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Förord 

 

 

 

 

Med denna uppsats vill vi hedra och få svenska svarta kvinnors röster hörda. Vi hoppas att vi 

har gjort er stolta. Vi vill tacka alla intervjudeltagare som gjorde denna undersökning möjligt 

och har förhoppningsvis bidragit till något som kan förändra behandlingen gentemot svarta 

kvinnor i den svenska arbetsmarknaden. Slutligen vill vi tacka våra handledare Susanne Urban 

som har väglett oss under vår tid på Uppsalas universitet.  
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Sammanfattning 

Målet med denna uppsats är att undersöka svarta kvinnor i Sveriges upplevelser av rasism inom 

mediebranschen. Utifrån tidigare forskning, teorier och riktiga berättelser från svarta kvinnor 

som jobbar inom denna bransch har vi försökt förstå oss på fenomenet rasism och hur 

vardagsrasismen för dessa kvinnor kan ges i uttryck. Upplevelserna vi har delat i denna uppsats 

gällande vardagsrasism har visat sig vara en process som sker ständigt, både medvetet och 

omedvetet, gentemot svarta utifrån privilegier. Dessa privilegier har tillkommit utifrån 

kolonialismens tid och har sin grund i de vitas överordning gentemot andra. I studiens material 

har svarta kvinnor i Sverige demonstrerat hur deras vardag i arbetet ser ut där man får ta del av 

både positiva och negativa erfarenheter som alltid visat sig ha sin grund i rasism. Resultatet i 

studien har diskuterats med belägg från tidigare forskning och våra noga utvalda teorier - 

intersektionalitet och antisvart rasism. I vår slutdiskussion har vi kopplat samman allt för att 

sedan tydligt belysa informanternas upplevelser där det visat sig att mediebranschen som är en så 

inflytelserik bransch behöver fortsätta arbetet mot rasism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mikroaggressioner, arg svart kvinna, colorism, vardagsrasism 
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Abstract 

The purpose of our study is to investigate the afroswedish women and their experiences with 

racism within the media industry. Through previous research, theories and real life stories that 

afroswedish women, who worked or works within this branch, have attempted to acquire insight 

of the phenomenon (everyday) racism and how it comes to expression according to the 

perspective of black women in Sweden. The documented experiences have shown to be a 

process that constantly occurs, consciously and subconsciously, in the life of black people in 

Sweden based on privileges. These privileges derive from postcolonialism and have their origin 

in the white superiority performed against others. This study has demonstrated the afroswedish 

women working place and its environment, where both positive and negative experiences, 

always indicated a basis in racism. The result has been discussed with support from previous 

research and our carefully chosen theories - intersectionality and anti black racism. In our final 

discussion, we have gathered all data to subsequently highlight our participants' experiences 

which has shown that the influential media industry needs to continue working against racism.  
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1. Inledning 

“På Sveriges Radio protesterar 39 medarbetare mot rasism och brist på representation i ett skarpt 

upprop till den egna ledningen” (Dagens Nyheter, 2020). “Sveriges Radio speglar inte hela 

Sverige, varken bland anställda eller i innehållet. Det finns försvinnande få svarta anställda på 

företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade.” 

och “Det slår bland annat fast att minoriteter slentrianmässigt framställs som offer eller förövare 

i reportage och nyhetsinslag, att vita redaktioner missbedömer magnituden av olika 

samhällsfrågor och att nästan alla chefer är vita, som i sin tur anställer vita medarbetare, även om 

de ibland är underkvalificerade.” (Aftonbladet, 2020). Dessa citat kommer från artiklar som 

synliggjorde mediebranschens deltagande i diskriminering och rasism, och är något som ingen 

har dokumenterat förens nu. Hur upplever dessa medarbetare rasismen i sin vardag? Detta var 

början på uppropet som skulle bli en relevant och signifikant start till en förändring i det svenska 

samhället och uppmana andra rasifierade att tala ut om de orättvisor som försiggår i den svenska 

mediebranschen.  

 

Sommaren 2020 inleds med Black Lives Matter-uppropet som kom att bli en historisk händelse 

världen runt. Likaså som BLM-rörelsen uppmärksammade de orättvisa behandlingar som sker 

hos den svarta befolkningen i USA, så har uppropet i Sveriges Radio och SVT följaktligen 

kommit till. Tidigare och nuvarande anställda har trätt fram angående diskrimineringen och 

rasismen som förekommer inom mediebranschen. Uppropet kritiserade verksamhetens 

rekrytering, arbetsmiljö och nyhetsvärdering. Anställda har vittnat om en icke-inkluderande 

arbetsplats där rasifierade behandlas annorlunda i jämförelse med andra anställda (Farran-Lee & 

Folcker, 2020). I samband med protest uppropet mot rasism på Sveriges Radio i Black Lives 

Matter rörelsens spår så har det numera skapats en medvetenhet i Sverige, och i synnerhet i den 

svenska mediebranschen (Thurfjell, 2020).  

 

Detta var startskottet till vår uppsatsidé där vi valt att studera svarta kvinnors, dvs. afrosvenskar - 

svenska medborgare vars härkomst är afrikanskt, arbetsmiljö då vi vill undersöka och se hur 

deras upplevelser av rasism inom mediebranschen ser ut. Svarta kvinnor är av relevans då deras 
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upplevda diskriminering kan ske i olika aspekter samtidigt, bl.a rasism och sexism m.m. Detta är 

vi nyfikna på att undersöka då ingen tidigare har dokumenterat den upplevda arbetsmiljön utifrån 

svarta kvinnors ögon och inte har de fått deras röster hörda förr inom detta fält. Uppropet tyder 

på att mediebranschen innehar brist på mångfald och kunskap gällande rasism vilket har lett till 

förödande konsekvenser med en ständig närvaro av diskriminering.  Detta är personligt för oss 

som svarta kvinnor och vi vill på grund av detta lyfta de upplevelser som vi anser vara triggande 

men också vardagliga för oss. Vi vill visa hur hudfärg och att vara kvinna kan samspela och kan 

påverka ens vardag, tillgång till rum och samhällets syn på oss. Vi vill ge läsare en djupare 

förståelse av vardaglig rasism och diskrimineringen som svarta kvinnor upplever då det här är av 

en nödvändighet.  

 

Svarta utsätts än idag för diskriminering och rasism, vilket sker i viktiga samhällsfunktioner som 

i skola, arbetsmarknaden och i allmänheten (SVT, 2007). I regeringsformen kan vi läsa principen 

om människors lika värde och rättigheter som ska gälla alla. Detta är en grundprincip där syftet 

är att värna om de svenska medborgarnas rättighetsinskränkning mot diskriminering 

(regeringsformen). Begreppet diskriminering implicerar att en individ utsätts för ogrundad 

särbehandling där subjektiva skäl står till grund vilket i sin tur medför negativa konsekvenser för 

den som särbehandlas i dennes vardag. Genom denna vardagliga särbehandling och 

diskriminering inskränktes den enskildes rättigheter vilket i sin tur leder till att den enskilde 

försummas samhällsfunktioner som är viktiga, inte minst vad gäller jobbmöjligheter 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2011).  

 

I denna uppsats kommer teoretikern, Stuart Halls, definition av svart att komma till användning. 

Hall anser att svart är en term som synliggör skillnader från den vita mannen. Svarta benämns 

som visuellt annorlunda från vita genom hudfärg och fysiska drag. I relation till vita, ses svarta 

som kulturellt avvikande och därmed underlägsna vilket är stigmatiserande på etniska grunder 

(Wikström, 2009:51). Termen betonar den politiska innebörden och är inkluderad i en kategori 

av sociala maktrelationer av under- och överordnad, exv fattigdom, utanförskap, rasism och 

sociala orättvisor och motstånd mot detta. Hall anser “svart” vara en politiskt laddad identitet 

som skapades som ett svar till sociala orättvisor, förtryck och rasism. Termen är också ett uttryck 
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för ett mångskiftande härkomst, och även en politisk motståndsstrategi. Det liknar ett 

motståndsstrategi när människor ser sig själva som svarta och säger ordet för att benämna sig 

själva, vilket synliggör de sociala orättvisorna. Den representerar den gemensamma upplevelsen 

av rasism och marginalisering (Wikström, 2009:57-58). Att det förekommer ogrundad 

diskriminering mot individer med annan än etniskt svensk bakgrund har länge närvarat i den 

svenska arbetsmarknaden. Diskrimineringen tar oftast sin grund ur föreställningarna om ”den 

andre” där ”den andre” kännetecknas av egenskaper som tillskrivs andra kulturer och etniciteter. 

Vid diskriminering på arbetsmarknaden särbehandlas individer utifrån slumpmässiga ageranden 

där utsorteringsmekanismer är vanligt förekommande metoder för den ojämlika behandlingen 

som råder (SOU, 2005:56). 

 

Den svarta befolkningen i Sverige skiljer sig markant från den övriga befolkningen när det gäller 

arbetslöshet, lön och karriärmöjligheter (Länsstyrelsen, 2018). Svarta i Sverige är 

överrepresenterade i lågstatusyrken och underrepresenterade i högstatusyrken. Den svenska 

arbetsmarknaden tyder på att antisvart rasism och diskriminering är närvarande, vilket är en 

problematik som strukturerar arbetsmarknadens villkor. Det visar sig att svarta får lägre lön i 

jämförelse med övriga befolkningen trots maktposition - där t.o.m svarta chefer får lägre löner än 

andra icke-svarta chefer trots utbildning eller socioekonomiska bakgrund (Benson, 2018). På 

grund av ojämlikheter så skapar det mycket olika förutsättningar som påverkar livssituationer. 

Följaktligen visar det sig att kvinnor med utländsk bakgrund har den absolut sämsta 

arbetssituationen i och med att de utsätt för dubbel förfördelning - för att de är kvinnor och 

tillhör en etnisk minoritet (Bursell, 2015:295). I arbetsmarknaden finner man en hierarki som 

innefattar olika etniska minoriteter i arbetsstatistiken. I den demonstreras det hur människor med 

afrikansk härkomst har en högre statistik i arbetslöshet och har mindre statistik i sysselsättning, i 

jämförelse med andra etniska minoriteter (Bursell, 2015:283). Därmed är detta av ett intresse för 

oss då samhället, enligt hierarkin i systematiska rasismen, placerar den svarta kvinnan (utifrån 

den sociala konstruktionen) som lägst rankad och är av den orsak den mest förtryckta kategorin 

av alla (Essed, 1991:37-53).  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att undersöka hur det högkvalificerade yrkesområdet, mediebranschen, 

behandlar sina svarta kvinnliga anställda. Vi vill undersöka hur rasismen kan påverka svarta 

kvinnors arbetsmiljö inom det fältet. Våra frågeställningar lyder:  

● Hur ser svarta kvinnors upplevelser av rasism ut i mediebranschen? 

● I vilka former beskriver svarta kvinnor att rasismen kommer till uttryck enligt deras             

erfarenheter?  
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2. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi att presentera rapporter, antologier och avhandlingar som vi anser är av 

relevans för vår studie och ämnet vi har valt att undersöka. De ger oss också en förkunskap kring 

ämnet vi valt att studera. Texterna belyser rasism inom olika sektioner i det svenska samhället 

men också i allmänhet runt om i Sverige. De påvisar hur strukturer i samhällen påverkar 

individer som är svarta på ett negativt sätt. Den tidigare forskningen är uppdelad i fyra teman 

etnisk diskriminering på arbetsplatsen, kolonialismens arv, likgiltigheten av samhället på de 

svartas upplevelser, samt “ svarta kvinnors upplevelser av dubbel form av diskriminering” detta 

för att ge läsaren en tydligare bild av de olika aspekterna av rasismens form. Tanken med den 

tidigare forskningen vi valt att presentera är att den ska ge en bättre förståelse för 

kunskapsunderlaget. 

2.1 Etnisk diskriminering mot svarta på arbetsmarknaden  
Etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är ett förekommande problem. Olika 

faktorer som ligger till grund för detta kan förklara varför migranter - icke-europeiska - har högre 

arbetslöshet och lägre inkomst i jämförelse till de etniskt svenska. Dessa tre faktorer är: statistisk 

diskriminering, network effekt, och institutionell diskriminering. Anledningen till varför detta är 

möjligt är för att auktoriteterna med makt agerar som väktare. Väktarens roll kan diskriminera 

gentemot etniska migranter på två olika sätt, nämligen genom rekryteringsbeslut då man baserar 

besluten på stereotyper och fördomar om en grupps specifika karaktärer istället för individuella 

färdigheter; och genom att anlita människor de känner eller de som de har blivit 

rekommenderade till (nätverksrekrytering). Dessa handlingar är inte genomtänkta och kan 

därmed möjliggöra att de i gatekeeper rollerna  alltså väktarna oftare kan diskriminera mot 

migranter oavsiktligen. Den institutionella diskriminering är ett resultat av program och lagar 

som ibland kan ha oavsiktliga konsekvenser vilket möjliggör diskrimineringen (Rydgren, 2004). 

Även andra forskare belyser liknande situationer där kvantitativa undersökningar i sina 

kartläggningar visar hur situationen vid diskriminering kan se ut. I detta fall fokuseras det på 

afrosvenskar i den svenska arbetsmarknaden. Där har de kartlagt och sett stora skillnader mellan 

afrosvenskar och den övriga befolkningen i landet. Både löner och möjligheter till tillträde på 

arbetsmarknaden visade sig har markant stora skillnader utifrån rastillhörighet. Man såg även 

tydliga skillnader vad gäller chanser till att klättra och nå högre positioner. Trots att afrosvenskar 
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innehar en hög utbildning visade det sig ändå att de hade det mycket svårare att nå dessa 

positioner och få en likvärdig lön som övriga befolkningen med likvärdig kompetens. Således 

visade rapportens resultat att den svenska arbetsmarknaden är rasifierad på så sätt att trots 

utbildning, kompetens och erfarenhet stod de svarta fortsatt diskriminerade på arbetsmarknaden 

och hade inte lika goda chanser som den övriga befolkningen. Konsekvenserna av detta visade 

sig genom en misstro mot det svenska samhället där man som afrosvensk inte känner sig som en 

del av samhället utifrån en bristande tillit. En annan konsekvens av denna diskriminering visade 

sig i rapporterna leda till psykiska och fysiska problem hos den svarta befolkningen som en 

direkt konsekvens på att ständigt stängas ute trots försök att passa in (Wolgast, Molina, & 

Gardell, 2018).  

