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”Men stackars lilla förtryckta muslimska tjej” - Kvinnliga universitetsstudenter 

berättar om Vardagsrasism. 

Denna studie belyser hur studenter berättar om vardagsrasism och förhållningsstrategier i 

relation till vardagsrasism. Kvinnorna berättar om ett utanförskap som konstrueras utifrån 

exempelvis språk, religion och värderingar. Berättelserna belyser vidare att föreställningar 

om kön och utländskt ursprung kan resultera i låga förväntningar och rasistiska uttalanden. 

 
Bakgrund och syfte 

Olika former av diskriminering riktad mot icke-europeiska grupper och etniska minoriteter 

kan ses som ett utbrett fenomen i det svenska samhället (se Catomeris 2004, Pred 2000, SOU 

2005:41). Denna studie kommer att visa hur kvinnliga universitetsstudenter berättar om en 

vardagsrasism som påverkar deras förhållningssätt till den svenska universitetsvärlden. 

Tidigare har såväl svensk som internationell forskning visat att studenter från 

minoritetsgrupper ofta upplever sig särbehandlade utifrån etnisk tillhörighet (se t.ex. de los 

Reyes 2007, Solórzano 2001). Särbehandlingen har sin grund i en strukturell ordning och 

riktas mot en heterogen grupp vars tydligaste gemensamma drag är att de betraktas som ’icke-

svenska’ (de los Reyes & Wingborg 2002). Denna typ av särbehandling kan ses som grundad 

i en kulturellt präglad rasism, vilken bygger på stereotypa föreställningar där kulturen hos 

grupper med utländsk ursprung och den ’svenska’ kulturen betraktas så skilda att de blir 

oförenliga. Nämnda föreställningar ligger till grund för diskriminering inom exempelvis 

arbetsliv, media och utbildningsväsende (se SOU 2005:56).  

 Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för universiteten och för andra 

samhällsinstitutioner. Lag 2003:307 reglerar förbud av diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Högskolor och universitet är 

enligt lag 2001:1286, om likabehandling i högskolan, skyldiga att motverka särbehandling 

utifrån dessa diskrimineringsgrunder. På Mittuniversitetet används handlingsprogrammet Lika 

villkor för att arbeta emot diskriminering. Programmets övergripande mål behandlar bland 

annat alla människors lika värde och ett universitet fritt från diskriminering och trakasserier 

(www.miun.se/mhtemplates/MHPage.aspx?id=664). Ett aktivt diskrimineringsarbete är 

nödvändigt då en opinion för lika värde inte betyder att alla tilldelats samma möjligheter (jfr. 

Fishman & McCarthy 2005, KI 2005).  

 För att universiteten framgångsrikt ska kunna motverka diskriminering krävs 

mer information om hur studenter upplever sin situation (jfr. KI 2005). I och med den ökade 

globaliseringen (Beck 2001) möter även socialarbetare mer frekvent människor med utländskt 
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ursprung. Kunskap om vardagsrasism och diskriminerande strukturer är viktig för att kunna 

bemöta människor på bästa sätt och verka för en icke-diskriminerande praktik (jfr. Pease & 

Fook 1999). Avsaknaden av forskning som integrerar kön och etnicitet har lett till att kunskap 

om hur etnisk diskriminering påverkar kvinnor saknas (de los Reyes & Wingborg 2002).  

 Utifrån tidigare forskning (de los Reyes 2007, Fazlhashemi 2002, KI 2005) har 

denna studie som teoretisk utgångspunkt att särbehandling förekommer i den svenska 

universitetsvärlden. Mitt syfte blir istället att belysa hur kvinnliga universitetsstudenter med 

utländskt ursprung berättar om vardagsrasism och om sina förhållningsstrategier i relation till 

vardagsrasism. Med hänsyn till vardagsrasismens kumulativa verkan (Essed 1991), behandlas 

även berättelser om situationer utanför universitetsvärlden. För att belysa detta syfte används 

två huvudsakliga frågeställningar. 1. Vilka vardagsrasistiska situationer kan identifieras i 

informanternas berättelser? 2. Vilka förhållningssätt för att hantera dessa situationer belyser 

deras berättelser?  

 
Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Studien utgår från Esseds (1991) begrepp vardagsrasism. Hon menar att begreppet beskriver 

orättvisor som förekommer så ofta att de ses som ’normala’ av den dominerande gruppen och 

blir förväntade även hos den som diskrimineras. Detta begrepp länkar samman mikro och 

makro dimensionerna av rasism. Individuella erfarenheter relateras till den strukturella 

gruppojämlikheten vilken tar sig uttryck som etniska hierarkier av kompetens, kultur och 

framsteg. Handlingarna eller interaktionerna kan separerade från varandra uppfattas triviala. 

Genom sin kumulativa verkan upprätthåller vardagsrasismen dock relationer av makt och 

privilegium, marginalisering och diskriminering. Den svenska utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering använder begreppen strukturell och institutionell 

diskriminering för att beskriva diskrimineringsformer som grundas i samhällets normsystem 

(se t.ex. SOU  2005:41, 2005:56). När begreppet vardagsrasism används är det viktigt att vara 

medveten om att det ej kan betraktas som avskiljt från den strukturella ordningen, individuella 

handlingar samspelar med en ram av stereotypa föreställningar om exempelvis kön och 

etnicitet (jfr. de los Reyes 2007, SOU 2005:41).  

Jag ser kunskapsskapande som en del av en kontext av makt och 

skillnadsskapande (jfr. Foucault 1980). Min position som ’svensk’ och ’vit’ i relation till 

informanterna blir således viktig för skapandet och tolkningen av materialet (jfr. Dunbar et al. 

2001, Mohanty 2006). Denna position innebär också att jag inte delar informanternas 

erfarenheter av diskriminering (jfr. SOU 2005:69). Jag har länge haft teoretisk kunskap om 
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diskriminerande strukturer. Under studiens gång upptäckte jag emellertid att jag ofta 

applicerade ett ”färgblint” perspektiv på mig och mina relationer. Utifrån detta har jag 

ofrånkomligen utövat vardagsrasism, ofta omedvetet utifrån ett inlärt reaktionsmönster, men 

också medvetet till följd av en rädsla att säga ifrån. Som universitetsstuderande och kvinna 

har jag samtidigt likheter med informanterna. Gunaratnam (2003) menar att lösningen inte 

ligger i att intervjuare och informant har samma etniska tillhörighet. Istället förespråkas en 

kontextuell medvetenhet om den etniska tillhörighetens påverkan på sociala relationer.  

Denna studie undersöker kvinnliga studenters berättelser och särskiljer således 

kvinnor från män. Detta särskiljande är problematiskt eftersom det kan förmedla en stereotyp 

bild av homogena och essentiellt separerade könsgrupper. Kvinnlighet kan vidare, när det 

undersöks separat, göras till det avvikande som jämförs med en manlig norm (jfr. Mattsson 

2005, Mohanty 2006). Jag har en konstruktionistisk utgångspunkt varifrån kön ses som 

föränderligt (se Burr 2003). Konstruktionen av kön resulterar i att kvinnor och män sällan har 

samma erfarenheter av vardagsrasism. Den simultana effekten av könsdiskriminering och 

etnisk diskriminering är, även om den överlappas av sexism som ’svenska’ kvinnor drabbas 

av och rasism som män med ’icke-svenskt’ ursprung drabbas av, något unikt hos kvinnor med 

utländsk bakgrund (jfr. Essed 1991). Enligt lag 2003:307 definieras etnisk tillhörighet som att 

tillhöra en grupp vilken har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. 

