras endast av behöriga, som i detta fall varit jag som 

författare av uppsatsen. Konfidentialitetskravet innebär också att intervjupersonerna är 

fingerade i studien och att till största möjliga mån kommer informationen att rapporteras på 

ett sådant sätt att de inte kommer vara identifierbara. Slutligen informerades 

intervjupersonerna om det fjärde och sista kravet; nyttjandekravet. Den information som ges i 

intervjuerna kommer endast att användas till forskningen ändamål, en uppsats. 

Intervjupersonerna informerades om var de kan ta del av en slutgiltig version av uppsatsen 

och kontaktuppgifter till författaren om någon fundering uppstod. När jag fått samtycke av 

intervjupersonerna utifrån de etiska riktlinjerna kunde intervjuerna genomföras.   
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5. Resultat och analys  

Kapitlet beskriver först vilka sammanhang som intervjupersonerna upplevt vardagsrasism och 

inte. Här görs också en fördjupning om situationers föränderlighet i två avsnitt. Därefter följer 

ett avsnitt om vad för uttryck vardagsrasism gjorts med och hur de kan förstås med makt. 

Eftersom att symboler styr definition av situation gällande interaktionen och för att förstå 

sammanhangen vardagsrasismen sker i; har ett eget avsnitt om symboler i interaktion lagts 

till. I mitt material har ett flertal starka symboler uppenbarats vilket kan förstås som 

framträdande uttryck i sammanhangen som styr definition av situation och därefter kommer 

ett underavsnitt om hur symbolerna används för rasifiering, stereotypifiering och 

kategorisering. Till sist kommer ett avsnitt om en särskild upplevelse där jag tydliggör hur 

vardagsrasism kan förstås med symbolisk interaktionism. Avslutningsvis vill jag påminna om 

att samtliga intervjupersoner har utomeuropeisk bakgrund faller utanför vithetsnormen. När 

jag diskuterar etnicitet så handlar det om icke-vithet om jag inte explicit lyfter fram en 

specifik etnicitet.  

 

5.1 Var sker vardagsrasism och var sker det inte?  
Vardagsrasism, diskriminering och negativ särbehandling förekommer på de flesta arenor och 

sammanhang i samhället. Intervjupersonerna har nämnt flera fysiska platser som det skett på i 

sitt vardagsliv; restauranger, i kollektivtrafiken, klubben, universitetet, i grundskolan, 

högstadiet, arbetsplatser, när man går på gatan, flygplatser, gallerior, när man åker hiss, är på 

fest, affärer, stranden, fotbollsmatcher, handbollsmatcher, i media, myndigheter, 

villaområden, på nätet, i media, i nyhetsrapporteringar, i grupparbeten på skolan och i 

diskussioner med andra individer gällande politik och nyheter. IP4 berättar att det kan inträffa 

vart som helst:  

”[…] Det kan vara i vilken miljö som helst. Absolut händer det inte där de är mer invandrare med 

utländska bakgrunder. Det händer inte där vi kan glida rakt igenom. Jag hänger ju inte så mycket i 

områden där de är mycket svenskar, inte av anledningen att något skulle hända, men jag känner ingen 

koppling till de områdena.” (IP4) 

Det som IP4 berättar bekräftar att vardagsrasism upplevs överallt och sker på de flesta 

platser/miljöer hon befinner sig i. Men hon säger även att det inte sker i miljöer där det finns 

mer människor med utländska bakgrunder. Flera av de andra intervjupersonerna har uttryckt 

samma; att de inte utsatts för vardagsrasism i förorterna. Det tyder på att de finns fredade 

zoner från vardagsrasismen och det framkommer framförallt att det är i förortsområden där 

intervjupersonerna blir en med majoriteten. Det kan tolkas som att i villaområden sticker 
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intervjupersonerna ut mer och i det sammanhanget ingår dem i en viss etnisk grupp där dem 

tillskrivs särskilda egenskaper (Hinton 2003). Även IP3 berättar om hur han upplever att 

förorter är annorlunda att befinna sig på i jämförelse med områden där majoriteten av 

människorna är vita: 

Jag själv beter mig olika om jag skulle vara i ett fint villaområde, än i en förort med mina kusiner, så 

då är jag ju betydligt mer att man pratar på ett visst annat sätt och använder med utländska ord, de är 

en helt annan föreställning, i villaområde skulle jag ju undvika istället, hela den fasaden då skulle de 

ju va att jag behövde va mer svensk. Där skulle jag behöva säga mer andra ord, använt ett mer annat 

ordförråd, är jag i förorten försöker jag ju nästan där är jag ju mer ett annat sätt när jag pratar, jag 

bryter inte ner mig, de låter lite väl men jag använder ju inte så brett ordförråd som jag vet att jag 

har, men jag använder ord som jag vet att de förstår. Skulle jag vara med andra vänner i ett 

villaområde skulle jag använda ett mer annat språk, då använder jag väl mer av mitt ordförråd. (IP3) 

Utifrån IP3 går det att tolka hur han behöver förändra sitt beteende till ett annat. Det kan 

tolkas som att IP3:s erfarenheter av att tidigare ha blivit behandlad annorlunda inverkar på 

hans beteende och är orsaken till att han beter sig mer ” svenskt” i vissa sammanhang (Trost 

& Levin 2010). Att han tidigare blivit behandlad som annorlunda förstås också utifrån 

erfarenheter han var med om i grundskolan.  

Jag kommer ihåg att min mamma reagerade på det här en gång, för då var det en flicka som frågade 

mig mycket om [land] och jag visste ju inget. Jag har inte ens varit där, så jag kunde inte svara på så 

mycket. Sen så sa jag det till mamma när jag kom hem, att de frågade. Då tog min mamma det som 

dåligt så hon ringde skolan och flickans föräldrar och sa att hon inte fick fråga mer [skratt]. I 

efterhand tycker jag det var rätt kul. Hon var ju bara nyfiken. Mamma trodde att jag tyckte det var 

jobbigt, jag tyckte nog egentligen att det var lite jobbigt, för jag var alltid tvungen att försvara mig, 

Jag var tvungen att svara på frågor jag inte visste. Det blev som att jag skulle svara för en hel grupp 

på nåt sätt, och det var saker de kunde säga som jag inte hade någon aning om, som att jag nästan 

fick försvara stereotypen och fördomarna, o det kunde väl vara lite jobbigt. (IP3) 

Det går att tyda i IP3:s citat ovan att det fanns vissa förväntningar och en slags roll han kände 

sig tvungen att ta sig an. Det som IP3 berättar är vardagsrasism i sammanhang där han 

rasifierats och kategoriserats. Även om avsikten med frågorna inte var illa menad tillhör de 

processen som rutinartat producerar och förstärker vardagsrasism genom att människor 

objektifieras och görs skillnad på (Essed 1991).  
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IP4 har berättat om ”random-check”1 på flygplatsen i London.  

[…] Så jag satt där inne i fyra timmar. Jag fick inte gå ut till min moster som var utanför och 

förhördes lika mycket som de förhörde mig. Och jag som 13 år ska ju inte förhöras själv; speciellt på 

engelska och försöka förstå  […] Jag ville ha en tolk, men det kom aldrig någon riktig tolk. De gav 

mig en mörkhyad person, som skulle försöka agera tolk. För de trodde att jag pratade [språk], så bara 

den bedömningen. Jag har ett svenskt pass, jag är född i Sverige, allting står i dokumenten och de har 

ingen koppling egentligen att jag kommer från [Land], förutom mitt namn och hur min moster ser ut. 