 

Svenska samhället särbehandlar individer utifrån hudfärg och det har visats hur afrofobi leder till 

negativa konsekvenser där svarta människor utsätts verbalt, för kränkningar, stängs ute ur många 

rum samt i vissa fall till och med angrips fysiskt. Diskrimineringen de utsätts för visar sig också i 

många fall skämtas bort av majoritetsbefolkningen. I rapporten finns studier som visar att 

arbetsförmedlingens undersökningar tydligt visat att afrosvenskar som innehar en akademisk 

bakgrund ändå riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet, men även att de vid eventuell anställning 

ändå får jobb som de är överkvalificerade för. I kunskapsöversikten kan vi också läsa om 

afrosvenskars socioekonomiska bakgrund där knappa förbättringar gjorts, och sett till 

samhällssektionen var afrosvenskar den kategorin som låg lägst i rang vilket tydliggjordes 

genom att se till jämlikhetsnivåer bland olika kategorier (Mångkulturellt Centrum, 2014). Att 

exkludering förekommer till större del hos utrikesfödda än inrikesfödda, och att utrikesfödda står 

utanför den ordinarie arbetsmarknaden är inget nytt. Utrikesfödda är överrepresenterade bland 

tidsbegränsade anställningar och låglöneyrken samt så är de underrepresenterade i arbeten som är 

inflytelserika. Deras löner är generellt märkbart lägre än inrikesfödda, med hela 70%. Det har 

visat sig finnas ett mönster där de med afrikansk bakgrund får lägre inkomst än de övriga 

utrikesfödda och därmed förklarar författaren den hierarkin som förekommer i arbetsmarknaden 

mellan de etniska kategorierna inom utrikesfödda. Dessutom tjänar utrikesfödda kvinnor mindre 

än männen - och därmed finns det både ett intersektionellt såsom en rasistisk synvinkel till detta 

mönster i exkluderingen i den svenska arbetsmarknaden. Således kan man förstå att ovanstående 

rapporter är överens om det faktum att det förekommer strukturell diskriminering på 
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arbetsmarknaden gentemot den övriga befolkningen i allmänhet men främst mot svarta (Bursell, 

2015). 

2.2 Kolonialismens arv 
Att det förekommer rasism och rasistiska strukturer i det svenska samhället är ett förekommande 

problem. Flera rapporter belyser problematiken med att svenskar i många fall nonchalerar de 

orättvisor och diskrimineringar som sker mot svarta och andra minoriteter, men också att de inte 

förstår sina privilegier som ger dem förtur i samhället. Då icke-vita bemöts och bedöms utifrån 

sina fysiska attribut menar flera rapporter på att man måste börja ta tag i frågan om ras. Ras i 

denna kontext definieras utifrån sociala konstruktioner som är till för att dela upp individer och 

placera dem i fack utifrån sina fysiska attribut. Detta har sin grund i kolonialismen och 

rastänkandet som på den tiden definierade människor till egenskaper utifrån rastillhörighet. 

Följaktligen upprätthålls ras utifrån kommunikation på sociala och kulturella nivåer. Men för att 

kunna ta oss an problematiken måste vi förstå hur rasismen leder till utanförskap som 

diskriminering och segregation. Detta görs genom att man vågar prata om ras. Genom att man 

döljer och inte vågar ta i begreppet blir det också omöjligt att ta sig an problemet, då det ger en 

mindre förståelse för de icke-vitas upplevelser att stängas ute och exkluderas. I Sverige har man 

länge pratat om färgblindheten som råder vilket också har gjort att landet innehar antirasistisk 

norm. Detta har dock i praktiken visat sig gå åt motsatt håll då vita många gånger utifrån sin färg 

fått privilegier som icke-vita utifrån sin färg gått miste om (Hübinette, Hörnfeldt, Fataneh & 

Rosales 2012).  

 

Genom att intervjua afrosvenskar runt om i Sverige har rapporter belyst hur vardagsrasismens 

olika uttryck sett ut. De olika uttrycken visar sig genom både konkreta attacker men också 

genom diskreta händelser. Diskreta händelser kan i detta fall vara kommentarer och attityder som 

inte är uppenbara och därmed svåra att peka på. Detta utifrån att man då anses som överkänslig 

eller konfliktsökande, där detta i sin tur kan göra att den utsatte väljer att inte yttra sina 

upplevelser utan istället håller det för sig själva vilket också gör det svårt att arbeta mot denna 

vardagsrasism. Afrosvenskar använder sig av tre olika strategier i deras kamp mot den ständiga 

diskriminering de utsätts för. Den främsta metoden de använder är som tidigare nämnt att de 

väljer att inte yttra sina upplevelser utan istället låtsas som ingenting för att klara av att hantera 
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sin vardag. Den andra metoden avhandlingen belyser är att afrosvenskarna väljer att lämna 

platsen där de utsätts för rasism. Detta kan vara allt ifrån bostadsområden eller arbetsplatser. Den 

tredje metoden vi kan läsa om är att man som afrosvensk väljer att stå upp mot rasismen och tar 

sin strid genom att stanna kvar och försvara sig (Schmauch, 2006). 

 

För att förstå kolonialismens påverkan på dagens samhälle behöver man förstå den institutionella 

och strukturella diskrimineringen som åberopar personer utifrån etnicitet och religion. Genom att 

historien har konstruerat den vita överlägsenheten gentemot andra grupper har det föranlett till en 

andrafiering av andra. Denna har som sagt sin grund i den tidiga tanken om att den europeiska 

identiteten står över resten av världsbefolkningen där den rasbiologiska forskningen framställde 

svarta människor som lata och karaktärslösa i form av att inte inneha en egen vilja. Denna 

grundtanke menar man har satt sina spår på så sätt att människor delas in i raser som i sin tur 

kännetecknas utifrån egenskaper kopplade till denna rasbiologi. Detta är således grunden till 

varför vissa exkluderas från samhällsviktiga områden medans andra favoriseras och gynnas (De 

los Reyes & Kamali, 2005).  

 

En svensk nationalekonom, Myrdal, hade som uppdrag att fokusera på svartas situation och det 

förtrycket de genomgår i USA, och sammanfattade att det svarta problemet egentligen är den vite 

mannens problem. Med detta ansåg han att det vita institutionaliserade förtrycket gör motstånd 

till tron som stöds av idealen av jämlikhet, frihet och rättvisa inför lagen. Den moraliska grunden 

kontras med förtrycket av svarta. Myrdal exemplifierar det amerikanska dilemmat med 

kastsystemet då svarta systematiskt diskrimineras i alla aspekter som formar en demokratiskt 

samhällsstruktur, allt ifrån politik, utbildning till ekonomi. För att dra en parallell till Sverige och 

dess minoriteter, har det visat sig att liknande inflytanden har det svenska samhället. Det 

postkoloniala inflytandet visar på att en hel del migranter blir systematiskt diskriminerade i det 

svenska samhället i olika aspekter, detta sker i viktiga samhällsfunktioner som arbetsmarknaden, 

media, rättsväsendet och bostadsmarknaden (Wikström, 2009:57). 
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2.3 Likgiltigheten av samhället på de utsattas upplevelser  
Under den klassiska koloniala perioden under den hegemoniska rasismen, från 1800-talet till 

första halvan av 1900-talet, hade vita en samling av ord, namn och uttryck som användes för att 

beskriva och utmärka minoriteter i både kolonier och inom Europa. De användes av vetenskapen, 

som statliga verktyg, av media, i kulturella sfärer, och i vardagliga livet. Sveriges vithet och 

vithets melankolia kring hur svenskar vill behålla vissa ord för användning, trots kunskap om 

ordens innebörd och den negativa historien bakom dessa benämningar, demonstrerar hur 

svenskar har en oförmåga och anpassa sig till minoriteters upplevelser (Hübinette, 2012:43-56). 

Detta kan te sig i vardagsrasismen då olika former av rasism och synnerhet systematisk rasism 

kan påverka vardagen för svarta kvinnor. För att förklara hur svarta kvinnor upplever rasism kan 

deras upplevelser brytas ner i olika kategorier eller uppfattningar som sedan spelar roll i vad som 

är vardagsrasismen för svarta kvinnor - utifrån mikro och makro dimensioner. Makro betonar de 

strukturella och kulturella egenskaperna av rasism och mikro betonar orättvisan som bevarar 

systemet. Makt, fördomar och ideologier i relation mellan vita och svarta kan användas för att 

således förklara dessa uppfattningar till svarta kvinnor och deras upplevelser till rasism (Essed, 

1991:37-53). 

2.4 Svarta kvinnors upplevelser en dubbel form av diskriminering  

Under 1900-talet har intersektionalitet blivit använt som ett begrepp vilket ofta är avsedd att 

inkluderas i globala och politiska diskurser, och som oftast kan användas fel. Emellertid har det 

kommit en generell beskrivning till det intersektionella perspektivet och dess innebörd - det är ett 

analytiskt verktyg som inkluderar olika aspekter som samverkar och påverkar varandra i den 

sociala divisionen (såsom klass, etnicitet, kön, sexualitet osv) och därmed ger en bättre förståelse 

och tillgång till komplexiteten av världen och de själva. Intersektionalitetens ramar kan ses som 

placerad under ett stort paraply när man använder det som ett heuristiskt verktyg för att lösa 

problem eller analysera, vilket betyder att begreppet intersektionalitet kan användas i olika 

former. Kärn idéerna av intersektionalitetens ramar är social ojämlikhet, makt, rationalitet, social 

kontext, komplexitet och social rättvisa. Detta kan ge en klarare bild av svarta kvinnors 

utmaningar i ett samhälle där de inte tillhör normen (Hill, Collins, Blige, 2016).  
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Vardagsrasismen tydliggör beteenden som sker dagligen vilket i sin tur leder till skilda 

upplevelser för vita och svarta. Den könade rasismen tar form av en kombination av att vara 

svart och kvinna och svarta kvinnor upplever rasism kopplade till könsroller där de historiskt 

setts som exotiska och mer sexuellt mottagliga. Historiskt har de också setts som mindre 

utvecklad och självständig än vita kvinnor. Däremot finns en föreställning om den svarta kvinnan 

där hon anses vara arg och hotfull på grund av sin färg vilket har lett till att många kvinnor valt 

att tona ner vid sina upplevelser för att inte bekräfta den negativa bilden av dem (Essed, 

1991:37-53). Ett begrepp som sammanfattar svarta kvinnors upplevelser är mysognoir. 
Begreppet är ett sätt att sätta namn på det specifika och unika förtrycket av rasism och sexism 

specificerad gentemot svarta kvinnor. Ordet är tänkt att på ett tydligt sätt synliggöra våldet och 

den representationella bilden föreställande den svarta kvinnan. Intersektionalitet möjliggör 

komplexiteten av att förstå svarta kvinnor genom olika aspekter, men mysognoir ger verktygen 

till att bryta ner hur sexism och rasism föreställer svarta kvinnor i digitala former, exempelvis 

genom nyheter och sociala media (Thompson, 2020). Liknande upplevelser kan tillämpas hos 

kvinnor som innehar en svart och en vit förälder där det har lett till upplevelser som skiljer sig 

något från personer som anses vara helsvarta. Den vita sidan tillåter kvinnan ses som attraktiv till 

de vita och exotifieras och därmed ses som acceptabel, medan den svarta sidan stigmatiserar 

henne. Hon ses att vara oundvikligt fast i två världar. Genom stereotypisering av svarta kvinnor 

såsom författaren skrev förminskas de till få essentiella, uppgjorda, simpla karaktärer (Hall, 

1997:249-251) 
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3. Teori  
I det teoretiska avsnittet kommer vi använda oss av intersektionalitetsperspektivet och antisvart 

rasism som utgångspunkter. Dessa har noggrant valts ut då vi anser att de är relevanta och bidrar 

till en djupare förståelse för studiens frågeställningar. Genom intersektionalitetsperspektivet får 

vi en djupare förståelse för hur maktordningen vidmakthålls utifrån kön och etnicitet/ras både på 

arbetsmarknaden men också i allmänheten. Den antisvarta rasismen som teori bidrar till 

förståelsen för hur individer tillhörande en viss kategori behandlas ojämlikt gentemot resterande 

befolkning och hur det upprätthålls på en strukturell nivå. 

3.1 Det intersektionella perspektivet  

Intersektionalitet kan beskrivas och användas på olika sätt beroende på vilken teoretiker man 

baserar sin användning av. Dock har flera teoretiker använt liknande tillvägagångssätt och kan 

därmed sammanfattas. 

 

Intersektionalitet kan beskrivas som ett samhällsvetenskapligt verktyg som visar på hur olika 

former av förtryck som samspelar med varandra där ingen behöver utesluta den andra. 

Förtrycken kan handla om allt ifrån kön, ålder, etnicitet, klass och funktionsnedsättning osv. 

Perspektivet har setts som relevant för många då dess syfte är att se till de ojämlika strukturerna 

som föreligger i samhället och på så sätt belyser dess samverkan utifrån de befintliga 

maktstrukturer som finns. Intersektionalitet är som ett verktyg för människor när de vill 

reflektera och undersöka ojämlikheter som råder i samhällen (Payne, 2015). 