Etnicitet bör dock, liksom kön och kultur, ses som en konstruktion vars betydelse är beroende 

av sammanhanget (jfr. SOU 2005:56). Kvinnorna i studien har gemensamt att de har utländskt 

ursprung och ifrån denna position kan berätta om vardagsrasism, däremot tillhör de inte en 

gemensam etnisk grupp. 

Idag finns en hel del skrivet om könsstrukturer och den manliga normen inom 

den svenska universitetsvärlden (se t.ex. Bondestam 2001, Sandström 2000, SOU 1995:110).  

Däremot finns det bara ett fåtal studier som behandlar etnisk diskriminering (jfr. de los Reyes 

2007). Svenska studier har dock visat att principen om att alla ska behandlas lika inte 

automatiskt resulterar i en icke-stereotypiserande och icke-diskriminerande praktik (se t.ex. 

KI 2005). Fazlhashemi (2002) identifierar ett antal problem som kan förknippas med 

institutionella brister i bemötandet av en etniskt heterogen studentgrupp och dualismen mellan 

denna studentgrupp och det monokulturella universitetet. Samvaron på universitetet beskrivs 

som anpassade efter enhetliga ”svenska” kulturella och etniska normer. De los Reyes (2007) 

visar att diskriminering förekommer även om direkta handlingar och identifierbara aktörer är 

svåra att finna. De informanter som under universitetstiden inte upplevt diskriminering lever, 

på grund av dess strukturella karaktär, ändå sina liv utifrån vetskapen att de kan drabbas.  
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Dessa svenska studier kan jämföras med ett antal internationella som gjorts på 

området. Beagan (2003) visar att studenter från minoritetsgrupper upplevde marginalisering 

genom segregation och kämpande för att agera ’korrekt’ vid rasistiska skämt eller 

kommentarer. Swim et al. (2003) menar att många studenter, direkt eller indirekt, 

konfronterade denna typ av händelser. Huvuddelen av incidenterna i universitetsmiljö kan 

beskrivas som subtila men de återkommande och gemensamma upplevelserna hos studenterna 

visar på att det finns ett mönster (Beagan 2003, de los Reyes 2007, Swim et al. 2003). 

Amerikansk forskning visar att diskriminering i universitetsvärlden många gånger kopplas till 

en avvikande position vilken ej tillhör den privilegierade gemenskapen (se Fishman & 

McCarthy 2005, Tamale 1996).  

Att dessa subtila uttryck för rasism bör tas på allvar stärks av Solórzano et al. 

(2001) som analyserar rasism utifrån begreppet mikroaggressioner. Mikroaggressioner 

beskrivs som subtila förolämpningar vilka riktas mot minoriteter, ofta automatiskt eller 

omedvetet. Överträdelser av osynliga gränser markeras och den ”etniska” ordningen 

reproduceras. Solórzano et al. (2001) poängterar mikroaggressionernas kumulativa form (jfr. 

Essed 1991; vardagsrasism), till synes triviala händelser som sammanslaga påverkar 

studenternas liv. Annan amerikansk forskning har visat att upplevelser av rasism kan försämra 

människors psykiska och fysiska hälsa på skilda sätt (se Hill et al. 2007, Williams & 

Neighbors 2001).  

 
Metod 

Studien baseras på intervjumaterial som berör sju kvinnliga studenters berättelser om 

vardagsrasism. Genom att ge de diskriminerade tolkningsföreträde kan kunskap om vad som 

bör definieras som diskriminering och i vilka situationer diskriminering förekommer skapas 

(Essed 1991, Fishman & McCarthy 2005, Solórzano et al. 2001). Informanterna nåddes 

genom annonsering på Mittuniversitetets hemsida mellan 2008-04-07 och 2008-04-21. 

Annonsen sökte kvinnor med utländskt ursprung villiga att berätta om sina erfarenheter av 

universitetsvärlden och det ’svenska’ samhället. Urvalsmetoden var således självselektion. Att 

deltagarna själva valde att medverka indikerar på en önskan om att få berätta, de kan således 

skilja sig från de som ej valde att delta. Urvalet täcker varken in alla situationer där 
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vardagsrasism förekommer eller de personer vars berättelser eventuellt skulle ha speglat en 

icke-diskriminerande praktik.1  

Intervjuerna behandlade huvudsakligen inte rasism eller diskriminering. De 

inleddes med ett antal bakgrundsfrågor för att fånga kontexten kring informanternas 

berättelser. Den resterande delen av intervjun strukturerades lätt efter följande temaområden: 

Erfarenheter av tiden vid Mittuniversitetet, det sociala livet i samband med studierna, 

universitetsvärlden och etniskt heterogena studentgrupper, universitetsvärlden i relation till 

jämställdhet2 samt eventuella berättelser om särbehandling utifrån etnicitet och kön. 

Informanterna fick själva relatera till temaområdena, inga fasta frågor eller någon bestämd 

frågeordning användes. Under intervjuerna uppmuntrades de att berätta om och exemplifiera 

sina upplevelser (jfr. Simons et al. 2008). Förutom sex personliga intervjuer intervjuades en 

kvinna av praktiska skäl per e-post. Kvinnan valdes som informant då hon vidgade 

spektrumet av ursprungsländer i studien. Hon fick reflektera kring samma frågeområden som 

övriga informanter och kontaktades sedan ytterligare ett par gånger med syfte att reda ut 

oklarheter och ställa uppföljningsfrågor. Vid de personliga intervjuerna sammanfattades 

informanternas berättelser, samt ställdes kompletterande frågor för att stärka möjligheten till 

en korrekt tolkning. Intervjuerna var kring en timme långa och genomfördes i 

universitetsmiljö under våren 2008. 

Med avsikt att fånga detaljer skrevs de bandinspelade intervjuerna inledningsvis 

ut i sin helhet. I analysen inspirerades jag av den narrativa analysmetoden. Berättelser 

definieras, liksom i stora delar av den ämnesnära forskningen, (Riessman & Quinney 2005), 

som mer eller mindre omfattande utsagor om individers liv. Jag utgår från att berättelser ger 

möjligheter att förstå hur berättaren, i en specifik situation, uppfattar sin plats i den sociala 

världen (jfr. Anthias 2002). Tematisk narrativ analys inspirerade till en grovstrukturering av 

materialet (se Riessman 2008). Först analyserades utskrifterna var för sig genom att ordnas 

och kodas efter teman. Sedan jämfördes utskrifterna sinsemellan utifrån generella mönster 

såväl som utifrån variationer. Efter valda teman fördjupades analysen genom kopplingar till 

strukturer och diskurser, övergripande språkval, den lokala kontexten och intervjupersonens 

sätt att skapa mening (se Fraser 2004).   