De frågade inte ens vart jag kommer ifrån eller sånt, utan de antog att jag var därifrån och därför tog 

de dit den [tolk] som skulle tolka. Det dem inte visste var att i [Land] finns det väldigt olika dialekter, 

och dessa dialekter är med grova skillnader, så jag förstår inte va de andra säger. Så när den mannen 

kom och skulle förklara saker, var det som att ”jag förstår inte dig eller någonting av de du säger” 
[…] (IP4) 

Det som kan tolkas är att IP4 och flygplatspersonalen definierat situationerna olika, vilket 

också leder till att interaktionen mellan dem krockar; de förstår inte varandra och det finns 

därav ingen gemensam interaktion (Trost & Levin 2010). Konsekvensen av det är att 

interaktionen blir begränsad. IP4 berättar att hon tror att random-checks uppstod för att hon 

har ett muslimskt namn och för att hon har en mörk hudfärg. Hon berättar att hon även blivit 

utsatt för random-checks över femton gånger. 

Det IP4 beskriver går i linje med Trost och Levins (2010) beskrivelse över individuella 

diskrimineringen som är handlingar utförda av enskilda människor. Varför polisanmäls inte 

sammanhangen? En av intervjupersonerna besvarar frågan om varför man inte anmäler med 

”Skojar du? Vad ska vi anmäla” (IP5). Citatet går att förstå utifrån Reyes och Wingborg 

(2002). De förklarar att tidigare erfarenheter av hur människor med en annan kulturell 

bakgrund inte får ett bra bemötande när det gäller anmälan, de nonchaleras, det tar lång tid 

och i slutändan händer ingenting med anmälan. Reyes och Wingborgs (2002) har intervjuat ett 

flertal personer om hur rättsväsendet bemöter invandrare. Intervjupersonerna berättar att 

polisen redan från början betraktar dem som tjuvar och de känner sig dömda på förhand.  

I detta avsnitt har jag beskrivit olika platser och sammanhang där intervjupersonerna har 

upplevt vardagsrasism. Det framkommer samtidigt att det är svårt att peka ut platser och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Random-Check är även kallat på svenska för stickprovskontroller. Det är att på flygplatser kan resenärer bli 

slumpvis utvalda för kontroll där personal från flygplatsen tittar extra nog på ens pass, vart man ska resa och vad 

man har för ärenden dit man reser. Det kan även förekomma kroppsvisiteringar och att man går igenom 

personens handbagage. Det förekommer också i vissa fall att personen tas till ett förhörsrum och utfrågas om 

syftet med sin resa och liknande.  
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sammanhang eftersom vardagsrasismen är föränderlig. I de två kommande underavsnitten 

fördjupar jag frågan om föränderliga situationer samt hur kunskapen om  vardagsrasism 

internaliseras och blir en resurs i att hantera och förändra situationer så att det inte framträder 

i ett sammanhang. 

5.1.1 Föränderliga situationer – Människan är aktiv och i nuet  

Nuet en av hörnstenarna i symbolisk interaktionism och människan använder sina erfarenheter 

i nuet. Människor är aktiva och handlar i pågående processer, situationer definieras i nuet och 

man interagerar i nuet. Människan är en produkt av hela sin historia med erfarenheter som har 

betydelse och inverkan på beteenden i nuet (Trost & Levin 2010). Materialet visar att 

sammanhangen och upplevelserna som beskrivits går i linje med hur definitionen av 

situationen är en ständigt pågående föränderlig process. Det gör det svårt att svara på frågan 

var vardagsrasism sker eftersom det kan ske i princip överallt då det är beroende av 

definitionen av situationen. Här vill jag förtydliga föränderligheten i situationen och hur det 

aktiveras. Hur blir en vanlig situation en rasistisk situation? IP2 berättar om när han spelat 

match och folk ropade glåpord mot honom på följande sätt:  

[…] när jag spelade matcher mot lag, där laget består av svenskar i ett svenskt område, där de bara 

är svenskar och inga invandrare. Och då är de lite att folk är typ otrevliga mot dig, eller har varit 

otrevliga när du går in i hallen, det har varit att de kommer med glåpord ”jävla invandrare” eller “åk 

tillbaka till förorten […] (IP2) 

IP2 får frågan om varför han tror att sådana sammanhang uppstår: ”För att det kommer ett 

främmande objekt, som de inte stöter på i sitt vardagsliv, du är i en krets med människor som 

är lik dig och därför blir det svårt när det kommer en person som inte är lik dig. Och de 

känns som ett hot.” Citatet från IP2 går att förstå med hur rasistiska situationer kännetecknas 

av hur människor uppfattar främmande objekt vilket också kan relateras till symboler, vilket 

jag förklarar i 5.3 Särskilda symboler styr definitionen av situationen. Utifrån Reyes och 

Wingborgs (2002) utsaga om socialt accepterat beteende kan man förstå hur detta blir ett 

rasistiskt sammanhang. Kränkningar i form av glåpord och förödmjukelser hör till rutinerade 

praktiker som är socialt accepterade.  

IP5 berättade när han och några vänner var i en matbutik och skulle handla till en resa. Det 

kom fram två killar till dem och frågade om de snodde. IP5 och vännerna trodde att de 

skämtade, de definierade situationen som det och interagerade genom att skratta. Då knuffade 

killarna till IP5:s kompis för att han inte svarade, de började göra Hitlerhälsning mot dem, 

använda sig av uttryck som ”jävla svartskallar” och situationen omdefinierades av IP5 och 

vännerna vilket resulterade i att beteendet ändrades och det blev slagsmål.  
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5.1.2 Bevisa sig själv för att bli accepterad i sammanhang 

I detta avsnitt ska jag beröra två samverkande aspekter som berör var vardagsrasismen sker 

och föränderligheten i situationen. Hur och var vardagsrasismen sker internaliseras också hos 

intervjupersonerna och blir därmed också en del i det egna jaget. Detta påverkar i sin tur 

intervjupersonernas tolkningar av situationen men blir också en resurs i att omförhandla och 

förändra situationerna. I intervjuerna har det framkommit på ett eller annat sätt att man 

behöver bevisa sig själv i vissa situationer och sammanhang för att bli accepterad av 

samhället. Det finns flera barriärer som b.la. fördomar. Cooley menade att beroende på hur 

man definierar situationer blir det föreställningsvärlden som man rör sig i; att människor ser 

andras bild av en och på så vis blir även det bilden man ser hos sig själv. Människor styrs av 

föreställningen andra har om en vilket påverkar agerandet i olika sammanhang (Trost & Levin 

2010). IP1 berättar: 

[…] jag o en kompis skulle gå och handla, han hade på sig mjukisbyxor och vi blev inte sådär jättebra 

behandlade av expediteten för att hon kollade knappt på oss och om hon gjorde de så kollade hon 

snett. Han skulle köpa en dyr kostym till ett bröllop men vi fick ingen hjälp. Nån vecka efter gick vi 

tillbaka och då hade han på sig rock, kängor, svarta byxor och jag var klädd så också. Då var det mer 

”ah men kom och testa den här skjortan för 1000 kronor.” Förra gången var det knappt ett hej liksom. 

Så det är klart att allt handlar om hur man presenterar sig själv, och de blir ju bättre desto fler bockar 

på listan man får, då passar man in. (IP1) 

När IP1 fortsätter förklara efteråt vad han menar med ”bockar på listan” säger han: ”[…] man 

måste alltid gå igenom ett test, och när man klarat det blir man behandlad bra.” Det tyder på 

i citatet hur IP1 och hans vän behövde byta kläder för att bli accepterade av expediten, 

tidigare osynliggjordes dem. Det går också att tolka det som något som präglar IP1:s 

definition av situation. Det går också att se hur IP1:s citat hör samman med att människor är i 

en föränderlig process. Det är att det är svårt att förutsäga vad som kan hända härnäst i 

situationer och sammanhang gällande beteenden. Först definierade expediten situationen 

utifrån hur IP1 och hans vän var klädda, interagerade med dem utifrån det och sade inte hej. 