Intersektionalitetsperspektivet kan också användas för att belysa hur den strukturella 

diskrimineringen ter sig utifrån makt och ojämlikheter. De menar på att ojämlikheter skapas 

utifrån premisserna av uppdelning av individer utifrån könstillhörighet, vithet och 

klasstillhörighet. Det är dessa premisser som i sin tur gör det möjligt att dela upp människor i ett 

”vi och dem” tänk som dessutom ses som normala och förnuftiga uppdelningar (De los Reyes & 

Mulinari 2005). Utmynnandet av begreppet har i sin tur föranlett till problematiseringen av 

ojämlikheterna och makt ordningarna som samhället accepterat. Att använda det intersektionella 

perspektivet vid forskning är av stor relevans när man vill undersöka hur strukturella 

diskrimineringen påverkar individer som inte tillhör normen och det typiskt svenska i detta fall. 
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Detta utifrån att vi genom perspektivet kan se hur olika faktorer samspelar på ett förtryckande 

sätt i samhället. På detta sätt framhåller också vikten av förståelsen för att diskrimineringarna 

utifrån detta perspektiv leder till ojämlikheter och skilda förutsättningar/positioner i 

maktförhållandena (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Den vita överlägsenheten gentemot andra är ett resultat som kommer från kolonialtiden, en 

föreställning som lever kvar och leder till rasistiska föreställningar i våra samhällen. Genom 

denna kvarvarande bild har vi tydliga markeringar för vilka som tillhör ”vi och dem”, vilket 

också är koder som anses accepterade i samhället, inte minst i västvärlden (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). Den postkoloniala tiden har, ur det intersektionella perspektivet, satt sina spår 

till den ojämlikhet och diskriminering som sker gentemot icke vita. Vi kan vi se ett tydligt 

exempel på hur man använder sig av ras för att konstruera människors olikheter där svarta 

personer alltid görs påminda om att de inte tillhör normen utan att färgen på deras kropp är den 

främsta markören för deras person. Den svarta personens färg blir alltså dennes identitet i 

sammanhang utanför dennes egna etniska kategori. Däremot ger vitheten som är den normativa 

bilden en automatiskt överordnad position. Intersektionaliteten belyser dock dynamiken mellan 

olika faktorer och hur de kan uppstå exempelvis utifrån att hur kvinnor kan ha skilda möjligheter 

utifrån sin etnicitet. En vit kvinna en högre status än en svart kvinna vilket i sin tur leder till olika 

förutsättningar inom arbetslivet. Med andra ord ser deras diskrimineringar olika ut då en vit 

kvinnas kamp handlar om att hon är kvinna medans en svart kvinnas kamp innehar två faktorer. 

Deras diskrimineringar påverkas alltså på så sätt att de ser olika ut, där av är 

intersektionalitetsperspektivet ett viktigt verktyg för att belysa de olika diskrimineringsgrunderna 

(Mattson, 2015). 

3.2 Antisvart rasism 

Som ett resultat av kolonialismen, skapades rasismen. Rasismen som svarta människor utsätts för 

är den så kallade antisvarta rasismen, vilket är specificerad mot svarta. Med termen antisvart 

rasism synliggörs den rasismen och förtrycket svarta upplever i alla spektrum och rum såsom är 

annorlunda till andra minoriteter upplevelser. Denna typ av rasism kan upprätthållas genom 

stereotyper vilket förminskar svarta till få essentiella, påhittade och små karaktärer. De är 
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uppgjorda och fasta karaktäriseringar till en hel kategori och beskrivs i relation till vita, vilket ses 

som bättre än svarta (Hall, 1997:249). Det postkoloniala perspektivet ser etnicitet och ras som 

grund för hierarkisering av människor och skiljer dem ifrån varandra. Ras förknippas med det 

som synligt skiljer ifrån vita, och då tänker han i synnerhet svarta. De är visuellt annorlunda från 

vita genom hudfärg och till fysiska drag. Ras förklaras som en tillskrivning vilket betyder att det 

kategoriseras utifrån. I relation till vita, ses svarta som kulturellt avvikande och därmed 

underlägsna vilket är från stigmatiserande på etniska grunder (Wikström, 2009:51).  

 

Vardagsrasismen tydliggör beteenden som förekommer dagligen för svarta i allmänt men också 

svarta kvinnor. Den könade rasismen synliggör upplevelser inom vardagsrasismen och tar form i 

detta fall i kombination av att vara svart och kvinna. Vardagsrasismen hjälper en att förstå hur 

den antisvarta rasismen spelar roll i hur svarta och vita får skilda upplevelser. Detta har visats i 

hur svarta kvinnor upplever rasism förknippade till könsroller. Dessa roller har förknippats till 

exotifiering och till att de ska vara sexuellt mottagliga i jämförelse med vita. Svarta kvinnor 

anses också som arga och hotfulla, och följaktligen skapat till att en del tonar ner sig för att inte 

förknippas med dessa roller. Likaså tonas ner deras upplevelser för att inte bekräfta den negativa 

föreställningen av sociala konstruktionen av den arga svarta kvinnan.  

 

Mysognoir är ett sätt att synliggöra det specifika och unika förtrycket till svarta kvinnor, då de 

upplever patriarkatet och rasismen samtidigt. Begreppet, utifrån ett intersektionellt perspektiv, 

sammanfattar både diskrimineringsformer och hur de samtidigt uppkommer i händelser till svarta 

kvinnor (Thompson, 2020:29). Antisvart rasism kan därmed komma i olika former när man 

undersöker svarta kvinnors upplevelser i och med att de har olika strider i relation till den vita 

mannen och kvinnan, vilket skiljer dem från andra kategorier av minoriteter. Detta kan man 

grunda i den systematiska hierarkin av det svarta förtrycket, vilket beskrivs i liknelse till ett 

kastsystem. Vita institutionaliserar förtryck och kontrar idealen av jämlikhet när det angår svarta, 

vilket bevisade hur svarta inte sågs som i samma nivå till vita, utan svarta ansågs underlägsen till 

dem. Således diskrimineras svarta i alla aspekter. Detta på grund av denna upprätthållning av 

antisvart rasism som påverkar hur de förhåller sig i samhället - såsom i utbildning, ekonomiskt, 

rättsväsendet, i arbetsmarknaden och bostadsmarknaden (Wikström, 2009:57).  
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4. Metod  
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt val av metod för studien. Detta avsnitt omfattar 

undersökningens genomförande, urval, etik, tillförlitlighet, förklarande av analysmetod samt vår 

egna självreflektion där vi belyser hur vår roll påverkat materialet.  

4.1 Genomförande  

På grund av COVID-19, och den rådande situationen, så har våra intervjuer genomförts digitalt 

(antingen via Zoom, Google meets eller Skype möten). Vid normala situationer är intervjuer på 

plats att föredra då det blir en bekvämare känsla för både forskaren och informanten. Dock kan 

problem med att hitta avskilda platser med minimal risk för att avbrytas förekomma. Detta blir 

vid tillfället inget problem för oss då vi sitter hemma vid våra samtal som hålls digitalt. Innan 

våra möten, informerar vi intervjudeltagarna om rättigheter och att de kommer att anonymiseras 

men att samtalen kommer att spelas in på grund av vårt behov av att transkribera materialet 

(Aspers 2011:145–146).  

 

Vår studie har genomförts utifrån en datainsamling av intervjuer med lite över tio personer totalt. 

Genom att intervjua personer får vi chansen till att samtala och därigenom lära oss mer, förstå 

mer och få en djupare inblick i informanternas verklighet. Empirin och dess underlag har 

utformats genom en semistrukturerad intervjumetod där följdfrågor har tillkommit. Vårt urval 

kommer till oss genom den så kallade snöbollsmetoden där de valda intervjudeltagarna har 

rekommenderats till oss.   

 

Inför alla intervjuer gick vi igenom studiens syfte och vad vi ville få ut med dessa intervjuer. Vi 

informerade även om att vi skulle spela in samtalen för syftet av transkribering. Därför inledde vi 

med att noggrant kontrollera att våra inspelningsfunktioner fungerade. Vi såg även till att sitta i 

rum med gott ljus och inga andra störningsmoment med bra uppkoppling för att minimera 

riskerna för avbrott. Efter intervjuerna gav vi återigen våra kontaktuppgifter till respondenterna 

för att ge dem möjligheter till att kontakta oss om något verkar oklart (Aspers, 2011, 155).  
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Inledningsvis påbörjade vi med att skriva frågor inför intervjun, frågorna var formulerade på ett 

sätt som skulle ge svar på våra frågeställningar för studien, dock var vi noga med att frågorna 

inte skulle vara ledande på något vis för att inte riskera att få förvrängda svar. En annan sak vi 

tänkte på var att inte ha för svåra frågor utan vi tänkte på att få det så enkelt och begripligt som 

möjligt. Vår intervjuguide var som en mall vi förhöll oss till för att inte hamna ur fokus. Detta 

var ett bra hjälpmedel under samtalens gång. Vår intervjuguide utformades utifrån Brymans råd 

vid utformning av intervjuguider (Bryman, 2018:565-566). Då vi använder oss av 

semistrukturerade intervjuer får vi till ett samtal som flyter på. Informanterna har fått frågor, men 

alla frågor har nödvändigtvis inte kommit i ordning utan formats utifrån samtalet och den 

riktning det gått mot. Ibland kom också följdfrågor från vårt håll för att få klarhet i det som sagts. 

 

I transkriberingen av vårt material har det skett övergångar mellan skrift och talspråk. Detta är 

för att underlätta tolkningen av vad som sägs men också för att koppla samman svaren med 

teorierna som kommer att appliceras (Aspers 2011:156). Vi har transkriberat exakt allt som sägs 

och även tagit med suckningar och andra ljud för att få med känslan kring det som uttrycks och 

vill förmedlas. Efter att materialet har transkriberats har det att kodas, tematiseras och 

summerats. Kodningen gav oss möjligheten att sortera materialet och få fram nyckelord som 

kallas koder. Tematiseringen utförs sedan genom att man tar koderna och bildar olika teman 

utifrån att man finner mönster som kan kopplas samman med teorierna och frågeställningarna. 

Summeringen gjordes sedan för att få fram slutsatser av materialet (Hjerm 2014:40–41). 

4.2 Analysmetod 

Vi har valt att genomföra undersökningen med en induktiv ansats. Detta betyder att vi skapar en 

studie vilket genererar en teori lämplig för en förklarande orsak av empirin. Empirin är insamlad 

och utgör underlag för studien genom intervjuer. Som metodologisk ansats så har vi valt 

fenomenologisk analysinriktning. Detta betyder att vid analys söker efter betydelsen av mönstren 

av upplevelser, strukturer och principer. Detta inkluderar också unika upplevelser. Denna 

metodansats vill få en uppfattning av vad som är ett fenomen och sedan analysera och presentera 

dem och deras betydelser (Dahlberg & Nyström, 2008:95). Fenomenologi inkluderar en tjock 

beskrivning av nära observationer av upplevelser för att kunna förstå hur mening skapas genom 
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inbegripna uppfattningar. Fenomenologi bidrar till en djupare förståelse av upplevelser genom att 

avslöja antaganden som man tar för givet av dessa sätt av vetandet. Analysen är för att fånga 

mening och ofta förekommande egenskaper. Verkligheten är förstådd genom dessa inbegripna 

upplevelser. Dessa anledningar är det som avgjorde vårt val till denna utgångsanalys då diskurs 

och kvalitativ innehållsanalys inte ses som lämpligt till vårt syfte av undersökning. 

Diskursanalys skulle vara lämplig ifall vi vill analysera hur ord kan skapa och reflektera 

dynamiska kulturella, sociala och politiska utövningar (Starks & Trinidad, 2007:1373-75). Detta 

för att det skulle kunna förklaras som ett språk eller en aspekt att se världen på. En kvalitativ 

innehållsanalys kan beskrivas som en undersökningsmetod som fokuserar på att analysera data i 

form av text. Med hjälp av denna typ av undersökningsmetod kan man fokusera på textens språk 

i form av kommunikationen och dess egenskaper i koppling till kontextens mening, detta var 

dock inte av relevans för oss då vi som sagt ansåg att fenomenologin passade bättre (Hsieh & 

Shannon, 2005:1278). 

 

För att få en viss vägledning i denna analys av resultat är begreppen analys, relationer och 

mönster av relevans i undersökningen. Analys är av stor relevans när man ska undersöka eller få 

en uppfattning av mönster och relationer och skapas genom analysen (Hsieh & Shannon, 

2005:1285).  Mönster  reflekterar de sociala relationerna hos människan och dess omvärld 

beroende på kontext. Genom observering eller undersökning kan man hitta mönster för att sedan 

dra slutsatser (Winther & Phillips, 200:9). Begreppet relationer nämns ofta mellan forskaren, 

världen och människan i olika kontexter, men det som nämns ofta är, den sociala kontexten. 

Genom fenomenologi kan forskare förstå och förklara de fenomen som förekommer hos 

individen och deras liv och värld (Dahlberg & Nyströms, 2008:96). Relationen mellan 

människan och världen är av ytterst relevans för att få insikt av omvärlden och diskurser. Med en 

fenomenologisk metod använder vi oss av en subjektiv analys utifrån den systematiska 

klassificerings processen när vi bearbetar data utdraget från intervjuerna. Detta möjliggör att man 

får en insikt gällande svarta kvinnors upplevelser, vilket blir sedda och uppmärksammas, och 

således kan undersöka och mäta deras upplevelser. Fenomenologi skapar en förståelse för hur 

svarta kvinnor upplever sin vardag och rasism som är närvarande på arbetsplatsen och påverkar 

deras livsförhållanden och arbetsvillkor. Allt ifrån upplevelser som fokuserar på rasism och 
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andra former av diskriminering, såsom sexism, och därmed få en analys som inkluderar 

intersektionalitet (Smith, Flowers & Larkin, 2009:84).  

 

För att analysera vår empiri har vi transkriberat, kodat och tematiserat. Teman kommer att 

analyseras utifrån 4 huvudämnen - vilket var för sig kommer ha underrubriker för vidare 

förklaring - som ska beskriva upplevelserna av rasism inom mediebranschen. Dessa teman har 

dragits ut från intervjuerna som ord eller beskrivningar. Det finns en systematisk process för 

kodnings data inom fenomenologisk undersökning där man tar specifika påståenden som sedan 

blir analyserade och kategoriserade till grupper av meningar som representerar studiens fenomen. 

Antaganden som tas för givet utforskas och speciell uppmärksamhet är given till beskrivningarna 

av upplevelserna (Starks & Trinidad, 2007:1375-76).  

 

Inom den fenomenologiska tolkningen har vi valt att använda den tolkande ansatsen, den så 

kallade Interpretive Phenomenological Analysis, IPA. Detta för att få med allt så som 

individerna vi intervjuade uppfattades (Smith, Flowers & Larkin, 2009:84). Syftet med IPA är att 

få en inblick i informantens åsyn av fenomenet i ett försök att objektivt forma ett påstående. 