För att belysa hur kvinnorna genom berättelsernas konstruktion förhåller sig till 

vardagsrasism används citat i resultatredovisningen. I valet av citat fokuserades, utifrån syftet 
                                                
1 Informanterna meddelades innan intervjutillfället om konfidentiellitet och datasäkerhet, studiens allmänna 
syfte, rätten att avbryta intervjun samt om vilka som kommer att ta del av den slutgiltiga texten. De 
uppmuntrades att ställa eventuella frågor både innan och efter de givit sitt samtycke att deltaga.  
2 Jämställdhet åsyftar relationen mellan män och kvinnor medan jämlikhet åsyftar alla människors lika värde.  
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och det intersektionella perspektivet, berättelser om vardagsrasism, förhållningssätt samt 

kopplingar till kön. Citat vilka var representativa för urvalet eller belyste variationer valdes ut. 

Uppföljningsfrågor som ställdes per e-post återges som om de ställts omedelbart och muntligt. 

Materialet har behandlats konfidentiellt, data vilka skulle kunna användas för identifikation 

har utelämnats eller modifierats. Utifrån antalet kvinnliga studenter med utländsk bakgrund 

vid Mittuniversitetet redovisas inte kvinnornas nationella ursprung eller 

institutionstillhörighet.  

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv konstrueras berättelser i sociala 

samspel och kulturella sammanhang (jfr. Simmons et al. 2008).  Jag tolkar, liksom Ricoeur 

(1980), människors berättelser som en meningsskapande process. Eventuella motsägelser och 

ambivalenser ses således som en pågående konstruktion, ett sökande efter ett 

sammanhängande förflutet. Intervju- och analyssituationen ses som en gemensam tolknings-

process där även min sociala och kulturella bakgrund inverkar. Min uttalade förförståelse om 

vardagsrasismens existens har dock oavbrutet reflekterats över med avsikt att minimera dess 

inverkan. Tolkningen av berättelserna utgår från ett intersektionellt perspektiv där makt 

förstås som en multidimensionell konstruktion utifrån exempelvis etnicitet, kön och klass (se 

de los Reyes & Mulinari 2005, Lykke 2005). Eftersom samtliga informanter är 

universitetsstudenter har jag valt att i huvudsak ej behandla klass. Studien har i första hand en 

empiristyrd karaktär men förståelsen av empirin har ofrånkomligen inspirerats av, och 

förankras i, de teoretiska utgångspunkterna (jfr. Lundström 2007).   

 
Resultat 

Vardagsrasism – språk, stereotyper och att markeras som annorlunda.  

Deltagarna i studien har flyttat till Sverige av skilda orsaker och i olika skeden av livet. Några 

är födda här, andra kom hit som barn eller i vuxen ålder. Samtliga menar att de inte känner sig 

som alltigenom ’svenska’, eller som P uttrycker det. ”Jag ser mig inte som svensk, folk ser 

mig inte som svensk. Jag kanske ser mig som svensk om folk ser mig som svensk och 

viceversa.” Under detta första tema tar kvinnornas berättelser om vardagsrasism plats utanför 

universitetsmiljön. De är dock relevanta utifrån vardagsrasismens kumulativa (Essed 1991, 

2005) verkan och eftersom de formar de erfarenheter kvinnorna hade med sig in i 

universitetsvärlden (jfr. de los Reyes 2007).  

Informanterna belyser en vardagsrasistisk markör som kan benämnas etniska 

hierarkier utifrån språk. De kopplar frekvent vardagsrasistiska situationer till det svenska 

språket och föreställningar om språkkunskaper. Även i den offentliga diskussionen om 
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integration är betydelsen av att kunna det svenska språket ett återkommande tema. Tendensen 

att likställa utländskt ursprung med språkbrister och lägre kompetens påverkar människors 

möten med exempelvis myndigheter och utbildningssystem (jfr. Hertzberg 2003). Ett exempel 

är N som har bott i Sverige i fem år. Hon berättar nedan om en situation där hennes 

språkkunskaper ifrågasattes.  

  
T: Har du någon gång upplevt att du blivit annorlunda behandlad på grund av att du (1) 
inte är född i Sverige?   (2) 
N: (Skratt) Det finns diskriminering. Jo, (skratt) det har jag ju märkt. Dock inte på (3) 
skolan, så mycket… Men diskriminering har jag upplevt ute i världen, på arbetsplatsen, (4) 
på olika tillställningar och så… (5) 
T: Mm… Skulle du kunna berätta om en sådan händelse? (6) 
N: Jo, vi var på en fest på en lokal... Det var mycket folk och naturligtvis, de flesta (7) 
var ju svenska. Min sambo var med och så var det en äldre man där. Han hade (8) 
druckit lite mycket kanske. Det här var alltså senast, sist som det hände då. Och då satt (9) 
jag ju bredvid honom  och jag skulle hjälpa honom för att han hörde dåligt. Lite så att (10) 
han hängde med på allt och så… Mm… Och då frågar värdinnan honom hur det går, lite (11) 
sådär. Och då säger han, och det var ju mer än 75 personer på det där kalaset. Och (12) 
han säger inför alla: Ja, inte vet jag vad det här handlar om. Den du har satt här för att (13) 
hjälpa mig hon kan ju inte ens svenska. Så hur fan ska jag veta vad det handlar om… (14) 
Och det var ju inte ett skämt, visst kan man se det som ett skämt men att sitta (15) 
där inför alla och.... Nej, det var inte kul alls… (16) 
T: Mm, kan du berätta vad som hände sen? (17) 
N: Men det var väl meningen så, jag hade fått bordsplacering så var det ju meningen att (18) 
jag skulle sitta bredvid honom. Och värdinnan hade ju trott på mig, att jag skulle kunna (19) 
hjälpa honom. Så okej, ja, jag kände mig lite kränkt. Men jag bara teg och lät det vara. (20) 
Han ringde sen och bad om ursäkt, jag tror någon sa till honom… Men jag sa inget där, (21) 
det känns bara meningslöst, varför skulle jag ha gjort det? Då hade jag ju bara förstört (22) 
för övriga som var där. Så jag lät det vara så att det skulle passera så fort som möjligt. (23)  
  

När N får frågan om hon någonsin blivit annorlunda behandlad svarar hon med skratt och en 

direkt och betonad koppling till diskriminering. Hon beskriver denna typ av situation som 

återkommande genom att referera till den som >>sist som det hände<<. Mannen väljer inte 

bara att tydliggöra för N att han är missnöjd med situationen, istället väljer han att tala till alla 

i närheten. En kategori av beteende Essed (1991) beskriver i relation till vardagsrasism är 

”containment”. Detta begrepp innefattar exempelvis rasistiska skämt och handlar om 

förminskande med avsikt att hålla människor på sin plats. Kommentaren kan således ses som 

ett sätt för mannen att fastställa och reproducera den instabila etniska ordningen (jfr. de los 

Reyes 2007, Solórzano et al. 2001).  

N betonar det faktum att alla hörde kritiken (13, 16). Hennes val att inte agera 

aktivt verkar också vara påverkad av de övrigas upplevelse (22-23). Detta kan grundas i en 

respekt för andra människor men kan också tyda på att N kände sig just förminskad. Hon 

valde en passiv position, utifrån en önskan om att incidenten skulle passera obemärkt. 
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Samtidigt urskuldar N mannen genom att välja att berätta att han druckit alkohol och efter 

påbackning ringt henne för att be om ursäkt. Genom detta förminskar även hon själv 

incidenten och kopplar den till en allmän samhällsdiskurs om att alkoholpåverkade människor 

inte är helt ansvariga för sina handlingar. Detta urskuldande kan ses som ett sätt för N att 

hantera mannens uttalande. Ett minne av en alkoholberusad man som säger något dumt kan 

vara mer lätthanterligt än ett minne av att markeras som annorlunda.  

