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as the Asian person that I am and then relate me to the virus, 
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Sammanfattning 

 

I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade 

diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i 

syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och 

östasiatisk bakgrund har utstått under coronapandemin. Med tanke på att det saknas forskning på 

covid-19-relaterat stigma och diskriminering i en svensk kontext var drivkraften i denna studie 

att undersöka fenomenet i Sverige. Det empiriska underlaget för studien är tio kvalitativa 

intervjuer med informanter av asiatisk respektive östasiatisk bakgrund. För att analysera det 

insamlade materialet har Goffmans stigmateori samt Halls stereotypiseringteori varit studiens 

teoretiska ramverk. Det är viktigt att notera att studiens urval inte är representativt för alla asiater 

boendes i Sverige, dock relaterades slutsatserna till tidigare forskning och gav insikt i hur 

fenomenet kan te sig i Sverige. Sju av tio informanter upplever sig stigmatiserade under 

coronapandemin. Stigmatiseringen tar sig i uttryck i allt från blickar till avståndstagande av 

informanterna. Studien har identifierat diverse orsaker till covid-19-relaterad stigmatisering och 

diskriminering i Sverige som det upplevs av informanterna. Det handlar dels om rädsla, oro och 

okunskap om viruset, dels om reducering av personer med asiatisk bakgrund till virusbärare. 

Stereotypisering av Kina och personer av asiatiskt ursprung upplevs dessutom öka 

stigmatiseringen. Denna stereotypisering och stigmatisering visar sig ha vissa konsekvenser på 

några informanters sociala liv och psykiska hälsa. Ytterligare ett inslag i resultaten är att 

stigmatiseringen ger upphov till identitetsfrågor för några informanter, vilket är en viktig 

komplettering till studiens frågeställningar. Dessutom anses medier och uttalanden av USA:s 

president ha bidragit till stigmatisering och diskriminering av personer med asiatisk bakgrund 

under pandemin. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

“China virus. It’s China virus. Some people call it Coronavirus. That sounds like a 
beautiful place in Italy, right? No, it didn’t come from Italy. It came from China!” - 
Donald Trump via C-SPAN (2020) 

 

I citatet syns hur Förenta staternas (USA:s) president har uttryckt sig geografiskt om 

coronaviruset genom att kalla det för “Chinese virus”, vilket han även har gjort flera gånger 

innan detta uttalande (PTI, 2020). Coronavirus och covid-19 är två namn som är välkända idag, 

varav det sistnämnda är namnet på en smittsam sjukdom som orsakas av det “nya coronaviruset” 

som upptäcktes i Kina i slutet av 2019 (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Sjukdomen namngavs 

covid-19 enligt riktlinjer gjorda för att minska skuldbeläggning och stigma om sjukdomens 

uppkomst på en etnisk grupp eller på en plats (Vang, 2020). Trumps användande av termen 

“Chinese virus” kan ha ökat risken för att personer som anses se kinesiska ut skuldbeläggs för 

virusets spridning (Vang, 2020). Enligt Vang kan även Trumps uttalande ha ökat 

främlingsfientlighet mot asiater i USA. Med utgångspunkt från dessa och liknande 

förutsättningar kommer viljan att med denna studie undersöka mer om covid-19-relaterad 

diskriminering och stigmatisering av asiater. 

 

World Health Organization (WHO, 2020b) har relaterat utbrottet av covid-19 till stigmatisering. 

Goffman (2011, s. 10–12) menar att personer som negativt avviker från det förväntade i en 

interaktion besitter ett stigma, vilket kan vara fallet om en persons utseende förknippas med 

coronaviruset. Enligt WHO (2020b) har en del personer från platser där den dåvarande epidemin1 

(nuvarande pandemi2) härjade blivit utsatta för stigmatisering. Dessa personer blir då 

diskriminerade och stämplade för att de anses ha en negativ koppling till sjukdomen. Mer 

specifikt har asiater eller människor med asiatiskt påbrå fått utstå diskriminering och attacker av 

såväl fysisk som verbal form (Human Rights Watch, 2020). Human Rights Watch:s 

observationer stärks av att organisationen Asian Pacific Policy and Plannig Council i USA fick 

1 En epidemi inträffar när sjukdomar och smittor spridit ut sig från ett avgränsat område till ett fler närliggande 
områden (Nationalencyclopedin [NE], u.å.b). 
2 När sjukdomar i epidemier är utspridda i en eller flera världsdelar blir det en pandemi (NE, u.å.b). Coronaviruset 
deklarerades vara en pandemi den 11 mars 2020 (Folkhälsomyndigheten, 2020e). 
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in 1497 anmälningar från personer med asiatisk härkomst om diskriminering i samband med 

coronaviruset mellan 19e mars och 15e april (Jeung & Nham, 2020). Individer vittnar 

exempelvis om hur de blivit anklagade för att dra in coronaviruset i landet samt blivit nekade att 

handla i en affär, medan personer som inte var asiater tilläts ställa sig i kö. Även i Frankrike och 

andra länder fick kineser utstå diskriminering och stigmatisering och till följd av detta spreds 

hashtaggen #JeNeSuisPasUnVirus (jag är inte ett virus) i sociala medier (BBC, 2020). 

 

WHO (2020b) menar att stigma och stereotyper i samband med infektionssjukdomar såsom 

coronaviruset kan få människor att bland annat undvika att snabbt söka sjukvård eller dölja att de 

är sjuka för att undgå diskriminering. Den rådande coronapandemin skapar naturligtvis mycket 

oro och ångest men inte minst stigmatisering och diskriminering av etniska grupper, vilket vi 

anser är fallet med asiater och östasiater. I ljuset av detta menar vi att det är viktigt att närmare 

studera diskriminering i samband med coronapandemin för att bidra med mer förståelse om 

ämnet och eventuellt motverka sådana problem. Med tanke på att stigmatisering kan ha 

förödande konsekvenser på personers liv, framfört i exempelvis WHO:s (2020b) rapport ovan, 

bedöms studier på fenomenet vara väl motiverat. 

 

I och med att coronapandemin uppstod nyligen har det inte producerats mycket sociologisk eller 

socialpsykologisk forskning på hur pandemin har påverkat individer av asiatisk bakgrund. Det 

finns än mindre forskning på hur pandemin har påverkat individer med asiatisk bakgrund i 

Sverige när det kommer till diskriminering. Flertalet journalister beskriver dock förekomsten av 

incidenter av diskriminering av personer med asiatiskt påbrå i Sverige under pandemin (se 

exempelvis Bergsten, 2020 eller Mokhtari & Aro, 2020). I en intervju i SVT Nyheter beskriver 

Karlsson (2020) hur en ung kvinna har utsatts för kränkningar i Sverige på grund av sitt 

östasiatiska ursprung. Kvinnan berättar hur hon i en videochatt blev skuldbelagd för 

coronaviruset. Med tanke på detta och Sveriges unika strategier för smittminskning (se avsnitt 

2.5) i coronapandemin (Ludvigsson, 2020; Roser et al., 2020), samt Sveriges bild som ett 

antirasistiskt och färgblint land (Hübinette & Lundström, 2014; Hübinette & Lundström, 2020) 

anses den svenska kontexten relevant. Dessutom har Sverige enligt Hübinette och Lundström 

(2014) en av de mest utförliga antidiskrimineringslagarna i världen. Dessa faktorer kan tänkas 

påverka förekomsten av diskriminering i Sverige och för att kunna uttala sig om hur det är i 
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Sverige behöver fenomenet förankras i en svensk kontext. Med denna studie vill vi utforska mer 

om den covid-19-relaterade diskriminering och stigmatisering som skett mot personer av 

asiatiskt ursprung under coronapandemin för att fylla kunskapsluckan om fenomenet i Sverige. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att få större insikt i covid-19-relaterad diskriminering och stigmatisering av 

personer med asiatiskt eller östasiatiskt ursprung. Genom att fokusera på upplevelser och 

erfarenheter hos individer som bor i Sverige avser studien redogöra för fenomenet i en svensk 

kontext. 

 

Uppsatsens frågeställningar är: 

- Har personer av asiatiskt ursprung boendes i Sverige under coronapandemin upplevt 

covid-19-relaterad stigmatisering? Om så är fallet, hur upplever de stigmatiseringen? 

- Vilka konsekvenser har covid-19-relaterad stigmatisering och diskriminering för personer 

av asiatiskt ursprung boendes i Sverige? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Coronavirus/covid-19 

I uppsatsen används begreppen covid-19 och coronavirus mer eller mindre synonymt. Covid-19 

är en infektionssjukdom som kan resultera i symptom såsom feber, halsont och hosta och leder i 

vissa fall till döden (Folkhälsomyndigheten, 2020c; WHO, 2020a). Sjukdomen orsakas av 

coronaviruset och smittar primärt genom droppsmitta när infekterade människor nyser eller 

hostar (Folkhälsomyndigheten, 2020c; Folkhälsomyndigheten, 2020d). 30 december 2019 

påträffades det första sjukdomsfallet av coronaviruset i samband med att en patient hade 

lunginflammation i Wuhan Jinyintan Hospital (WHO, s. 4, 2020c). 

 

Etnicitet 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, u.å.a) syftar begreppet etnicitet på tillhörigheten till en etnisk 

grupp. Etnicitet betraktas som en tillskrivelse och upprättelse av egenskaper hos personer och 
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skillnader mellan “vi och dom” baserade på religion, språk och traditioner (Edling & Liljeros, 

2010, s. 88–89). Med andra ord konstrueras etnicitet subjektivt och föreställningar om 

nationalism, tillhörighet, kultur och etnicitet är sociala konstruktioner skapade av individer 

själva. 

 

Diskriminering 

Diskriminering innebär särbehandling av en person eller en viss grupp på grund av dess etniska 

tillhörighet, hudfärg, kön, ålder, sexuella läggning eller ras (American Psychological 

Association, 2019). Diskriminering är en konkret handling som på basis av fördomar exkluderar 

en person från att ta del av vissa förmåner och inskränker livsmöjligheter (Giddens & Sutton, 

2009, s. 636–637). 

 

Asiatiskt ursprung 

Med asiatiskt ursprung avses individer som härstammar från världsdelen Asien. Med östasiatiskt 

ursprung menas individer som härstammar från Östasien, det vill säga Japan, Sydkorea, Taiwan, 

Mongoliet, Kina och Nordkorea (NE, u.å.c). Individerna i fråga är då antingen födda där eller har 

nära släkt därifrån. Ibland talas det i uppsatsen om Asien, vilket då inkluderar Östasien, och 

ibland talas det om Östasien vilket då handlar om den specifika delen av Asien. 

 

1.4 Disposition 

 

I kapitel två av denna uppsats kommer en diskussion av tidigare forskning om sjukdomar och 

diskriminering och stigmatisering för att vidare motivera studien och visa relaterad forskning. I 

kapitel tre presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som används i uppsatsen för att visa 

studiens socialpsykologiska relevans. I kapitel fyra argumenteras för studiens metodval. I kapitel 

fem kommer materialet presenteras i ett resultatkapitel med en analys som kopplar studien till 

teori och tidigare forskning. Slutligen följer en summering och diskussion i kapitel sex. 
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på stigmatisering och liknande fenomen i samband 

med smittsamma sjukdomar som har präglat världen. Kapitlet syftar till att visa forskning på 

problem närbesläktade med covid-19-relaterat stigma. Det är värt att notera att coronaviruset är 

ett nytt fenomen och därmed finns begränsad forskning om den pågående pandemin. Därför 

presenteras även forskning på andra sjukdomar, vilket är relevant för att se hur det har sett ut 

tidigare gällande sjukdomar och stigma. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt som presenterar ett 

urval av tidigare forskning. Först redovisas hur stigmatisering och liknande fenomen sett ut i 

diverse pandemier och epidemier. Därefter läggs forskning på mediers roll i stigmatisering, 

rasism och diskriminering fram. I påföljande avsnitt redogörs forskning på olika konsekvenser 

stigmatisering, rasism och diskriminering kan leda till, för att sedan avsluta med forskning på 

orsaker till diskriminering följt av en summering av kapitlet. 

 

2.1 Stigmatisering och diskriminerings karaktär i pandemier och epidemier 

 

Följande studie ger ett bredare perspektiv på stigma generellt. Link och Phelan (2001) 

presenterar stigma och dess koppling till begrepp såsom makt och diskriminering, vilket anses 

användbart för uppsatsen. Link och Phelan redogör för fem olika komponenter som konstruerar 

och spelar en stor roll för förståelsen av stigma. Dessa komponenter är stämpling, separering, 

förlust av status, diskriminering och stereotypisering. Samtliga dessa utgör stigma när de 

befinner sig i en maktsituation vilken möjliggör att dessa processer kan fortgå. Separering har att 

göra med att en distinktion mellan “vi och dem” skildras i stigmaprocessen, till exempel om en 

grupp immigranter uttrycks vara väldigt olik majoritetsbefolkningen (s. 370). Enligt författarna 

blir personer stigmatiserade när stämpling, stereotypisering och separering leder till 

diskriminering och statusförlust. Dessa olika processer av stigmatisering kan dessutom leda till 

att den stigmatiserades livsmöjligheter minskar i samband med färre chanser till vänskap eller 

sämre välbefinnande. Stigma är slutligen positionerat inom maktsituationer, utan makt går det 

inte att stigmatisera eftersom det är med makttillgångar stereotyper, "vi och dem"-uppdelningar 

och diskriminering kan skapas (s. 367). Stigmatisering är enligt författarna beroende av tillgång 

till makt, exempelvis den sociala makt personer från kolonialmakter hade att stereotypisera 

5 
 



koloniserade. Vidare besitter inte underlägsna grupper som stereotypiserar eller stämplar 

överlägsna grupper makten att göra den överlägsna gruppen stigmatiserad. 

 

Flera studier har påvisat hur stigma, diskriminering och rasism ter sig under pandemier och 

epidemier (exempelvis He et al., 2020; Tenkorang, 2017; Wang et al., 2020). Herek et al. (2002) 

har forskat på förekomsten av stigma i och med aids-epidemin. Herek et als. kvantitativa studie 

fann bland annat att det förekom felaktiga övertygelser om smittspridningen av aids, till exempel 

att det smittar när folk delar glas. Även ungefär 20 år efter aids-epidemin startade i USA fanns 

rädsla och stigma kvar inför personer som har aids. Studien ger inblick i hur ett stigma kopplat 

till en viss sjukdom kan fortgå under en längre tid och hur stigmatiseringen såg ut i en av förra 

seklets stora epidemier. Även om denna uppsats inte handlar om personer som stigmatiseras på 

grund av att de är smittade (av covid-19) gav Herek et al. (2002) bevis på att stigmatisering som 

sker i samband med en epidemi kan finnas kvar i många år och att en del missförståelse om hur 

sjukdomen smittar ökade. 

För att få inblick i karaktären av diskriminering i den nuvarande pandemin är He et al. (2020) ett 

värdefullt tillägg i kapitlet. He et al. har i de tidiga månaderna av coronavirusets utbrott utfört 

internetundersökningar på kineser boendes i Kina samt kinesiska invånare som befann sig 

utomlands. Dessutom gjordes en översikt över internetdata och dokument såsom nyheter. He et 

al. observerade att ungefär en fjärdedel av respondenterna boendes i 70 olika länder (inget av 

dem fastlandet Kina) rapporterade ha blivit utsatta för diskriminering, exempelvis ha blivit 

nekade hyresbostad. En fjärdedel av de 1904 respondenterna pekade på att diskriminering 

relaterat till covid-19 är utbrett. He et al. skriver även att 90 procent av ungefär 18,000 

respondenter i Kinas fastland själva skulle diskriminera mot personer från Hubeiprovincen 

(området där covid-19 spreds från) om de kom in till respondenternas eget område utanför 

Hubei. Diskriminering begränsas alltså inte till att begås av personer från andra länder än Kina 

utan individer från Hubei diskriminerades också av personer från sitt eget land. Det syns bland 

annat i det He et al. skrev om att hotellbokningar av gäster från Wuhan eller Hubei avbokades av 

hotellpersonal i Yunnanprovincen i Kina oavsett om gästen var sjuk eller inte. 

I Wang et als. (2020) studie ges perspektiv på erfarenheten av rasism och diskriminering under 

covid-19 hos kinesiska migranter och deras familjer i Frankrike. I Frankrike, likt andra länder i 
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Europa, ökade xenofobi mot asiater under covid-19. Därmed ville Wang et al. genom intervjuer, 

internetenkäter och innehållsanalys av medier bland annat undersöka denna ökning i Frankrike. 