Detta kan vara svårt i och med att forskarens egna uppfattningar inkluderas vid analysen, dock är 

det essentiellt för att kunna förstå deltagarnas uppfattningar av deras värld genom en process av 

tolknings aktivitet. Därmed heter detta IPA som signalerar dessa två synpunkter. IPA låter oss 

utforska i detalj informantens upplevelser, och i detta fall vill vi få en inblick i svarta kvinnors 

upplevelser gällande rasismen som förekommer på deras arbetsplatser. IPA är fenomenologisk 

på så sätt att den anger individens personliga uppfattningar  (Jarman, Osborn & Smith, 

1999:218-19). 

 

Processen av IPA hjälper oss att analysera våra upptäckter, genom att transkribera våra 

intervjuer, och läsa om texterna, samt bryta ner nyckelorden till förekommande teman. IPA 

vägleder oss genom kodningsprocessen. Vid läsning av transkriberingen, så skriver vi ned 

anteckningar av det vi anser vara märkvärdigt eller signifikanta från informanternas svar. Vid 

varje omläsning hittar vi flera märkvärdigheter och kan hitta flera insikter att analysera. Detta 
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tillåter oss att komma nära våra upptäckter och få en bättre förståelse för dem. Vid 

dokumenteringen kan man göra utdrag av transkriberingen och dessa grupper av anteckningar 

kan kodas in till nyckelord, vilket omvandlas till teman. Dessa nyckelord fångar de essentiella 

kvalitéerna av upptäckterna. Nyckelorden möjliggör för oss forskare att uttrycka ett koncept att 

identifiera. Vid detta lag kan man efter transkriberingen och tecknandet kunna sammanfatta 

nyckelorden, gruppera de som har en koppling till varandra och omvandla de till med ett namn 

som identifierar det förekommande teman. Teman tas hand med omsorg så att varje tema 

presenteras och forskarens måste förhålla sig opartisk genom hela processen (Jarman, Osborn & 

Smith, 1999:220-223). Dessa teman därefter analyseras och blir sammanfattningen av de delade 

upplevelserna av informanterna.  

 

För att kunna få en djupare förståelse av svarta kvinnors upplevelser och få ge dessa kvinnor ett 

rum att yttra sig och dela med sig av sina tankar ansåg vi att en kvalitativ undersökning med en 

semistrukturerad intervju för insamling av empiri var lämpligast. En kvalitativ undersökning 

anses mer lämplig än exempelvis enkätstudie. Detta då en enkätstudie skulle vara väldigt 

monotont och där informanterna inte skulle fått en chans att få sina röster hörda, men även 

förhindrat en mer nyanserad och djupare förståelse för svar. Svar som kan vara oväntade eller 

annorlunda då följdfrågor inte kan ställas. Utifrån en fenomenologisk utgångspunkt möjliggörs 

förståelse för relationen mellan individen och världen och i detta fall en rasifierad kvinna i 

samhället. Denna utgångspunkt är lämpligt för att kunna undersöka rasifierade kvinnors 

upplevelser och få en förståelse för fenomenet, vardagsrasism. Vi får därmed nyanserade svar 

som kan beröra olika aspekter länkat till våra teorier intersektionalitet och antisvart rasism.  

4.3 Urval 

Vårt urval består av svarta kvinnor (afrosvenskar) inom åldersgruppen 20-35. Dessa informanter 

jobbar eller har jobbat den senaste tiden inom mediebranschen på ett eller annat sätt runt om i 

landet. För att uppnå en teoretisk mättnad för vår studie bestämde vi att intervjua lite mer än tio 

informanterna. Det teoretiska avgörandet, som styr urvalsstorleken, konstaterade vi i detta fall 

uppfyller kriterier efter att vi samlat lite mer än tio informanter. Detta förstod vi efter att ha 

samlat in ett antal intervjuer där vi fann  repetitioner i informanternas upplevelser, och trots de 

olika yrken inom mediebranschen fanns det ett tydligt mönster. Detta gav oss en bra allmän 
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förståelse för upplevelserna svarta kvinnor implicerar i mediebranschen och dess rum, vilket 

tillåter oss att effektivt kunna analysera den insamlade empirin (Bryman & Bell, 2013:413) 

 

Urvalsmetoden vi ansåg var lämplig var snöbollsurvalet. Genom det så kallade snöbollsurvalet 

fann vi ett tillräckligt antal informanter som passade in på beskrivningen av urvalet och var 

intresserade i att delta i studien. Snöbollsmetoden innebär att man hittar sina informanter genom 

att de tipsar varandra. Detta möjliggjorde i sin tur att vi fann tio personer vars data var tillräckligt 

signifikanta för att få en inblick i svarta kvinnors upplevelser om rasism på arbetsplatsen inom 

mediebranschen och dess olika rum (Bryman & Bell, 2013:504). Detta bekvämlighetsurval är 

lämpligt i och med att urvalsgruppen är så specifik och liten, detta urval passande även för att 

initialt få kontakt med ett mindre antal svarta kvinnor som ses vara relevanta för studien. Den 

valda mindre kategorin kan man därefter använda sig av för att vidare informera om studien och 

hitta fler intresserade och därmed få kontakt med ytterligare informanter. Vid studier då 

forskarna i frågan vill undersöka ett samband kan det möjliggöras med hjälp av denna metod. 

Våran studie fokuserar på att analysera relationen mellan människor och finna ett mönster som 

reflekterar relationen, och för att få reda på sambandet (Bryman & Bell, 2013:411). 

 

Att använda sig av snöbollsmetoden har både fördelar och nackdelar. Nackdelen med vald 

urvalsmetod är att man riskerar att samla informanter vars tankar och åsikter håller sig till ett 

nätverk där värderingarna inte skiljer sig särskilt mycket åt (Bryman & Bell, 2013:504-505). 

Däremot är fördelen att när det finns tidsbrist så är denna metod effektivt i och med att studien 

blir omtalad inom olika nätverk och därmed ökar chansen för en större samling av deltagare. 

(Holme & Solvang, 1997:183). För att minska nackdelarna valde vi också att göra ett 

facebook-inlägg i facebookgrupper där vi informerade om vår studie och ifall det fanns ett 

intresse så kunde man höra av sig till oss. Inlägget spreds och majoriteten av våra deltagare, som 

passade in i vår urvals beskrivning (vilket är en specifik och liten kategori), trädde fram. Detta 

ledde till att de rekommenderade andra deltagare i och med att de såg tyngden i studien och 

därmed ville stötta dess syfte och få svarta kvinnors röster hörda. Att se andra delta i sådan studie 

hade ett inflytande i andras deltaganden genom deras täta nätverk. Detta är anledningen till att 

tidspressen förminskades och effektiviteten ökade.  
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4.4 Tillförlitlighet  

När man genomför en kvalitativ studie är det svårt att bevisa tillförlitligheten. Den största 

anledningen till det är att många forskare använder liknande intervjumaterial men i slutändan når 

de olika resultat och slutsatser. Detta beror på att materialet inte kan tolkas på ett specifikt sätt 

utan olika personer tolkar saker olika. Genom att man träffar sina respondenter ser man 

ansiktsuttryck och ändrade tonlägen, detta gör att det blir svårt att få samma upplevelser. Då man 

inom den kvalitativa ansatsen jobbar med att få in samtal in till skriftform blir det svårt att få till 

det helt korrekt och felfritt där tolkningen gör att det inte kan bli ett helt tillförlitligt resultat 

(Kvale & Brinkmann, 2009:200-203). 

 

Då intervjuerna i detta fall pågrund av corona spelades in fick vi inte alltid med andra känslor 

såsom ansiktsuttryck och liknande, detta är också en aspekt som påverkat tillförlitligheten då vi 

kan tolka saker på ett sätt samtidigt som informanten egentligen menar något annat. Detta 

behöver nödvändigtvis inte skilja sig märkbart mycket men kan ändå påverka på ett eller annat 

sätt vilket är viktigt att ha i åtanke som intervjuare. Detta var anledningen till att vi valde att båda 

delta under intervjuerna men att vi delade upp frågorna sinsemellan. Vid transkriberingen 

transkriberade vi det vi själva frågat för att öka tillförlitligheten. Dock satt vi båda tillsammans 

vid kodningen för att kunna samtala och diskutera våra upplevelser av intervjuerna. 

4.5 Etik  

Som forskare bör man förhålla sig till de etiska kraven som vetenskapsrådet erhåller. Där finns 

fyra grundläggande krav som man som forskare alltid måste förhålla sig till när man intervjuar 

informanter. Inför vår studie anser vi att alla de fyra kraven som finns hos vetenskapsrådet är 

relevanta för oss. Dessa är av relevans då vi vill följa forskarsamhällets riktlinjer för hur 

vetenskapliga studier ska genomföras (Aspers, 2011:83). 

 

Inför våra intervjuer var vi noga med att följa de forskningsetiska principerna för forskare. Detta 

gör man för att skapa ett förtroende där man informerar informanten om de etiska kraven så som 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att vi som forskare har en skyldighet att alltid informera 
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intervjudeltagaren vad vårt syfte med arbetet är. Samt ge information om vad som ingår i studien 

som genomförs. Konfidentialitetskravet säkerställer att informanten har rätt till konfidentialitet 

och deras identitet skyddas. Nyttjandekravet säkerställer för informanten att information som 

delgetts bara används för studiens syfte och inget annat. Samtyckeskravet handlar om att det 

alltid måste ske ett samtycke innan intervjun börjar, detta genom att man ger respondenten en 

blankett där underskrift krävs. I vårt fall fick respondenterna i samband med informationsbrevet 

skriva under sitt samtycke då vi inte träffas på grund av COVID-19 (Vetenskapsrådet, 

2002:7-14).  

 

Då vi genomför en studie som i många fall kan upplevas som känslig och jobbig är vi medvetna 

om de etiska dilemman som kan uppkomma i samband med intervjuerna. I vårt fall kunde 

dilemmat vara att vi rörde upp känslor vilket gjorde att vi ständigt tänkte på att vara medvetna 

om det och samtidigt försöka att inte komma ur vår forskarroll (Aspers, 2017:117). 

4.6 Självreflektion 

I och med att vi som forskare tillhör samma kategori i samhället kan detta vara till vår fördel men 

också nackdel. Detta eftersom vi tillhör en kategori som innefattar andra generationens 

invandrare (har föräldrar som har flyttat till Sverige) och är svarta kvinnor. Detta kan påverka vår 

analys samt relationen till informanterna.  

 

Nackdelen detta fall kan vara att det finns en förförståelse från vårt håll för informanternas 

upplevelser. Vi upplevde många gånger att informanterna inte gav detaljerade svar eftersom “vi 

vet” vad de menar när de betonar vissa delar. Vid senare tillfällen var vi medvetna om detta och 

började förstå att vi kunde ställa följdfrågor för en djupare förståelse av deras upplevelser. Vi 

kunde antingen fråga ifall de har någon händelse som de känner till som kan vidare förklaras och 

klargöras samt om de kunde förtydliga vad det är som “vi vet”. Vi fick ut ett mer detaljerat svar 

på så sätt. Vid tillfällen då det kunde finnas luckor i svaren de gav försökte vi fylla hålen med 

frågor såsom “vad menar du med (...)?”, “finns det någon specifik händelse som du tänker på?”, 

så att risken för missförstånd förminskas. 
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Fördelen var dock att vi upplevde informanterna som bekväma i att dela med sig av sina 

upplevelser, nästan som att de talade med en bekant. Att vi som svarta kvinnor intervjuar andra 

svarta kvinnor kan göra det bekvämt för dem att berätta vissa ting, vissa grejer som de inte kände 

att de behövde “överförklara” kunde de berätta enkelt för oss. Intervjuareffekten ledde 

förmodligen till en känsla av närvaro och ett obeskrivligt band som därmed medför en 

bekvämlighet och bättre kontakt med informanterna. På så vis kan bekvämligheten få dem att 

berätta mer i jämförelse med andra personer som inte tillhör kategorin den “svarta kvinnan”. 

Bekvämligheten i detta fall kan sudda ut gränserna till vad de känner att dem “bör” säga och 

ersätter det med vad de faktiskt vill säga. De begränsar inte sig själva från att kanske vara sig 

själv helt och hållet och därmed får vi den informationen vi behöver för att framställa ett 

signifikant resultat som speglar den gemensamma upplevelsen av rasism och diskriminering på 

arbetsplatsen utifrån svarta kvinnors perspektiv.  
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5. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat från intervjuerna och analysera vår empiri 

med hjälp av våra teorier och tidigare forskning.  

De teorier som har använts i denna uppsats är intersektionalitetsperspektivet och den antisvarta 

rasismen. Intersektionalitetsperspektivet belyser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv hur olika 

former av förtryck samspelar med varandra vid diskriminering. Den antisvarta rasismen belyser 

konflikten mellan de olika intressen som finns hos de sociala kategorin där den ena kategorin 

tillskrivs negativa karaktärsdrag som många gånger är svåra att rubba då de är djupt förankrade i 

samhällsstrukturerna. Utifrån detta har vi delat in det empiriska materialet som kommer ifrån de 

intervjuades svar. Uppdelningen har sedan delats in i huvudteman med underrubriker där 

framställningen har sin grund från vårt kodningsarbete. Dessa teman är ett resultat från våra 

kodningar och är termer som informanterna själva har tagit upp. Varje tema kommer att inledas 

med en kort beskrivning för att ge en klarare bild av begreppens betydelse. Med hjälp av teman 

och underrubriker kommer vi svara på vårt syfte och de frågeställningar som är målet med denna 

studie. I denna del kommer citat från respondenterna också att presenteras, citaten kommer 

framgå exakt utifrån vad respondenten sagt dock med fingerade namn, därefter kommer de 

kopplas samman med analyser från teorierna. Våra teman som vi diskuterar är 

mikroaggressioner, colorism och “den arga svarta kvinnan”. För att förtydliga, är dessa teman 

termer som frekvent förekom vid intervjuerna.  