  Det räcker dock inte att tala fulländad svenska, även markörer utifrån utseende, 

religion och värderingar konstruerar känslan av utanförskap hos informanterna. Flera kvinnor 

berättar att de fått frågan: Vilken bra svenska du pratar, är du adopterad? Denna typ av 

kommentarer kan å ena sidan betraktas som en okomplicerad komplimang. Å andra sidan har 

den sin grund i en föreställning om att adopterade, men inte människor med 

invandrarbakgrund, har tillgodogjort sig fullvärdiga språkkunskaper och således befinner sig 

närmare ’svenskheten’ (jfr. Lundström 2007). En föreställning som kan upplevas som 

tröttsam för den som frekvent tilldelas denna ’komplimang’. Fyra av informanterna är troende 

muslimer och A berättar om vilka reaktioner religion kan väcka hos omgivningen. Hon 

betonar dock att hon inte upplevt några sådana reaktioner under studietiden.  

 
T: Du berättade att du är troende muslim, hur brukar människor reagera när du berättar (1)  
om det? (2) 
A: Alltså nej, jag har ju aldrig burit slöja eller så. Jag tycker det är viktigare att man  (3) 
lever efter religionen än att man har slöja. Min mamma och syster har slöja däremot… (4) 
T: Mm. (5) 
A: Eller ja, jag minns på jobbet var det en kollega som kom fram och sa en gång,,, (6) 
liksom det där med att: Är det inte något tvång med att du måste ha slöja eller så? Och (7) 
då fick jag förklara att det inte är något tvång, att jag kan välja själv. Att jag kan vara (8) 
troende utan att ha slöja… Men det accepterades inte riktigt, du vet han fortsatte fråga (9) 
och ifrågasätta mig… Det är ganska många som har kommenterat på det här sättet. Jag (10) 
måste säga att det är lite jobbigt, det är så många som har frågat sådär. Som att jag (11) 
måste försvara mig fast jag inte tycker så… Mina föräldrar har ju aldrig varit tvingande (12) 
på det där sättet. Min pappa är själv lite orolig för min syster som bär slöja. Att det kan (13) 
vara svårt för henne att få jobb. Just när man bor här kanske det är lite svårt att få jobb (14) 
när man har slöja. Det är lite synd när man hör så mycket i media, om folk som (15) 
kommer hit. Jag vet inte om det beror på att man inte kan ta till sig kulturen... Man hör (16) 
så mycket om hedersmord och om folk som slår sina barn, det är så hemskt. Jag vet inte om (17) 
det beror på att man inte kan anpassa sig till det här nya samhället eller, om man säger (18)  
så… Det känns ju lite hemskt när han kom sådär och försökte få mig att ändra på mig, (19) 
pracka på mig hans åsikter om religion. Men jag förklarade, länge. (skratt) (20) 
  

A berättar om en situation på arbetsplatsen där hennes religion och fria vilja markerats som fel 

och hon känt sig tvingad att försvara och förklara sina religiösa val. Hon beskriver som N 

denna typ av situation som återkommande och påfrestande (10-11). Inledningsvis svarar inte 

A på frågan om hennes religion. Istället kopplar hon samtalet till samhällsdebatten om 
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kvinnor som bär slöja. Senare avbryter hon berättelsen för att återkomma till denna debatt 

(12-18) och utvecklar den genom att diskutera ”hedersmord” och kulturell anpassning. Hon 

kopplar sin berättelse till en större politisk och medial diskussion där islam ofta kopplas till 

anpassningssvårigheter. Genom att välja orden ”inte tycker så” och ”aldrig varit tvingande på 

det där sättet” avskiljer sig A från dem som faktiskt tycker så och är på det där sättet. Även 

detta kan kopplas till den politiska och mediala debatten som förstärker ’svenskars’ och ’icke-

svenskars’ positioner som ’Vi och Dom’ (se Lalander & Johansson 2007, SOU 2005:41). 

Genom att distansera sig från den schablonmässiga bilden av den problematiska ’invandraren’  

kan det vara lättare för A att betrakta sig själv som en del av det ’svenska’ samhället.  

 A’s svar kan också tolkas utifrån kontexten i intervjusituationen. Hon utvecklar sin 

historia för en specifik lyssnare, en ’vit’, ’svensk’ kvinna som kan antas behöva vetskap om 

att alla muslimer inte bär slöja eller ”slår sina barn”. Om hon hade talat med en intervjuare 

med annan bakgrund kanske hon tagit denna kunskap som självklar och besvarat frågan 

annorlunda. Istället väljer hon att betona föräldrarnas, specifikt faderns, öppenhet inför den 

svenska kulturen. Detta fokus kan ses som ett sätt att demonstrera för publiken, mig, att alla 

muslimer inte passar in i mallen av den förtryckande fadern och den frihetstörstande dottern. 

Samtidigt uttrycker A genom att referera till sin far (13-15) en medvetenhet om att religiösa 

klädval kan resultera i diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.  

 Informanterna berättar även om en vardagsrasism som markeras utifrån utseende 

(se Hübinette 2007). Detta kan relateras till att diskriminering tenderar att få skilda 

konsekvenser för människor med olika ursprung. Exempelvis används begreppet ’invandrare’ 

sällan gällande människor med västerländskt ursprung medan icke-västerländska barn födda i 

Sverige ofta benämns ’andragenerationsinvandrare’ (se SOU 2005:69). F är den enda 

informanten från ett västerländsk land och med ett ’svenskt’ utseende. Hon har bott i Sverige i 

fyra år och betonar att hon inte har några egna erfarenheter av diskriminering. Hon berättar att 

hon tror det beror på utseendet, att hon skulle kunna passera som ’svensk’.   

 
F: Mm... Sen tror jag det är skillnad också. Så länge jag inte pratar så syns det inte att (1) 
jag inte är svensk… Det kanske är det som gör en skillnad, jag tror faktiskt att det är (2) 
ganska stort… För att jag har jobbat ett tag tillsammans med en kille som var från Irak. (3) 
Vi jobbade ofta tillsammans och en kväll var det vissa saker som inte gick så bra. (4) 
Många kom och frågade och alla kom till mig först. Och så var det varje gång vi jobbade (5) 
tillsammans och något gick fel… Folk kom till mig och frågade. För att jag kunde ha (6) 
varit svensk tänkte jag. Det är därför de frågar mig. Det här hände ofta när vi jobbade (7) 
tillsammans. Och jag tror att det kan bero på att det syntes på honom att han inte var (8) 
svensk, men inte på mig. Så jag tror att det påverkar… Utseendet, om det syns eller inte. (9) 
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F berättar hur hennes arbetskamrat upprepade gånger ignoreras av kunderna på arbetsplatsen. 