Men trots det gick IP1 och vännen tillbaka senare iförda andra kläder, expediten 

omdefinierade situationen och förändrade sitt beteende. Detta sammanhang kan tolkas som 

något de flesta människor oavsett hudfärg och utseende kan upplevas. Dock upplevde IP1 

detta som en av många situationer han känner sig negativt särbehandlad på grund av sitt 

utseende. Vidare besvarar han frågan ifall han känner sig begränsad i vardagen på grund av 

sin kulturella bakgrund varpå han svarar att han går inte runt och är rädd, eller känner att han 

kommer bli annorlunda bemött, de händer men han känner sig mer begränsad i sina 

möjligheter om att få ett jobb på grund av sitt namn: 
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Mitt namn, alltså jag har aldrig fått ett jobb utan att jag går dit först och säger hej, presenterar mig 

och pratar lite och sen frågar om de söker jobb och behöver folk. Då lämnar jag  mitt Cv och då har 

jag fått ett jobb. Men jag har inte fått ett jobb genom att bara skicka in en ansökan, vilket jag tror har 

med att göra att man alltid måste bevisa att man kan prata svenska, och då är det okej, då anses man 

som vettig. Men om det bara är ett namn på ett papper med en bild på; då känns det som att det är 

svårt. Så jag har aldrig fått ett jobb genom att bara skicka ett CV nej, utan jag måste alltid gå dit. 
(IP1) 

Det går att tolka som att det krävs en acceptans av samhället vilket även går i linje med 

följande citat från IP4 om hennes mamma som blivit utsatt och angripen på grund av sitt 

ursprung och hudfärg. 

 […] hon är svenskalärare och då var det var några elevers föräldrar som ansåg att hon inte kan vara 

svenskalärare, för att hon inte är född i Sverige. Då var det också att hon gick inte dit och var arg, 

utan gick dit och sa ”Låt mig bevisa de, vi gör samma prov.” Då fick hon göra nationella provet. Hon 

lär ut svenska till 6-9:an, och då gjorde hon nationella provet för 7:an, tillsammans med de eleverna, 

och hon fick ju såklart högre betyg. (IP4) 

IP4:s mamma är ett konkret exempel på hur hon behöver bevisa sig själv och försvara sig på 

grund av sin hudfärg. Hon med en mörkare hudfärg behöver förändra sig för att passa in 

utefter vita normer och man kan tolka situationen som att hon behöver prestera mer än andra  

(vita) vilket leder till olika förutsättningar och förändrade livsvillkor (Reyes & Kamali 2005).  

Trost och Levin (2010) förklarar den fjärde hörnstenen; aktiv, att varje handling som görs 

förändrar ens definition av situation. Författarna understryker vikten av hur ingens beteende är 

statiskt utan snarare föränderligt och hur människan gör istället för att människan är. Det går 

hand i hand med hur människor förklarar att människor med en annan kulturell bakgrund är 

på ett visst sätt och även det som IP2 berättar under intervjun, hur han han hört människor på 

läktaren under matcher sagt: ”Där har vi en svartskalle, han är väl mer sådär att han kommer 

börja bråka snart - De antar att du kommer gör någonting […]” Det tyder på att människor 

gör antaganden utifrån fördomar, i detta fall säger människorna att IP2 är bråkig vilket är en 

förekommande fördom intervjupersonerna nämnt att samhället har om dem. Men mammorna 

kan inte förutsäga vad som kommer hända på planen härnäst, utan de antyder att IP2:s 

beteende är något stabilt att han som ”svartskalle” är bråkig. Men i och med att människan är 

föränderlig kan hans beteende i situationen snarare kunna förklaras med att han i den 

situationen, på en match, beter sig bråkigt. Det går att tolka med hur människor tänker att de 

är sin etnicitet medan det korrekta mer vore hur människor gör sin etnicitet i olika kontexter 

och sammanhang (Trost & Levin 2010).  
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Sammanfattningsvis går det att tyda att vardagsrasismen sker i i stort sett överallt, med 

undantag för de fredade zonerna som i intervjuerna framförts vara i förorterna. Beroende på 

vilka platser i samhället intervjupersonerna befinner sig på eller situationer de befinner sig i 

anpassas deras beteende utefter de. Det anpassas även utifrån hur situationer förändras.  

 

5.2 Hur uttrycks vardagsrasismen  
I intervjuerna har det kommit fram en mångfald av uttryck angående hur människor handlar 

mot intervjupersonerna. Det handlar om allt i från frågor till fördomar, glåpord, blickar, , 

fysiskt våld, skämt, nonchalans, ignorans och hur människor i ens omgivning accepterar ifall 

något inträffar med att inte reagera. Intervjupersonerna berättar hur fördomar som uttryck är 

att människor antar att de ska ha särskilda egenskaper. Till exempel egenskaper kring deras 

språkförmåga, hur de som individ bör vara utifrån bilden media har skapat. Det kan vara att 

människor använder sig av ord och uttrycker: ”Jävla blatte”, ”svartskalle”, ”neger” och 

”terrorist” med de uttrycken upplever intervjupersonerna att människor markerar att de inte 

hör hemma i Sverige. Uttrycken som går att förstå utifrån intervjupersonernas sätt att beskriva 

upplevelser är hur människor visar med sitt kroppsspråk att de undviker dem eller går på dem 

fysiskt.  

Det tyder på att vardagsrasismen sker i dolda/i osynliga former och öppet/i synliga former. 

Essed (1991) kallar dessa sammanhang för vardagsrasism på mikronivå som sker i dolt grova 

eller subtila former. För att förstå hur en mer subtil form kan se ut kan ett exempel ges från 

IP4:s berättelse ”[…] Min bror och jag var i en hiss och en kvinna tryckte sig in mot hörnet och 

tryckte sin väska mot sig […]” (IP4). 

Följande citat från IP4 kan tolkas hur vardagsrasism kan ske med en öppen/synlig form: 

 […] och då hade jag flätor, och då var de två gubbar som satt på en bänk som sa ”Häng dig i håret” 

och då var de liksom människor som kollade dit och då kollade jag dit och då sa de igen ”Häng dig i 

håret jävla neger. (IP4) 

 

IP5 uttryckte hur han varit med om att människor knuffar honom och uttrycker glåpord. IP4 

berättar om ett sammanhang som går att förstå utifrån hur vardagsrasism sker med både 

ignorans och misstänksamhet:  

[…] Och då gick jag o några tjejer gick till Mitticity, och då var det liksom direkt att människor 

stirrar för det är inte så många svarta här i Karlstad, så människor gillar att stirra.. Ett jättebra 

exempel är när en kompis skulle visa sin förlovningsring hon skulle köpa, och då gick vi in till butiken, 

kassören hälsade jättefint på de två tjejerna före mig, men hon sa ingenting till mig, däremot sa hon 
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hej till de två bakom mig. De var ursprungssvenskar, och såg ut som en stereotypisk svensk – blonda, 

man ser att de är svenskar. Men hon sa  ingenting till mig. Sen när vi går runt i butiken som var 

jättefin och jättedyr, så gick alla runt i sin värld, men expediten stor bredvid mig hela tiden och 

kollade på mig […] (IP4) 

5.2.1 Oförståelse för vardagsrasismens uttryck  
Ett av vardagsrasismens uttryck som är intressant att lyfta fram är oförståelsen för dess 

uttryck hos de som inte är utsatta. Varför det lyfts fram är för att bemötandena kan ses som 

dolda uttryck av vardagsrasism. IP1 beskriver hur han har bemöts:   

Ja, jag tror att det är jättesällan som man i majoritetsgrupper är medveten om hur man uttryckt sig. 