Författarna tar upp att rasism mot asiater under covid-19 härstammar från “den gula faran3” som 

speciellt stigmatiserade människor från Kina och Japan. Resultat från Wang et als. enkät visar att 

diskriminering hade upplevts av ungefär en tredjedel av respondenterna. Den största delen av 

diskrimineringen mot kineser i Frankrike skedde på offentliga platser, till exempel i 

kollektivtrafik. Diskriminering tog sig i uttryck på olika sätt, bland annat genom att individer inte 

satt kvar nära respondenterna i kollektivtrafiken. Personer med asiatisk bakgrund attackerades 

och diskriminerades dessutom vid munskyddsbärande när det ännu inte var obligatoriskt i 

Frankrike. I en intervju kom det fram att en respondent blivit utpekad av barn som virusbärare på 

grund av respondentens kinesiska ursprung. Wang et al. analyserade också hur människor från 

andra asiatiska länder än Kina utsätts för rasism i pandemin och menade att det tyder på att andra 

fransmän ser på asiater som en och samma grupp av människor. Även Cheah et al. (2020) 

rapporterade om individer som utsatts för diskriminering under coronapandemin. I deras studie 

om olika typer av rasdiskriminering och rasism undersöktes amerikanska kineser och deras 

familjer (inklusive barn) genom en enkät våren 2020. Ungefär 31 procent av föräldrar i studien 

respektive 45,7 procent av de unga hade blivit utsatta för covid-19-relaterad diskriminering 

online medan hälften av båda grupperna hade blivit utsatta i egen person. 

En annan grupp som utsattes för covid-19-relaterad stigmatisering är kinesiska studenter i USA 

(Ma & Zhan, 2020). Författarna intervjuade kinesiska studenter som blev stigmatiserade och 

trakasserade på grund av att de bar munskydd innan och under coronautbrottet i USA. I samband 

med coronautbrottet hade Kina uppmuntrat sina medborgare att bära munskydd för att skydda sig 

från smittan medan USA enbart rekommenderade det för riskgruppen och sjukvårdspersonal. 

Dock valde många kinesiska studenter i USA att följa Kinas rekommendationer gällande 

munskyddsbärande. Till följd av detta val fick dessa studenter utstå trakasserier och exkludering 

och de blev kallade ”coronavirus” när de gick ut (s. 10). På universiteten bemöttes de av 

nedvärderande och skarpa blickar både för att de motstod USA:s direktiv angående bärandet av 

munskydd men också för att folk skyllde coronaviruset på Kina. Dessutom upplevde studenterna 

3 Gula faran är föreställningen om att västvärldens intressen och samhällen skulle vara hotade på grund av 
populationsökningen av östasiater och på grund av den makt som asiater antogs besitta (The free dictionary, u.å). 
Denna föreställning blev vanlig i tryckta medier runt sekelskiftet 1900. 
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att deras kamrater och lärare på universiteten var rädda för dem, höll ett fysiskt avstånd och 

backade så fort studenterna kom närmare dem. För att klara av situationen och hantera 

stigmatiseringen använde sig studenterna av olika hanteringsmekanismer. En 

hanteringsmekanism var att hålla munskyddsbärandet hemligt genom att enbart bära det på 

offentliga platser och inte på lektionerna.  

2.2 Mediers roll i spridning av diskriminering, stigmatisering och rasism  
 
I sökningen av tidigare forskning har upptäckts att medier har en stor roll i spridning av 

pandemi- och epidemi-relaterat stigma och diskriminering, därav kommer nu viktiga resultat 

angående detta att presenteras. Wang et al. (2020) har i sin analys av franska medier upptäckt att 

rasism ökade i nyheter och sociala medier under covid-19. Exempelvis användes ordet 

fladdermus ofta och ordet kopplades till Kina och att kineser skuldbeläggs för pandemin på 

grund av deras matvanor och hygien. I SARS-epidemin i New Yorks Chinatown fann 

Eichelberger (2007) att det med hjälp av tidningsartiklar spreds rykten om smittspridningen i 

stadsdelen vilket ledde till stigmatisering av kineser och Chinatown. Detta trots att det enligt 

Eichelberger inte fanns några fall av SARS i Chinatown. Lee et als. (2005) surveyundersökning 

om SARS-utbrottet i bostadsområdet Amoy Gardens (AG) i Hongkong ger ävenså perspektiv på 

mediers påverkan. Studien upptäckte att bevakningen av SARS i massmedier och rapporter som 

beskrev dödlighet och sjukdomens fortspridning bidrog väldigt mycket till en ökad rädsla bland 

Hongkongs befolkning vilket i sin tur ökade trycket på AG:s boende. Dessutom menade 

författarna att negativa nyheter oftast värderades högre än positiva och när inga positiva nyheter 

publicerades var läget väldigt spänt och stigman väldigt hög. 

 

Likt tidigare epidemier utlöste ebolautbrottet 2014 i Västafrika en stor panik och rädsla bland 

människor, särskilt när smittan spred sig till västvärlden (Monson, 2017). Efter att första 

ebolafallet registrerades i USA fylldes medier med oroväckande rubriker som varnade om ett 

eventuellt ebolautbrott genom att skuldbelägga resande från Afrika till USA. Till skillnad från 

ovan nämnda studier identifierade Monson utöver rädsla och panik hur medierna utlöste 

amerikanernas rädsla och konceptualisering av ebola som den “ andre” (other) och ”afrikanskt”. 

Detta framkallade diskussioner av panik vilket i sin tur skapade samhällsklyftor och en ”vi och 

dem”-uppdelning. Studien visade att skapandet av den “andre” (otherization) i massmedier 
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reproducerade och vidmakthöll koncepten ”Ebola-as-African”, ”Ebola-is-all-over-Africa” och 

”Africa-is-a-country”. Till följd av detta utsattes personer med afrikansk bakgrund för 

stigmatisering och marginalisering vilket ledde till stämpling, förlust av arbete och inte minst 

känslomässigt lidande. Barn blev också kränkta i skolor och kallades för ”ebola” av sina 

skolkamrater. Trots att ebola enbart fanns i delar av Västafrika sattes alla resande från Afrika i 

karantän i USA och barn som återvände från Afrika och skulle återuppta sina studier nekades 

skolgång. 

Vidare studerade Li et al. (2020) hur twitteranvändare avsiktligt eller oavsiktligt underlättade 

skapandet och spridning av covid-19-relaterad stigma när de skrev inlägg innehållandes 

exempelvis stämpling och markering av personer av asiatiskt ursprung. I inläggen beskrevs 

personer av asiatiskt ursprung som hot genom att kalla viruset “Wuhan virus” eller ”Chinese 

virus” istället för covid-19. Budhwani och Sun (2020) gjorde en studie på bland annat en av de 

termer som Li et als. studie identifierade i sin analys, nämligen “Chinese virus”. Den 

amerikanska presidenten Donald Trump använde sig av denna term på Twitter i mars 2020 

istället för det officiella namnet covid-19 eller coronavirus. Budhwani och Sun utförde en 

kvantitativ studie på ifall användningen av termen “Chinese virus” eller “China virus” ökade i 

USA efter presidentens uttalande och hur det kan ha lett till covid-19-stigma. Budhwani och 

Suns studie kom fram till att antalet tweets med orden “Chinese virus” eller “China virus” ökade 

med runt 972 procent efter uttalandet, medan tweets som nämnde covid-19 var runt desamma i 

antal. De menade att ökningen i hänvisningar till “Chinese virus” och “China virus” pekade mot 

att covid-19 stigma upprätthålls via Twitter. Studien visar den makt som mäktiga personer har i 

att driva på stigmatisering samtidigt som studien även ger insikt i hur covid-relaterat stigma kan 

skapas. 

2.3 Konsekvenser för utsatta 

Pandemi- och epidemi-relaterad stigmatisering och diskriminering har enligt tidigare studier (se 

exempelvis Cheah et al., 2020 eller Lee et al, 2005) medfört diverse konsekvenser för de utsatta. 

När sjukdomsläget i AG under SARS hade spridit sig till majoritetssamhället utsattes AG:s 

boende för stigmatisering och exkludering, särskilt de som bodde i Hus E då flertal smittade 

bodde där (Lee et al., 2005). Efter att området sattes i karantän kunde inte vissa boende i AG 
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återgå till sina vanliga liv. Vänner vägrade träffa dem, de nekades sjukhusvård och 

särbehandlades av chefer genom att de exempelvis tvingades bära skyddsvantar på arbetsplatser. 

I och med att området var stämplat blev det oerhört svårt för AG:s boende att hitta jobb eller bli 

kallade till en intervju om de inte gömde sin adress eller skrev någon anhörigs adress. Stämpeln 

följde efter dessa människor vart än de gick, därför bestämde sig vissa för att flytta från området. 

Stigmatiseringen av AG:s boende och i synnerhet de som bodde i Hus E orsakade psykiska 

problem såsom dåligt humör och sömnproblem. 

Även Des Jarlais et als. (2006) studie visade på flertal konsekvenser av stigmatisering i samband 

med SARS-epidemin. Stigmatisering orsakade mycket lidande hos personen som bar på 

sjukdomen. Detta kunde leda till att dessa personer undvek att söka sjukvård vilket försvårade 

folkhälsomyndighetens jobb att kontrollera smittspridningen. En annan av 

SARS-stigmatiseringens konsekvenser var att företag i Chinatown förlorade kunder 

(Eichelberger, 2007). En informant vittnade exempelvis om att skolor inte lät studenter 

genomföra gruppresor till Chinatown på grund av rädsla att ha barnen besöka området. I den 

nuvarande pandemin hade covid-19-relaterad rasdiskriminering samband med högre 

depressionssymtom och ångest (Cheah et al., 2020). Ju högre rasism och rasdiskriminering 

respondenterna upplevde, desto sämre psykisk hälsa hade de. 

2.4 Orsaker till epidemi-och pandemi-relaterad diskriminering 

Inom det aktuella ämnet har en del studier forskat på anledningar till stigmatisering och 

diskriminering i pandemier och epidemier. Centrala anledningar i dessa studier är bland annat 

rädsla, fara och stereotyper (exempelvis Des Jarlais et al., 2006; Cho et al., 2020; Li et al, 2020). 

Exempelvis har Des Jarlais et als. (2006) studie påträffat rädsla i och med sjukdomen SARS. I 

studien samlade författarna in attityder till SARS och aids som är två infektionssjukdomar som 

härjat de två senaste decennierna. Författarna menade att rädslan för det främmande och rädslan 

att bli smittad av sjukdomen kan leda till social stigmatisering. Dessa sjukdomar var 

stigmatiserande på grund av att båda är dödliga samtidigt som de associerades med något 

främmande. Ytterligare en aspekt författarna nämnde gav upphov till stigmatisering kan förklaras 

med utbildningsnivå, välbefinnande och kunskapsnivå. Å ena sidan kom studien fram till att 

personer med lägre utbildningsnivå och sämre psykisk hälsa hade lägre kunskaper och 
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information om sjukdomen. Denna grupp visades vara mer benägen att ha högre oro kring 

sjukdomarna och smittspridning vilket i sin tur ledde till stigmatisering. Å andra sidan visade 

studien att personer med högre utbildning, högre inkomst samt välbefinnande var välutrustade 

med kunskaper och fakta gällande sjukdomen i fråga vilket bidrog till mindre stigmatisering och 

oro. Även i ebola-epidemin fann Tenkorang (2017) att rädsla och oro var relevant i och med 

epidemi-relaterad-stigmatisering. I sin tvärsnittsundersökning identifierade författaren att 

informanter med hög utbildning inte var oroliga för smittan, hade goda kunskaper om sjukdomen 

och hade mindre benägenhet att tro på myter om ebolas spridning. Däremot var informanter som 

uttryckte rädsla och oro för smittan mer benägna att stödja dessa myter och i de flesta fallen 

lågutbildade, likt det Des Jarlais et al. (2006) påpekade om utbildningsnivåns inverkan. 

På liknande sätt som Des Jarlais et al. (2006) angav att rädsla och oro under epidemier kan ge 

upphov till stigmatisering skrev Eichelberger (2007) om hur Amerikas population snarare blivit 

infekterade av rädsla än sjukdomen i sig under SARS-epidemin. Eichelbergers forskning kom 

fram till att nyligen inkomna immigranter från Kina (varifrån SARS-epidemin spreds) var de 

som ansågs ha mest risk att sprida vidare SARS oavsett om de hade symptom eller inte vilket 

ledde till att folk undvek kontakt med dem. Studien avslöjade narrativ om att kineser är smutsiga, 

speciellt om de kommer från små områden i Kina. Enligt informanter tycks de nyligen 

immigrerade inte bry sig om renlighet, äta djur som eventuellt sprider viruset och generellt ha en 

sämre kultur än Amerika. Ytterligare ett narrativ från informanterna tydde på ett farligt Kina då 

landets regering gömde SARS-epidemin till en början samt eftersom flertal epidemier kommit 

därifrån. Cheah et als. (2020) studie visade på liknande sätt resultat om en syn på att Kina har en 

hotfull kultur. De upptäckte att flera av deras respondenter upplevt att amerikaner tycker kineser 

och kinesisk kultur hotar folkhälsan i landet och hälften av respondenterna menade att media har 

en roll i spridningen av denna åsikt. 

Earnshaw & Quinns (2013) enkätundersökning ger perspektiv på hur svininfluensaipandemins 

(H1N1) stigma påverkade människors vilja att hålla fysiskt avstånd till H1N1-smittade. 

Respondenterna hade mer negativa känslor och attityder gentemot H1N1-smittade än mot de som 

exempelvis hade HIV eller cancer eftersom H1N1 uppfattades som en hotfull sjukdom. Detta 

ledde till negativa känslor samt önskan att hålla avstånd. Attityderna till H1N1-pandemi kan 

jämföras med resultaten i Li et als. (2020) studie av twitter-inlägg där användare bland annat 
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påpekade hur covid-19 är ett hot mot samhället. Författaren menade att rädsla kan sprida 

stigmatisering eftersom faran som covid-19 utger kan få folk att exempelvis skuldbelägga andra. 

Dock var det ofta berättigad oro som låg bakom stigmatiseringen mot infekterade vilken kanske 

inte gjordes med avsikt. Men en av Wang et als. (2020) informanter menade att just 

covid-19-rasism mot asiater ofta skyms undan som rädsla för covid-19 snarare än vad det faktiskt 

är, en “rädsla för den andre” (s. 13). 

För att få mer förståelse för vad som kan ha skapat stigmatisering av människor av asiatiskt 

ursprung under covid-19 kan vi se till Cho et als. (2020) studie. Studien är kvantitativ och 

genomfördes genom en enkät på vuxna amerikaner från olika bakgrunder. Forskarna kom fram 

till att bland annat hanteringsmekanismer och fördomar förklarar stigmatisering när det gäller att 

se amerikaner av asiatiskt ursprung som risk för smittspridning och som ansvariga för 

smittspridning. Stigmatisering ökade om respondenterna ansåg att covid-19 var mycket skadligt 

och om de inte hade stor “självförmåga” i hantering av situationen (s. 12). Stigmatisering 

användes alltså som en hanteringsmekanism av den undersökta populationen i och med att de 

själva utsattes för sjukdomens faror. I Cho et als. förklaringsmodell för stigmatisering av 

amerikanska asiater förutsågs och förklarades stigmatisering bland annat av stereotypiska 

övertygelser och rasfördomar, exempelvis att amerikanska asiater är ansvariga för covid-19 eller 

har en främmande kultur. Författarna kopplar således covid-19-relaterad stigmatisering till de 

redan befintliga fördomarna som förekom om asiater. Åsikter och sterotyper om asiater som 

främmande påverkade stigmatiseringen av populationen under pandemin. 

 

2.5 Summering av tidigare forskning 

 

I detta kapitel har redogjorts för ett urval av tidigare forskning som producerats på 

stigmatisering, diskriminering och rasism i samband med diverse pandemier och epidemier. I 

avsnittet om stigma och pandemi- och epidemi-relaterad stigmatisering, rasism och 

diskriminering var det tydligt hur utbrett stigmatisering, diskriminering och rasism är och varit i 

såväl den nuvarande pandemin som i tidigare epidemier och pandemier. Link och Phelans 

koncept om stigma genomsyrar flera av resultaten i forskningen som har presenterats. Monson 

(2017) påträffade en uppdelning mellan “vi och dem”, vilket Link och Phelan (2001) menar är en 

del av stigmatisering. Li et al. (2020) ansåg stämpling vara en del av spridningen av stigma, även 
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detta en del av Link och Phelans (2001) stigmakoncept. Vidare kopplar både Link och Phelan 

(2001) och Budhwani och Sun (2020) stigma till makt. Därtill syns i forskningen hur Link och 

Phelans (2001) poängtering om hur stigmatisering minskar livsmöjligheter för utsatta verkar 

relevant. Detta med tanke på hur respondenter och informanter i exempelvis Lee et al. (2005) 

och Des Jarlais et al. (2006) fått sämre välmående och mindre chanser till umgänge. 