Skulle det här kunnas ses som vardagsrasism? Essed (1991) använder begreppet 

marginalisering för att beskriva uttalat avvisande, ignorerande eller likgiltighet inför en 

persons verklighet. När kunderna drar sig tillbaka från F’s kollega är detta en central 

beståndsdel av marginalisering. Berättelsen tyder vidare på, tillsammans med F’s avsaknad av 

diskriminerande erfarenheter, en hierarki bland människor med utländskt ursprung. F menar 

att språket avslöjar hennes ursprung, men hon inkluderas ändå, på grund av utseendet, av 

kunderna som en del av ’vi’. Berättelsen indikerar på att stereotypiska föreställningar om 

’avvikande’ kulturer inte kan överbryggas enbart genom språkkunskaper (jfr. de los Reyes 

2007, SOU 2005:56).  

 
Universitetet 

Samtliga informanter menar att vardagsrasistiska situationer är vanligare i livet utanför 

universitetet. De berättar dock även om situationer i universitetsmiljön som de upplevt som 

problematiska. Här delar sig informanterna i två heterogena grupper. De som kommit till 

Sverige som vuxna berättar framförallt om en önskan att få mer stöd i undervisningen. De 

informanter som är födda i, eller kom till Sverige som barn, berättar istället huvudsakligen om 

stereotypa föreställningar från klasskamrater och lärare. Nedanstående citat kan sorteras in 

under den vardagsrasistiska markören homogenisering av och för givet taganden om ’dom’. A 

belyser att förutfattade meningar om språkkunskaper kan komplicera tillvaron även om de 

inte handlar om förväntade språkbrister.  

 
A: Det var för något år sedan, när jag läste en kurs, som det kom fyra utbytesstudenter (1) 
från X också.  (2) 
T: Mm.  (3) 
A: Och det var lite roligt (skratt). Läraren tyckte att jag skulle översätta för dem fast (4) 
jag inte kan tala det språket så bra, inte flytande. Ja… Så det var lite svårt. (5) 
T: Kan du berätta lite mer om den händelsen? (6) 
A: Det var ju inte diskriminering… Men… När vi kom första dagen till lektionen så (7)  
frågade läraren bara mig liksom: Vilket land kommer du ifrån då? Och jag sa att jag (8) 
var från X från början. Och sedan nämnde han att det skulle komma fyra utbytes- (9) 
studenter. Det var tre killar och en tjej… Och när de kom så gav läraren mig studie- (10) 
handledningen, som var på svenska. Han ville att jag skulle översätta den för dem… (11) 
Och det fungerade ju inte så bra för att jag är ju född här, jag kan ju inte prata det (12) 
språket flytande. Och när jag skulle prata med dem också, på X, herregud… Så det var (13) 
lite att man fick pendla mellan X och engelska liksom, för att göra sig begriplig för (15) 
dem (skratt). (16) 
T: Mm. (17) 
A: Så läraren, han tog ju för givet från början att jag kunde språket. Ja, det var ju nästan (18) 
så varje lektion. Och på alla lektionerna var det ju så att läraren tog för givet, att jag (19) 
skulle förklara, ta hand om dem. Men sen började ju andra elever också försöka (20) 
förklara på engelska, så gott de kunde… Det var ju inte att lärarna kunde så mycket (21) 
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engelska heller, om man säger så (skratt). (22) 
T: Hur kändes allt det här för dig? (23) 
A: Alltså, i början var det lite kul men sedan var det lite jobbigt... För de förväntade sig (24) 
att jag skulle översätta, fast jag upprepade gånger sa att jag talar inte X så bra. Det var (25) 
ju då som andra i gruppen också, gick in för att översätta och hjälpa mig. Men annars (26) 
var det ganska jobbigt måste jag säga. Både ansvaret och att de förväntade sig att jag (27)  
skulle kunna, fast jag är född här. Det kändes bra när andra i klassen kom in och hjälpte (28)  
till… Min ena kompis blev ju ganska arg. Han sa upprepade gånger, hur kan de (29) 
förvänta sig att du ska ta på dig ett så himla stort ansvar, alltså. Han tyckte ju så, att det (30) 
var fel mot mig. Och det var ju svårt för dem också att ingen kunde förklara för dem (31) 
vad de skulle göra, ordentligt. (32) 

     
A berättar om en längre period vid universitetet där hon fick agera tolk för utbytesstudenter 

med samma ursprungsland som hennes föräldrar. Hon börjar sin berättelse med att påpeka att 

den inte handlar om diskriminering och presenterar inledningsvis händelsen som en kul grej 

(4). Att framställa berättelsen som ganska okomplicerad och humoristisk kan ses som ett sätt 

för A att i efterhand hantera händelsen. Senare i berättelsen problematiserar hon situationen 

mer. Hon beskriver hur läraren oavbrutet tog hennes språkkunskaper för givet och hur 

ansvaret och föreställningarna om hennes kunskaper var ganska jobbiga.   

 Hon beskriver sig själv växlande som en passiv och aktiv aktör i berättelsen. 

Inledningsvis (7-22) har läraren huvudrollen och A försöker trots sina bristande kunskaper att 

nå upp till hans krav. När hon får frågan om hur det kändes talar hon istället om sig själv som 

en aktiv person, som ”upprepade gånger” talat med läraren. En berättare kan å ena sidan ge 

andra individer i berättelsen större makt att initiera handling medan de å andra sidan kan 

positionera sig som subjekt med möjlighet till kontroll över händelser (se Riessman 2002). 

A’s sätt att berätta illustrerar svårigheten i att benämna och förhålla sig till föreställningar och 

godtyckliga handlingar. Att A låter andra tala för sin sak (20, 29-31) kan tolkas som att hon 

ser sig själv som ett offer för omständigheterna och har ett behov att stärka sin tolkning. Hon 

påpekar inledningsvis att det inte är diskriminering och stödjer sig sedan på andras åsikter för 

att motivera att situationen överhuvudtaget skulle kunna upplevas som jobbig.  

 Att låta A hjälpa till att översätta för utbytesstudenter är i sig inte nödvändigtvis 

vardagsrasism, det kan snarare betraktas som tanklöshet eller bekvämlighet. Att läraren inte 

accepterade att A inte kunde språket tyder däremot på likgiltighet inför hennes situation (se 

Essed 1991). Lärarens för givet taganden om A’s kunskaper och tendens att koppla samman 

henne och utbytesstudenterna kan grundas i en föreställning som enhetliggör de som ej 

betraktas som ’svenskar’. De felaktiga förväntningarna på A och situationen som följde kan 

även ses i ljuset av att hon är kvinna. Tjejer i undervisningsmiljöer förmodas vara inriktade på 

andra och får ofta en ansvarstagande position i relation till killar (jfr. Ambjörnsson 2003). A’s 
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berättelse belyser dessutom mer institutionella problem (jfr. Fazlhashemi 2002). Det handlar 

om en lärarkår vars representanter ibland saknar de adekvata språkkunskaperna för att ta emot 

utbytesstudenter (22) och ett ansvar som läggs på enskilda studenter vilka innehar vissa av 

dessa kunskaper.   

 Informanterna beskriver dock inte universitetsvärlden som fri från i högre grad 

uttryckta stereotypiska föreställningar och vardagsrasistiska situationer. Flera berättar om 

kulturrasistiska markörer som klasskamraters, och ibland lärares, stereotypa föreställningar 

om låg kompetens, kvinnoförtryck och bortgifta döttrar. Q beskriver sig själv som 

”andragenerationsinvandrare och underklass”. I ett samtal om erfarenheter av 

universitetsvärlden berättar hon om stereotypa föreställningar och om hur dessa gjort det svårt 

för henne att bli en del av den sociala gemenskapen på universitetet.  