Alltså jag tror det är sällan som man måste ta in ett koncept eller ta in nån annans tankesätt och 

verkligen reflektera om det, utan man säger bara  ”det va inte menat så utan jag menade såhär och 

därför får inte du känna dig kränkt, jag blir kränkt av att du känner dig kränkt, för det inte var med 

mening att de skulle komma fram så.” Det blir liksom vänt på en själv. (IP1) 

Det går att förstå hur det finns tolkningsföreträde som skapar ett fortsatt görande av att någon 

är annorlunda. Intervjupersonerna berättar att det finns stereotypifierade bilder av hur 

människor i en viss kultur ska se och bete sig. Det framkommer att den bilden är negativt 

betingad och när det senare visar sig att bilden inte stämmer överens får intervjupersonerna 

ofta höra ”Oj jag trodde inte du var sådan”. Den som säger så menar det som en komplimang 

eftersom intervjupersonerna inte bekräftar den negativa stereotypiska bilden. När 

intervjupersonerna reagerat på den kategoriseringen/stereotypifieringen har det blivit dålig 

stämning, människor har försvarat sig och menat att intervjupersonen missförstått eller är 

känsliga. IP4 berättar följande: 

[…] Sen så står vi där vid kassan och min vän skulle ändra på ringen, för den var inte fin och vi 

försökte ändra hennes åsikt [skratt]. Och då ställde jag frågor att om hur mycket det skulle kosta med 

en annan slipning och så vidare. Och så säger expediten ”Lite mycket va? [ironisk]”. Jag kände 

”okej” jag frågade inte om du trodde att jag hade råd med den. Och det sa jag till henne, för jag har 

inga problem att säga såna saker. Och då blev hon väl ställd, men de då försvarsmekanismerna 

kommer fram ”vad menar du, jag menade inte något sånt” men jag kände ”jo de gjorde du” […] (IP4) 

Det behöver inte vara ett avsiktligt beteende, eller att utföraren av beteendet är medveten om 

vad denne gör vilket kan grundas i svårigheten i att avgöra vad som är vardagsrasism eller 

inte. Men det har en negativ effekt utifrån uttalanden och handlingar som bildar ett accepterat 

mönster och ett fortsatt särskiljande mellan människor. Expediteten som i detta fall började 

försvara sig och påpekade att hon inte menade något illa - är det som är värt att lyfta. Dessa 

dolda uttryck hamnar i förnekelse och förmildras av människor i maktposition.  
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5.2.2  Uttrycken återseglar makthierarkier    

Tidigare har jag i anslutning till var vardagsrasismen sker bland annat lyft fram 

föränderligheten i fenomenet utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Oförståelsen 

av vardagsrasism som togs upp ovan pekar dock på att strukturella faktorer som berör 

makthierarkier mellan gruppen kan vara centralt för att förstå vardagsrasismens uttryck. Essed 

(1991) menar att makten är kärnan i att förstå vardagsrasism. Människors rasistiska 

handlingar hamnar i system där några är överlägsna någon annan på grund av deras ursprung 

och etnicitet.  

De som är i högre position har mer makt och privilegiet att göra som de vill. Kamali och 

Reyes (2005) öppnar upp locket för att diskutera hur olikheter gällande biologiska och 

kulturella föreställningar sätts ihop med tillskrivna egenskaper och sätts samman med åsikter, 

attityder, normer, värden och ideologier som utgör rasistiska stereotyper och fördomar genom 

social praxis som upprätthålls med diskurser. IP4 berättar om användandet av n-ordet och att 

hon alltid får frågor om det är okej att säga det eller inte på grund av att de använts ihop med 

slaveri och underordning. För henne idag är det snarare ett ord som svarta människor tagit 

ifrån de vita och gjort till deras egna för att förändra betydelsen av det vilket dock fortfarande 

inte gör det okej för en vit person att uttrycka de för att dem syftar till den ursprungliga 

betydelsen; slaveri och underordnad. 

Vem kan definiera vem som är svensk och inte? På makronivå förklarar Essed (1991) att 

vardagsrasismen kan verka i uttryck framförda av exempelvis media som förstärker 

ojämlikheter och negativ särbehandling. Ett exempel på det är IP4:s observation i London 

under OS 2012 då media målade upp att en terroristattack var möjlig:  

[…] då fick jag se den sommaren hur alla muslimer var ett ’target’, det var något att sikta mot för att 

de hade i shoppinggallerior sådana där metalldetektorer som man går igenom och där var de bara 

massa indier, araber, somalier, andra människor som till och med var britter men de hade långt 

skägg, det var verkligen varenda som såg ut som vad människor tror hur en radikal terrorist ser ut. 

För man kan inte säga att någon är terrorist fören den gjort något. Men detta var utifrån hur de 

trodde att en terrorist såg ut, utifrån hur media målat upp den bilden. De stod på rad allihopa […] 
(IP4) 

Detta styrker Reyes och Kamalis (2005) tes om att media är ett maktmedel integrerad i 

samhällets maktstrukturer som spelar en avgörande roll för vilka gruppers kamp gällande 

erkännande och legitimitet och hur strukturell vardagsrasism verkar enligt Essed (1991). När 

media målar upp bilden av hur en terrorist ser ut så faller dessa in i den stereotypa 

beskrivningen om att de har skägg och är muslimer blir alla människor med den attributen 

terrorister. Det ökar fördomarna och görandet av ”de andra” som förstärker både rasismen och 
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diskrimineringen. De vardagliga erfarenheterna skapar etniska och rasmässiga hierarkier av 

vardagsrasism som sker i olika former på olika sätt (Reyes och Kamali 2005).  

En tolkning är att dem i en högre position har makten att bekräfta eller förneka rasism. Om 

ingen ifrågasätter blir vardagsrasism något rutinmässigt som inte uppmärksammas och det 

vidmakthålls i befintliga samhällsstrukturer (Essed 1991). Fenomenet försvaras eller 

bortförklaras med olyckor och beteenden legitimeras genom att rättfärdigas, försvaras och 

avdramatiseras. Dessutom kan vardagsrasism vara svår att känna igen för att den som utsätter 

någon för något kan göra det både omedvetet och medvetet (Berger & Luckmann 1998).  

Det blir en svårighet i att problematisera eller konfrontera det som skett. Det menar även 

Reyes och Wingborg (2002) som skriver att denna form av diskriminering omfattas av ett 

komplext system av underordning och överordning där vissa grupper i samhället favoriseras 

medan andra försummas. De underordnade får andra möjligheter/skyldigheter och rättigheter 

risken för att uteslutas eller osynliggöras på grund av de gränsdragningar som görs mellan 

människor finns. Det existerar grupper med makten att definiera om vem som ska anses som 

svensk eller inte vilket skapar en klyvning för vilka som umgås med vilka. 