5.1 Upplevelser av Mikroaggressioner  
 
Mikroaggressioner är ett ord som ofta nämndes i våra intervjuer. Mikroaggressioner är ord och 

handlingar som på ett subtilt sätt nedvärderar individer i försök att diskriminera dem. Dessa 

handlingar är ofta förklädda i humor eller exempelvis ”komplimanger” på ett sätt som gör att de 

blir otydliga och svåra att reagera på då de inte sker så konkret. Det är också vanligt att 

handlingarna visas genom att man tar avstånd från individerna man diskriminerar eller att man 

faktiskt direkt beter sig hotfullt eller kränkande. Dessa mikroaggressioner kan ses som harmlösa 

och oskyldiga men för de som utsätts kan det vara jobbiga upplevelser som ofta kan leda till 

stress och utmattning. Många som utsätts tvingas låtsas som att de inte förstår eller hänger med 

på dessa mikroaggressioner då de är förklädda i en jargong som är normaliserad. 
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Vid våra intervjuer upplevde vi som tidigare nämnt en hel del liknande upplevelser. Resultatet 

från alla var överensstämmande och man kan inte påstå att någons upplevelser stack ut ur 

mängden. En vanlig förekommande känsla för de flesta tillfrågade var att de kände en typ av 

förminskning av sina upplevelser. Många kommentarer från kollegorna var förklädda med en 

positiv klang. De förklädda kommentarerna menade informanterna på var svåra att beakta då de 

lätt går att förneka och inte se som rasism. Ett tydligt exempel på en sådan händelse var när en av 

respondenterna påpekade att en kollega uttalade n-ordet, vilket visar hur mikroaggression kan 

förekomma lika ofta indirekt såsom direkt. Detta förekom i samband med att kollegan sjöng med 

till en låt, vilket i mångas öron kan låta harmlöst. I citatet nedan förklarar Stina situationen. 

 

Vi satt på kontoret och försökte ta fram passande låtar till ett reportage svensk rap och hur den 

glorifierar kriminalitet. Det var jag och två manliga kollegor, båda svenska killar som jag gillar 

att hänga med, dem är egentligen sköna och de älskar hip-hop musik. Det kom en låt där de 

sjöng n-ordet, och den ena killen sjöng med som ingenting. Då sa jag ifrån direkt och det blev en 

het diskussion där han tyckte att man kunde säga det i samband med en låt. //Stina. 

  

Stina påpekar alltså här problematiken med att säga ordet och blir samtidigt bemött med 

motstånd. Genom att visa motstånd på detta sätt och ge sig själv rätten att använda ordet som vit 

är ett sätt att förminska hennes upplevelse. Det tyder också på att han som vit anser sig själv ha 

rätten till att själv bestämma vad som är rasism eller inte. Detta är en vanlig företeelse inom 

vardagsrasismen där man genom att förminska personers upplevelser och istället se dem som ett 

tecken på överkänslighet leder till den fortsatta rasism (Essed, 1991:37-53).  

 

En annan respondent beskriver en liknande situation där vardagsrasismen visar sig vara endast 

den utsattes problem. Hon beskriver en situation där hon sitter på ett möte ihop med ett tiotal 

andra kollegor. Hon är då ny på jobbet och beskriver det som en av de pinsamaste situationerna 

hon varit med om. 
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Vi satt på ett av våra tisdagsmöten och en äldre svensk man med en hög position på 

arbetsplatsen uttrycker sin frustration över alla. Han säger n-ordet men man märker att han 

råkade försäga sig och att han direkt kom på att han inte borde sagt det. Alla kollade på mig, 

men det sjuka är att ingen sa något, inte ens chefen. Det blev ba så jävla obekvämt i rummet och 

mötet fortsatte. //Miranda  

  

Att ingen på kontoret sa något eller visade någon form av avsky för uttalandet är ett tydligt 

tecken på hur hierarkier i samhället kan fortsätta att upprätthållas. Miranda hamnar i en 

offersituation där hon blir som hjälplös med tanke på att hon är ny och ung på jobbet. Som ny 

och ung är det inte alltid lätt säga ifrån och speciellt inte när man inte har något stöd eller 

uppbackning. I denna situation hamnar Miranda längst ner i hierarkin och kollegans uttalande 

kan ses som accepterat då ingen säger något, eventuellt så ser man inte uttalandet som något 

allvarligt eller som rasism. Situationer som dessa där vardagsrasismen smyger sig in i olika rum 

obehindrat leder till den fortsatta ojämlikhet som råder mellan svarta och vita, samt ett fortsatt 

upprätthållande av ojämlika maktförhållanden (De los Reyes & Mulinari, 2005). 

 

Det händer då och då och så sjunger de med i en låt och så säger de ni**a, sånna saker. Det är 

samma där, ibland pallar man inte och ibland pallar man. Det är inte saker direkt mot mig, men 

det är saker som jag tänker “You should get it by now”. Ni har varit i den här branschen i 

x-antal år, ni lyssnar på den här typen av musik och ni är medvetna om allting som sägs om att 

använda det ordet oavsett sammanhang eller vad det kan vara. Det är inte direkt mot mig men är 

saker som kan påverka mig. //Olivia 

 

Denna informant förklarar att hennes kollega trots kännedom av ordets innebörd bortser i de 

situationer där de anser att det inte ska betyda något. Denna situation, likt många liknande 

händelser som informanterna delade med sig, tyder på vithet och vithetens melankolia. Trots att 

svenskar, och i detta fall även icke-svarta, vill sjunga med till låten ignorerar de den påverkan 

den gör, vilket Olivia nämner. Ordet har en dubbelmening vid användning av icke-svarta och 

trots att det inte var direkt mot Olivia så har den en påverkan på hennes välmående på grund av 

dess stora och negativa historia som än idag negativt påminner och påverkar svarta globalt. 
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Genom att sjunga med till ordet demonstrerar det oförmågan att anpassa sig till svartas 

upplevelser (Hübinette, 2012).  

 

Jag var med om en kund som använde n-ordet, och dem sa ingenting. Jag kan inte stå för en 

arbetsplats där ni inte tar det här på allvar och respekterar mig eller andra liksom. Så svaret är 

nej jag har inte trivts till hundra procent på arbetsplatsen. //Nelly 

 

Vid dessa tillfällen sätts informanterna oftast i obekväma situationer där de överväger att ta den 

kampen som kan leda till sociala konsekvenser för dem, exempelvis förminskande när de säger 

ifrån eller att det blir energikrävande vid behov av att utbilda andra. Dessa tillfällen tenderar att 

sätta svarta i obekväma situationer i kompensation för icke-svartas bekvämlighet. Svartas 

bekvämlighet blir i sådana tillfällen en kompenseras för icke-svartas bekvämlighet och kan 

förminska deras röst och känslor.  

 

Vardagsrasismen som sker i positiva sammanhang där dem är svåra att identifiera gör det svårt 

för personer som utsätts. Eftersom de är så otydligt många gånger är det oftast också bara den 

som utsätts som lägger märke till det och eventuell personer som är insatta i ämnet. 

Svårigheterna med att ta på problemet gör det också enkelt att förneka rasismen (Essed, 

1991:37-53). Det är i både konkreta attacker och diskreta händelser som mikroaggressioner har 

förekommit, detta hindrar ibland svarta från att påpeka incidenterna eller att säga ifrån på plats. 

Detta görs för att hindra att bli anklagad för att vara överkänslig eller konfliktsökande. Man 

undviker som svart att yttra sina upplevelser i rädsla för konsekvenserna och mottagandet man 

kan få. Detta är en reaktion till förminskandet av känslor och upplevelser av rasism. Som metod 

till sådana händelser kan de välja att inte yttra sina upplevelser och låtsas som ingenting, lämna 

platsen där de utsätts för rasism eller tar striden och välja att försvara sig själv trots att det är 

energikrävande för många (Schmauch, 2006). Våra informanter förklarar varför detta kan hända 

utifrån sina egna upplevelser. Detta anses vara energikrävande och är något som måste bedömas 

innan de agerar ifall det är värd den potentiella striden de behöver ta. 
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Det är snarare vad jag säger och vilka kamper jag orkar föra. Det är nog mer det jag håller igen 

på arbetsplatsen. Orkar jag vara den som påpekar och markerar. Det tar väldigt väldigt mycket 

energi. //Nelly 

 

Man orkar inte alltid det minsta lilla. Om någon säger något lite problematiskt och man vet att 

de menar väl, då har jag inte alltid orken att sitta och ta den. (...) När det kommer större frågor 

som kanske är viktigare för mig, kan jag yttra om det men vet inte om jag kommer tas seriöst i 

jämförelse med mina andra kollegor. //Hannah 

 

Synliggörande av skillnader mellan kategorier har även framkommit i en händelse där rasistiska 

uttryck uppmärksammades i en intervju. Så förklarade Solin hur hon vid ett tillfälle hörde sina 

kollegor som var projektledare tala illa om en viss härkomst utan någon konsekvens till sina 

handlingar. De diskuterade kring hur de skulle förbereda sig inför en show de anordnat. I detta 

citat demonstreras den vita europeiska överlägsenheten gentemot den svarta minoriteten.  

 

Då börjar de prata “hur ska vi hitta flaggor för dem här skit länderna i Afrika?” //Solin 

 

Urskiljningen mellan svarta och vita tydliggörs, där vi kan se diskriminering gentemot etnicitet 

och hudfärg vilket var tydligt och framkommande från kollegorna i deras uttalanden (Essed, 

1991:37-53). Vid ett senare tillfälle fick informanten ta del av showen som anordnats, där 

beskrev hon att hon såg hur de afrikanska flaggorna syntes längst bak. Där det inte verkade som 

att det egentligen fanns något intresse för att ha med dem. Orättvisa framstår även när dessa 

ställs längst bak, och det visar hur antisvart rasism upprätthålls och specifikt hur svarta behandlas 

sämre än andra rasifierade kategorier (Gardell, Molina & Wolgas, 2018:17-18). Det antisvarta 

rasistiska uttrycket synliggör en underlägsenhet som förklaras som Afrika, eller de med en 

afrikansk härkomst, i relation till de vita vilket arbetsgivarna och kollegorna yttrade i detta fall 

var. 

 

Sedan kolonialismens tid har man sett den svarta kvinnan som mindre kompetent och intelligent i 

jämförelse med vita kvinnor. En annan egenskap man tillskrivit svarta kvinnor är att man sett 

dem som mer starka och uthålliga, där man utnyttjat dem och gett dem uppgifter man ansett att 
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de klarar bättre än vita kvinnor. Dock handlar det om uppgifter som krävt fysiskt arbete snarare 

än arbete som kan kopplas till intelligens och kompetens (Hübinette, 2012). 

Nora som jobbar inom ett stort public service bolag beskriver sin arbetsmiljö som kan ha sin 

grund i det tankesättet. Hon beskriver en situation så här: 

  

Jag hade en ide om ett reportage jag ville göra. Jag ville skriva om Rinkeby och ta fram de 

positiva som händer där och alla eldsjälar som jobbar dag in och dag ut för ett bättre Rinkeby. 

Jag visste att de fanns mycket fint som händer där men det är typ inget vi får se i nyheterna. Jag 

tog upp min ide med nyhetschefen och jag mötte motstånd DIREKT. Jag märkte direkt på sättet 

han ifrågasatte mig att han såg det som att jag var partisk. Typ som att jag inte kan vara 

opartisk när det gäller ett reportage om ”mitt folk”, de roliga är att jag varken bor eller har bott 

i Rinkeby liksom /Nora 

  

Nora beskriver en situation där hon känner sig misstrodd där hon upplevs som inte kompetent 

nog att skilja på jobb och sina egna känslor, samt att hon inte kan skilja på jobb och sina egna 

intressen. Trots att hon är på denna arbetsplats utifrån samma premisser som alla andra men 

också att hon har en lika lång akademisk bakgrund som alla andra upplever hon en misstro 

gentemot henne. Under samtalet sa hon också att när de andra vita kollegorna kommer med idéer 

mottas de med positiv feedback. Där upplever hon inte att de blir ifrågasatta på samma sätt, utan 

i de fallen litar man på deras kompetens. Dessutom menar hon på att majoriteten av kollegorna är 

vita och om de skulle bli ifrågasatta på de viset skulle i princip alla reportage motarbetas. Därför 

finns ingen misstro mot de vita kollegorna. En annan informant vid namnet Lara berättade också 

att hennes idéer även ifrågasätts av kollegor där de också blir inblandade och ska ha synpunkter 

där det tillkommer flera frågor som Lara känner behöver besvaras och där hon måste försvara sin 

idé och sin kompetens ensam. Lara upplever en skepsis gentemot henne (Schmauch, 2006).  Då 

svarta ofta kopplas till tillskrivna egenskaper som karaktäriserar dem, kan dessa egenskaper 

skapa negativa och svåra situationer som måste motarbetas i vardagen. Egenskaperna är negativa 

i jämförelse med de karaktärsdrag som kännetecknar vita personer. Dessa egenskaper som man 

som svart tillskrivs är något man tvingas vänja sig vid. 
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Förminskningen har kommit i form av en misstro på kompetens och ett misstänkliggörande som 

våra informanter har förklarat i sina upplevelser. Svarta kvinnor är oftast ifrågasatta när det 

gäller deras kompetens, exempelvis finns en misstro om att de ska att kunna utföra ett arbete utan 

att vara partisk eller ha en agenda. Oftast ses de inte som smarta eller inte det smartaste 

alternativet i ett rum av icke-svarta vilket har visat sig vara i informanternas upplevelser. 

 

Man ifrågasätter mina idéer men inte Kalle eller Johannas idéer. Det finns en skepticism i 

grunden. Vi svarta som finns, den lilla minoriteten, när vi kommer med våra idéer så är det 

mycket högre trösklar hos oss att få dem idéer godkända. Det känns som vi måste överbevisa att 

våra idéer är bra. Så på det sättet märker man att man blir diskriminerad.  

 

Att ifrågasätta ens kompetens är något dessa informanter var välbekanta med. Något som våra 

informanter ofta påpekade var att de har någon gång, om inte fler, känt sig förminskade. 

Förminskningen kan komma i förklädnad av komplimanger vilket har oftast förekommit vid 

kommentarer om hur de talar. Kommentarer om uttal och deras språkkompetens var något som 

de blev bemötta med av chock från vita.  Detta bevisar fördomen som de vita i fråga har gällande 

minoriteter, i synnerhet de som härstammar från Afrika. Oftast upplever svarta en förvånad 

reaktion över deras kompetens vilket demonstrerar hur överlägsen vita anses vara och att svarta 

anses som underlägsen och ointelligent att kunna anpassa sitt språk eller assimilera in till 

samhället och dess normer. Detta koloniala tänkandet påverkar svarta i sin vardag i och med att 

den upprätthålls med föreställningar som än idag lever kvar i våra samhällen (De los Reyes & 

Mulinari, 2005). Detta belyser vardagsrasismen och hur den kan uttrycka sig i en förklädd 

positivt klang.  