 
T: Har du upplevt några svårigheter under studietiden? (1) 
Q: Varje gång man inte är intresserad av studenternas intressen eller normer blir man (2) 
snabbt tolkad som konstig och folk börjar ställa massa frågor… Som om de aldrig har (3) 
träffat på något icke-svenskt i deras liv…  (4) 
T: Kan du… berätta lite om en sådan situation? (5) 
Q: Den gången jag verkligen minns var under termin ett då vi fick en uppgift att (6) 
skriva om X. Ämnet lyckades falla in på invandrare och deras sätt att vara. Jag hamnade (7) 
i en grupp med endast svenskar, som vanligt, med medelklassbakgrund. De enda (8) 
invandrare de kände till var möjligtvist en granne eller en välassimilerad blatte... Vi (9) 
diskuterade hur som helst invandrargäng och segregerade områden. Jag kände att ämnet (10) 
stod mig nära, så jag tyckte inte att det var några större problem att svara på (11)  
studenternas funderingar… Men hur jag än svarade, eller tänkte, refererade de alltid (12) 
svaren till att det endast beror på att jag är invandrare och muslim. Att jag inte dricker, (13) 
beror på att jag är muslim, och inget annat. Frågorna kunde låta som: Jaha, är det för (14) 
att du är muslim? Diskussionerna gick sedan vidare till krogen. Att jag inte gillar att (15) 
gå på krogen beror på att min bror kommer att mörda mig, och inget annat. Samma (16) 
sak när det gäller invandrargäng eller invandrarvärderingar. Dessa problem beror endast (17) 
på kulturella skäl, och inte att invandrare faktiskt har det svårt att komma in i det svenska (18) 
samhället… När jag, som vid det här tillfället, är öppen inför sådana diskussioner och (19) 
svenskarna känner sig bekväma med mig, känns det alltid som att de försöker (20) 
övertyga mig om att mina tankar är fel… (21) 
T: Mm. (22) 
Q: Ja… Ett gott exempel är alkohol, som alltid verkar vara en känslig punkt för (23) 
studenter att diskutera, det är ju en rätt vanlig sed när man umgås. Därför slutade (24) 
diskussionen med att studenterna försökte övertyga mig om att alkohol inte alls är så (25) 
farligt och att jag inte bör ta avstånd ifrån alkohol om jag inte har testat på det tidigare... (26) 
Många har även bjudit in mig till att följa med på krogen och lära känna varandra, men (27) 
det har helt enkelt inte funkat för mig för att jag inte trivs i krogmiljöer. Eftersom det (28) 
inte har varit av intresse, har studenterna inte heller lagt någon energi på att försöka (29) 
komma på något annat sätt att umgås… När man väl nobbar första inbjudan blir man (30) 
sällan inbjuden fler gånger eftersom att man inte längre uppfattas vara som dem. (31) 

  
Q berättar om en situation då hon öppnat sig för sina klasskamrater och berättat om sina 

tankar och värderingar. Hon menar att klasskamraterna reagerat genom att reducera hennes 
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resonemang till kultur och religion (12-21). Dessa typer av kopplingar resulterar i att hennes 

svar uppfattas som mindre objektiva och definieras som felaktiga. Klasskamraternas 

reaktioner kan ses i ljuset av ett eurocentriskt sätt att se på världen, svenska eller 

västerländska åsikter antas vara objektiva medan avvikande världssyner betraktas som mindre 

utvecklade (se Oyewumi 2005, Thörn 2003). Q berör även klassbegreppet genom att relatera 

studenternas kunskap om ”invandrares” situation till deras bakgrund i medelklassen. I den 

mediala debatten relateras ofta människor med utländskt ursprung till förortsmiljöer och lägre 

klasser. En framgångsrik människa med utländskt ursprung beskrivs däremot ofta utifrån 

dennes närhet till ”svenskar” och det ”svenska” sättet att leva (jfr. Lundstöm 2007).  

Q använder, trots att hon är född i Sverige, begreppet ”svenskarna” när hon på 

ett allmänt sätt talar om sina klasskamrater. Genom detta gör hon det tydligt att hon inte anser 

sig tillhöra denna kategori. I referensen till människor med utländskt ursprung använder hon 

istället benämningen ”blatte”. Detta ordval kan ses som ett försök att distansera sig själv från 

maktstrukturernas definitioner och språkbruk. Q använder, som flera andra informanter, även 

begreppet ”invandrare”. Detta begrepp används genomgående i samband med ett kroppsspråk, 

exempelvis citattecken i luften, som markerar reservation (jfr. SOU 2005:69). Ovanstående 

ordval och reservationer kan ses som ett sätt för Q att markera att hon, även om hon inte ser 

sig som svensk, inte har för avsikt att acceptera andras kategoriseringar. Hon bidrar dock 

samtidigt, genom att själv använda dessa kategoriseringar och avskilja sig från ’svenskheten’ 

istället för att omgestalta den, till att upprätthålla gränserna mellan ’vi och dom’ (jfr. 

Lundström 2007).   

Q beskriver alkohol som en markör för studentlivet, en sed hon förväntas, men 

inte önskat, ta del av (23-28). I och med att hon inte velat deltaga i denna studentaktivitet 

marginaliseras hon även från övrig social gemenskap (jfr. Fazlhashemi 2002). Hon beskriver 

det som att hon ”inte längre uppfattas vara en av dem”. Genom detta val kan hon inte längre 

kategoriseras in i den mall hon själv benämner ”välassimilerad blatte”. Istället blir hon en del 

av ’dom’, de som tillskrivs stereotypa föreställningar och används för att definiera gränsen 

mellan ’svenskhet’ och ’invandrarskap’. Valet av begreppet välassimilerad blatte belyser 

samtidigt en samhällelig diskurs där oproblematiska ’invandrare’ betraktas som undantag och 

’svenskhet’ omvandlas till en komplimang (jfr. SOU 2005:41).  

 
Att vara kvinna med utländskt ursprung. 

En viktig utgångspunkt i denna studie är att rasism och diskriminerig är bekönade praktiker 

vilka har skilda konsekvenser för kvinnor och män. Det har berörts ovan i exempelvis A’s och 
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Q’s berättelser om föreställningar av kvinnlighet, religionstillhörighet och förtryckande 

könsroller. Flera kvinnors berättelser belyser hur föreställningar om kön och etnisk 

tillhörighet, ”ras” eller kultur samverkar i en samtidig konstruktion. I ett samtal om studier 

berättar P om hur hon markerats som annorlunda utifrån etnisk tillhörighet och kön.  