Sammantaget framkommer en mångfald av dolda och synliga uttryck. Hur just 

vardagsrasismen ter sig i situationerna/sammanhangen är varierande men det gemensamma 

för hur vardagsrasismen uttrycks; är att de oftast är ett socialt accepterat beteende. Det leder 

till att människor kategoriserat/stereotypifierat/rasifierat intervjupersonerna. Detta sker på 

både mikro och makronivå i synliga/osynliga uttryck där det upprätthålls en hierarki mellan 

vita och icke-vita där de förstnämnda är överordnade. Hierarkin gör det möjligt för 

omgivningen att bekräfta eller förneka rasismen. Det existerar ett tolkningsföreträde som 

omgivningen gör vilket markerar för vem som tillhör vad som mynnar ut i förtryck där 

intervjupersonerna görs till främlingar eller avvikare.  Det ger utomstående människor makten 

att definiera vad som är vardagsrasism och inte. I intervjuerna uppmärksammas den 

oförståelse intervjupersonerna mött när de ifrågasatt rasismen. Oförståendena kan tolkas som 

ett dolt uttryck av vardagsrasism där människor försvarar sig eller kallar intervjupersonerna 

för lättkränkta.   

    

5.3. Särskilda symboler styr definitionen av situationen   
Enligt symbolisk interaktionism sker all interaktion sker med symboler och beroende på hur 

symbolerna tolkas styrs interaktionen och definitionen av situationen (Trost & Levin 2010).  

För att förstå vardagsrasismen behövs förståelse för vilka symboler som skapar den negativa 

särbehandlingen. Vissa symboler har en särställning som påverkar definition av situation. Till 
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exempel hudfärger, klädsel, handlingar och kroppsspråk kan ha en särställning i att 

vardagsrasism skapas. I intervjuerna går det att tyda hur hudfärg och klädsel är två starka 

symboler för hur andra människors definierar situationer och interagerar som gör uttryck för 

vardagsrasismen. De särskilda symbolerna är med och skapar vardagsrasismen på så vis att 

det triggar igång samt utlöser ”normala” sammanhang till rasistiska sammanhang. 

5.3.1 Symboler används för rasifiering / stereotyper / kategorisering  

Intervjumaterialet tyder på att rasifiering görs utifrån vad man har för fördomar och 

föreställningar om kulturer och utseende. Symboler blir så pass starka att de får särskild 

betydelse för vissa människor som reproducerar vardagsrasism. Att människor blir nyfikna 

och frågar saker om individernas kultur kan för många tolkas som att det är inte 

vardagsrasism. Men för IP1 och IP3 att det inte alltid är kul att få frågor. IP1 förklarar att han 

tror att frågorna uppstår för att han ser ut som han gör med en mörkare hudton, mörkt hår och 

mörka ögon. Hans utseende blir ett symboliskt objekt för hur människor interagerar med 

honom. IP1 beskriver att han ofta får ”vart-kommer-du-ifrån-frågan” och han är både född 

samt uppvuxen i Sverige, han svarar vilken stad han är ifrån. Men han poängterar att det är 

svårt att förstå vad människor menar när de frågar om hans ursprung och det är jobbigt när de 

har en speciell ton som refererar till att det inte räcker med att enbart svara staden:  

Ofta är det att man får höra ”Jaha men vart är dina föräldrar ifrån, vart kommer du ifrån.”  Då finns 

det alltid olika svar till den frågan och det är att jag är född i Sverige, men mina föräldrar är inte från 

Sverige. Man vet inte alltid vad personen egentligen är ute efter, så personen kan ju vara ute efter att 

fråga vart i Sverige jag är ifrån, eller vart kommer DU ifrån [betonat ironiskt] (IP1) 

IP1 poängterar att det inte går att klandra folk för att de frågar för att han inte ser svensk ut. 

Att IP1 kallar sig svensk går emot stereotypen och idealet av hur en svensk ser ut och han 

placeras som annorlunda i relation till normen (enligt han själv). Även fast frågan om vart han 

kommer ifrån inte är rasistiskt menat rasifieras och kategoriseras han och görs skillnad på 

utifrån hans fysiska attribut (Hinton 2003).  

Jag har mörkt svart hår och jag har lite mörkare hud. Jag vet inte, jag pratar ett annat språk än 

svenska också, så jag kanske har lite dialekt ibland, vem vet? Alltså det är ju vissa saker som… om 

man ställer upp idealtypen av en svensk person och mig bredvid så kanske inte jag passar in, men jag 

pratar flytande svenska och sånt. (IP1) 

Rasifiering görs utifrån föreställningar om att någon är annorlunda utifrån symboler som 

kultur eller hudfärg vilket drabbar människor på olika sätt. I intervjuerna berättas det om flera 

situationer och upplevelser där det går att urskilja många symboler. I IP4:s intervju kan ett 

mönster urskiljas där symbolerna hudfärg och klädsel styr hur omgivningen definierat 

situationen och hur de interagerat med dem. Sjal är ett konkret exempel på hur det är en 
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symbol med skild betydelse för olika människor. I intervjun med IP4 berättar hon att sjalen 

för andra symboliserar det som att kvinnor inte har någon rätt utan att männen i hemmet 

bestämmer. Men den egentliga innebörden och betydelsen har med religion att göra. Detta 

tyder på den okunskap som råder vilket Erftring (1996) skriver om som en faktor till ökad 

främlingsfientlighet i Sverige där okunskapen göder rasism.  

Sammantaget pekar detta exempel med symboler som har en särställning i att skapa rasism 

hur symbolers betydelse inte bestäms endast i interaktion i ett sammanhang utan är kollektiva 

och finns bortom sammanhanget. Det pekar på hur symbolisk interaktionism med fördel kan 

kombineras med teorier om strukturell rasism. Samhälleliga strukturer och makthierarkier 

mellan grupper påverkar interaktion även om den är föränderlig och definitionen av 

situationen ständigt förhandlas. 

 

5.4 ” Där trodde jag att vi skulle dö” 
Jag inledde denna studie med att skriva om hur bilden av Sverige som ett antirasistiskt land 

förändrats över åren och att diskriminering samt negativ särbehandling sker dagligen utifrån 

människors kulturella bakgrund. Man önskar att det inte var så, men det är tyvärr så Sverige 

idag ser ut. Det sker både subtilt, synligt, grovt och osynligt vilket innebär en mångfald av 

upplevelser som även liknar varandra. Vardagsrasismens upplevelser varierar där ingens 

upplevelse är okej eller acceptabelt. Jag vill här med ett utdrag från IP5 ge ett längre exempel 

på vardagsrasism för att ge en djupare förståelse av hur det kan ske. Jag vill här också visa hur 

man kan förstå ett sådant sammanhang med symbolisk interaktionism tillsammans med teorier 

om strukturell vardagsrasism för att ytterligare klargöra hur teorierna kan kombineras. Trost 

och Levin (2010) skriver att symbolisk interaktionism är ett analysverktyg för hur man kan 

förstå den sociala verkligheten och perspektivets styrka är hur situationer kan förändras och 

omdefinieras. Symbolisk interaktionism styrker föränderligheten i situationer däremot 

fokuserar inte perspektivet på det som strukturell vardagsrasism gör.  

Det finns en brist i att inkludera yttre faktorers påverkan i sammanhang som kulturellt delade 

symboler. Utifrån hur Reyes (2007) beskrivit strukturell vardagsrasism inkluderar det mer hur 

symboler kan vara kollektiva och strukturella utanför sammanhangen; alltså att definitioner i 

situationer inte ”bara” görs i stunden utan det finns yttre faktorer som påverkar och styr vad 

definitionen av situationen blir. I och med rikedomen med mitt material om vardagsrasism 

blir följande citat en stark inblick som visar hur sammanhang, upplevelser och situationer kan 

variera gällande bredden av rasism. Utdraget visar att även en vardagsrasistisk situation är 

föränderlig från att vara rasism till att omdefinieras ytterligare. I citatet har människorna som 
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utsatts haft mörk hårfärg, vilken kan tolkas som en  symbol som styr definitionen av 

situationen (Trost & Levin 2010).  