 

Herek et als. (2002) studie visade hur stigmatisering kan fortsätta långt efter en sjukdoms första 

utbrott. Därav finns en risk att stigma inte avtar även om pandemin gör det, vilket motiverar 

angelägenheten att studera mer om stigmatisering. Belägg gavs på att personer från länder där 

smittan först upptäcktes stigmatiseras, såväl som personer som är från samma kontinent 

(Monson, 2017; Wang et al., 2020). Individer kan även utsättas för diskriminering av personer av 

samma etniska ursprung (Eichelberger, 2007; He et al., 2020). Stigmatisering kunde se ut på 

många sätt, bland annat genom att bli utpekad som coronavirusbärare på grund av sitt utseende 

eller bli kallad coronavirus för att en bar munskydd (Ma & Zhan, 2020; Wang et al., 2020). 

Studierna ger en bra bakgrundsförståelse för pandemi-och epidemi-relaterad diskriminering som 

är betydelsefull att ha med under studiens gång. 

 

Vidare presenterades mediers roll i stigmatisering, diskriminering och rasism. Nyheter, Twitter 

och även USA:s president ordval av “Chinese virus” i sociala medier har betydelse för att 

diskriminering av olika slag skapas eller drivs på (Budhwani & Sun, 2020; Eichelberger, 2007; 

Monson, 2017; Wang et al., 2020). Dessutom sprids en hel del desinformation om sjukdomarna 

via medier (Eichelberger, 2007; Li et al, 2020; Monson, 2017). I avsnittet om konsekvenser för 

utsatta ges en överblick över hur individer har särbehandlats på jobb, nekats vård, fått 

ekonomiska problem i sina företag och fått försämrad psykisk hälsa (Cheah et al., 2020; 

Eichelberger, 2007; Lee et al., 2005). Därmed är det uppenbart att covid-19-relaterad 

diskriminering och liknande är problem som kan påverka individer på ett djupt plan och kan få 

förödande konsekvenser. 

 

I avsnittet om orsaker till stigmatiseringen har forskningen identifierat faktorer som påverkar 

stigma såsom att ha rasfördomar (Cho et al., 2020). Forskningen pekade på att det i pandemier 

och epidemier är vanligt att folk är rädda för sjukdomarna och de som tros bära på smittan och 

13 
 



att detta kan påverka stigmatisering (Des Jarlais et al., 2006; Eichelberger, 2007). I studierna 

återkommer också att Kina, där både SARS och covid-19 spreds från, utpekas som ett farligt och 

främmande land och att de som kommer därifrån anses smutsiga och hotande av folkhälsan 

(Cheah et al., 2020; Des Jarlais et al, 2006; Eichelberger, 2007). 

 

Givet utbredningen av covid-19-relaterad stigmatisering och diskriminering runt om i världen är 

det av vikt och högst relevant att studera ämnet. Denna uppsats kan ge insikt i det svenska läget 

vilket är viktigt när det ännu inte finns mycket forskning på det. Att studera fenomenet i en 

svensk kontext anses relevant även om det finns likheter mellan Sverige och andra länder där 

studier redan gjorts. Detta eftersom Sverige skilde sig från andra länder på flera punkter i 

strategier för att minska smittspridningen av coronaviruset (Ludvigsson, 2020). Sverige stängde 

inte ner skolor förutom gymnasier och stängde inte heller ner exempelvis restauranger. Däremot 

stängde många andra länder skolor och flertal arbetsplatser (Roser et al., 2020). När Ludvigsson 

(2020) författade sin artikel var inte munskyddsbärande rekommenderat i Sverige till skillnad 

från hur det i många andra länder var ett krav överallt eller i vissa regioner (Felter & 

Bussemaker, 2020; Ludvigsson, 2020). Sverige har alltså skiljt sig ganska mycket från många 

andra länder under pandemin och därför motiveras studien med att en svensk kontext om 

covid-19-relaterad diskriminering och stigmatisering är värdefull. Sverige har troligen inte 

mycket gemensamt med andra länder efter att restriktionerna hade införlivats. Ytterligare en 

aspekt som  motiverar studiens relevans i en svensk kontext är Sveriges bild som ett antirasistiskt 

och färgblint land där hudfärgen inte ska spela roll (Hübinette & Lundstöm, 2014; Hübinette & 

Lundstöm, 2020). Av dessa anledningar vore det inadekvat att applicera studier om 

pandemi-relaterad stigmatisering placerade i icke-svenska kontexter på Sverige. Andra studier 

riskerar bli malplacerade givet Sveriges skiljaktighet i coronastrategier och antirasistiska 

ideologi. Tillika är det angeläget med den svenska kontexten eftersom covid-19-relaterad rasism 

enligt exempelvis Bergsten (2020) har påträffats i landet.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först presenteras Erving Goffmans 

teori om stigma och därefter presenteras Stuart Halls teori om stereotyper.  

3.1 Erving Goffmans stigmateori 

Stigmateorin hamnar under symbolisk interaktionism som enligt Blumer är den typ av 

interaktion där en kontinuerligt gör ett tolkningsarbete för att kunna agera utifrån den mening 

som tolkningen utger (Engdahl & Larsson, 2011, s. 104, 110, 114). Under interaktioner 

förekommer kategorisering mellan människor enligt Goffman (2011, s. 9–10). Varje samhälle 

har sina egna normativa förväntningar och krav på hur en person ska vara. Goffman skriver att 

redan vid första anblicken tillkommer dessa förväntningar genom att uppfattningar om personen 

bildas och den kategoriseras utifrån de förväntade egenskaperna (s. 10). Vidare menar Goffman 

att den karaktären som vi tillskriver individen via vårt första intryck är en virtuell social identitet, 

medan den kategorin och de egenskaper som individen identifierar sig med kallas för ens faktiska 

sociala identitet. När en individ blir stämplad, det vill säga tillskrivs en virtuell identitet, innebär 

det att denna har ett stigma, alltså icke önskvärda egenskaper som samhället uppfattar som 

avvikande. Detta i sin tur innebär att det uppstår en klyfta mellan den virtuella sociala identiteten 

och den faktiska sociala identiteten, med andra ord hur en bör vara och hur en faktiskt är. Då 

betyder att det förekommer en skillnad mellan den virtuella och den faktiska identiteten (s. 10). 

Erving Goffman (2011, s. 11) beskriver begreppet stigma som ett negativt attribut hos en 

människa. Med detta menar Goffman att en människa som förknippas med en misskrediterande 

egenskap kan föreställas som en icke-människa och klassas som avvikande på grund av att denna 

egenskap misskrediterar individen från det normala. Goffman (2011, 12) skiljer på tre olika typer 

av stigma, den första typen är kroppsliga missbildningar som exempelvis kan vara synliga 

funktionsnedsättningar som hos förlamade personer. Den andra typen är fläckar på den 

personliga karaktären och kan bland annat vara homosexualitet eller psykiska sjukdomar. Vi 

skulle även kunna lägga till här personer som har någon smittsam sjukdom såsom aids och 

covid-19. Det framgick till exempel i olika studier i kapitlets tidigare forskning (exempelvis Des 

Jarlais et al, 2006; Herek et al, 2002; Monson, 2017) att personer som hade eller misstänktes ha 
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SARS, aids eller ebola blev stigmatiserade i samhället. Den tredje typen är det tribala stigmat 

som är kopplad till ens etniska bakgrund såsom ras, religion eller nation vilket kan föras vidare 

mellan generationer (Goffman, 2011, s. 12). Gemensamt för de tre typerna av stigma är att 

individen har något som gör att den avviker och blir därför avvisad från sociala sammanhang där 

de normala får vara. Vidare menar Goffman att de normala ser personer som har ett stigma som 

icke-mänskliga, därför utför de diskriminerande handlingar för att skapa ett tankesätt för att 

rättfärdiga det diskriminerande beteendet (s. 13). Goffman differentierar mellan tre olika 

aspekter av en individs identitet, den sociala identiteten, den personliga identiteten och 

jag-identiteten. Den sociala identiteten handlar om hur andra uppfattar en samt vilka sociala 

sammanhang och kategorier en ingår i (s. 10). Den personliga identiteten är enligt Goffman de 

egenskaper som skiljer människor från varandra, det vill säga ett fotografi på ens ansikte eller 

fingeravtryck (s. 65). Jag-identitet är den upplevda identiteten samt de känslor som individen 

använder för att sköta sitt stigma (s. 117).  

När en persons stigma är misskreditabelt (inte direkt uppenbart) försöker denna dölja det för sin 

omgivning (Goffman, 2011, s. 51). Här pratar Goffman om passering vilket kan förklaras som 

ett försök att framstå som normal i interaktion med andra människor genom att exempelvis 

undvika att nämna viss information (s. 82). En misskrediterad person har ett uppenbart stigma 

och försöker därför skyla det (s. 113–114). Skylning är en försvarsmekanism som en individ kan 

använda sig av för att skydda sig från de stereotyperna som är stigmarelaterade genom att dölja 

den egenskapen som väcker andras uppmärksamhet. Ett exempel på skylning skulle kunna vara 

hur studenterna i Ma och Zhans (2020) studie som vanligtvis bar munskydd tog av sig det i vissa 

situationer för att undgå stigmatisering. “Normifikation” är ett annat sätt att försöka skyla stigmat 

och framträda mer som de normala utan att direkt dölja det (Goffman, 2011, s. 122). Vidare 

skriver Goffman (s. 57) att stigmats visibilitet har en avgörande roll i hur mycket misskreditering 

en person kan uppleva och att när stigmatisering uppstår kan en individ känna ambivalens (s. 

118). Ambivalens sker när en person inte riktigt bestämt sig om denna ska identifiera sig med de 

normala, det vill säga med de individerna som inte har något stigma, eller med de egna som 

syftar på personer som delar samma stigma och sympatiserar med den stigmatiserade (s. 28). 

Den misskrediterande personen brukar söka tröst av antingen de egna eller de visa. De visa är 

enligt Goffman (s. 36–37) de personerna som egentligen tillhör de normala men är införstådda på 

den stigmatiserades situation och sympatiserar med den. 
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Goffmans stigmateori är en bra grund för denna uppsats eftersom stigma återkommer i såväl den 

nuvarande pandemin som i tidigare pandemier och epidemier, vilket har tydliggjorts i kapitlet 

med tidigare forskning (se exempelvis Li et al, 2020 eller Monson 2017). Det är också viktigt att 

få mer förståelse för hur stigma fungerar för att kunna applicera termen på materialet i denna 

uppsats, och Goffman kan bidra till denna förståelse. Goffman för en utförlig diskussion om 

stigma vilket gör den till ett bra redskap i analysen av uppsatsens material. Som Goffman (2011, 

s. 10) påpekar stämmer inte den stigmatiserade individens egentliga identitet ihop med den falska 

bild som den stigmatiserande ser, vilket kan liknas med hur en respondent i Wang et al. (2020) 

utpekats som virusbärare på grund av sitt ursprung trots att detta inte stämmer. Med denna 

bakgrundsförståelse för stigmats förekomst i samband med vissa sjukdomar kommer Goffmans 

teori om stigma bli användbar även i denna uppsats i den svenska kontexten av covid-19-relaterat 

stigma. Till exempel kan Goffmans (2011, s. 12) term tribala stigman vara av användning på 

covid-19-relaterat stigma eftersom det handlar om individens ras eller härkomst, vilket 

synliggjorts att pandemi eller epidemi-relaterade stigman ofta handlar om (se exempelvis 

Eichelberger, 2007 eller Monson, 2017). I relation till uppsatsens syfte att få mer förståelse för 

covid-19-relaterad stigmatisering är det därmed mest av vikt att använda sig av Goffmans termer 

som går att applicera på studien, till exempel tribala stigma och misskrediterad, ambivalens, de 

egna och skylning.  

3.2 Stuart Hall och stereotypisering 

Stuart Hall (1997, s. 228) presenterar hur svarta människor framställts i media och diskuterar 

således skapandet av stereotypisering och binära skillnader. Han skriver att stereotyper är ett sätt 

att upprätthålla den sociala ordningen i samhället genom att kategorisera människor och skapa 

skillnader (s. 258). Stereotypisering är ett sätt att fixa (fastställa) skillnader, ett sätt att välja ut 

några lätt igenkännliga aspekter en person har och sedan anta att det är allt personen är och 

överdriva de aspekterna, vilket därmed skapar en stereotyp (s. 257–258). Det kan leda till 

uteslutande av det som är olika och inte passar in, exempelvis genom splittring (splitting) som 

innebär att dela upp saker i normalt och onormalt och utesluta det som betraktas onormalt eller 

opassande. Exempel på stereotyper är hur svarta människor stereotypiserats under 

slaveri-historien som att de skulle vara naturligt lata och barnsliga, något som handlar om 

naturalisering, det vill säga att dessa egenskaper anses vara oföränderliga eftersom skillnaderna 
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mellan svarta och vita inte betraktas som kulturella (s. 245, 249). Hade de varit kulturella kunde 

de ha förändrats.  

Hall (1997, s. 235, 243, 258) nämner bland annat att rasdiskurser är strukturerade med hjälp av 

binära skillnader vilket betyder att det skapas en ”vi och dem”-uppdelning. “Vit” och “svart” ses 

exempelvis som varandras motpoler därför att ”vit” står för intellektuell utveckling, kunskap och 

upplysthet medan “svart” står för känsla, instinkt och brist på utveckling (Hall, 1997, s. 243). 

Med detta sagt framställs vita som civiliserade i hantering av livet medan svarta anses 

ociviliserade. Vidare knyter Hall (1997, s. 236) an detta till en antropologisk förklaring och 

hävdar att skillnadsskapandet är viktigt på det sätt att varje samhälles kultur beror på att ge saker 

mening genom att tilldela dem olika positioner i ett klassifikationssystem. Hall menar då att 

skillnader är nödvändigt delvis för att det bär mening, för att förstå skillnader av något i 

jämförelse med något annat (s. 234–235). Men problemet med att ha något och sedan dess 

“andre”, till exempel svart och vit, är att sådana binära uppdelningar sällan är neutrala, det finns 

ofta en maktdimension. Det ena har ofta mer makt än det andra i vissa diskurser, exempelvis i 

fallet män och kvinnor. Makt utövas enligt Hall inte bara i fysisk form såsom tvång, utan den kan 

också vara symbolisk (symbolic power) i den mening att någon har makt att framställa människor 

eller saker på ett visst sätt (s. 259). 

Det är just dessa termer av Halls teori (stereotypisering, “vi och dem”, binära skillnader, 

[o]civiliserad, makt, splittring, symbolisk makt och den “andre”) som kommer att vara 

användbara i analysen i denna studie. Som Link och Phelan (2001) skriver är stereotyper en del 

av stigmatisering och kan kopplas till diskriminering. Även Goffman (2011, s. 11) påpekar att 

stereotyper finns inuti stigma eftersom det skapas en relation mellan en misskrediterande 

egenskap och stereotyper. Därav kan det bli användbart att ha med en mer utförlig teori om hur 

stereotypisering fungerar i studiens analys, och speciellt med tanke på att stigmatisering och 

stereotypisering kan komplettera varandra väl i och med att de mer eller mindre går in i varandra 

som Link och Phelan (2001) visat. Exempel på stereotyper som studien kan påträffa kan med 

inspiration från Hall (1997, s. 245–249) handla om eventuella grundläggande egenskaper som 

personer av asiatiskt ursprung framställs inneha. I Halls bok handlade det exempelvis för svarta 

personer under slaveriperioden om att de ansågs vara lata.  
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4. Metod 

För att få mer instinkt i stigmatisering och diskriminering av personer med asiatisk bakgrund 

under coronapandemin har informanters upplevelser varit avgörande för denna studie. I detta 

avsnitt kommer vi att redogöra för och diskutera de metodval som studien har gjort. Först 

presenteras den metodologiska ansatsen och hur studien genomförts sedan redogörs för 

analysförfarandet. Kapitlet avslutas med etiska överväganden samt en diskussion gällande 

metodens kvalitet.  