 
T: Kan du berätta lite om hur du trivs med att studera på universitet?  (1) 
P: Utbildningen /…/ är jättebra. Jag har inte alls känt någon diskriminering eller (2) 
rasism här. I andra sammanhang har jag det, men inte här… (3) 
T: I andra sammanhang?  (4) 
P: Alltså, redan när jag gick i femman fick jag höra, du är en så duktig invandrartjej. (5) 
Då var jag så liten, jag tog det bara som en positiv grej liksom. Kul, jag är duktig… (6) 
Men /…/ jag har alltid fått höra det och jag började tänka. Men varför är jag en duktig (7) 
invandrartjej? Eller vad betyder det? Vad är en duktig invandrartjej? Och jag har ju (8) 
verkligen haft den här diskussionen med alla möjliga människor, som vill att jag ska bli (9) 
glad över att jag är en duktig invandrartjej. Glad över att jag får höra det, att det är en (10) 
komplimang… Då undrar jag, men en duktig invandrartjej, är det lika mycket som en (11) 
svensk kille, eller var går gränsen liksom? Inte nog med att du är duktig invandrare, du (12) 
är tjej dessutom, det är liksom två såhär… För jag tror inte att den här Per, om vi säger (13) 
att han heter så, skulle säga till Karl, att han är en duktig svensk kille, det tror jag inte. (14) 
T: Mm. (15) 
P: Ja, och vid ett tillfälle så var det möte… Så var det fikapaus och då står det en man (16) 
bakom mig och så säger han: Ja, du var skarp i käften du. Ja, säger jag. Ja, det trodde (17)  
jag inte, säger han. Nähä liksom, tänkte jag. Vadå har vi träffats eller? Frågade jag. Nej, (18) 
men med din bakgrund och så. Du var ju tuff för att vara tjej och ja, säger han. Jaha, (19) 
tänker man. Och där blev det också såhär, att jag skulle sitta där och vara tyst för att jag (20) 
är tjej och invandare. Men stackars lilla förtryckta muslimska tjej, men lite så, det har   (21) 
jag upplevt några gånger… Och vid ett tillfälle vann jag ett stipendium. Jag skulle dit, (22) 
ta emot ett stipendium och så var det verkligen bara gubbar i 50-60 års åldern där. Så (23) 
när jag kom in så var det bara, titta på miffot här nu. Och jag bara försökte le trots att (24) 
det var konstigt. Och sen ställde folk så sjuka frågor. Du som invandrare då? Det var (25) 
bara invandrare hela tiden, som ung tjej och invandrare. Och de andra invandrarna (26) 
minsann, de gör inte rätt i samhället, men du gör det. Och då var man 20 år och bara… (27) 
Att bli stämplad liksom, hela tiden, vare sig du vill eller inte vill känna samhörighet (28) 
med den här definitionen någon har satt på dig. De har någon bild över vad (29) 
jag kan klara av och inte. /…/ Alltså, det var såhär att, ibland kände jag bara (30) 
hopplöshet, alltså jag skiter i alltihop… Det spelar ju ingen roll vad jag säger eller gör, (31) 
jag är en duktig invandrare. Alltså, det var så jättelöjligt många gånger, och jag bara... (32) 
Vissa av mina kompisar, mina svenska kompisar, som gjorde lika bra saker, de fick inte (33) 
någon klapp på axeln. Det förväntades av dem. De skulle faktiskt vara duktiga. I sådana (34) 
sammanhang är det väldigt irriterande… Alltså, jag har varit med om det så ofta att jag, (35) 
idag, bara skulle skratta åt det. Det kunde jag inte då utan då tog jag verkligen (36) 
diskussion jämt. (37) 
T: Mm. (38)  
P: Saker som har hänt tidigare har ju gjort att jag, när jag är med om situationer (39) 
nu, kan bara, jaha, sa de så nu för att jag invandrare och för att jag är tjej. Eller vad (40) 
menar de? Det var ett tillfälle här vid universitet när vi läste en kurs. /…/ Vi fick (41) 
tillbaka en tenta, det gick jättebra. Så där står jag och pratar med min lärare och han (42) 
säger att det var en jättebra tenta till mig. Och då kommer en kvinnlig lärare som jag (43) 
egentligen inte haft någon kontakt med förutom några föreläsningar... Hon tittar på mig (44) 
och säger sådär förvånat: Oj fick du VG? Och då blev jag såhär, då tänkte jag direkt, är (45) 
det bara för att jag är invandrare som hon säger så? Men det vet jag ju inte, jag har inte (46) 
tagit upp det med henne. Men då kände jag det att, varför sa hon så för?… Ok, det var (47) 
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så att jättemånga hade fått underkänt på tentan, men varför skulle det vara jag, för att (48) 
jag är invandrare? Sen har jag inga riktiga belägg på att det var så… Men det var min (49) 
känsla i alla fall. (50) 
 

I ovanstående intervjuutskrift finns egentligen fyra berättelser. En genomgående som 

beskriver P’s känsla av att bli sedd som en ”duktig invandrartjej” från att hon var mycket ung 

fram till idag. I denna beskrivning döljer sig tre berättelser om specifika situationer, ett möte 

(16-22), en stipendieutdelning (22-27) och en händelse på universitetet (41-50). Både mötet 

och stipendieutdelningen kan ses som exempel på vardagsrasism eller, med Solórzanos et al. 

(2001) ord, mikroaggressioner. Dessa subtila markörer positionerar tillsammans med andra 

liknande upplevelser P utanför den självklara gemenskapen. Incidenterna kan ses som 

markörer som skiljer det ’annorlunda’ från det ’svenska’.  

Vid mötet uttrycker mannen tydligt att P inte passade in på hans föreställningar 

om en kvinna med utländskt ursprung. P betonar berättelsen igenom det faktum att hon är 

både invandrare och tjej. Hon beskriver det som två (13) grunder till att förväntningarna på 

henne är låga. Hon tydliggör sin poäng genom att exemplifiera hur orimligt det låter att 

benämna någon ”en duktig svensk kille”. Kön och etnisk tillhörighet används ofta för att 

konstruera avvikelse, inte bara i relation till män i allmänhet utan också i relation till ett 

tillskrivet kvinnoförtryck och en svenskdefinierad jämställdhet (jfr. de los Reyes 2007, 

Mohanty 2006). P beskriver att hon många gånger tagit aktiv diskussion (9, 37), idag ställer 

hon sig dock över och distanserar sig från denna typ av incidenter genom att se det som löjligt 

(32) och humoristiskt (36). Detta kan ses som två skilda förhållningssätt P använder och har 

använt sig av för att hantera förekomsten av vardagsrasism.  

P’s berättelse avspeglar genomgående situationer där hon fått positiv kritik. 

Genom berättelser konstruerar och förmedlar människor en prefererad bild av sig själva (se 

Riessman 2008). Att P väljer att berätta om just denna typ av situationer kan bero på att hon i 

intervjusituationen vill förmedla en bild som stärker hennes argument och talar emot 

föreställningen att kvinnor med utländsk bakgrund sällan satsar på utbildning och karriär. Det 

kan naturligtvis också vara så att denna typ av berättelser är de enda erfarenheter P har av 

utanförskap. Det blir tydligt att avsikten bakom vardagsrasism sällan är avgörande för hur den 

drabbade upplever situationen. De människor som benämnt P en duktig invandrartjej skulle 

troligtvis inte se sina handlingar som ett uttryck för stereotypa eller rasistiska uppfattningar. 