 

Jag vill med detta utdrag från IP5 skilda hur symbolisk interaktionism kan skapa förståelse för 

vad som hände: 

Just de! Det finns ett till rasistiskt bråk, ett nazistiskt bråk. Där trodde jag att vi skulle dö. Vi satt på 

Sibylla och käkade, så var det en man i luckan som sa något. Ingen svarade mannen och då kommer 

han in och skriker något i kassan sen  kommer han till oss, vi var fyra personer och han var helt själv. 

Han såg påverkad ut. Så han kommer mellan mina två vänner med huvudet och sa ”ni ska dö” och 

såna grejer. Han sa ”vill ni bråka? Vi ska ut nu”, jag har aldrig varit med om de i mitt liv innan, han 

fucka ur totalt. Så min vän sa någonting till han, typ svor åt han, och så svinga mannen med armen 

och så akta min kompis  sig och reste sig upp, knocka han med brickan du vet, ingenting mer med det 

för mannen stack ut från Sibylla.  

Vi gick ut sen och jag lovar dig, du kommer tro att  jag ljuger nu de här var som en film. Vi går över 

gatan, det är ett övergångsställe och så finns de alltid i mitten där man kan stanna för att sen gå över 

till nästa steg. Jag och kompisarna går över första halvan och då kommer typ alltså 25 personer, med 

boots, skinheads, och de pekar på oss, mig och mina vänner. [Stad] är ju värsta rasistiska staden, det 

är många som bor där. Vi kan inte springa iväg från övergångsstället  för att de omringar oss mitt på 

gatan, inte ens bilar kan komma förbi för det är mitt på gatan. Så har de en liten jävel som springer 

runt och du vet hetsar alla. Och dem säger typ ”blattejävlar”, ”araber”, “terrorister”, ”muslimer” 

och Hailar till oss. Han som springer runt där; han ska precis börja slå, vi aktar oss, men ingen av oss 

slår tillbaka. Det är fortfarande såhär i luften att det ska smälla närsomhelst. Jag lovar dig, de 

kommer tre bilar med människor i som vi känner, de är från orten och de ser oss där. Mitt på vägen 

stannar dem och hoppar ut bilen för att hjälpa oss. Tillslut är vi där typ 15 mot dem och det blir inget 

bråk. Utan det blir bara att folk stannade och kollade, men fortsätter hetsar. Ingen vill ta steget för det 

skulle bli kaos. Och så drar vi därifrån, men vi hade ju fått fett med stryk. Dem vågade inte bråka 

längre, för vi var nästan lika många. (IP5) 

Här definierades situationen av IP5 till en början utifrån att kompisarna satt och åt mat, när 

mannen sedan kom in och började agera utifrån symbolen hudfärgen hos IP5 och hans vänner 

omdefinierades situationen till att bli mer hotfull. Mannen interagerade med IP5 och vännerna 

genom symboler som glåpord. Eftersom detta är en pågående process där situationer 

omdefinieras hela tiden förändras beteendet. Vilket kan tolkas vara när IP5:s vän reagerade 

med att säga något tillbaka till mannen utifrån hur situationen förändrades. När IP5 sedan 

lämnar Sibylla har situationen omdefinierats igen och återgått till ”normal”. Då de kommer ut 

på gatan omdefinieras den igen då de blir omringade av nazisterna som interagerar med 
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glåpord och kroppsspråk som tyder på att de är på väg att slå IP5 samt hans vänner. Tills 

situationen omdefinieras igen och bilarna kör fram på gatan. 

I detta sammanhang gjordes omdefinitioner av situationen då den förändrades hela tiden på 

grund av att människan är aktiv i processen. Det är också svårt att förutse vad som händer 

härnäst eftersom att man har sin egna individuella definition av situationen och tolkar 

symboler på olika sätt beroende på vad de har för betydelse för en. Det talar för hur 

människan är en produkt i nuet där alla ens tidigare erfarenheter, upplevelser och historia 

inverkar på beteendet i form av att man använder de på nya sätt och plockar fram det vid 

behov. Det förstås också med hur IP5:s tidigare erfarenheter styr hans definitioner av 

situationer här då han berättar att den stad han bodde i var rasistisk och segregerad (Trost & 

Levin 2010).  

I IP5:s upplevelse kan man tolka hur den strukturella vardagsrasismen visat sig genom att han 

och hans vänner förhindrats leva med samma villkor som andra. Upplevelsen speglar den 

gruppojämlikhet som tas i uttryck genom att nazisterna anser sig ha en etnisk och rasmässig 

hierarki (Reyes och Kamali 2005). Den strukturella vardagsrasismen är som tidigare nämnt 

integrerad genom maktförhållanden där verkligheten varierar beroende på vad för grupper det 

handlar om. I situationen kan man tolka två grupper som är överordnade och underordnade, 

där nazisterna sätter sig på en högre maktposition där de tror att de är mer betydelsefulla 

jämfört med IP5 och hans vänner på grund av deras kulturella bakgrund.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion  

Syftet med studien har varit att studera upplevelser av vardagsrasism hos individer med 

utomeuropeiska kulturella bakgrunder. Syftet har uppfyllts med hjälp av tre frågeställningar; 

Var upplever intervjupersonerna vardagsrasism? Hur uttrycks vardagsrasism? Hur kan 

vardagsrasism förstås med symbolisk interaktionism? Den viktigaste kunskapskällan i studien 

är intervjupersonernas erfarenheter av olika upplevelser och sammanhang av vardagsrasism. 

Tillsammans med olika teorier om strukturell vardagsrasism, stereotyper, rasifiering, 

symbolisk interaktionism (fem hörnstenarna) och Cooleys förklaring av spegeljag har jag 

gjort en fördjupning av vad fenomenet är och hur det kan förstås. Teorierna som använts i 

studien behandlar hur vardagsrasism kan förstås som en form av rasism institutionaliserat i 

kultur och social ordning. Där vardagsrasismen är en process grundat på hur människors görs 

som objekt och särskiljs på utifrån kultur samt etnicitet. Essed (1991) påpekade hur 

vardagsrasismen är förenat med maktrelationer där vita är överlägsna dem icke-vita. 

Det har varit svårt att benämna hur vardagsrasismen sker eftersom att sammanhang och 

uttryck hänger ihop. Till en början använde jag begreppet situation för att beskriva 

intervjupersonernas upplevelser men märkte att det lätt kunde missförstås i relation till 

definition av situation i symbolisk interaktionism. Därför valde jag att använda ord som 

sammanhang, plats, miljö och uttryck istället för situation för att kunna skapa en röd tråd. 

Följande avsnitt kommer diskutera resultatet utifrån hur frågeställningarna besvarats.  

 

6.1 Var upplevs vardagsrasism  
Det framkommer i intervjuerna att vardagsrasism sker i på olika platser och miljöer i 

samhället. Av resultatet kan man tyda hur intervjupersonerna blivit utsatta i vardagsmiljöer 

som skolan, när man åker hiss, är på restauranger och äter mat och befinner sig på fest med 

mera. Det sker även i stor utsträckning på nyhetsrapporteringar och på appen Jodel2 vilket kan 

tolkas som att det sker i princip överallt i intervjupersonernas vardag. Jag upptäckte att det 

finns fredade zoner från vardagsrasismen i förorter och i andra områden där det är människor 

med liknande kulturella bakgrunder som intervjupersonerna själva. I sammanhang som 

beskrivits med villaområden där majoriteten är ”svenskar” känner intervjupersonerna sig mer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Jodel är en smartphone-app som är inriktat på sociala nätverk och fungerar ungefär som ett klotterplank. Man 

kan anonymt skriva om allt som sker i människors vardag.  
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utpekade och att de behöver bevisa sig själva mer för att bli accepterade genom förändring av 

sitt beteende. 