4.1 Metodologisk ansats 

Studiens syfte är att få större insikt i covid-19 relaterad diskriminering och stigmatisering av 

personer med asiatisk bakgrund. Detta görs genom att undersöka informanternas egna 

reflektioner med upplevelser av diskriminering och stigmatisering i samband med 

coronapandemin. Det aktuella forskningsläget kring pandemi/epidemi-relaterad diskriminering 

och stigmatisering har många gånger visat ett kvantitativt angreppssätt (se exempelvis Cho et al., 

2020 eller Earnshaw & Quinn, 2013). Således argumenterar vi för att en kvalitativ 

forskningsmetod på epidemi/pandemi-relaterat stigma delvis saknas och att en kvalitativ studie 

vore gynnsam. En kvalitativ ansats anses gynnsam eftersom den enligt Bryman (2018, s. 487) 

har möjlighet att få djupare förståelse för fenomen utifrån informanters synsätt till skillnad från 

en kvantitativ ansats som mer utgår från forskarens perspektiv. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Då studien har för avsikt att ta reda på vilka upplevelser och uppfattningar personer med asiatisk 

bakgrund har var det passande med kvalitativa intervjuer om man ser till Brymans (2018, s. 561) 

beskrivning av sådana. Kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa intervjuer på så sätt att 

de är mindre strukturerade. I kvalitativa intervjuer ligger tyngdpunkten på intervjupersonens 

åsikter, upplevelser och synsätt vilket kan vara till hjälp för att få fram mer om hur stigmatisering 

och diskriminering ser ut. Till denna studie valdes semistrukturerade intervjuer dels för att de har 

mer struktur än öppna sådana, dels handlar det om att de är mer flexibla i genomförandet, vilket i 

studien var önskvärt för att behålla en öppenhet inför informanternas redogörelser (s. 561). 

Intervjuguide brukar vara forskarens redskap vid genomförandet av intervjuerna om det väljs 
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semistrukturerade sådana. Däremot behöver inte forskaren ställa frågorna i en viss ordning men 

intervjupersonerna ges utrymme att ta upp olika teman som de kan vara intresserade av (s. 563). I 

relation till frågeställningarna är intervjuer en givande metod eftersom vi kan höra direkt från de 

utsatta om deras upplevelser. Underlaget för denna studie är tio semistrukturerade intervjuer med 

personer som har asiatisk härkomst. 

4.3 Urval 

Urvalet som gjorts när det gäller studien är målstyrt. Målstyrt urval är i grunden ett strategiskt 

urval då det handlar om att finna rätt person som passar studiens syfte och frågeställningar 

(Bryman, 2018, s. 498). Med tanke på syftet är populationen som studien fokuserar på just 

personer med asiatisk bakgrund som vistats i Sverige under coronapandemin. Att urvalet är 

personer med asiatisk bakgrund bottnar i det faktum att det är just denna population som många 

gånger har utsatts för covid-19-relaterad diskriminering och stigmatisering (se exempelvis 

Human Rights Watch, 2020 eller Wang et al., 2020). Urvalet är inte vidare specificerat på 

personer med ursprung från ett specifikt land i Asien av den anledning att det inte bara är 

personer från ett visst land som har utsatts för covid-19-relaterad diskriminering, vilket 

redovisades i Wang et als. (2020) resultat. Därmed kan det vara bra att med denna studie få in 

erfarenheter från fler människor än endast de som har bakgrund från Kina, där viruset upptäcktes 

(Folkhälsomyndigheten, 2020c). 

Fyra av informanterna är män och sex är kvinnor, varav sex är internationella studenter och fyra 

är svenska medborgare. Att könsfördelningen är lite ojämn har i själva verket inget med urvalet 

att göra då dessa aspekter inte anses vara nödvändiga att göra ett specifikare urval för i denna 

studie. Det kan dock innebära en brist att inte se över intersektionaliteten mellan kön och 

upplevd diskriminering och stigmatisering ifall det skulle finnas en skillnad bland kön. Men för 

studien anses varken ett specificerat urval av ålder eller kön vara av relevans då fokus är att få 

perspektiv på hur covid-19-relaterad stigmatisering ter sig i samhället i stort. Med tanke på det 

Vetenskapsrådet (2002) säger om att man ska vara extra försiktig i studier med icke-myndiga 

deltagare har urvalet dock lagts på personer över 18 år för att de ska kunna ge eget informerat 

samtycke. 
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Det har inte gjorts någon geografisk avgränsning var i Sverige informanterna ska vara bosatta 

eftersom de flesta regioner i Sverige hade enligt Folkhälsomyndigheten (2020b) mer eller mindre 

samma riktlinjer. Avgränsningen som har gjorts innebär som sagt att informanterna ska ha bott i 

Sverige under coronapandemin eftersom urvalet då kan besvara frågeställningarna. 

4.4 Genomförande av studien 

Covid-19 har satt sina spår på genomförandet av kvalitativa intervjuer i denna studie. 

Intervjuerna ägde rum mellan den 22–29 november 2020, samma period som spridningen av 

corona i landet ökade och därmed fortskred skärpta restriktioner av Folkhälsomyndigheten 

(2020a). Detta har lett till att de flesta av intervjuerna gjordes via Zoom då det kändes säkrare för 

oss författare och informanterna. Dock genomfördes en intervju ansikte mot ansikte. Bryman 

(2018, s. 593) skriver om intervjuer som sker via Skype vilken är en liknande plattform som 

Zoom. Han menar att online-intervjuer liknar telefonintervjuer väldigt mycket men med fördelen 

att de ger en känsla av en intervju ansikte mot ansikte i och med att deltagarna kan se varandra. 

Vidare menar Bryman att det hittills inte finns något som tyder på att online-intervjuer kan 

försvåra skapandet av en förtroendefull relation mellan intervjuaren och informanten. 

Online-intervjuer har som Bryman tar upp många fördelar. Sådana intervjuer besparar både 

kostnader och tid då forskaren inte behöver resa i de fallen informanterna befinner sig utspridda 

på stora geografiska områden, vilket är fallet i denna studie.  

Online-intervjuer har ändå vissa begränsningar i form av teknologiska problem som kan 

förekomma vid användning av Skype eller liknande (Bryman, 2018, s. 593). Vissa informanter 

kan sakna trådlös uppkoppling eller datorvana och risken finns att sändningens och 

mottagningens kvalitet försämras vilket kan påverka ljudupptagning samt transkribering. Detta är 

en anledning till att intervjuerna genomfördes i par eftersom det finns en intervjuare kvar ifall en 

av intervjuarnas internet slutade fungera, vilket då skulle ha stört intervjun mycket mer ifall bara 

en person höll i den. Ytterligare en nackdel med att utföra intervjuer online medför en minskning 

av den kroppsliga närvaron som enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 131–132) är betydelsefull. 

Den icke språkliga informationen såsom trampandet med fötter, rörelser med händer samt 

ansiktsuttryck syns inte lika tydligt som vid traditionella intervjuer. Ännu en anledning att 

intervjuerna utfördes av båda uppsatsförfattare var således att det då blev mer än en person som 
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kunde koncentrera sig på informanternas utsagor och kroppsspråk och hitta betydelsefulla saker 

att kommentera.  

4.4.1 Insamling 

Insamlingen av empiriskt material baseras på semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

personer av svenskt-asiatiskt ursprung och internationella studenter av asiatisk bakgrund som 

befunnit sig i Sverige under coronapandemin. För att få tag på informanter lades det ut annonser 

(bilaga 5) på våra respektive Facebook-konton samt på en författares Instagram och Snapchat. 

Annonser sattes även upp på en anslagstavla i en bostadsförmedling som vi hade tillgång till. 

En begränsning med att ha lagt upp annonser på Facebook och andra sociala medier är att vi inte 

lika naturligt kommer åt personer som inte använder dessa medier, vilket gör att studien 

eventuellt inte fångar erfarenheter från icke-användare av dessa sociala medier. Men då 

annonsen formulerades på ett sätt som frågar ifall personer är eller känner någon med asiatisk 

eller östasiatisk bakgrund kan denna risk ha minskats lite, eftersom vi via Facebook-användare 

har fått tag på informanter som inte såg annonsen. Annonserna skrevs på både engelska och 

svenska för att nå en bred population. 

Med tanke på syftet frågade vi i annonsen om personer ville bli intervjuade om coronapandemin 

och diskriminering. Därmed kan tänkas att just personer som känner sig träffade av 

diskriminering i och med coronapandemin hörde av sig om att vilja delta i studien. Risken med 

detta är att individer som inte har upplevt diskriminering inte hörde av sig och att studien därmed 

missar att fånga denna del av fenomenet. Att inte ha fått många informanter som inte har upplevt 

diskriminering kan tyvärr vara en möjlig brist i studien eftersom det kan vara relevant för syftet 

ifall personer som inte relaterar till diskriminering kunde ha bidragit med sina perspektiv. Men 

det är också enligt informationskravet i Vetenskapsrådet (2002) krav på att informera om sådant 

som kan ha inverkan på intervjudeltagares vilja att delta i studien, och just att studien handlar om 

diskriminering kan påverka deras vilja för deltagande. Därför var det oundvikligt att ha med 

detta i annonsen för studien, eller åtminstone i informationsbreven eller vid informanternas 

eventuella frågor om studien. 

 

22 
 



4.4.2 Intervjuguide 

Till samtliga intervjuer författades en intervjuguide som även översattes till engelska eftersom 

majoriteten av intervjupersonerna är engelsktalande. En variation av Kvale & Brinkmanns (2014, 

s. 172) tratteknik tillämpades i denna studie genom att inleda med enkla, okänsliga och mer 

allmänna frågor sedan sakta men säkert öppna för bredare och gradvis känsliga frågor. Kvale och 

Brinkmann (s. 107, 172) menar att tratteknik innebär att delvis inte avslöja syftet förrän efter 

intervjun, men eftersom detta inte helt går ihop med informerat samtycke följdes inte denna del 

av tratteknik i intervjuerna. Frågorna utformades delvis utifrån de mönster som hittats i tidigare 

forskning om pandemier och epidemier, till exempel mediers roll i diskriminering (se exempelvis 

Monson, 2017) och skuldbeläggning på asiater (se exempelvis Li et al, 2020). Detta kan vara bra 

att ta upp för att koppla studien till den tidigare forskningen och för att se ifall stigmatiseringen 

och diskrimineringen i Sverige likaså har med detta att göra.  

4.4.3 Genomförande av intervju 

Innan intervjuerna började informerades om de etiska principerna, det vill säga samtycket 

bekräftades, möjligheten att avbryta deltagandet närhelst upprepades, deltagarna påmindes att de 

själva väljer att besvara eller inte besvara någon fråga och sist men inte minst frågades om 

intervjun får spelas in (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna varade mellan 30–90 minuter. 

Tidsskillnader förklaras med att vissa svarade kort på frågorna medan andra hade mer detaljerade 

händelser att beskriva. Dessutom ställdes ofta följdfrågor vilket också bidrog till längre 

intervjutillfällen. Oavsett längd upplevdes alla intervjuer vara upplysande och innehållsrika. 

Inspelningen av intervjuerna gjordes med mobiler, därmed bestämdes att ha mobilerna på 

flygplansläge och att både Bluetooth och WiFi skulle vara avstängda. Detta för att intervjuerna 

inte skulle lagras i molnet vilket också gav informanterna mer konfidentialitet. Inspelning var 

viktigt då det som Kvale & Brinkmann framhåller (2014, s. 218) ökade möjligheten att vara 

koncentrerad på intervjusituationen. Genom att spela in kunde pauser och tonfall hos de 

inblandade registreras, något som är svårt att fånga genom anteckningar. 

För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma med sitt deltagande har de fått bestämma 

var och hur intervjun ska genomföras, med alternativen videosamtal och personlig intervju. Dock 

eftersom vissa informanter befann sig långt ifrån Uppsala där studien författades var det inte ett 
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naturligt val att träffas i dessa fall. Ovan fördes en diskussion om konsekvenser av detta. 

Dessutom ansågs online-intervjuer som sagt mer säkert under pandemins spridning. 

4.5 Analysförfarande 

4.5.1 Transkribering 

Efter intervjuerna förbereddes materialet för analys genom att skriva ner intervjuerna i ett 

dokument, så kallad transkribering från verbal till skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

218–220). Detta assisterade i att hitta mönster och se intervjuerna i en helhetssyn. 

Transkriberingen utfördes genom att ordagrant anteckna det som sagts i intervjuerna, med 

noteringar av tonfall och pauser eftersom det ansågs relevant för syftet. Vi tänker pauser, tydliga 

tonfall, skratt och stapplande kan signalera intervjupersonernas bekvämlighet med ämnet vilket 

ger mer förståelse för fenomenet. Vidare är reliabiliteten i transkriberingen av vikt för tolkningen 

av intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 224–226). Vi är två som transkriberar och för 

reliabiliteten är det viktigt att vi transkriberar på samma sätt, exempelvis så att en av oss inte 

markerar kort tystnad som en paus medan den andra gör det. Med tanke på detta diskuterades 

vad som anses respektive vad som inte anses som lång paus. Dessutom är det enligt Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 227–228) viktigt att tänka på konfidentialiteten i transkriberingen, därför 

har namn och andra saker som kan identifiera intervjupersonerna tagits bort. Informanterna har 

istället fått pseudonymer för att det ska underlätta att benämna de som skilda och viktiga 

individer i analysen. 

Det är också viktigt att nämna att intervjuer genomförda på engelska transkriberades på engelska 

för att behålla de ordagranna uttrycken och minimera vår eventuella subjektivitet i översättning 

av ord till svenska. De engelska citat som används i kapitlet resultat och analys översättes dock 

för att göra texten mer läsvänlig med genomgående svenska. Citaten är egen översättning från 

engelska till svenska, där översättningar gjorts så ordagrant som möjligt. 

4.5.2 Analysteknik 

Studiens material analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som används för att 

analysera textmaterial i studier (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1278). Det är en metod som syftar till 

att tolka innehåll i material genom en systematisk sortering av data i koder och teman. 
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Analystekniken är ett sätt att dela in stora textmängder i kategorier som bär liknande betydelser, 

vilket görs genom att hitta mönster i materialet. Denna metod passar sig till exempel när studien 

behandlar material i text från intervjuer eller artiklar och är därmed lämplig för vår analys av 

intervjutexter. 

Det finns flera typer av kvalitativ innehållsanalys: konventionell, riktad och summativ 

innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). I den konventionella innehållsanalysen kodar man 

direkt utifrån textmaterialet, i den riktade med en teori som guide och den summativa 

innehållsanalysen handlar om att räkna och jämföra exempelvis ord eller uttryck och i vilken 

kontext de används. För uppsatsens analys användes en konventionell innehållsanalys som är 

passande då den enligt författarna ofta används vid beskrivning av fenomen. Den konventionella 

innehållsanalysen användes utifrån Hsieh och Shannons metod genom att låta det transkriberade 

materialet tala för sig själv, utan att det tillämpades förutbestämda kategorier eller teorier. 

Analysformen är därmed bra för att den utgår från informanternas utsagor. Detta till skillnad från 

ifall analysen utgått ifrån förutfattade antaganden om diskrimineringen och stigmatiseringen. 

En begränsning med att studien använder konventionell innehållsanalys är ifall den inte lyckas få 

full förståelse för kontexten och hitta alla teman som finns, vilket Hsieh och Shannon (2005) 

påpekar är en risk. Detta skulle kunna betyda att resultaten inte är ärliga mot materialet och kan 

göra studien mindre trovärdig. 

4.5.3 Kodning  

Konventionell innehållsanalys är som Hsieh och Shannon (2005) skriver en induktiv metod, det 

vill säga att koderna skapades efter datainsamlingen och metoden är därför inte teoridriven. 

Koder kan förklaras som nyckelord som representerar det transkriberade materialet och kan vara 

samma ord som används i materialet eller andra termer (David & Sutton, 2016, s. 271). I vissa 

fall hade koderna i analysen samma ord som i materialet, till exempel koder gällande 

diskriminering, rädsla och munskydd. Men i andra fall användes övergripande termer såsom 

stigmatisering. Vidare skriver David och Sutton (2016, s. 271) att koder används för att reducera 

materialet, det vill säga att forskaren ska vara uppmärksam på upprepade teman och därmed 

försöka hitta mönster i sitt material vilket kontinuerligt gjordes.  
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Analysen genomfördes med Hsieh och Shannons (2005) text som guide genom att först läsa 

materialet i sin helhet för att få inblick i det. Sedan lästes det om mer ordagrant för att kunna 

börja färgmarkera ord till koder som hade specifika grundtankar i sig som relaterade till syfte och 

frågeställningar, till exempel om det handlade om stigmatisering. Till slut fanns flera 

observationer i materialet som gick att samla i samma kod, till exempel när flera observationer 

pekade på besvikelse. För förtydligande exempel av uppdelning mellan koder hänvisar vi till 

kodningschemat i bilaga sex. Efter ett större antal koder hittats gick det sedan att relatera vissa 

koder till varandra så att de blev sammansatta i kategorier, eller som vi säger: teman. Exempel på 

detta var hur temat “ett tribalt stigma” innehöll koder såsom var diskrimineringen sker respektive 

verbal och fysisk diskriminering. Analysen var fortsatt behjälpt utifrån Hsieh och Shannon 

genom att temana och koderna definierades och gavs varsina exempel. Temana innehöll 

materialets olika mönster som relaterar till studiens syfte och frågeställningar. Som hjälp inför 

analysen av materialet skapades ett kodningsschema där temana stod under varandra. 

Kodningschemat (se bilaga 6) är också bra för studiens trovärdighet om den följs på ett ordentligt 

sätt vilket ämnades göras. 