Istället menar de att P borde ta det som en komplimang (9-11). Det paradoxala är att P’s 

framgångar inte förändrar förväntningarna, istället blir hon ett undantag som jämförs med 

resten av ”invandrargruppen” vilka ”inte gör rätt i samhället” (jfr. de los Reys 2007).  
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P’s berättelse från universitetet är ett tydligt exempel på vardagsrasismens 

kumulativa verkan. Nya erfarenheter tolkas i relation till tidigare upplevelser och kunskapen 

om rasism ökar med erfarenheterna av att möta vardagsrasism (Essed 1991). P’s medvetenhet 

om rasistiska strukturer belyses av att hon, innan intervjutemat om särbehandling presenterats, 

besvarar frågan om hur hon trivs med universitetsstudierna med en direkt koppling till 

diskriminering och rasism. Inledningsvis menar P att hon inte upplevt några rasistiska eller 

diskriminerande situationer under universitetstiden medan hon i slutet av berättelsen ändå ger 

ett exempel på att vardagsrasism inverkar på hennes sätt att förhålla sig till studiemiljön.   

 
Diskussion 

Ambitionen med denna studie är att belysa hur universitetsstuderande kvinnor med utländskt 

ursprung berättar om vardagsrasism och de egna förhållningssätten i relation till 

vardagsrasistiska situationer. Informanterna väljer att berätta om ett utanförskap som 

konstrueras genom markörer utifrån språk, religion, utseende, värderingar samt 

homogenisering av och för givet taganden om ’dom’. Berättelserna belyser en vardagsrasism 

där föreställningar om kön och utländskt ursprung, ”stackars lilla förtryckta muslimska tjej”, 

resulterar i såväl låga förväntningar som rasistiska uttalanden. Huvuddelen av informanterna, 

exempelvis N, uttrycker öppet att de berättar om diskriminerande incidenter. Andra, som A, 

dementerar att hennes berättelser handlar om diskriminering men betonar samtidigt hur hon 

upplevde situationerna som ansträngande.    

Informanterna positioneras som annorlunda och väljer skilda strategier för att 

hantera känslor av hopplöshet (P) och frustration (Q). För att förhålla sig till dessa förflutna 

situationer beskriver kvinnorna både negligeranden och konfrontationer samt använder de i 

sina berättelser humor, förminskanden och distansering. Ett exempel är A som inledningsvis 

presenterar situationen med utbytesstudenterna som en ”rolig historia”. P berättar hur hon 

flertalet gånger konfronterat vardagsrasistiska uttalanden medan N förringar sin berättelse. Q 

förhåller sig genom att distansera sig från såväl ’svenskarna’ som från de kategoriseringar 

som tillskrivs henne. Det blir tydligt att förhållningsstrategierna skiljer sig åt, både mellan 

individer och för samma individ i olika situationer. Essed (1991) menar att personer, som 

kvinnorna i denna studie, kan utveckla strategier för att undvika, motverka eller bemöta 

vardagsrasism. Hon betonar dock att de ändå kommer att tvingas hantera negativa 

konsekvenser så länge samhällets strukturella ramar producerar etnisk ojämlikhet. 

Denna studies resultat liknar resultaten i tidigare studier vid svenska universitet 

(se de los Reyes 2007, Fazlhashemi 2002, KI 2005). Informanterna ger, som i de los Reyes 
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undersökning vid Uppsala universitet, sällan några direkta exempel på rasistiska handlingar 

inom universitetsvärlden. Denna iakttagelse bör dock ses i ljuset av att människor ofta 

försöker finna alla andra möjliga förklaringar till något innan de kopplar det till rasistiska 

föreställningar (Essed 1991, 2005). Samtidigt väljer majoriteten av informanterna att berätta 

om vardagsrasistiska situationer som tar plats utanför universitetsvärlden, något som indikerar 

att kvinnorna upplever universitetsvärlden som mindre diskriminerande än övriga samhället. 

Däremot belyses, som hos de los Reyes (2007), Fazlhashemi (2002) och KI (2005), subtila 

incidenter, exempel på vardagsrasismens kumulativa verkan och en medvetenhet om 

diskriminering hos informanterna. Denna studies resultat har också likheter med ett antal 

internationella studier på ämnet (se t.ex. Beagan 2003). Swims et al. (2003) studie från USA 

redovisar däremot tydligare exempel på rasistiska handlingar som direkt uttryckt rasism och 

dålig service. Denna skillnad kan å ena sidan betraktas som grundad i historiska, nationella 

och sammanhangsmässiga olikheter. Å andra sidan kan den bero på metodologiska skillnader. 

Swim et al. (2003) var mer explicita med att de undersökte rasism, en öppenhet som delvis 

kan ses som styrande men också kan ha bidragit till att informanterna kände sig mer bekväma 

att berätta om rasistiska situationer. 

Denna studie har ej som avsikt att vara en undersökning om ’de andra’, istället 

är min avsikt att tydliggöra berättelserna hos en grupp i samhället som sällan innehar 

maktpositioner eller tolkningsföreträde. Att detta är viktigt belyses i Q’s citat där hon berättar 

om att få sina tankar reducerade till en bieffekt av ’invandrarskap’. Det finns dock en risk för 

att denna, och andra liknande studier, förminskar kvinnor med utländskt ursprung till ’offer’ 

vilka drabbas av diskriminerande strukturer. Denna traditionella syn på kvinnor bör 

motverkas eftersom den negligerar individualitet och kraft till motstånd. Diskriminering bör 

inte ses som ett naturligt inslag i samhälleliga relationer och är därför möjlig att motverka.  

Med anledning av det fåtal studier som gjort på detta område i Sverige kan 

denna studie bidra till en mer nyanserad bild av kvinnors berättelser om vardagsrasism. Denna 

typ av studier kan ge universitet och andra samhällsinstitutioner nya insikter om 

diskriminerande strukturer, utifrån vilka de kan utveckla ett mer framgångsrikt och medvetet 

anti-diskrimineringsarbete (jfr. KI 2005). För socialarbetare som ofta innehar en 

normaliserande maktposition är reflektion om diskriminerande strukturer en nödvändighet (se 

Fahlgren & Sawyer 2005). Rasism betraktas ofta som ett tabubegrepp i Sverige. För att ha en 

möjlighet att motverka densamma bör vi erkänna att det inte endast handlar om språk- och 

integrationssvårigheter. Som kvinnorna i denna studie belyser ligger rasistiska och 
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könsstereotypa föreställningar ofta till grund för de vardagsrasistiska handlingar som 

resulterar i utanförskap.  

Studiens resultat ger ingen bild av vardagsrasismens omfattning eller frekvens. 

Fortsatta studier av området, kanske utifrån andra teoretiska och epistemologiska 

utgångspunkter och genomförda av människor med annan bakgrund, skulle vara värdefullt för 

att ytterligare belysa vardagsrasismens mekanismer. Det är viktigt att i andra studier även 

belysa mäns berättelser om vardagsrasism. Fortsatt forskning är nödvändig eftersom 

kvinnornas berättelser konstruerade vardagsrasism som ett existerande problem, vilket även 

inverkade på deras förhållningssätt gentemot skilda delar av universitetsvärlden.  

 
Tillkännagivanden  
Jag kan inte nog tacka de informanter som gjort denna studie möjlig. Tack också till min 

handledare Siv Fahlgren, studiekamrater och övriga som bidragit med konstruktiv kritik. 
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