 

Jag har blivit förminskad för min kunskap, och kommentarer som “oj, du talar bra svenska”, 

absolut, och det tror jag att på grund av min bakgrund och den bilden media har bidragit till. 

(...) Jag har ju samma kunskap som de andra och på det sättet är det ingen skillnad mellan mig 

och mina vita kollegor, men det är klart att min bakgrund spelar roll där. Det är jag helt 

övertygad om, på grund av den bilden man har av folk som kommer från Afrika.  
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Jag får ändra sättet jag talar på ibland för att de ska förstå. Sen tror jag också att folk hakar upp 

när de hör mig prata. Folk kan vara klumpiga i sina ord. Så fort jag öppnar öppnar min mun och 

så hör de att jag talar rent så blir de sådär *visar chock i ansiktet*, “oj, hon bryter inte, mhm.. 

men vart kommer du ifrån, Sandra?” 

 

För att undvika vissa förknippningar av de fördomar som vita kan inneha, så förklarar 

informanterna hur de anpassar sitt språk efter vem de talar med. Vid tillfällen då de talar med 

någon som är vit talar de på ett sätt för att uppfylla den vita-normen för att på så vis 

ses som jämlika och därmed inte förminskas utifrån den ansedda kompetensnivån som fördomar 

implicerar. Likaså som språk, kan även svarta kvinnor känna behovet att anpassa sig 

utseendemässigt.  

 

Jag har inte flätor, för det första, jag plattar håret. Jag har en näsring egentligen, den har jag 

tagit ut. Jag försöker klä mig lite mer propert på arbetsplatsen. (...) Om jag skulle ha mitt 

naturliga hår så skulle det bli så många frågor, “får jag pilla?”. Det är också ett sätt för en själv 

att bespara sig lite smärta liksom. Så det är ett sätt att skydda mig själv, men också göra andra 

bekväma. //Petra  

 

Genom att synliggöra en anpassnings till vithetsnormen, försöker Petra undvika allt typ av 

avvikande från vita. Detta gör hon genom att ändra sin hårstil som till något som anses vara mer 

“propert” till arbetsplatsen för att kunna bespara sig från frågor och funderingar och kanske till 

och med exotifieringen. Svarta kvinnor tenderar att exotifieras av icke-svarta och på så sätt 

försöker Petra undvika sådana händelser från att förekomma genom att inte försöka sticka ut från 

mängden så gott som det går. Hon vill skydda sig själv från att vara i obekväma situationer där 

hon kan utsättas för diskriminering eller där hon är i allmänhet sårbar. 
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5.2 Arga svarta kvinnan, den klassiska stereotypen 
 
En beskrivning som förekom ofta från informanterna var den klassiska stereotypen arga svarta 

kvinnan och det är något som hemsöker många på arbetsplatsen. Stereotypen beskrivs som en 

benämning som de helst vill ska upphöra från att förekomma då den begränsar de från att yttra 

sig och ta sig an vissa diskussioner och handlingar.  Svarta kvinnor har en motvilja att falla in till 

stereotyper som de jagas med av andra icke-svarta. Svarta kvinnor kan förfalla i olika stereotyper 

och en som har upprepats ett antal gånger är arga svarta kvinnan.  
 

Kvinnor och minoriteter, det ställs högre krav för oss. (...) Jag upplevde att jag fick så jävla 

mycket skit för småsaker, det var jättekonstigt. “Du har brutit mot den här regeln”, “Ursäkta 

hur är det här en regel?” och sen så svarar de “Här!” och så har de hittat på en regel. Det är 

ofta den som man får, “The angry black woman”, man får den stämplingen rätt så snabbt. Jag 

är jobbig eller att jag håller på, medan vita män får göra vad de än vill och får inte alls samma 

konsekvenser.  

 

Som tidigare nämnt, har kolonialismen en fortsatt effekt i dagens samhälle, detta genom att 

historien har visat den vita överlägsenheten gentemot andra kategorier. Detta har sin grund i de 

tidigare tankarna om att det europeiska folket står över resten av världsbefolkningen. Svarta 

människor anses inneha avvikande drag, både fysiska och avvikande karaktärer. Dessa karaktärer 

har förklarats att vara bland annat, lata, hotfulla och ointelligenta m.m. Dessa egenskaper är 

förknippad till rasbiologin och är grunden till exkludering av den svarta i samhällets olika 

aspekter (De los Reyes & Kamali, 2005). Stereotypen om den arga svarta kvinnan är en fördom 

om att svarta kvinnor inte är intellektuella. Den svarta kvinnan kan också många gånger 

uppfattas som arg, hård, och hotfull på grund av sin svarta färg och kropp. Svarta kvinnor kan 

alltså enbart på grund av sin färg uppfattas som farliga och hotfulla. Detta har många gånger 

medfört till att kvinnor väljer att tona ner och vara försiktiga i sammanhang med vita för att inte 

bekräfta dessa stereotyper (Essed, 1991:37-53). Benämningar är något som inte är främmande 

för informanterna, exv vid ett tillfälle då en informant stod upp för vad de ansåg vara rätt och pga 

det blev kallad för extrem feminist och blev av med sitt jobb. 
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I samband att me-too kom så var jag aktiv i det, och voiced saker som hade hänt. Både internt, 

jag satt i föreningsgruppen och tog upp saker och så sa jag saker i uppropet också och så fick 

jag sparken för de visste inte att jag var en “extrem feminist”.  

 

Vid många tillfällen då svarta kvinnor står upp för sig själva så anses de som problematiska eller 

för känsliga som skapar konflikter för andra. Denna syn på svarta kvinnor påverkar dem negativt 

då det har visat sig kunna få de att internalisera stereotyper vilket således tystar ner och 

förhindrar dem från att göra vad som anses rätt för att inte få några sociala konsekvenser eller 

påverka deras arbetsmiljö och villkor.  

 

Ibland kommer jag in i den här inställningen av att “nääh nu tar du mig förgivet igen” och när 

jag säger nej blir det ett problem. Eller när man säger ifrån och någonting inte är ok, så är man 

arg eller man är för känslig. Det är mycket sånt.  

När jag sa ifrån, så var jag inte samarbetsvillig, jag var ingen team-player. (...) Många vågar 

inte säga någonting för du är redan i sånt underläge när det redan är en jobbig bransch, man är 

kvinna men också att du blir rasifierad. //Anna 

 

 

Vardagsrasism som kommer i form av skämt, skämtas oftast bort av majoritetsbefolkningen på 

bekostnad av minoriteters upplevelser (Mångkulturellt Centrum, 2014). Nedan beskriver Ylva 

hur det kan komma till uttryck.  

 

Ibland kan det vara skämt och sånt. Men jag “i’m not all about that”, jag gillar att skämta och 

sånt också men ibland när skämt går för långt kan de förminska på ett sätt och då säger jag 

“va?” (...) Man får finlägga det på ett sätt. Man får utbilda dem, eller nästan vara som en lärare 

för dem. //Ylva 

 

Som tidigare nämnt, vid tillfällen då svarta känner att de vill ta kampen kan känna sig obekväma 

med att göra sina röster hörda. De associerar att höja sin röst med att vara konflikt och 

problemsökande, vilket återigen bevisar den koloniala påverkan på svarta kvinnor som de är 

rädda att förknippas till. I detta fallet försöker Ylva finlägga det genom att fortfarande tona ner 
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sig vid påpekandet så att förminskning inte uppkommer i diskussionen. Ylva dessutom föreslår 

att man får utbilda de som inte har den kunskapen om hur man bör behandla ämnen som kan 

kränka minoriteter. Denna roll är något många svarta kvinnor också kan känna igen sig i, att de 

oftast behöver utbilda andra om deras upplevelser och vad som kan anses vara kränkande till den 

svarta befolkningen. Att behöva tillgodose andras behov framför sina egna är något svart kvinnor 

oftast kan förfalla in i när dessa händelser förekommer. Då svarta kvinnor sätts sist och andra 

kategorier av människor sätt före dem, utan att ta till hänsyn till att varje gång de behöver utbilda 

gällande deras svårigheter så kan de triggas av deras tidigare trauman som upprepas vardagligen. 

Detta tyder återigen på rasbiologin och hur svarta kvinnor får uthärda mer än andra kategorier.  

 

Internaliseringen som följd har det lett till en negativ påverkan vilket är överpresterande som en 

kompensation av att vara svart och kvinna, då svarta kvinnor har högre krav att uppfylla än andra 

kategorier av människor. Det är en orättvisa som tyder på etnisk diskriminering som till följd av 

detta har påverkat många svartas prestation på arbetsplatsen. Detta för att fortsatt inte bli 

ifrågasatta på deras kompetens konstant. För förtydligande, påvisar överpresterande en 

kompenseringen för internaliseringen av stereotyperna som de undviker att förknippas till.  

 

Någonstans kanske för att jag är svart, men också att jag är kvinna, att jag är ung, att alla tre 

ihop blir en grej som får mig att känna att jag automatiskt måste göra bra ifrån mig för att de 

ska bortse från de sakerna, speciellt att jag är svart. Nu vet jag inte om de har de stereotyperna 

eller inte, men jag vet att samhället har dem. //Hannah 

 

Trots överprestatering så behöver inte lönen nödvändigtvist reflektera det. Arbetsvillkoren anses 

vara annorlunda för etniskt icke-svenskar och detta kommer i form av en mångfaldsbudget som 

vi har blivit informerade av en informant. Svarta har överlag svårare att få en lön lika till den 

övriga befolkningen med likvärdig kompetens, samt har de svårare att nå höga positioner trots 

hög utbildning. I de yrken informanterna innehar ska deras lön vara likvärdig som sina kollegor, 

men på grund den mångfaldsbudgeten som arbetsplatserna sägs att ha så kan arbetsplatsen inte 

tillgodose dem det (Wolgast, Molina & Gardell, 2018). De med afrikansk bakgrund tenderar att 

få lägre inkomst än övriga minoriteterna. Kvinnor med en minoritetsbakgrund tjänar ännu 
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mindre än männen. Detta tyder på den systematiska diskrimineringen av svarta kvinnor på 

arbetsplatsen (Bursell, 2015). 

 

Är det rimligt, och så säger dem du kommer från en annan budget. Det görs skillnad, fattar du. 

Asså direkt vid löning eftersom du kommer från mångfalds budgeten som HR skickar ut till din 

avdelning osv. och du får inte en krona mer än så. Då så klart hans lön blir 10 tusen mer än min 

för hans kommer från en riktig lönebudget. Asså fattar du vad ja menar. Den största skillnaden 

görs redan vid lönen och där känner man sig jätte unappreciated. Och ja hade till och med mer 

uppgifter än honom. Fattar ni?. Förklaringen va alltså att min budget var från mångfalds 

budgeten, för vi satt en dag och jag tänkte varför är min lön typ 2 kronor och du har 24 efter 

skatt asså what? När han sa de inte rätt, jag ba jag vet. //Janet 

 

Men det finns en rangordning, och vi ingår inte där i rangordningen naturligt. //Janet 

 

Hon nämner att vara svart i mediebranschen leder till att man måste jobba mer än andra 

kategorier och att vara kvinna påverkar det ännu mer. Diskriminering visas vid tillfällen där 

vitheten är i fokus. Vitheten visas vid nämnandet av budgeten som informanten påpekar är 

annorlunda ifall man faller in i kategorin “people of color”. I exemplet där hennes kollega, Pär, 

betonar hur det inte är rättvist att informanten får betydligt mindre lön och utnyttjas mer som 

arbetskraft än honom, visar hur vithetsnormen är väldigt uppenbart samt sätter prägel på den 

systematiska rasismen som arbetsplatsen implicerar (Ahmed, 2011). Man måste jobba hårdare än 

andra kategorier för att få lika mycket som de, och det kan ta flera år eller decennier att bli 

behandlad lite mindre bra än de vita på arbetsplatsen. Informanten betonar i intervjun att ju lägre 

ner i systematisk rasismen man är placerad desto värre behandlad blir man, vilket är ett tecken på 

hur maktskillnader och vithet är närvarande på arbetsplatsen och behandlingen av minoriteter 

eller särskilt utsatta kategorier (Wikström, 2009: 49-51).  

 

Jag känner folk som har precis gått ut från gymnasiet och fått skriva en bok och vara på 

Morgonstudion och få högst positionerna på kulturnyheterna till exempel, och allt genom deras 

hudfärg. Det är så enkelt som det är. //Ursula 
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Detta citat synliggör det problematiken när det kommer till kompetens. Här demonstreras hur 

behandlingen urskiljer baserat på hudfärg. En person vars bakgrund inte är svart får en av de 

höga positionerna inom public service, vilket inte skulle hända en svart kvinna. Trots 

kompetensnivån får inte svarta samma behandling som en vit person vars kompetensnivå är lägre 

än den svartas. Afrosvenskar som innehar akademiskt bakgrund riskerar ändå att få anställning 

för jobb som de är överkvalificerad för (Mångkulturellt Centrum, 2014).  

 

Ett annat sätt att kunna demonstrera stereotyper förklarar Kendra annorlunda med hennes 

upplevelser likaså som andra informanter. Nämligen när det anses att en individ talar på ett sätt 

baserat på deras hudfärg. I Kendras händelse berättar hon hur på grund av att hon identifierar sig 

och synligt är svart så har hon blivit bemött och tilltalad på ett sätt som de anser hon talar på. I 

detta fall synliggör det ännu en stereotypisering om att vara högljudd och av att bryta i slang.  

 

Ja.. jo, det var det. Det är typ det dära, om man pratar med någon och sen börjar de säga vissa 

uttryck som de tror jag använder, cus i am black, tror de automatiskt att jag använder vissa 

slang och man ba “aa jag kanske använder de, men det skulle du inte göra med Emma som sitter 

där borta.” Man skäms så mycket när det händer, man blir sådär “ååååååh”.  //Kendra 

 

Emellertid är detta inte negativt men anses negativt på grund av de fördomar svarta kvinnor har 

om sig. Denna typ av fördom kommer ifrån den arga svarta kvinnan och det sättet fördomen 

anser henne tala på. Det sättet som informanten nämnde att den icke-svarta talade på är ett 

vanligt sätt att förlöjliga svarta kvinnor till enskilda och förenklade stereotyper, såsom att tala 

med ändrad attityd medan man talar i slang.  Att tala i slang kan anses vara av en annan social 

klass och förknippad i brist av språkkunskap vilket tydliggörs när en icke-svart talar på det sättet 

utan att ha en relation till den svarta kvinnan i frågan.  