4.6 Etiska överväganden 

I samband med intervjumetoden har flera etiska överväganden gjorts. Som tidigare nämnts en del 

om finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra etikkrav i forskning och dessa är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under studiens 

gång har samtliga dessa tagits hänsyn till med hjälp av informationsbrev och upprepning av hur 

vi följt kraven vid intervjutillfällena. Samtycke till deltagande försäkrades om flertal gånger. 

Nyttjandekravet följdes genom att endast använda intervjumaterialet för studiens syfte. I de 

fall individerna började nämna namn, bostadsområde, studieplats eller arbetsplats har det tagits 

bort från transkriberingen för att säkerställa att det i studien inte går att utläsa dessa faktorer. 

 

Något som Kvale och Brinkmann (2014, s. 51–53) har en diskussion kring vilket är viktigt att 

reflektera över är att det under intervjusituationerna har funnits ojämlikheter i makt mellan 

informanter och oss intervjuare. Trots att båda parter förstår vilken situation de är i så satt vi som 

intervjuare på mer makt än de intervjuade genom att vi exempelvis styrde vad intervjuerna 

handlade om. Tyvärr kan kvalitativa intervjuer också vara manipulativa i den mening att vi som 
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intervjuare var ute efter information i samtalet utan att informanterna visste exakt vad detta var. 

Självklart är denna ojämlikhet i makt inget studien strävade efter, utan det är snarare ett naturligt 

inslag när det kommer till kvalitativa intervjuer, som Kvale och Brinkmanns diskussion lägger 

emfas vid. Under intervjuernas gång har vi tänkt på den här maktobalansen genom att ha försökt 

vara så lite påverkande på informanterna som möjligt och försökt få de att känna sig bekväma. 

En annan aspekt som har diskuteras inför studien är de eventuella konsekvenser som 

intervjudeltagande enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 110) kan få för informanterna. Att det i 

intervjun pratas om informanternas bakgrund, deras eventuella utsatthet av diskriminering och 

vidare kan dra upp jobbiga känslor hos informanterna och de kan eventuellt ångra saker som 

sagts. Denna risk har försökts minimeras genom att till exempel ha varit tydliga med att det är 

tillåtet att avbryta deltagande. Som Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) diskuterar ska 

kunskapen som studien kan åstadkomma (i studiens fall om diskriminering och stigmatisering) 

vara fördelaktigt för målgruppen och att denna fördel ska vara större än risken att informanterna 

får lidande konsekvenser av sitt deltagande. En bedömning att så är fallet har gjorts vilket därav 

utifrån Kvale och Brinkmann rättfärdigar studiens genomförande. 

4.7 Metodens kvalitet 

Validitet och reliabilitet används både i kvantitativa och kvalitativa studier men forskare inom 

kvalitativ metod föreslår att byta de sedvanliga begreppen mot tillförlitlighet och äkthet som 

anses mer passande för att beskriva kvalitativa metoders kvalitet (Bryman, 2018, s. 465). I denna 

studie används tillförlitlighet som bedöms utifrån fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om huruvida 

forskarens beskrivningar och tolkningar av resultaten överensstämmer med verkligheten (s. 467). 

Studiens trovärdighet säkerställdes genom att den genomförs i linje med de etiska kraven. För att 

studien ska vara trovärdig kan rapportering av resultaten till informanterna vara lämpligt men 

ingen av deltagarna i studien har visat en önskan om att bli kontaktad före publiceringen av 

uppsatsen. Efter publicering av studien kontaktas informanterna med en länk till studien eftersom 

de flesta önskat få läsa studien när den är färdig. Överförbarhet (s. 467–468) handlar om i vilken 

utsträckning studiens resultat kan överföras till liknande grupper eller miljöer. Till viss del skulle 

denna studies resultat kunna överföras till liknande miljöer eller grupper. Men det måste ändå tas 

27 
 



i beaktning att studiens resultat bygger på utsagor och upplevelser av ett litet urval av personer 

som inte delar samma bakgrund eller nationalitet vilket kan ha påverkat studiens överförbarhet. 

Med pålitlighet menar Bryman (s. 468) att det motsvarar reliabilitet i kvantitativa studier och att 

forskaren utförligt ska redogöra för hela forskningsprocessen. Detta har studien säkrat genom att 

på ett utförligt och transparent sätt ha redovisat forskningsprocessen. Vidare har studien 

kontinuerligt granskats av både handledare och andra studenter. Möjlighet att styrka och 

konfirmera innebär att forskaren ska ha genomfört studien i god tro, med andra ord att säkerställa 

att forskaren inte har låtit personliga värderingar och åsikter påverka studiens genomförande eller 

resultat (s. 470). Genom att vara neutrala har vi genomfört studien med ett öppet sinne och 

därmed låtit materialet tala till oss utan att lägga in personliga värderingar som skulle kunna 

påverka slutresultatet.  

Det förefaller sig viktigt att betona att kunskapen som denna typ av metod (intervju) kan 

generera skapas i intervjusituationen eftersom kunskapsproduktionen ligger i interaktionen 

mellan intervjuare och informant (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 49). Hade andra personer utfört 

denna studie hade insikterna från intervjun eventuellt blivit annorlunda med tanke på att andra 

personer skulle ha hållit i intervjun. Detta kan relateras till det Bryman (2018, s. 484) skriver om 

hur det är svårt att replikera kvalitativa studier. Denna studie beror mycket på våran fantasi att 

komma på saker och intresse för saker att ta med i studien och tolkningen av data har enligt 

Bryman (s. 484) en del att göra med oss som studieförfattares “benägenheter och sympatier”. 

Därmed är en av studiens begränsningar att det kan vara svårt att replikera studiens resultat, ifall 

det är något som önskas. Detta är liknande det som Bryman (2018, s. 465) skriver om LeCompte 

och Goetz term extern reliabilitet som säger hur mycket replikerbarhet en studie har. Det är 

därmed svårt att replikera studien eftersom det vid upprepning av den inte går att gå in i exakt 

samma sociala miljöer med samma förutsättningar som denna studie utspelar sig i. 
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5. Resultat och analys 
 

Syftet med denna studie var att få mer insikt i covid-19-relaterad stigmatisering och 

diskriminering. Därför har personer av asiatisk bakgrund intervjuats för att få deras perspektiv. I 

detta kapitel presenteras studiens resultat av empirin tillsammans med analyser av dessa utifrån 

Goffmans stigmateori och Halls stereotypiseringsteori, varvat med koppling till tidigare 

forskning. Kodningen och tematiseringen av intervjuerna har fått fram fem teman. Ett tribalt 

stigma ger insikt i stigmatiseringen och diskrimineringens karaktär generellt för informanterna 

under pandemin. Reducering och skapande av den “andre” är ett tema som kan besvara hur 

informanterna upplever diskrimineringen generellt. Hantering av stigma är mer fokuserad på vad 

som skett för informanterna i anknytning till stigmatiseringen och diskrimineringen. Den 

virtuella identiteten ger förståelse för kopplingen mellan informanternas etnicitet, identitet och 

stigma. Stereotyper och “vi och dem” visar hur informanterna tänker kring hur de och andra 

asiater ses i samhället. Efter en presentation av resultatet av vartdera tema kommer en analys av 

det aktuella temat som kopplar ihop temat till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare 

forskningen som studien har bakom sig. 

 

5.1 Presentation av informanter 

 

För studien intervjuades tio informanter varav fyra är män och sex är kvinnor. Sju stycken är 

mellan 20 och 30 år medan tre stycken är över 30 år gamla. Informanterna har ursprung från 

Kina, Thailand, Indien och Indonesien. Alicia och Mirjam har växt upp i Sverige och har upplevt 

en del diskriminering under pandemin. Ling har bott i Sverige i flera årtionden och Zesar är född 

i Sverige och dessa har inte själva upplevt diskriminering under pandemin. Simon, Yang, Nia, 

Aiko, Raj och Karina är samtliga internationella studenter som har bott i Sverige i allt från några 

månader till drygt fem år. Karina är den enda av dessa studenter som inte upplevt 

covid-19-relaterad diskriminering, resten har upplevt viss diskriminering relaterat till pandemin. 

 

5.2 Tema 1. Ett tribalt stigma 
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Från informanternas utsagor om diskriminering under coronapandemin i Sverige ges en 

nyanserad inblick i fenomenet. Sju av de tio informanterna hade själva upplevt någon form av 

covid-19-relaterad diskriminering plus att nästan alla hade bekanta av asiatiskt ursprung som 

utsatts för diskriminering i pandemin. Värt att poängtera är att informanter och deras bekanta av 

en stor variation asiatiska ursprung blivit diskriminerade i pandemin, inte endast personer som 

har kinesiskt ursprung. Ett återkommande inslag hos flera av informanterna är upplevelsen av att 

det var mer påtaglig diskriminering i början av pandemin än det var när intervjuerna hölls (sen 

höst 2020). Diskrimineringen som informanterna upplever sker ofta i affärer, på gatan och i 

lokaltrafiken. Mirjam berättar om en av hennes upplevelser av diskriminering: 

 

“Vid ett tillfälle så åkte jag, alltså tåg med SJ och så satt jag på en en sådan här två plats 

och så satt jag där ensam och så var det en en vit kvinna som kom fram till mig och 

frågade hon om jag skulle kunna byta plats med henne och [...] jag satt där ensam så jag 

alltså jag, det var liksom inga problem jag tänkte inte så mycket på ehm varför hon 

frågade det utan jag tänkte bara att jag skulle vara trevlig så jag bytte plats med henne så 

visade hon vart hennes plats var [...] sen när jag såg var hennes plats var så var det 

bredvid en annan person som ser ut som jag ungefär [...] det fanns inte riktigt något syfte 

egentligen med henne att byta utan det var som att sitta ensam och sen så [...] satte jag 

mig bredvid den här andra tjejen då ehm och [...] alltså det var inte något som var uttalat 

men jag kände ju väldigt liksom starkt att det fanns ingen någon logik bakom såhär att aa 

men att jag skulle sätta mig där bredvid den tjejen, för var liksom vi de enda på de den 

vagnen som liksom var eh aa ser ut som östasiater.” - Mirjam 
 

Mirjam upplever det som att anledningen att resenären ville byta plats var för att de med asiatiskt 

utseende skulle hamna på samma ställe. Alicia upplever ett annat exempel på diskriminering i 

lokaltrafiken. Ett par kom in i samma vagn som henne varpå en i paret ville sätta sig framför 

Alicia. Men den andra såg på henne, de viskade till varandra och gick slutligen till säten längre 

bort. Hon upplever det som att undvikandet troligen var på grund av hennes östasiatiska utseende 

och corona. Andra skildringar av hur diskrimineringen ter sig är hur informanterna eller deras 

bekanta undviks av andra i affärer vid första anblick av dem, en typ av diskriminering som 

återkommer ofta i berättelserna. Utöver det har det hänt flera gånger att ingen sätter sig i 
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närheten av informanterna och deras bekanta i lokaltrafiken trots att det är trångt på annat håll. 

Genom att folk ser dem, vänder och går bort undviker andra att sätta sig bredvid dem. Karina 

understryker att hon ser hur detta sker mot personer som läses av som kinesiska när hon säger att 

hon aktivt såg folk ta avstånd från personer som anses se kinesiska ut men inte från henne själv, 

som inte läses av som kinesisk. 

 

Informanten Aiko var i en situation där hon själv inte blev diskriminerad men hennes vän från 

Kina blev det. Följande citat urskiljer diskriminering på basis av kinesiskt ursprung: 

 

“Jag träffade en av hans [den kinesiska vännens] korridor-grannar [...] i affären [...] han 

visste att jag inte var kines så jag gissar att han var mer bekväm med att vara runt mig 

och [...] han köpte mycket frukt och vitaminer så jag undrade ‘vad gör du?’ och han sa ‘aa 

ja det är en kompis i min korridor [...] han är från [stad i Kina] jag vill inte få viruset så 

jag måste skaffa alla vitaminer igen’ och [...] han [den kinesiska vännen] hade inte ens 

varit i Kina på [...] ett år eller något” - Aiko4 

 

Här pekades den kinesiska individen ut som virusbärare på basis av hans ursprung. Vidare 

beskrivs diskrimineringen i Sverige som mer subtil med avståndstagande och blickar snarare än 

verbal och fysisk. Dock upplever Mirjam att diskriminering mot asiater i Sverige har blivit mer 

aggressiv i pandemin jämfört med innan. Simon berättar hur sin nära vän bar munskydd och fick 

en armbåge slagen i ansiktet och hur han själv fick vrål riktat mot sig när han bar munskydd på 

gatan. 

 

Från informanternas utsagor har det synts tecken på att bärande av munskydd gör de mer utsatta 

för diskriminering under pandemin. Åtminstone sju av informanterna har personliga upplevelser 

av detta. Exempelvis: 

 

4 Översatt från engelska: “[...] I met one of [...] his corridor mate [...] in the grocery store [...] he knew I was not 
Chinese so I guess he was like more comfortable being around me and [...] he was [...] buying a lot of fruits and 
vitamins and so and I was like ‘what are you doing?’ and he said oh yeah [...] there is a friend in my corridor [...] 
he’s from [city in China] I don’t want to get the virus so I have to gather all the vitamins again and [...] he hadn’t 
even been in China for [...] a year or something” - Aiko 
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“I Sverige har ni inte den här typen av munskydd eller tradition, bara patienten bär det 

[munskydd] så jag bär munskyddet i mataffären och bara kände att alla tittade och ville 

undvika eller fly ifrån ens närhet.” - Simon5 

 

Simon menar likt andra informanter att de anses sjuka om de bär munskydden. Aiko känner att 

om hon bär munskydd så kommer folk se att hon är asiat plus att hon bär munskydd och därav 

uppfattas som farlig. Nia bar även hon munskydd i början av pandemin och på grund av att alla 

tittade på henne då kände hon påtryckning att hon inte borde ha munskydd på sig. Simon 

reflekterar kring ifall faktumet att bära munskydd och vara från Östasien har någon koppling i 

diskrimineringen av honom: 

 

“Jag tror det är båda, [att] bära munskydd och vara östasiatisk för att ditt munskydd kan 

visa någon symbol i svenskars tankar anser jag, det kan visa att du är symbolen för 

viruset och min ras och [hans ursprung] dubblerar den här typen av [...] signal. Och jag 

tror kanske östasiatiska studenter [som] bär munskydd i affären visar någon signal på 

kinavirus och att studenten är infekterad.”- Simon6 

 

Simon upplever alltså att bära munskydd och vara från Östasien förhöjer risken att bli 

diskriminerad. 

 

Analys - Tema 1 

Detta tema visar hur stigmatiseringen och diskrimineringen av personer av asiatiskt ursprung ter 

sig i Sverige under pandemin, genom allt från undvikande till fysiska påhopp. Diskriminering 

kan enligt Goffman (2011, s. 13) ske i och med stigmatisering eftersom de som stigmatiserar 

skapar ideologier som används för att klargöra att den stigmatiserade personen är farlig. 

Dessutom menar Link och Phelan (2001) att diskriminering är en central komponent av 

5 Citat översatt från engelska: “In Sweden, you do not have this kind of mask or tradition, only the [...] patient wear 
that so I wear the the mask in the [local food store] and I just feel that to each one saw you [...] want avoid you just 
suddenly escape close to you” - Simon 
6 Citat översatt från engelska: “I think is both, wearing mask and being East Asian because your mask [...] it can be 
shown [...] some symbol in Swedish minds I consider it can show you are the symbol of the virus and my race and 
[his origin] is is doublize this kind of [...] signal. And maybe I think East Asian students wear a mask in the 
supermarket is [...] showing [...] some signal that Chinese virus and the student is infected.” - Simon 
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stigmatisering, därav är det av betydelse att se studiens resultat utifrån en stigmateori. Stigmat de 

besitter är utifrån Goffman (2011, s. 12) ett tribalt stigma eftersom det har att göra med ras eller 

etnicitet. Samtliga informanter besitter detta stigma eftersom deras utseende är en egenskap som 

drar till sig blickar i det svenska samhället. Även om informanternas andra egenskaper än det 

asiatiska utseendet hade motiverat stigmatiserande personer att umgås med dem så gör stigmat 

att andra undviker umgänge med informanterna. Mirjam undveks exempelvis umgänge av en 

person när hon ombads byta säte till att hamna bredvid en annan person av asiatiskt ursprung. I 

denna handling tolkas denna person vara stigmatiserande mot Mirjam. De som stigmatiserar är i 

sin tur de som Goffman (s. 9–12) kallar normala, de personer som inte är annorlunda från de som 

förväntas att påträffas i den sociala miljö som studien är placerad i, nämligen Sverige. I 

informanternas utsagor tydliggörs att ifall de inte ser etniskt svenska ut och avläses som 

östasiatiska kopplas deras egenskaper till covid-19 och de riskerar bli föremål för stigmatisering 

och anses vara en främling. När många av informanterna undveks vid första anblick kan vi via 

Goffman förstå att detta sker för att informanterna som sagt besitter ett tribalt stigma, ett 

utseende som är olikt resten av den svenska befolkningen (s. 10). 