Symbolisk interaktionism lyfter samtidigt fram hur det inte är på platser i sig som 

vardagsrasism sker, utan det är något som skapas på platsen i interaktion genom symboler. 

Därför kan det skapas i princip överallt. Samtidigt pekar faktumet att vissa platser är fredade 

zoner hur interaktionen formas av strukturer bortom enskilda interaktioner, såsom strukturella 

makthierarkier mellan grupper. Platser där andra uppfattas lika intervjupersonerna triggar inte 

vardagsrasism i lika hög utsträckning. 

 

6.2 Hur uttrycks vardagsrasismen  
I resultatet framkommer en mångfald av uttryck och vissa av de olika uttrycksformerna kan 

tolkas som normaliserade och till mestadels accepterade beteenden i samhället. En förklaring 

till att de accepteras är att vissa uttryck är dolds/osynliga (till exempel osynliggörande, 

ignorans, nonchalans, blickar eller minspel etc.) som inte lika enkelt kan uppmärksammas då 

det sker subtilt. Resultatet tyder även på att vardagsrasism sker i en grövre öppen form som 

exempelvis att ropa glåpord, fysiskt våld. De båda formerna av uttryck görs som 

mikroorättvisor/mikronivå, de vill säga uttryck i vardagliga praktiker.  

Ett viktigt resultat i studien är hur oförståelse för uttrycken i sig upplevs som vardagsrasism 

av intervjupersonerna. Oförståelsen uttrycks på flera sätt; Omedvetet då människor som 

utsätter andra människor för vardagsrasism är oftast inte medvetna om att det är rasism 

och/eller blir upprörda när någon väl påpekar det och försvarar sig med att det inte var menat 

som rasism. Att förmildra vardagsrasism är ett dolt uttryck som hör ihop med oförståelse för 

att särskilda uttryck eller handlingar är vardagsrasistiska. Ett exempel på detta från resultatet 

är bland annat när IP4 berättar om vistelsen i affären och hur personalen nonchalerar, 

osynliggör och uttrycker sig diskriminerande mot henne. När IP4 konfronterar personalen 

försvarar denne sig och försöker förmildra situationen. Oförståelsen i detta sammanhang kan 

förstås med hur vardagsrasistiska handlingar hamnar i maktsystem och hierarkier.  

Hur makthierarkier kan förstås är på grund av att samtliga intervjupersoner har berättat om 

situationer där de särbehandlats negativt och blivit diskriminerade utifrån sin kulturella 

bakgrund och sitt utseende. Att människor tar sig tolkningsföreträde är förekommande då 

andra människor tillskriver intervjupersonerna särskilda egenskaper och har föreställningar 

om hur de ska vara. I resultatet kan man tolka en hierarki mellan icke-vita och vita som de 

med makt (vita är överordnade) har möjligheten att bekräfta eller eller förneka 

vardagsrasismen. Den oförståelse som intervjupersonerna upplevt av de som utövat 
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vardagsrasism och som diskuterats ovan kan bero på normaliserat beteende, okunskaper om 

kulturer eller förnekelse att Sverige är ett land som, tyvärr, är rasistiskt och ett land där 

människor lever i utanförskap på grund av sin hudfärg eller kultur. Det belyser 

makthierarkierna som jag diskuterar. Oförståelsen kan grunda sig i hur en vit människa inte 

ser rasismen eftersom denne inte är utsatt för det.  

I intervjuerna kom det fram det att utseende och kultur är två grunder för hur rasifiering görs. 

Rasifiering i vardagsrasism uttrycks och görs utifrån föreställningen om att intervjupersonerna 

är annorlunda. ”Annorlundaskapet” grundas på att det finns en kulturell olikhet där man 

avviker från vithetsnormen, vilket också tyder på att vara vit är något bättre än icke-vita. 

Enligt min mening kan det tolkas som att svenskhet och invandrarskap är två positioner i 

samhället. Svenskheten är omöjlighet att nå för ”de andra” eftersom de är och antas vara 

utanför. De går att förstå denna icke-vithet, alltså intervjupersonernas hudfärg som en stark 

och markant symbol för hur människor behandlar en. Det kan förstås med hur vita är 

överordnade de som avviker med en annan hudfärg som även Schmauch (2006) påpekar då 

hon använder postkolonialistisk teori i sin studie. Det går också hand i hand med hur 

intervjupersonerna upplever att de behöver bevisa sig själv i olika sammanhang för att bli 

accepterade och slippa sanktioner som stereotypifiering eller att bli behandlade annorlunda. 

Avslutningsvis tyder resultatet på att stereotyperna framkallas av fördomar som utifrån mina 

intervjuer kan leda till att människor blir orättvist behandlade. Stereotyperna bygger på främst 

yttre attribut som hudfärg, utseende och klädsel. Dessa attribut främjar rasifiering och 

intervjupersonerna kopplas sedan ihop med rasistiska stereotyper.  

 

6.3 Hur kan vardagsrasism förstås med symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism har använts som ett teoretiskt perspektiv som har kompletterats med 

strukturell vardagsrasism i stort sett genom hela analysen. Ett viktigt bidrag i uppsatsen är att 

ha illustrerat hur symbolisk interaktionism kan användas och kombineras med strukturell 

vardagsrasism, det perspektiv som framförallt har använts i tidigare forskning.	  Genom 

symbolisk interaktionism går det att förstå ett dilemma hos intervjupersonerna om att det är 

svårt att uttrycka vad som är vardagsrasism och inte. Eftersom att alla människor gör sin egna 

definition av situationen, interagerar olika beroende på hur man tolkar symboler och vad ens 

tidigare erfarenheter är. Uttrycksformerna och vart vardagsrasism görs kan man därför förstå 

med de fem hörnstenarna. Definitioner av situationer är föränderligt vilket också innebär att 

ens interaktion är föränderlig. Situationer går från att vara ”normala” till att vara rasistiska 

beroende på hur definition av situationen görs. Hur intervjupersonerna uppfattar en situation 

kommer påverka hur de beter sig.  
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Hur vardagsrasism kan förstås med symbolisk interaktionism är framförallt genom hur 

interaktion kan bli ett sätt att utöva förtryck och ett verktyg för att konstruera ”de andra” 

utifrån uppfattningar om människors ”olikheter”. Det kan förstås som att det reproducerar 

etniska klyftor och ett vi-och-dom-tänkande. Varje gång människor gör skillnad skapas en 

spegelbild av hur en svensk är som skapar fördomar på hur någon annan är i jämförelse med 

en ”svensk”. Det går att belysa en balansgång mellan att ha rätt i sin sak och att man som 

utsatt uppfattas som lättkränkt. Styrkan i att använda sig av ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv är att man kan tolka hur erfarenheter används i definition av situationen. För att 

nämna ett konkret exempel nämns ett flertal sammanhang där intervjupersonerna varit utsatta 

vardagsrasism men inte blivit förvånade över vad som skett. Med symbolisk interaktionism 

kan vardagsrasism också förstås med hur symbolerna hudfärg och klädsel är i särställning i 

interaktionen.  