 

(...) Man litade inte på det jag sa, och det blev jättetydligt när pandemin kom. Jätte, jättetydligt. 

Så då var det så “Nej, men vi ser inte färg!”, men någonstans i er, det var liksom jag och en 

styrelse av vita män, och de kan inte i sin värld tro att en kvinna eller en svart kvinna vet 

någonting som inte de vet. Det finns inte i deras världsbild att det skulle kunna vara så. //Felicia 
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I Sverige har man länge pratat om färgblindheten som råder vilket också har gjort att landet 

innehar antirasistisk norm. Detta har dock i praktiken visat sig gå åt motsatt håll då vita många 

gånger utifrån sin färg fått privilegier som icke-vita utifrån sin färg gått miste om. Genom att 

betona att man inte ser färg, antyder det att man även bortser de svårigheter icke-vita genomgår. 

Detta är skadliggörande för informanten då vid de tillfällen så ses inte de och inte heller deras 

kamp mot antirasism. Detta upprätthåller systematiska rasismen i och med att inte våga se färg 

försvårar problemet och får svarta upplevelser att bli mindre förstådda, samt ökar känslan av 

utanförskap och exkludering (Hübinette, Hörnfeldt, Fataneh & Rosales 2012). Detta återigen 

visar fall då de som utsätts för diskriminering bortses av majoritetsbefolkningen (Mångkulturellt 

Centrum, 2014). 

 

(...) det är ohållbart att behandla personer av annan bakgrund på det här sättet och jag tror det 

krävs att folk säger ifrån men de vågar kanske inte säga ifrån. Så det kommer ta längre tid för 

vissa, så de kanske stannar kvar i några år på korta anställningar osv. Men tillslut får en del nog 

och där förlorar de kompetens, då måste de “outsourca” allting, få in konsulter för allting. Det 

är arbetsplatsens egna problem att behandlar sina anställda på det här sättet, och då talar jag 

utifrån public service. Men jag skulle säga att det är en vana för de att få in svarta personer 

tillfälligt, eller people of color tillfälligt och sen kasta ut dem när de är klara och fått den 

informationskedja de vill ha, de programmen de vill ha, de programidéerna som de tycker om. 

 

På grund av stereotypiseringen av en svart kvinna så påverkar detta arbetsmiljön upplever 

deltagarna. Detta var tydligt vid de tillfällen i informanternas berättelser där de yttrar sina 

upplevelser av diskriminering som kommer från kollegor och förminskas genom att behandla 

deras upplevelser som överdrivna och utan kontext. Ett utanförskap kan skapas och ökar känslan 

av elefanten i rummet.  

 

(...) jag har blivit sexuellt ofredad på jobbet. Det var en kollega som tog mig på brösten mitt på 

ljusa dagen. Jag sa ifrån och konfronterade honom, och först sa han att det var ett skämt, sen så 

sa han att han råkade. Jag har stora bröst så han gestikulerar mycket så han råkade. Det var så 

många konstiga ursäkter. Där blev jag också förminskad av min chef “Han är en grabb och 

så…”. 
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Det informanten beskrev är något av en allvarlig grad av förminskning då hon blev sexuellt 

ofredad på arbetsplatsen och sedan inte blev tagen på allvar. Utifrån ett intersektionellt 

perspektiv, ser man hur makt och social ojämlikhet utspelar sig. Detta förtydligar bilden av de 

utmaningarna i samhället som svarta kvinnor kan uppleva (Hills, Collins & Blige, 2016). 

Historiskt sätt har svarta kvinnor ansett som exotiska och mer sexuellt mottagliga och i detta fall 

ser vi relationen mellan en icke-svart man och en svart kvinna utspelas i allvarliga händelser. 

Patriarkatet påverkar situationen då mannen i fråga inte påverkas av händelsen och får sina 

handlingar bortförklarade av arbetsgivaren. Informantens upplevelser förminskades med 

förklaringar till mannens agerande och på så sätt tydde på att hennes upplevelse inte var korrekt 

och att hon överreagerade händelsen (Essed, 2016).  

 

Vid många tillfällen kunde de som intervjuas känna sig förminskade av kollegor eller 

arbetsgivare. Detta var tydligt vid tillfällen de yttrar sina upplevelser av diskriminering som 

kommer från kollegor och anses att ha missuppfattad händelsen. Ett utanförskap kan skapas och 

ökar känslan av elefanten i rummet för den utsatta. Detta i och med att deras upplevelser anses av 

arbetsgivare eller kollegor vara överdrivna och anses inte kunna vara hela sanningen. Dessa 

moment gav en känsla som bekräftade att de va annorlunda till mängden på arbetsplatsen och 

därmed kommer de behandlas annorlunda på grund av både hudfärg och kön. Vid diskriminering 

av både kön och svart hudfärg kan man hänvisa till begreppet mysognoir. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv förklarar begreppet mysognoir förhållandet mellan antisvart rasism 

och patriarken och hur dessa kan påverka svarta kvinnor samtidigt. Vid dessa tillfällen som 

informanterna poängterade i sina berättelser ser man hur detta spelar en roll vid händelser där 

diskriminering förekommer och inte tas på allvar eftersom de är inte bara är svarta, men också 

kvinnor. Ett mönster som kännetecknar mysognoir,  är en specifik utsatthet som svarta kvinnor 

kan uppleva och rör både antisvart rasism och att patriarki tar plats (Thompson, 2020:29).  
 
Ibland kan de tänka att när de ska pitcha in saker att det är såhär “Ahh vi behöver mer diversity, 

men då tar vi Sandras artister”, de kan bara ta mig när de känner för det. De är lite 

opportunister med det jag kan. Man kan bli så där “jag är så infiltrerad” för dem behöver att 
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deras arbete ska se bra ut. Man behöver ett jobb också så man kan inte tacka nej heller. // 

Sandras 

 

När det är passande kan andras arbete komma till användning såsom i citatet ovan. Sandra 

förklarar hur hon i vissa tillfällen kan särbehandlas när det kommer till frågan av mångfald. Vid 

brist på kunskaper används Sandras resurser för att förhålla en bild av mångfald. I detta fallet vill 

de ha en mångfald med de artister hon har. Sandra anses som kunnig inom det området som inte 

passar vithetsnormen och för att arbetet ska se så bra och inkluderande ut som möjligt godkänner 

Sandra detta. Däremot förklarar hon hur hon inte heller kan tacka nej för att inte riskera att hon 

förlorar sitt jobb. Denna rädsla att inte kunna stå upp för sig själv på bekostnad av andras 

bekvämlighet påverkar svarta kvinnor och kan leda till att det blir mentalt påfrestande. I 

kombination av att både vara svart och kvinna kan en fördubbling av diskriminering förekomma. 

I och med att hon är svart, kan vid tillfällen av avvikande få konsekvenser av stereotypiseringar 

såsom att överdriva sina känslor, att man är känslig eller/och att man är arg. Känslor blir 

förminskade och överdrivs. I och med att hon också är kvinna kan det vara en utövning av det 

patriarkaliska samhället som uppstår. Som kvinna kan hon kännas underlägsen och att hon 

måste, emot sin vilja, lyda denna förfrågan. Utifrån ett intersektionellt perspektiv blir mysognoir 

närvarande i händelsen då båda scenarion kan utspela sig samtidigt (Thompson, 2020:29).  

 
Det är inte att de värnar om mångfald om de inte har det långsiktigt för varför är alla med 

utländsk bakgrund på korta kontrakt, främst kvinnor? Det är ett stort problem. Många av de här 

mediehusen har mångfaldsstrategier som oftast är andra people of color som på något sätt 

“stabs us all in the back” när de är där. För de är där för att upprätthålla deras image om att de 

har mångfald. Så istället för att lägga en miljon på att anställa nya unga personer med 

kompetens från yrkeshögskolor, eller whatever de tänker, så fyller de en kvot. Så du är en del av 

en kvot. Det finns en mångfald budget, det finns en mångfaldsstrateg, det finns alla de här rätta 

orden för att fortsätta få dem enorma pengarna de får från staten. Men vad får personen i 

slutändan? Vad får arbetstagaren? Ingenting. Mindre än femton tusen i lön, i alla vuxna åldrar. 

Det spelar ingen roll varifrån man börjar. Det är bara för utseenden, det är för yttret för att och 

för att visa och kolla vad vi har, och inte kolla hur länge vi har haft dem. //Solin 
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Citatet berör olika aspekter till diskriminering som svarta kvinnor genomgår. Det påpekar de 

hårda omständigheter såsom annorlunda arbetsvillkor där de är på kort kontrakt och inte får fast 

anställning, andra minoriteter anses högre placerade då de upprätthåller den systematiska 

rasismen, och så förminskas kompetensnivån genom att fylla en kvot för bilden av mångfald. Här 

använder Solin sig utav ett intersektionellt perspektiv där svarta kvinnor blir drabbade i olika 

aspekter som kan påverka deras levnadsstandarder. Genom att inte värna om sina arbetstagare då 

de inte behandlas rättvist med korttidskontrakt visar dessutom mångfaldsbudgeten hur en 

hierarki gör de svarta till underlägsen till de vita. Hierarkin upprätthåller förtrycket mot svarta i 

arbetsmarknaden med de markanta skillnaderna i lön. Svarta människor utgörs till att inte kunna 

lyckas lika väl som andra kategorier i befolkningen. Detta skapar en misstro mot det svenska 

samhället då svarta känner sig exkluderade utifrån en bristande tillit till samhället och således 

kan det skapa psykiska och fysiska problem hos den svarta befolkningen. Detta blir en 

konsekvens av att de konstant exkluderas när de presterar till att assimileras i samhället 

(Wolgast, Molina & Gardell, 2018). I detta fall, då vita exkluderas från denna orättvisa förhåller 

de sig på toppen av hierarkin. En överlägsenhet upprätthålls när minoriteter rånas av potentiella 

möjligheter genom dessa förhinder såsom ekonomisk stabilitet och dörrar till bättre 

omständigheter. På detta sätt regleras förtrycket och den rasistiska föreställningen gällande 

svartas avvikande egenskaper lever kvar då de inte har något som motbevisar det med den låga 

lönen de får. Spåren av ojämlikhet lever än idag (De los Reyes & Mulinari, 2005).  
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5.3 Colorism, en bidragande faktor till ojämlikhet bland svarta 
 
Colorism är ett begrepp som belyser hur individer diskrimineras utifrån din hudfärg där hudton 

spelar den stora rollen. Colorism innebär att individer graderas utifrån om man har ljus eller 

mörk hudton där ju ljusare hudton man har värderas högre och anses bättre. Detta är utbrett runt 

om i världen där man försöker eftersträva den vita normen. I många delar av världen där det 

finns människor med mörka hudtoner genererar det europeiska utseendet till en överlägsenhet 

gentemot andra. Denna bild har sin grund i kolonialismen där den som mest efterliknar de 

europeiska dragen förknippas med goda egenskaper såsom intelligenta, civiliserade och fina. 

Medans de som har ett utseende som långt ifrån förknippas med det vita ses som primitiva, lata 

och dåliga. Detta har då förknippats till svarta kvinnor likaså och internaliseras på så sätt att de 

inte försöker stereotypiseras. Det har demonstrerats hos våra informanter att ju mörkare hudton 

desto lättare kan man förknippas till stereotyperna om svarta och det betyder att de måste 

motbevisa detta mer än de med ljusare hudton.  

 

Svarta kvinnor som identifierar sig som hälften svart och vit beskrivs som tragiskt nog är fast 

mellan två världar - den vita och den svarta. Denna stereotyp beskrivs vara exotifierad, och mer 

acceptabel än helsvarta kvinnor enbart på grund av hennes vita sida men också tragiskt 

stigmatiserad av den svarta fläckiga sida. Detta bevisar hur det finns en grad av hur man 

behandlas som svart kvinna och hur väl accepterad man är. Desto mer man motstår stereotyperna 

desto mer accepterad blir man av de vita. I detta fall blir de vars utseende ser ut att inte vara 

helsvarta som blir bättre behandlade eller undviker konstant diskriminering och rasism. Detta 

betyder då, desto starka afrikanska drag man har desto värre behandling förekommer, (Hall, 

1997). Följande citat tyder på colorism: 

 

Mycket av strukturerna som jag har känt har jobbat emot mig hela min karriär. Mer för att jag 

är kvinna. Det är väl på sistone framförallt de senaste åren, men specifikt det här året, som jag 

har börjat fundera på mina egna privilegier för att jag är mycket mer white-passing än många 

andra och har blivit behandlad annorlunda på grund av det. Så jag har haft världens 

identitetskris. Skulle jag inte ha den karriären jag har om inte jag såg ut och var som jag var. 
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Jag har ett svenskklingande namn och har finska drag. Jag har alltid varit mer accepterad i de 

rummen än mina andra vänner.  

 

Svarta kvinnor är ständigt stereotypiserade och anses ha ett visst sätt som de förhåller sig till när 

det gäller dess beteenden, vilket är en frekvent roll som informanterna nämner att de inte vill 

förknippas med. Vid många tillfällen har informanterna nämnt hur hudfärg spelar roll i hur de 

blir behandlade men också i hur de förhåller sig. Det har tenderat att vara så att de som har en vit 

förälder eller ser ut att kunna passa in i den kategorin - dvs “mixed” - har upplevts behandlas 

bättre än de som tydligt är svarta eller är andra generationens invandrare med afrikansk 

härkomst.  