 

I linje med det Hall (s. 1997, s. 257) skriver reducerar stereotypisering informanternas värde till 

få huvudsakliga egenskaper, att de skulle vara virusbärare. Dock skriver Goffman (2011, s. 13) 

att stigmatisering ofta leder till att den med stigma attribueras fler nedvärderande egenskaper än 

det huvudsakliga stigmat. I studiens fall gäller det egenskaperna virusbärare och infekterade 

personer. Informanterna både stereotypiseras och stigmatiseras genom att reduceras till 

respektive tillskrivas dessa egenskaper. Det är även tydligt att det skapats ett stigma inte bara om 

informanterna har asiatiskt utseende utan också i och med att de bär munskydd. Ma och Zhan 

(2020) hade liknande resultat i sin studie av kinesiska studenter som bar munskydd där de blev 

utsatta för stigmatisering på grund av detta. Precis som deras informanter skydde folk undan våra 

informanter när de bar munskydd. 

 

Som nämnts ovan menar Goffman (2011, s. 13) att det skapas ideologier om stigmatiserade. För 

informanterna handlar dessa om vilken fara de anses utgöra, exempelvis att de skulle vara ett 

virus. Bärandet av munskydd och att ha asiatiskt utseende blir en signal för att de skulle vara 

farliga, infekterade och virusbärare. Stigmat som Aikos vän besitter i och med hans kinesiska 
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ursprung gör att även han ansågs vara en virusbärare. Att kallas virusbärare skulle kunna 

relateras till det Goffman (2011, s. 13) skriver om att stigmatiserade personer inte anses vara helt 

mänskliga, de ses istället som virus. 

 

5.3 Tema 2. Reducering och skapande av den “andre” 

 

Enligt intervjupersonernas erfarenheter tycker några att vardagsrasism och diskriminering av 

asiater har funnits långt innan coronautbrottet och att det någonstans har normaliserats. De flesta 

uttrycker å ena sidan sitt missnöje gentemot den diskriminerande praktiken. Å andra sidan visar 

de en viss förståelse till att rädsla och frustration samt avsaknad av fakta och kunskap om viruset 

kan utlösa sådana reaktioner hos människor vilket synliggörs i citatet nedan: 

 

“Jag tror att det beror på att, en del är ju självklart frustration, frustrationen av att man 

inte kan, liksom att man inte alltid kan ta på, det är inte så konkret. De är svårt att veta 

hur man smittas, det finns droppsmitta fast ingen som vet exakt hur mycket som krävs för 

att bli smittade och jag tror att det är små saker som påverkar helhetsbilden liksom hur 

beter man sig ute och hur agerar man på offentliga platser skapar mycket ovisshet och det 

negativa i själva pandemin [...] då är det enklare att skylla på någon annan än att se till sig 

själv eller sin omgivning och se om man själv kan förbättra.” - Zesar 

 

Zesar upplever alltså bland annat att diskrimineringen sker på basis av osäkerhet och frustration. 

Ytterligare en orsak till varför folk diskriminerar personer med asiatisk bakgrund kan utifrån 

informanternas utsagor bero på massmedier och diverse uttalanden som har cirkulerat. En del av 

dessa uttalanden är av den dömande arten som sänder en stereotypisk bild om Kina. Många av 

intervjupersonerna reagerar på Donalds Trumps uttalande om coronaviruset och Kina där han vid 

flera tillfällen både skriftligt och muntligt uttryckt sig om coronaviruset som “Chinese virus” 

eller “Kung flu”. Mirjam yttrar sig så här om saken: 

 

“Ett annat exempel på varför det har förvärrat alltså generellt i samhället är för att alltså 

den retoriken som vissa ledare har haft under den här pandemin [...] Trump [...] har ju 
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liksom refererat det här viruset som “The China virus” eller liksom “The Chinese virus” 

och det [...] får ju direkta konsekvenser för hur människor uppfattar det här.” - Mirjam 

 

Flera av informanterna hävdar att dessa uttalanden som medier blint kopierar och rapporterar om 

bidrar till att sprida och fästa sådana stereotypiska idéer hos folk. 

 

En annan aspekt som tas upp av intervjupersonerna är hur maktstrukturer och politiska konflikter 

kan vara en bakomliggande faktor till varför USA:s president eller andra i mäktiga positioner 

skulle vilja svartmåla Kina på det sättet. Vissa intervjupersoner säger att Kina är en 

snabbväxande ekonomi och allt i marknaden idag är “Made in China”. Raj reflekterar: 

 

“För så mycket som anti [...] Kina Indien är, har [de] inte för att vara ärlig modet att säga 

‘China virus’ för [de] förstår [att] Kina äger liksom affärerna i världen men Trump bryr 

sig inte om det.” - Raj7 

 

Raj tar upp Indien som exempel och säger i citatet ovan att Indiens ekonomi inte skulle klara av 

konsekvenser av en beskyllning liknande Trumps. Dessutom delar intervjupersonerna med sig av 

sina reflektioner kring politiska konflikter länderna emellan som anses vara ytterligare en orsak 

till beskyllning på Kina. Att skylla på östasiatiska personer och i synnerhet kinesiska individer 

ses som en orättvis behandling i och med att informanterna inte har någon direkt koppling till det 

som händer mellan länder och regeringar. Många upplever att faktumet att utbrottet av 

coronaviruset startade i den kinesiska staden Wuhan inte ger folk rätt att skylla på varje individ 

som är eller kanske ser ut att vara kinesisk, exempelvis säger Simon: 

 

“Nåväl det är [...] hemskt för att [...] det är lite i politisk korrekthet för att eh Wuhan är inte 

[...] ursprungligen dåligt för det är startpunkten för pandemin och många skyller på Kina. 

Men det är statens sak [...] inte [...] medborgaren. [...] du borde inte skuldbelägga oss [...] 

bara för att jag är [östasiat], bara för att jag har ett väldigt typiskt östasiatiskt ansikte och 

7 Översatt från engelska: “Because as much as anti against China India is [they] don't have the to be very honest 
[they] don't have the balls to say ‘China virus’ because [they] understand China owns like the business of the world 
but Trump doesn't give a damn about it.” - Raj 
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sen skylla [på oss som] kinavirus sådär.” - Simon8 

 

Simon tycker att många skyller på Kina och skuldbelägger östasiater fast det egentligen är större 

än så. Det handlar om politiska konflikter som enskilda individer inte är inblandade i tillägger 

Simon. Många uttrycker dessutom sin frustration och besvikelse på grund av hur Sverige och den 

svenska majoritetsbefolkningen har betett sig under pandemin. Mirjam tycker att Sverige alltid 

har haft en strävan till att vara ett mångkulturellt, jämställt och antirasistiskt land men att denna 

bild som Sverige har “stoltserat” med tyvärr inte stämmer med verkligheten. Vidare menar 

Mirjam att hon uppfattar att det i Sverige varit obekvämt att prata om ras och Alicia har uttryckt 

sin frustration så här: 

 

“[...] så är jag, förvånad att Sverige som i-land med hög utbildning folk är ja men folk är 

ändå generellt högt utbildade medvetna [...] alltså såhär det är viktigt för svenskar med 

integrering och jämställdhet och allt vad det kan vara, alltså jag är chockad att det 

fortfarande förekommer och jag blir ju väldigt arg haha och frustrerad.” - Alicia 

 

Alicia uttrycker sig vara frustrerad och chockad att diskrimineringen fortgår. Simon är en 

internationell student som har hört mycket om Sverige och reflekterar även han kring huruvida 

Sveriges bild som ett mångkulturellt och jämställt land stämmer med verkligheten eftersom han 

har blivit utsatt för diskriminering i Sverige.  

 

Analys - Tema 2 

I analys av tema ett togs det upp att informanterna uppfattas av vissa som virusbärare vilket 

utifrån Goffman (2011, s. 12) kan ses som ett stigma, nämligen fläckar på den personliga 

karaktären. I detta fall ses flera av intervjupersonerna som coronavirus-bärare som de 

stigmatiserande starkt associerar med Kina och övriga asiatiska länder, vilket alltså är fläcken på 

deras karaktär. Intervjupersonerna upplever att omgivningen delvis betraktar de som virusbärare 

och att det är därför folk distanserar sig från dem. Hall (1997, s. 258) har i sin tur skrivit att 

8 Översatt från engelska: “Well it's [...] awful, because [...] this is a little bit in political correctness, because eh well 
Wuhan is not [...] originally bad is that the start point of the pandemic, and lots of people that blame China. But that 
is [...] the government thing [...] not [...] the citizen.  [...] you should not blame us [...] just because I am [East 
Asian], just because I am a very typical East Asian face, and then blamed and some Chinese virus like that” - Simon 
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stereotyper nödvändiggör, reducerar och fastställer olikheter vilket förhindrar ett annat tänkande 

om en person eller en viss grupp. Den bild som intervjupersonerna har om sig själva 

överensstämmer med stereotypiseringen, det vill säga att hela Asien reduceras till att vara ett 

enda land, nämligen Kina. Denna reducering leder till att många asiater som läses av som kineser 

blir föremål för stigmatisering. Att dra alla över en kam, alltså att läsa alla asiater som kineser, 

reageras på utav några av informanterna som undrar varför de blivit utsatta om de inte är av 

kinesiskt ursprung. En möjlig förklaring kan vara att till följd av att hela Asien reduceras till 

Kina har ävenså alla asiater reducerats till att enbart vara virusbärare. 

 

Vidare skriver Hall (1997, s. 234–237) att medierepresentation ofta har en stor roll i skapandet 

av den “andre” samt spridning av stereotyper vilket leder till stigmatisering. Hall menar att 

skapandet av den “andre” visar på binära skillnader vilket i detta fall är skillnader mellan öst och 

väst genom att framställa coronaviruset som främmande och icke-västerländskt (s. 234–235). 

Åtskilliga gånger har det framkommit “Chinese virus” och “Wuhan virus” i massmedier och 

sociala medier vilket intervjupersonerna reagerar på som en bidragande faktor till stigmatisering 

av asiater. Det handlar exempelvis om vilseledande eller överdrivna rubriker och bilder som 

framställer coronaviruset som kinesiskt och som den “andre”. Upplevelser liknande 

informanternas skildras i Monsons (2017) studie om ebolautbrottet och medieframställning av 

sjukdomen som afrikansk och den “andre”. 

 

Många av våra intervjupersoner reflekterar kring Donald Trumps uttalande om corona som 

“Chinese virus” istället för att använda det officiella namnet covid-19 och konstaterar därigenom 

hans maktutövning. Deras uppfattning av Trumps maktutövning kan i Halls (1997, s. 259) 

mening sägas vara en symbolisk makt som sätter en standard för representationen och där 

stereotyperna utgör viktiga komponenter för hur någon eller något framställs. Vidare menar Hall 

(1997) att när det råder en maktobalans mellan olika grupper, vilket flera informanter påpekar är 

fallet mellan USA och Kina, kan den grupp som anser sig vara normal sprida stereotypa bilder 

om den avvikande gruppen. Raj förklarar att Indien kunde utstå ekonomiska förluster om de hade 

uttalat sig om coronaviruset på liknande sätt som Trump gjorde men att USA inte riskerade det, 

“Trump bryr sig inte om det”9 säger Raj. I detta exempel kan utifrån Goffman (2011, s. 12) och 

9 Översatt från engelska: “Trump doesn't give a damn about it.” - Raj 
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Hall (1997, s. 259) förstås att Trump tillhör de normala då han inte besitter det aktuella stigmat 

vilket i sin tur ger honom mer makt att stereotypisera Kina. Dessutom framgick det i Budhwani 

och Suns (2020) studie att antalet tweets med orden “Chinese virus”/ “China virus” ökade med 

nästan 10 gånger efter uttalandet. Både från våra informanters upplevelser och från Budhwani 

och Suns (2020) studie syns den makt som mäktiga personer har i att öka eller skapa 

stigmatisering under pandemin.  

 

Utöver det nämner informanterna också frustration, rädsla och brist på kunskap om sjukdomen 

som möjliga förklaringar till människors agerande mot asiater under coronapandemin, vilket 

överlappar den presenterade tidigare forskningen som fann att rädsla kan förklara och förvärra 

stigmatisering under pandemier och epidemier (Des Jarlais et al., 2006; Eichelberger, 2007; Li et 

al., 2020). Li et al. (2020) menade att hotet om covid-19 kan leda till skuldbeläggning på andra 

och stigmatisering likt det hotet om covid-19 som intervjupersonerna i denna studie upplever 

som anledningar till stigmat och diskrimineringen. Till följd av stigmatisering och diskriminering 

reflekterar vissa informanter dessutom över huruvida Sveriges antirasistiska och färgblinda 

ideologi är sann med tanke på deras utsatthet. Stigmatiseringen skapar förvirring och osäkerhet 

kring tillståndet i Sverige, de förväntar sig ett samhälle men upplever ett annat. Detta 

överensstämmer kanske med det Hübinette och Lundström (2020) utpekat som det melankoliska 

tillståndet, det vill säga att det goda, solidariska och antirasistiska Sverige håller på att försvinna. 

 

5.4 Tema 3. Hantering av stigma  

 

Den covid-19-relaterade diskrimineringen och stigmatiseringen har haft många konsekvenser för 

flera av informanterna. I anslutning till diskrimineringen de utsatts för har några av 

informanterna ändrat sina handlingar. Alicia, till exempel, undvek att ta buss vid något tillfälle 

för att hon inte ville behöva stöta på diskriminering. Nias påfrestande känslor efter en incident 

resulterade i att hon inte gick ut i ett par dagar. Simon går till affären nära nattetid för att undvika 

både pandemin och diskrimineringen. Både Yang, Mirjam, Aiko och Nia känner behov av att ta 

av sig munskydd på grund av diskriminering. Yang menar exempelvis att han gör det då han 

socialiserar med andra för att få en chans att hitta jobb. Aiko tar av den för att undvika blickar. 

Nia berättar att hon slutade använda munskydd “för att jag inte kan stå ut med hur folk tittar på 
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mig som om jag är bakterier”10. Å andra sidan säger Raj att “om jag låter all diskrimineringen gå 

till huvudet skulle jag inte vara här, så jag har fått tjock hud mot det”11. Därav tycker vissa 

informanter att saker de utsätts för är påfrestande för dem medan andra inte tycker det. 

 

Andra konsekvenser som sker i anslutning till diskrimineringen är hur Alicia och Mirjam blir 

chockade vid incidenterna och Alicia menar att hon blir mer medveten om sin utsatthet för 

diskriminering, till exempel att hon kan “bli kollad på med avsmak” medan Mirjam menar att 

hon blir mer uppmärksam på andras agerande, exempelvis varför de undviker närkontakt. För 

flera informanter har diskrimineringen resulterat i psykiska konsekvenser. Ett exempel är en 

incident där Alicias seminarieledare på en kurs uttryckte sig som att pandemin beror på kinesers 

ätande av fladdermöss. Detta lämnade henne obekväm med magont, ångest och stress i en 

situation som hon inte kunde överge på grund av det obligatoriska inslaget i studierna. Vidare 

berättar Simon hur bekanta som blivit utsatta för diskriminering blir isolerade och undrar vad 

som är fel på deras land. Han själv blir förvirrad när han hör stereotypiska uttalanden om sitt 

ursprung för att han inte vet ifall han ska ta det som skämt eller diskriminering. “Är jag 

överkänslig?”12 undrar han. 