Den strukturella vardagsrasismen är verksam i bland annat medias rapportering gällande brott 

som gjorts av människor med icke-västerländsk bakgrund. Där människor framställs vara på 

ett visst sätt, ser ut på ett visst sätt och känns igen utifrån symbolerna i särställning. 

Symbolerna påverkar definitionen av situationen. Det finns likheter mellan strukturell 

vardagsrasism och de särskilda symbolerna eftersom att hudfärg och klädsel påverkar hur 

omgivningen definierar situationer med subtila eller grövre uttryck. Symbolerna triggar 

vardagsrasismen genom att om en individ exempelvis bär ett kulturellt/religiöst plagg spelar 

egentligen ens hudfärg ingen större roll. Plagget i sig blir så pass provocerande att det utlöser 

vardagsrasism.   

Strukturell vardagsrasism är ett aktuellt fenomen i samhället då det förekommer på de flesta 

situationer och platser i vardagen. Den är oftast subtil, vilket gör den svåråtkomlig att studera. 

De fem rösterna jag valt att lyfta fram i studien har berättat om sammanhang där 

vardagsrasismen skapats medvetet och omedvetet. Vad som lyfts fram är människornas 

definition av situation, hur de tolkat symboler, interagerat och hur sammanhang och 

situationer förändrats utifrån deras tidigare erfarenheter.  

 

6.4 Brister i studien och framtida forskning  
Jag har synliggjort upplevelser av rasism i mina intervjupersoners vardag, jag vill visa hur 

vardagsrasism inte bara är enskilda händelser utan en process som ständigt sker. Att diskutera 

och prata om vardagsrasism synliggör hur det går att göra rasism utan att vara rasist. 

Tystnaden, förnekelsen och de som inte ingriper när det händer något accepterar 

samhällsstrukturerna som vardagsrasismen bor i.  
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En svaghet i studien är resultatet bygger på ett litet antal intervjupersoner vilket begränsar 

antal upplevelser och synsätt som synliggörs. Om det hade funnits utrymme för att intervjua 

fler individer hade fler upplevelser och infallsvinklar förmodligen upptäckts. Trots antalet 

intervjuer; har vissa likheter med tidigare forskning funnits gällande hur uttrycken 

upprätthåller ett maktförhållande. Upplevelserna präglas av förtryck och utanförskap, 

svårheten i att veta vad som är rasism och inte då fenomenet i stor utsträckning subtilt.  

Det har varit svårt att använda symbolisk interaktionism eftersom hörnstenarna hänger 

samman. Det har gjort att materialet lätt blev rörigt eftersom att i varje upplevelse existerar 

definitionen av situationen, som gjorts utifrån tidigare erfarenheter, med interaktion av 

symboler och hur de även förändrats; allting hänger ihop vilket har varit svårt att särskilja. Jag 

märkte att göra en separat analys av vardagsrasism med symbolisk interaktionism inte 

fungerade särskilt bra. Det fungerade däremot bättre när jag kombinerade symbolisk 

interaktionism med strukturell vardagsrasism. Jag fick förändra mina frågeställningar från att 

vara mer konkreta; vilka sammanhang sker vardagsrasism i och med vilka uttryck görs 

vardagsrasism till att välja frågorna Var och Hur. Det bidrog till en mer öppen analys och 

ökade förståelsen om vardagsrasism utifrån min teoriram.  

Vid de allra flesta kvalitativa forskningar ges mycket andra intressanta aspekter som tyvärr 

inte fått utrymme varken tidsmässigt eller inom ramen för syftet i studien. Jag hade gärna 

velat undersöka om faktorer som kön, andra kulturer eller geografiska områden påverkar 

upplevelser av vardagsrasism och dess uttryck. Det framkom i intervjuerna att upplevelserna 

kan tolkas samman med ett utanförskap gällande upplevelser av annorlundahet/görandet av 

”de andra”. I studien upptäcktes det att det finns fredade zoner från vardagsrasismen och det 

är ett förslag till framtida forskning att fördjupa sig i.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

Innan start: Informera om etiska aspekter, kontaktuppgifter och om det är okej att spela in 

intervjun. 

Uppvärmning 

Hur gammal är du? 

Vilket land är du född i? 

Vilket land är dina föräldrar födda i? 

Vart är du uppväxt? 

 

Tema 1: Upplevelser   

•   Vilka föreställningar finns om din kulturella bakgrund? Hur stöter du på de 

föreställningarna, vad är det för föreställningar, när möter du på dem? 

•   Möter du fördomar/föreställningar om hur du eller din familj är? Vad för fördomar? 

•   Upplever du att din kulturella bakgrund påverkar hur andra behandlar dig? 

•   Hur uttrycks det?  

•   Kan du berätta om en situation där du behandlats annorlunda på grund av din 

kulturella bakgrund - varför tror du att den uppstod? 

•   Hur reagerade du? Vart skedde det? Har liknande situationer hänt förut, hur var de då? 

•   Kan du känna att andra människor ser dig på ett visst sätt för att du har 

utomlandsfödda föräldrar? På vilket sätt är de?  

•   Har du själv har gjort skillnad på någon annan pga. av deras kulturella bakgrund? På 

vilket sätt? 

•   I vilka miljöer har du upplevt att någon gjort skillnad på dig pga. kulturell bakgrund, 

är det mer förekommande i vissa miljöer och andra inte? Sker det på olika sätt i 

miljöerna? Berätta mer.  

•   Är uttrycken och formerna särbehandling förekommer i, annorlunda från vem det 

kommer ifrån? (åldersskillnader, könsskillnad, kompisar, bekanta) 

•   Är det annorlunda beroende på vart du befinner dig? (skola, annan stad, ensam, med 

vänner) 

•   Blir andra i din omgivning särbehandlade? Vilka grupper och vem, hur? 
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•   Hur anser du att din bakgrund som andra generationens invandrare påverkar din 

vardag? (skola, jobb, privatliv, mataffären) 
 

Tema 2: Vardagsrasism  

•   Hur tänker du kring begreppet vardagsrasism? 

•   Hur tror du andra ser på begreppet? 

•   Uttrycker sig någon vardagsrasistiskt i din omgivning? Om nej: Uttrycker sig någon 

diskriminerande. Vad sa de/den?  

•   Hur skulle andra reagera/bemöta dig om du skulle poängtera att något är rasistiskt 

uttryckt?  

•   Har du någon gång upplevt vardagsrasism?  - På vilket sätt, kan du utveckla? 

•   I vilka former förekom de, och vad uttrycktes? (Vad för ord användes, handlingar) 

•   Hur var tonfallet i det du var med om? (skämtsamt, irriterat, glatt) 

•   Kan du beskriva hur du hanterade det? Hur var dina känslor 

•   Tror du att andra i din omgivning reagerar när någon uttrycker sig rasistiskt mot dig?   

•   Vad anser du att man borde göra för att minska på vardagsrasismen?  

 

Avslutningsvis, är det något du vill tillägga? Tack för att du ställde upp!   

Exempel på följdfrågor 

•   Kan du berätta mer om de? 

•   Har du något mer exempel? 

•   Kan du beskriva hur det kändes för dig? 

•   Kan du beskriva det mer för mig? 

•   Vad gjorde du då, vilken känslomässig reaktion blev det på den händelsen? 

•   Önskar du att du hade reagerat annorlunda?  

•   På vilket sätt, när var de, hur, har det varit flera tillfällen, vart har de skett?  

•   Hur tänker du när du säger att det inte rasism, varför säger du så, men tycker du att 

man gör skillnad på människor utifrån man kommer 

•   Vad för uttryck användes? 

 

 

 

	  