 

Ja, det tycker jag. Jag vet däremot att min kollega, Solin, har en helt annan upplevelse 
med public service. Vi två olika upplevelser. //Kendra 

 

Kendra förklarar i sin intervju hur hon kände sig annorlunda behandlad i jämförelse med annan 

kollega vars hudfärg är mörkare och härkomst är mer synligt i hennes fysiska drag. Kendra 

menade att hon upplever att arbetsplatsen hade mer förtroende för henne där hon kunde få fler 

ansvarsområden och bättre möjligheter. Kendra som har en svart och vit bakgrund kunde därmed 

ha en annan upplevelse i jämförelse med Solin vars båda föräldrar är svarta. Stuart Hall förklarar 

detta som att man flyter i ett ostabilt, hybridzon av obestämdhet mittemellan. De med både svart 

och vit bakgrund (med en förälder som är vit och en förälder som är svart) förklaras som inte vit 

eller svart men som mixed (Hall, 1999:236).  

 

Vi upplever ju samma sak fast olika nivåer. En mixed kanske får mer tv tid tex men upplever 

fortfarande något. Vi upplever samma men på olika nivåer. En som inte är svart har ännu mer 

större chans // Solin 

 

Här vidare förklarar Solin hur den antisvarta rasistiska behandlingen kan sträcka sig ut i olika 

nivåer och grader vilket Kendra också har bekräftat. Det tyder på att de med en förälder vars vita 

ursprung gör det lättare för barnet att bli mer accepterad av det vita samhället och därmed 

kämpar en annan kamp i jämförelse med den med helsvarta föräldrar.  

 

45 



 

 

Jag får ändå ta del av arbetsplatsen i och med att jag har ett privilegium på det sättet. Jag blir 

oftast klassad “Men du är inte en av dem.”, så jag blir inte aktivt exkluderad på det sättet, jag är 

välkomnad i de rum liksom. Men det är lite som om att vara med på “Get Out” - du sitter ju på 

de obekväma middagarna och sen kommer ju servitören. Så jag har haft den rollen rätt ofta. 

Jag vet andra svarta branschkollegor, en som har hijab, och bor i Rinkeby, och anpassar 

verkligen sitt språk på jobbet och tonar ned sig själv. Det är en jätteansträngning. Där vet jag 

att folk då tittar på mig exotiskt-positivt och inte exotiskt-hotfullt. //Kendra 

 

Mörkhyade och eventuella andra faktorer såsom synligt är utländskt för vita kan anses vara 

hotfullt. Det vita förknippas och förstås som positivt exotifierande. I detta fall var den exotiskt 

hotfulla en som bar slöja och kommer från Rinkeby, något som visar en distans från 

vithetsnormen, och det exotiskt positiva en kvinna som identifierar sig som mixed, har ett 

svenskt klingande namn och yttrar sig väldigt svenskt utan ansträngning. Trots att den med 

exotiskt hotfulla utseendet anstränger till att anpassa sig så bortses detta och personen förblir 

hotfull och avvikande i vitas ögon.  

 

Colorism har förstorats till en mekanism svarta emellan och vilket är ett postkolonialt sätt att 

trigga överlevnadsinstinkten - det finns bara plats för en bra svart person i de vitas ögon. En 

överlevnadsinstinkt som omvandlas till konkurrens mellan svarta, en tävling till vem som får 

platsen i mångfalds kvoten - vem får den platsen ämnad för en svart? Detta förklaras i följande 

citat: 

 

Vi jobbar alltid jättehårt för att man alltid tänker att man är ersättningsbar 

 

När det gäller diversity är det väldigt väldigt.. inte okej. Det är jag och en annan tjej, och resten 

är etniskt-vita. 

 

Ibland kan jag uppleva en konkurrens mellan oss, och jag förstår det att det handlar om mer 

överlevnadsinstinkt kanske för nu var det så att svarta kvinnor innan va mycket så hära “You 
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can not sit with us”  verkligen så hära “vi är dem bästa och ingen annan!”. Då tänker jag bara 

att “embrace it, vi alla är här från den här världen och det finns plats för alla oss allihopa, det 

är ingen tävling. Man tävlar inte mot någon annan än sig själv. Vi måste nätverka mer med 

varandra, vi måste nätverka ihop oss, vi behöver inte deras bekräftelse. Vi är bra som vi är! // 

Malvina 

 

I och med att överlevnadsinstinkten triggas igång i sådana miljöer där det finns brist på mångfald 

så kan det uppkomma en konkurrens känsla svarta emellan vilket en del informanter har 

poängterat och sätter en vägg mellan dem, i synnerhet mellan mörk- och ljushyade. Skillnaden 

mellan ljushyade och mörkhyade kan anses vara större på grund av det mer accepterande 

behandlingen ljushyade får av andra icke-svarta, och i synnerhet vita, på grund av colorism och 

dess påverkan. Ljushyade är mer accepterade i de vita rummen i jämförelse med mörkhyade. Ju 

närmare den europeiska dragen man har desto högre är graden av acceptans. Detta möjliggör 

colorism och på så sätt används som en mekanism för att urskilja svarta emellan genom hudfärg. 
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6. Slutdiskussion  

Vår studie ämnade att studera högutbildade svarta kvinnors upplevelser av rasism samt så ville vi 

se i vilka former rasismen kom till uttryck inom mediebranschen. Att vi valde att studera just 

svarta kvinnors upplevelser grundade sig i att denna kategori av individer utsätts för etnisk 

diskriminering inom de flesta samhällssektioner, dock rådde en ovisshet för oss kring om detta 

var fallet även inom prestigefyllda hög status miljöer då man kan tänka att högutbildade 

individer ”vet bättre”. Dock föreföll det oss naturligt att ändå studera svarta afrosvenskars 

situation då dem ändå är mer utsatta än andra kategorier i Sverige.  

 

Vårt resultat visade på en överensstämmande bild bland alla informanter som deltog. I analysen 

framkom det tydligt att kvinnornas berättelser och upplevelser grundande sig i rasism och ett arv 

som fortfarande lever kvar från kolonialismens tid. Informanternas berättelser visar på vardagliga 

upplevelser som grundade sig i rasism men som ofta nonchalerades eller inte togs på allvar. Att 

historien lever kvar och fortfarande har en inverkan på svarta kvinnors liv och personliga 

erfarenheter på arbetet visade sig tydligt vid våra intervjuer, berättelserna fick också ett tydligt 

stöd från den tidigare forskningen.  

 

Kolonialtidens bild av svarta kvinnor som arga, hårda och i princip odödliga har lett till en 

motsatt bild av den vita kvinnan som ses som mjuk och fin. Konsekvensen av detta har således 

blivit att den svarta kvinnan avhumaniseras, dock kan denna avhumaniseringen många gånger 

vara otydlig då vi kommit längre i utvecklingen där man inte längre konkret och öppet kan 

diskriminera en annan individ. I materialet fick vi istället ta del av berättelser som visade på en 

mjukare  form av diskriminering där kvinnorna fick motta diskrimineringar i form av 

mikroaggressioner som inte alltid är så lätta att ta på. Exempelvis kunde vi se hur colorism 

påverkade hur de ljusare svarta kvinnorna fick fördelar jämfört med de mörkare svarta 

kvinnorna. Således visade det tecken på att ljusare hud anses bättre då det kan ses som närmare 

mot det vita än mörkare hud. Andra tydliga exempel som visade på de svarta kvinnornas 

underordnade ställning gentemot vita var att de inte togs på allvar när de väl reagerade på 

händelser som de upplevde som rasistiska eller obekväma. Flera av informanterna delade 
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uppfattningen om att de många gånger själva kände skuld för sina upplevelser och istället då 

valde att hålla tyst och inte säga någonting. Detta för att inte bekräfta stereotyper som redan finns 

om dem. Men också för att slippa pinsamma situationer där man ensam får ta en kamp utan något 

stöd eller förståelse från resterande folk i rummen. Situationerna ledde helt enkelt till att de 

svarta kvinnorna själva får ta ansvar för sin situation och själva undvika händelser som kan leda 

till rasism. Som den tidigare forskningen bekräftar kunde vi genom våra informanter också se att 

de svarta kvinnorna hade redan tillskrivna egenskaper och förväntningar på sig, allt ifrån 

förväntade beteenden till förväntade kunskaper där de visade sig ha sin grund i kolonialismen 

och rasbiologin. Orättvisorna som förefaller genom detta har normaliserats och kan därför lätt 

förnekas eller förminskas av de som utsätter offren. Eftersom händelserna många gånger visade 

sig vara så diffusa blev det tyvärr för de flesta en del av vardagen som bara accepteras då man 

inte vill skapa ännu mer obekväma situationer.  

 

Genom den tidigare forskningen och vårt teoretiska material samt våra informanters redogörelser 

har vi kunnat ge svar på vår frågeställning. Vi har sett hur rasismen har tagit sig uttryck hos de 

svarta kvinnorna inom det valda yrkesområdet. Att alla informanter delade i princip exakt 

likadana upplevelser kom inte direkt som en chock samtidigt som det inte heller var helt vad vi 

förväntade oss. Detta då vi trodde att högutbildade individer kommit längre i utvecklingen och 

längre bort från rastänket och uppdelningen av människor utifrån etnicitet samt ”vi och dem” 

tänket. Att rasism förekommer inom lågstatusyrken såg och antar vi som en självklarhet i 

jämförelse med högstatusyrken, detta var också anledningen till valet av vilka vi ville studera. 

Eftersom man lätt kan ta för givet att personer med hög utbildning och prestigefullt jobb inte har 

dåliga upplevelser oavsett hudfärg ville vi studera just detta område. Genom research såg vi 

också en typ av kunskapslucka inom detta område då vi inte riktigt kunde hitta någon studie där 

man undersökte fenomenet med svarta kvinnor och upplevelser av rasism inom lågstatusyrken i 

Sverige. Vi anser att vår studie har gett ett bidrag till forskningsfältet, men även en nyckel in för 

fortsatta fördjupningar kring området. Genom vår studie har vi fått klart för oss att rasism 

förekommer på inom alla nivåer oavsett utbildningsbakgrund så länge man är svart och kvinna.  

Inför vår studie har vi som tidigare nämnt intervjuat informanter som fått dela sina upplevelser 

av rasism på arbetet inom mediebranschen. Vi är nöjda med vårt val av metod men vid vidare 
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forskning hade det varit av stort intresse att också intervjua vita kollegor och högre 

representanter inom dessa organisationer för att höra deras versioner, samt för att undersöka hur 

de ställer sig till våra valda informanternas upplevelser. Dock skulle detta inte vara möjligt inför 

denna studie på grund av tidsaspekten. En begränsning med vårt val som är viktig att framföra är 

valet av att endast studera svarta kvinnor och inte män, detta förstår vi kan ha påverkat studiens 

resultat, hade vi hört män och deras upplevelser finns en möjlighet till ett annorlunda resultat, 

men även en mer mångsidig bild. Även informanternas ålder anser vi har haft en inverkan, detta 

både på gott och ont då vi anser att yngre personer lättare förstår och ser de diskreta påhoppen 

från den övriga befolkningen gentemot dem. Slutligen vill vi påpeka vår personliga förförståelse 

av ämnet då vi själva är svarta kvinnor. Utifrån att vi intervjuat informanterna utifrån en 

kvalitativ metoden har det lämnats mycket utrymme för våra egna tolkningar. Detta har vi 

genomgående under studiens gång haft i åtanke, trots att det varit svårt många gånger har vi hela 

tiden arbetat hårt för vara så objektiva vi bara kan i vårt analytiska arbete. 

 

Avslutningsvis har vi visat svarta kvinnor inom mediebranschens erfarenheter vilket är aktuellt 

då denna branschen för att en viktig institution i det demokratiska samhället som kan påverka 

och ge konsekvenser för andra arenor. Medias stora kraft i samhället, har också ett stort 

inflytande på människors syn och tankesätt gällande olika ämnen, och ska reflektera samhället. 

Ifall media upprätthåller antisvart rasism och andra typer av diskriminering kommer det ha 

förödande konsekvenser i samhället där förtryck och underlägsenhet ökar. Med denna uppsats 

har vi dokumenterat svarta kvinnors upplevelser gällande antisvart rasism vilket inte har 

dokumenterats tidigare.  
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7. Bilagor  

Deklarering  

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att gemensamt              

klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och en av               

uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats.          

Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: Somit Okbazgie 30% Författare 2: Sarah Tesfazion 70%  

Tidigare forskning  

Författare 1:Somit Okbazgie  70% Författare 2: Sarah Tesfazion  30%  

Teorikapitel  

Författare 1: Somit Okbazgie 50% Författare 2:Sarah Tesfazion 50%  

Metodkapitel  

Författare 1: Somit Okbazgie 50% Författare 2: Sarah Tesfazion 50%  

Resultatkapitel:Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,     

transkribering)  

Författare 1: Somit Okbazgie 50 % Författare 2:Sarah Tesfazion 50%  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: Somit Okbazgie 40% Författare 2: Sarah Tesfazion 60%  

Diskussionskapitel  

Författare 1: Somit Okbazgie 60% Författare 2: Sarah Tesfazion 40% 

Bilagor  

Författare 1: Somit Okbazgie 50% Författare 2:Sarah Tesfazion 50%  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: Somit Okbazgie 50% Författare 2: Sarah Tesfazion 50%  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: Somit Okbazgie 50% Författare 2: Sarah Tesfazion 50%  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:Somit Okbazgie 50% Författare 2: Sarah Tesfazion 50%  
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Somit Okbazgie 4/1-2021 Stockholm – Sarah Tesfazion 4/1- 2021 Stockholm 

Intervjuguide  

1. Identifierar du dig som svart och kvinna? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Vad arbetar du som? Inom vilket yrke? 

5. Hur länge har du arbetat där? 

6. Hur upplever du din arbetsmiljö? Trivs du på arbetsplatsen? 

7. Upplever du att det finns mångfald på din arbetsplats?  

8. Upplever du att det finns svarta anställda på din arbetsplats?  

9. Känner du dig inkluderad på ditt arbete? 

10. Känner du dig rättvist behandlad?  

11. Upplever du att det görs skillnad på dig som svart och dina andra kollegor?  

12. Upplever du särbehandling 

13. Upplever du att ni, dvs. Du och dina vita kollegor får olika arbetsuppgifter?  

14. Känner du att du får ta del av arbetsplatsen och dess rum? 

15. Känner du friheten för att kunna yttra dig fritt på arbetsplatsen? 

16. Har du någon gång känt att du måste anpassa hur du talar? 

17. Känner du att du kan vara dig själv på arbetsplatsen?  

18. Har du någon gång upplevt att du har förminskats av kollegor eller arbetsgivare. 
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