 

Konsekvenserna av diskrimineringen präglas av en känsla av orättvisa att de blir diskriminerade 

på grund av att de läses av som kineser, asiater eller virusbärare. Simon uttrycker en stark känsla 

av orättvisa gällande detta: 

 

“Men ni [de som diskriminerar] borde inte frigöra [er stress] på mig för jag är bara en 

normal person. Jag är [...] en [östasiatisk] student studerandes i Sverige. Det är inget som 

borde påverka mig bara baserat på min ras, [...] okej [...] du kanske kan skylla [på mig] 

för att jag [är] infekterad och jag fortsätter gå till allmänheten, du kan skylla på mig för 

jag inte gjorde något rätt. Men du kan inte bara skylla på mig för att jag härstammar från 

[Östasien].” - Simon13 

10 Citat översatt från engelska: “Because I I can't stand when people like, look at me like I'm bacteria” - Nia 
11 Citat översatt från engelska:  “Then, if I let all the discrimination get into my head I wouldn't be here so, I've just 
grown a thick skin to it.” - Raj 
12 Citat översatt från engelska: “Am I over sensitive?” - Simon 
13 Översatt från engelska: “But you should not release to me, because I'm just a normal person. I'm [...] an [East 
Asian] student studied in Sweden. There's nothing should affected me just only based on my race, [...] okay, [...] you 

39 
 



 

Vidare uttrycker Raj sin missnöjdhet och känsla av orättvisa med att ha blivit diskriminerad när 

han jobbade i en bar och en gäst backade ifrån honom och beklagade sig över att Raj kom för att 

ta disken innan de hade lämnat baren. Gästen hade sedan ett ordentligt bemötande till en 

europeisk servitör. Orättvisan Raj kände syns i detta citat: 

 

“För om han [den som diskriminerade] sitter med åtta andra människor och dricker, finns 

det mer chanser att han får det [viruset] från de sju andra personerna än från mig [som] 

kommer in och plockar upp de tomma glasen.” - Raj14 

 

Raj menar på att det är orättvist att gästen behandlar honom annorlunda när han lika gärna kan 

bli smittad av andra i närheten. Fortsättningsvis syns Nias tankar om orättvisa i att hon menar att 

alla kan ha coronaviruset. Hon ser andra som bär munskydd som inte får blickar eller 

diskrimineras. Men om hon har munskydd menar hon att hon “skulle se ut som [...] 

virusbäraren”15. Detta bekräftar dessutom att munskyddsbärandet inte är det enda som hon 

upplever ger blickar, utan också informantens ursprung. Alicia och Aiko betonar likväl en känsla 

av att diskrimineringen är orättvis för de, precis som de diskriminerande personerna, är rädda och 

försöker hålla sig ifrån viruset. 

 

Analys - Tema 3 

Flera av informanterna slutade bära munskydd för att exempelvis öka chansen till jobb eller inte 

bli lika uttittade och diskriminerade. Detta är en reaktion på informanternas stigmatisering som 

vi med Goffman (2011, s. 16–17) skulle kunna förklara som ett försök att “rätta till” deras brister 

eftersom själva munskyddet i dessa fall av dem själva anses vara en stor anledning till att de 

diskrimineras. Handlingen att sluta bära munskydd är även möjligt att förstå utifrån Goffmans 

term (2011, s. 39) “normifikation” eftersom munskyddet är en del av stigmat som omhändertas 

men det tribala stigmat döljs inte. Detta kan enligt Goffman (s. 122) innebära att försöka dölja ett 

can blame maybe [...] because [...] I infect and I still go to the public, you can blame me because I didn't do 
something right. But you should not to just blame me because I'm originally from [East Asia].” - Simon 
14 Översatt från engelska: “Because if he sitting with the eight people and drinking, there are more chances that he 
catches it from the seven other people than me coming in, picking up the empty glasses.” - Raj 
15 Översatt från engelska: “But if I wear it, I would look like [...] the virus carrier.” - Nia 
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stigma men samtidigt visa ens normalitet, alltså undanhålls stigmat av att bära mask för att visa 

att de trots sin asiatiska bakgrund kan gå utan munskydd och därmed är mer anständiga avvikare 

än de som bär munskydd. Denna hantering av stigmat, att ta av sig munskyddet, är inte helt olik 

en av de hanteringsmekanismer som Ma och Zhan (2020) identifierade hos sina informanter, 

nämligen att bära munskyddet endast på vissa platser, i deras fall offentliga platser. Aiko bär inte 

den förutom på flygplatser och Yang bär inte den när han söker jobb via social interaktion med 

andra. Yang bekräftar till och med denna normifikation av stigmat och att till viss del försöka 

passa in förstått utifrån Goffmans (2011, s. 39, 122) användning av termen när han säger att han 

kan ändra på munskydds-användningen men kan inte göra något åt sitt asiatiska utseende. Därav 

försöker han bli en mer anständig avvikare. Att sluta använda munskydd kan även ses som en typ 

av skylning, eftersom de i enlighet med Goffmans (s. 113–115) användning av begreppet 

försöker göra stigmat mindre påtagligt när de märker att det är just munskyddet som är särskilt 

påträngande som stigma för andra i interaktionssammanhang och tar av sig det. 

 

När personer besitter ett stigma och blir diskriminerade till följd av detta kan de enligt Goffman 

(2011, s. 13) och Link och Phelan (2001) bli berövade på livsmöjligheter. I och med att 

informanterna upplever stigmatisering när de bär munskydd valde några att undvika att gå ut, att 

sluta bära munskydd och en informant fick påtaglig ångest. Detta har medfört att deras 

livsmöjligheter inskränkts eftersom de missar chanser att leva fullt ut om de isolerar sig. Deras 

rätt att skydda sig från viruset har även den inskränkts när de upplever det som att de måste ta av 

munskyddet, vilket i sin tur kan minska livsmöjligheter om de blir sjuka. 

 

De negativa psykiska effekter diskrimineringen hade, till exempel för Alicia som fick ångest vid 

en incident eller Simons ovisshet i om han är överkänslig är konsekvenser som kan relateras till 

den tidigare forskningen. Lee et als. (2005) studie märkte hur individer fick psykiska problem i 

och med SARS-relaterad stigmatisering och Cheah et als. (2020) studie märkte att 

respondenterna hade sämre psykisk hälsa såsom ångest ju mer rasism de utsattes för i 

coronapandemin. 

 

5.5 Tema 4. Den virtuella identiteten 
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De intervjupersoner som har en svensk-asiatisk bakgrund och som anser sig ha en svensk 

identitet upplever under covid-19-relaterad stigmatisering och diskriminering en stor förvirring 

gällande deras identitet. Diskrimineringen har utlöst många identitetsfrågor, dessutom har 

medvetenheten om ens etniska bakgrund blivit påtaglig under coronapandemin. Några 

intervjupersoner påpekar att innan pandemin var de mer eller mindre säkra på sig själva och sin 

identitet. Men denna säkerhet har övergått till mer förvirring över sin identitet, sin 

självuppfattning och den identitet som omgivningen tillskriver dem. Tryggheten och 

självuppfattningen som de kände innan pandemin ersätts med en stor medvetenhet om sin etniska 

identitet vilket förtydligas i citatet nedan: 

 

“man har blivit mer medveten till vardags om att, ehm, det är inte så att jag går runt till 

vardags och bara åh jag har [ursprung] etnicitet jag ser inte svensk ut liksom, men, det har 

ju blivit mer påtagligt när jag är ute och rör mig på stan liksom. [...] eh, det var inte 

någonting jag tänkte på när jag gick på stan för ett år sedan att såhär folk ser mig som 

kines liksom absolut inte. [...] Typ innan corona så kände jag [...] en annan självsäkerhet i 

vem jag är, min etnicitet och min bakgrund och min nationalitet allt det liksom var mer, 

det var bearbetat på ett sätt som jag kunde kände att det var hanterbart typ. Och sen kom 

corona och då fick man som en nästan en käftsmäll att såhär blir påmind än en gång på ett 

väldigt väldigt illa sätt att du inte ser svensk ut liksom och det blir väldigt påtagligt under 

corona” - Alicia 

 

Alicia, likt några andra informanter, ser sig som svensk och undrar “varför blir jag behandlad 

annorlunda jag är ju svensk, så svensk man kan bli”. Trots detta är Alicia väl medveten om hur 

omgivningen, på grund av sitt östasiatiska utseende, ser henne som icke-svensk. Detta är något 

som Alicia upplever mer påtagligt under coronapandemin. Alicia berättar hur sin etniskt svenska 

mamma har reagerat när hon hörde om stigmatiseringen som Alicia upplever. Alicia säger: 

 

“jag har informerat henne [sin mamma] om vad som händer i samhället, eh och hon blev 

ju jätteledsen men gud händer det här dig men du är ju svensk liksom, och jag bara jag 

vet mamma att du tycker att jag är svensk jag tycker också att jag är svensk men jag ser 

inte svensk ut för den gemene mannen på gatan liksom.” - Alicia 
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Citatet ovan upplyser även om hur Alicias mamma ser henne som svensk även om omgivningen 

inte gör det. Flera av intervjupersonerna menar att folk på gatan uppfattar alla som kineser och 

därmed uppfattas alla asiater som en homogen grupp. Raj instämmer med detta och säger att: 

 

“En annan sak kan vara om du har de där [...] kinesiska ögonen, skiljer folk inte dig från 

Kina, Japan, Nordkorea, Sydkorea, Vietnam och Mongoliet. Så folk kallar de generellt 

för Kina.” - Raj16 

 

Likt Raj upplever även Simon att européer inte kan urskilja kineser från andra som härstammar 

från olika östasiatiska länder och att de flesta östasiatiska studenter ofta läses som kineser. De 

flesta informanter upplever även att personer som diskriminerar tenderar ha en okunskap och 

ignorans om vilken etnisk tillhörighet en person med asiatiskt utseende har. Detta påpekar 

Mirjam som berättar hur hon tillsammans med vänner och bekanta reagerade på hur folk aktade 

sig för dem trots att de inte är östasiater. 

 

Flera informanter vittnar om att det asiatiska utseendet både har varit en markör för etnisk 

tillhörighet och skäl till diskriminering och stigmatisering under coronapandemin. Ling avfärdar 

idén att benämna alla asiater som kineser och menar att på samma sätt som folk vanligtvis inte 

kallar alla européer för svenskar eller finländare så kan vi inte heller generalisera och benämna 

alla som kineser. Ling tycker att “man tillhör ju asiater men jag är inte thailändska jag är 

[ursprung] förstår ni då har man ju tappat det här identitet”. På liknande sätt uttrycker också 

Mirjam sitt missnöje och frustration kring den diskriminering hon utsatts för bara för att hon 

läses av som östasiatisk: 

 

“man lever ju sitt vardagliga liv och sen så blir man ganska chockad [...] när någonting 

händer en för det är ju [...] ingenting man vill gå runt och vara förberedd på och alltså 

rasism mot ehm östasiater och människor som alltså kodas som östasiater alltså till 

16 Citat översatt från engelska: ”And the other thing is, like, if you have these [...] Chinese eyes, people don't 
differentiate you from China, Japan, North Korea, South Korea, Vietnam, and Mongolia. So people generally termed 
them as China”. - Raj 
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exempel [...] jag är inte östasiat men jag läses ju av som [...] alltså att någon skulle kunna 

kalla mig för aa men kines eller [...] whatever” - Mirjam 

 

I citatet ovan kan utläsas att Mirjam känner sig chockad över att hon utsätts för rasism och 

diskriminering på grund av att hon kategoriseras som kines trots att hon inte är det. Många 

informanter likt Mirjam hävdar att synen på asiater som homogen grupp kan ha vissa 

konsekvenser. De utvecklar detta med att säga att det inte endast handlar om att klumpa ihop folk 

utan det handlar mer om generalisering av en viss kultur och stereotyper som kanske enbart finns 

i ett specifikt östasiatiskt land vilket kan ha bidragit till mer rasism och diskriminering av asiater 

i Sverige. 

 

Analys - Tema 4 

Som tidigare nämnts är det svårt att dölja ett tribalt stigma därför att det är lätt att identifiera 

personer med asiatisk bakgrund. Det asiatiska utseendet anses vara föremål för kategorisering 

samt stigmatisering vilket kan förklaras med vad Goffman (2011, s. 57) benämner som 

visibilitet.  Goffman skriver att när en person blir misskrediterad beror det på stigmats visibilitet, 

alltså hur mycket ett stigma är synligt för omgivningen. Det asiatiska utseendet är inte något 

stigma i sig men på grund av Kinas koppling till covid-19 har det blivit en misskrediterande 

egenskap. Utifrån informanternas utsagor framgår det att de upplever deras asiatiska utseende 

som ett påträngande stigma på grund av utseendets visibilitet. När Mirjam säger att någon skulle 

kategorisera henne som kines eller när Raj påstår att folk vanligtvis inte ser någon skillnad 

mellan folks etniciteter och ursprung så påvisar det också att det enda som folk egentligen kan 

identifiera är det asiatiska utseendet.  

 

Baserat på empirin kan det påvisas att intervjupersonerna blivit misskrediterande utifrån sitt 

utseende eftersom det tydligt förknippas med Kina och coronaviruset. Dessutom har empirin 

avspeglat intervjupersonernas tankar om sin identitet och hur andra uppfattar dem. Goffman 

(2011, s. 10) menar att när en person blir stämplad som en mindre värdig människa tillskrivs 

denna en virtuell social identitet. Individen betraktas då som oduglig och onormal vilket utgör en 

skillnad mellan den faktiska och den virtuella identiteten. Alicia reflekterar kring sin sociala 

identitet och säger att hon i grund och botten uppfattar sig vara svensk och att detta är hennes 
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faktiska sociala identitet. Vidare menar Alicia att hon därutöver är medveten om sin virtuella 

identitet som omgivningen tillskriver henne, det vill säga att hon utseendemässigt blir 

kategoriserad som asiat och icke-svensk. Omgivningens uppfattning kan förändras något när 

Alicia visar att hon har en klar svensk brytning men trots detta säger Alicia att det fortfarande är 

ansiktet som försäger en ifrån att vara en etniskt vit svensk.  

 

Goffman (2011, s. 13–14) hävdar att varje individ ser sig innerst inne tillhöra de normala men att 

stigma uppstår när dennes uppfattning skiljer sig från de normalas uppfattning som finns i ens 

omgivning. Alicia som är adopterad och ser sig svensk upplever att folk inte nöjer sig när hon 

svarar att hon är svensk när hon blir tillfrågad vilket land hon kommer från. För att hantera 

sådana situationer uppger Alicia att hon bara säger att hon är adopterad för att tillfredsställa 

andra. Samtidigt blir hon själv nästan aldrig nöjd därför att hon känner att hennes jag-identitet 

inte riktigt blir accepterad. Denna framställning tolkas som ambivalens, det vill säga att Alicia 

tillskriver sig en identitet men att hon också är medveten om att hon inte lever upp till den (s. 

118). Dessutom medför denna uppfattning att Alicia har en ambivalent jag-identitet vilket 

betyder att hon känner både tillhörighet samt motvilja inför den egna gruppen (s. 119).  

 

När en individ känner ambivalens händer det enligt Goffman (2011, s. 28) att denna identifierar 

sig med de egna, exempelvis med vänner av samma etnicitet samt föräldrar och andra 

familjemedlemmar som också har upplevt och förstår den stigmatisering som informanterna 

själva har genomgått. När en person identifierar sig med de egna får denna mycket stöd och 

handledning som kan vara till hjälp för att klara sig. De informanter som upplever stigmatisering 

har under intervjuerna påpekat att de tillsammans med vänner och bekanta brukar ventilera och 

reflektera kring stigmatiseringen. Den stigmatiserande kan också söka stöd och förståelse hos de 

visa som Alicia har funnit i sin mamma (s. 36). Trots att en person får mycket tröst hos de egna 

och de visa är huvudmålet att vara bland de normala och känna sig normal. 

 

5.6 Tema 5. Stereotyper och “vi och dem” 

 

På grund av stereotyper och negativa framställningar av Kina upplever några informanter att 

diskrimineringen ökar och att det blir en uppdelning mellan öst och väst eller “vi och dem”. Flera 
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informanter pratar om hur vissa kineser äter främmande djur och har levande djurmarknader, 

men poängterar att detta inte görs av alla i Kina och definitivt inte hela Asien. Alicia förtydligar 

hur hon tycker det leder till ett “vi och dem”: 

 

“Men det blir ett ‘vi och dem’, det blir väst mot öst typ och varav Kina är lätt att peka ut, 

ehm och liksom ett stående skämt sedan jag var liten det är att kineser äter hundar nu har 

det bytt spår till att Kina äter fladdermöss alltså så här, jag vet inte [...] Men 

normaliseringen av liksom att skämta och att driva och att svartmåla kineser och Kina 

som land och nation, eh förekommer väldigt fortfarande liksom än idag.” - Alicia 

 

Hon menar att det är normaliserat att skämta om östasiater och att det finns en vedertagen 

diskriminering av östasiater i västvärlden sedan tidigare. Detta bidrar enligt henne till att 

diskrimineringen inte tas på allvar under pandemin. Alicia säger vidare att “det var hur lätt som 

helst att byta [...] från hundar till fladdermöss att man åt hundar istället för fladdermöss”. 

Skillnaden mellan öst och väst syns också i reflektioner kring ifall personer från västvärlden 

skulle bli diskriminerade på samma sätt som asiater ifall pandemin började i väst, exempelvis i 

USA eller Europa. Alicia jämför med någon sjukdom vars ursprung var från Europa: 

 

“Om man ska ta andra sjukdomar typ som svininfluensan eller [...] fågelinfluensan eller 

galna kosjukan eller vad det var som har liksom europeiskt härkomst det var ju katastrof 

och kris och kaos men det var ingen som tog avstånd ifrån någon som skulle se fransk ut 

eller se var den nu kom ifrån [skratt] alltså europeisk ut.” - Alicia 

 

Alicia upplever en uppdelning mellan öst och väst och Mirjam delar en liknande uppfattning när 

hon säger att de som har asiatiskt ursprung: 

 

“uppfattas som att vi äter konstiga saker som [...] liksom andra människor från mer 

civiliserade alltså och då läs in vita personer, som vita personer inte äter och därför är det 

liksom västerländskt och civiliserat och eh du blir inte sjuk av det.” - Mirjam 
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Mirjam upplever alltså en stor skillnad i hur vita och icke-vita uppfattas när det gäller kultur. 

Vidare utvecklar Mirjam att beskyllningen av viruset på Kinas kultur “får det att liksom verka 

som att man är en alltså barbar som såhär äter äter sjuka saker som ger en sjukdomar och det här, 

aa alltså ja typ såhär ociviliserat till och med”. 

 

I diskrimineringen som informanterna talar om syns diverse stereotyper som informanterna lyfter 

fram. Det handlar många gånger om matkultur, exempelvis att äta fladdermöss. Informanterna 

lyfter också att kineser ses som virus och att de har skapat viruset. Simon känner att det handlar 

om missförståelse från de diskriminerades sida, att de inte vet mycket om kinesisk kultur. Även 

när det kommer till att bära munskydd upplever flera informanter att det handlar om kulturell 

okunskap. Alicia och Simon förtydligar att folk i Kina vanligtvis bär munskydd på grund av 

föroreningar även om en inte är sjuk i kontrast till att en i Sverige som Nia säger endast bör bära 

munskydd vid sjukdom. 

 

Både Ling och Yang uttrycker sin frustration gällande stereotypiseringen och generaliseringen av 

den kinesiska kulturen. Ling tycker det ger fel bild när Kina skildras som att hela landet äter 

hundar och så vidare eftersom kanske inte alla kineser gör det enligt henne. Yang instämmer med 

detta genom att avfärda bilden och uppfattningen att alla asiater har samma matkultur: 

 

“Detta är för att fladdermusätandet [...] [är] inte väldigt stort det är bara en del av Kina 

[...] vi [Yangs kultur] har inte den kulturen att äta fladdermöss eller något. Men 

människor i södra Kina har några traditioner och de har annorlunda recept och 

annorlunda smaker. Och inte ens jag kan förstå varför de tycker om att äta det.” - Yang17 

 

Yang säger att Kina är stort och att matkulturen skiljer sig i stora delar av Asien vilket betyder att 

inte hela Kina eller hela Asien äter fladdermöss och liknande. Yang och Ling kommer från 

regioner där det inte är vanligt att förtära maten som kineser vanligtvis kopplas ihop med. 

 

17 Översatt från engelska: “This because the bat eating [is] not very big [...] one just a part of China and it. [...] we 
don't have the culture to eat bat or something. But people in South of China and yeah, they have some traditions and 
they have different [...] recipes and different tastes. And even I [...] can't understand why they like to eat that.” - 
Yang 
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Analys - Tema 5 

I tema fem ser vi att stereotyper har en stor roll i diskrimineringen av asiater i Sverige under 

pandemin. Med hjälp av Halls (1997, s. 257–258) stereotypiseringsterm förstås att informanterna 

blir stereotypiserade genom att de identifieras som personer som är onormala och har en 

annorlunda matkultur. Deras diverse andra egenskaper framhävs inte utan det är just det som är 

lätt att komma ihåg, att personer som ser ut som dem sannolikt bär på viruset eller äter 

fladdermöss (enligt de som stereotypiserar), som poängteras hos allt från medier och 

seminarieledare till informanters bekanta. Vad som också sker i denna stereotypisering är likt det 

Hall benämner splittring. Det som anses annorlunda i den aktuella kulturen (Sverige) förkastas i 

en splittring mellan normalt och onormalt som leder till uteslutande av det som ses onormalt. Det 

görs en tydlig om än inte verklig gräns mellan det som betraktas acceptabelt (inte bära munskydd 

om man inte är sjuk, inte äta fladdermöss och hundar) och det som inte betraktas vara acceptabelt 

(Kinas matkultur). Därav framställs asiater som en “andre”. Stereotyper om att äta fladdermöss 

och hundar leder till en skiljelinje mellan “vi och dem”. Att väst blir det som anses normalt och 

öst (de asiater som är i Sverige och den stereotyp som finns om deras kultur) anses onormalt i 

relation till Sveriges kultur och utesluts, i detta fall genom diskriminering av asiater likt Halls 

(1997, s. 258) redogörelse för splittring och exkludering. 

 

Denna tendens till uppdelningar i “vi och dem” är dessutom något som den tidigare forskningen 

stött på. I Monsons (2017) studie skapades ett “vi och dem” när medier pratade om ebola som 

afrikanskt, likt hur talande om coronaviruset som kinesiskt och kineser som annorlunda skapar 

mer diskriminering och ett “vi och dem” i kontexten för denna studie. Link och Phelan (2001) 

skriver hur stigmatisering har att göra med en uppdelning mellan “vi och dem” i en process av 

separering, så även det stigma som informanterna besitter kan kopplas till denna uppdelning, inte 

bara stereotyperna. Det säger sig dock självklart att så är fallet, då informanterna stigmatiseras på 

grund av de rådande stereotyperna som finns om dem och deras grupp. Baserat på det Link och 

Phelan (2001) skriver stigmatiseras informanterna i och med att de blir stämplade och 

ihopkopplade med egenskaper som är mindre eftertraktade (stereotyper) och blir därtill 

diskriminerade. De blir till exempel stämplade som virusbärare och ihopkopplade med den 

misskrediterade kulturen i Kina. Cho et als. (2020) redogörelse för hur befintliga fördomar och 

stereotyper påverkade covid-19-relaterad stigmatisering liknas med vissa informanters 
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upplevelse av att tidigare stereotyper och normalisering av skämt om asiater förvärrar 

stigmatiseringen under coronapandemin. Detta ger mer stöd till att existerande fördomar inverkar 

på stigmatisering. 

 

För att förklara vissa informanters upplevelse av att diskrimineringen sker på grund av att Kinas 

kultur och att de som läses av som kinesiska anses ociviliserade i jämförelse med vita 

icke-asiater utgår vi från Hall (1997, s. 243–244). Det sker en uppdelning mellan binära 

motsatser, mellan de vita som civiliserade och de i Halls fall svarta men i detta fall asiater som 

ociviliserade. Skuldbeläggningen på Kinas kultur av viruset konsoliderar framställningen av 

asiater som ociviliserade. Med inspiration från Halls (1997, s 243) diskussion om binära 

motsatser syns att skillnaden mellan icke-asiater och asiater försätts i motsatser. Motsatserna 

grundas i att de som stereotypiserar ser vita som de med en civiliserad kultur som kan behärska 

sig från att äta fladdermöss, medan asiater skulle vara mer instinktiva och inte kunna behärska 

sig utan äter hundar och fladdermöss. Enligt Hall är de ociviliserade associerade till naturen, det 

går inte att förändra deras olikheter eftersom de anses instinktiva och naturliga och inte 

kulturella, i det senare fallet skulle de vara föränderliga (s. 243–245). Detta gör att olikheterna 

och stereotyperna framställs som oföränderliga och blir naturaliserade (s. 245, 257–258). 

 

Utöver detta påpekar informanterna vid flertal tillfällen att inte hela Asien har den matkultur som 

vissa i Kina har, och att inte alla i Kina äter fladdermöss. Den matkulturen ses annorlunda enligt 

vissa informanter trots att de själva stereotypiseras utifrån kulturen. Detta skulle kunna tyckas 

vara en slags uppdelning mellan “vi och dem” bland asiater. Likt respondenterna i Lee et als. 

(2005) och He et als. (2020) studier sätter våra informanter en skiljelinje mellan de själva och 

andra från Asien som inte har samma vanor. Dock var det i Lee et als. och He et als. studier en 

tydligare diskriminering och stigmatisering av personer från samma land, till exempel genom 

särbehandling på arbeten. Trots detta sker en hierarkisering mellan kulturer och personer i Asien 

av studiernas respondenter och denna studies informanter, där Kinas matkultur i uppsatsens fall 

avfärdas med en lägre plats i hierarkin. 
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6. Diskussion 

 
6.1 Summering och slutsatser 

 

Med hjälp av de teman som har anträffats i intervjumaterialet har studien uppfyllt syftet att få 

större insikt i den covid-19-relaterade diskrimineringen och stigmatiseringen av personer med 

asiatiskt eller östasiatiskt ursprung. I detta avsnitt presenteras den nyvunna insikten om 

fenomenet i Sverige. Sedan diskuteras studiens resultat relaterat till tidigare forskning, teori och 

metod samt förslag på vidare forskning. 

 

Den första frågeställningen i studien var “Har personer av asiatiskt ursprung boendes i Sverige 

under coronapandemin upplevt covid-19-relaterad stigmatisering? Om så är fallet, hur upplever 

de stigmatiseringen?”. Denna har besvarats genom de nyanserade bilder informanterna har gett 

av deras egna och deras bekantas erfarenheter av diskriminering och stigmatisering. Med hjälp 

av Goffmans stigmateori är slutsatsen att sju av tio av informanter samt några av deras bekanta 

har upplevt covid-19-relaterad stigmatisering. De upplever att de besitter ett stigma i och med 

deras asiatiska ursprung. I enlighet med Goffman (2011, s. 12) har informanterna ett tribalt 

stigma som härrör sig till deras ursprung i kombination med munskyddsbärande varav 

munskyddsbärandet tolkas som ett stigma i form av fläckar på karaktären. Upplevelser av 

stigmatiseringen är exempelvis att vissa som inte besitter samma stigma undviker närkontakt 

med dem, att de pekas ut som virusbärare och att de i vissa fall får verbala påhopp. Således 

förstås att stigmatisering kan skapas i pandemin på grund av att informanterna blir kopplade till 

ursprunget av covid-19 och att munskyddsbärande blivit mer påtagligt som stigma. 

Munskyddsbärandet var ett nytt inslag i stigmatiseringen som kanske inte var så väntad. Dock 

syntes betydelsen av att det redan fanns en befintlig stigmatisering av individer med asiatiskt 

ursprung eftersom några informanter upplever att skämt om asiater har normaliserats vilket 

eventuellt har möjliggjort den covid-19-relaterade stigmatiseringen. Kanske har det även 

påverkat faktumet att några informanter inte reagerat starkt på stigmatiseringen. 
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Vi kan även förstå att det i samband med stigmatiseringen skedde stereotypisering av 

informanterna och deras ursprung. Detta genom att det i studien påträffades att flera av 

informanterna upplever stigmatiseringen och diskrimineringen som uttryck för en uppdelning 

mellan det normala och det avvikande, i det här fallet mellan den svenska majoritetsbefolkningen 

och asiater. Denna uppdelning bottnar i själva verket i stereotyper. Ytterligare en aspekt som 

denna studie lyfter är upplevelsen av mediers roll i spridning av stereotyper. Detta har visserligen 

bekräftats av tidigare forskning (Monson, 2017) men också av informanternas utsagor som är 

tydliga med att uttrycka sin missnöjdhet gällande hur medierna blint kopierar och publicerar 

Trumps uttalande eller liknande nedvärderande stereotyper. Halls (1997, s. 234, 259) teori har 

assisterat i förståelsen för hur framställningen av den “andre” i tidningsrubriker kan bidra till att 

stereotyper sprids samtidigt som framställningen ger intryck av maktutövning. Vår studie kom, 

likt tidigare forskning (Li et al., 2020), fram till dels att informanterna upplever att rädsla och oro 

för sjukdomen kan ha orsakat det stigmatiserande beteendet mot folk av asiatisk bakgrund, dels 

till att sjukdomens koppling till Kina anses vara en bakomliggande orsak till utsattheten. De 

identifierade påverkansfaktorerna på stigmatisering och stereotyper kan vara användbara att ha i 

tanke vid försök att åtgärda problemen, kanske för att använda medier och maktpositioner till att 

sprida kunskap och eliminera negativa representationer. 

 

Den andra frågeställningen i studien löd “Vilka konsekvenser har covid-19-relaterad 

stigmatisering och diskriminering för personer av asiatiskt ursprung boendes i Sverige?” och har 

besvarats speciellt med reflektioner kring ens identitet, sociala strukturer och erfarenheter av 

diskriminering och stigmatisering. I slutsatserna från första frågeställningen syns att oro, rädsla 

och kopplingen mellan covid-19 och Kina påverkar stigmatiseringen. En konsekvens av det är att 

asiater som läses av som kineser reduceras till virusbärare. Enligt informanternas upplevelser är 

stigmats visibilitet en orsak till diskriminering därför att det asiatiska utseendet lätt kan 

identifieras. En konsekvens av stigmat kan utifrån deras utsagor ha varit att folk reagerat 

diskriminerande på grund av associationen som informanternas utseende har till coronaviruset. 

Stigmat och stereotyperna om informanterna och deras ursprung samverkar till att påverka 

informanternas liv mer eller mindre. Exempelvis har stigmatiseringen konsekvenser för några 

informanters identitetsuppfattning genom att den ger upphov till identitetsfrågor. En konsekvens 

som informanterna reflekterar kring är diskrepansen mellan ens faktiska sociala identitet och den 
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virtuella identiteten som omgivningen tillskriver dem. Vissa informanter har visserligen en viss 

uppfattning om sig själva och sin identitet medan covid-19-relaterat stigma ger en annan bild, 

nämligen att omgivningen uppfattar de annorlunda än vad informanterna själva gör. Detta var 

inte heller ett väntat resultat men det visar än mer hur identitet hör ihop med stigmatisering, 

speciellt under pandemin. Det ger emellertid mer stöd till relevansen för Goffmans (2011) 

stigmateori i socialpsykologi eftersom den poängterar sambandet mellan stigma och identitet. 

Andra konsekvenser stigmatiseringen gav upphov till är att informanter undvek situationer samt 

upplevde psykisk ohälsa. Deras rätt till att skydda sig från viruset inskränktes dessutom när 

stigmatiseringen ledde informanter till att sluta bära munskydd. Sådana konsekvenser kan med 

Goffman (2011, s. 13) och Link och Phelan (2001) förstås minska livsmöjligheter för 

informanterna om de blir sjuka eller undgår umgänge med andra. Intervjupersonerna delade även 

med sig av reflektioner om Sveriges antirasistiska ideologi. Vissa informanter har varit tydliga 

med att Sveriges bild som ett antirasistiskt land (påpekad i Hübinette & Lundström, 2014) 

möjligtvis inte stämmer med verkligheten på grund av diskrimineringen som informanterna 

själva eller deras bekanta med asiatisk bakgrund har upplevt i Sverige. 

 

Således är den övergripande slutsatsen att det förekommer viss covid-19-relaterad stigmatisering 

av personer av asiatiskt ursprung i Sverige. Denna uttrycker sig på olika sätt, ofta med 

hänvisning till informanternas utseende och munskyddsbärande. Dessutom kan stigmatiseringen 

ge upphov till identitetsfrågor och diverse konsekvenser. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

 

Likt tidigare forskning gjord av exempelvis Wang et al. (2020) och Ma och Zhan (2020) har det i 

denna studie påträffats stigmatisering av personer med asiatisk bakgrund i coronapandemin. 

Deltagarna i Ma och Zhans (2020) studie har som våra informanter utsatts för stigma vid 

munskyddsanvändning. Även Wang et al. (2020) identifierade att personer av asiatiskt ursprung 

utsatts för diskriminering när de bar munskydd innan det blev obligatoriskt. Det är osäkert ifall 

riktlinjerna som funnits i Sverige med att inte bära munskydd utanför vårdsituationer har bidragit 

till stigmat om munskydd, men för Ma och Zhan (2020) blev informanterna stigmatiserade när 

USA ännu inte hade munskydd som krav. Oavsett bidrar studien med ytterligare kunskap till 
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forskningsfältet i och med att Sverige skilt sig från många andra länder i 

coronapandemi-strategier, vilket exempelvis kan ses via Roser et al. (2020). 

 

Med denna studie vidgades förståelsen för att diskriminering och stigmatisering kan leda till 

psykiska problem likt informanterna i Lee et al. (2005) och Cheah et als. (2020) studie. I 

Monsons (2017) studie om ebolautbrottet i Afrika utsattes amerikaner med afrikanskt ursprung 

för stigmatisering därför att ebola ansågs vara afrikanskt på liknande sätt som coronaviruset 

anses vara kinesiskt enligt informanternas utsagor. Likartad stigmatisering upplevdes också i 

Hongkong efter SARS-utbrottet (Lee et al. 2005). Mediers roll i stigmatisering och 

diskriminering var påtaglig både i denna studie och i tidigare forskning på coronaviruset och 

även SARS (se exempelvis Lee et al., 2005 eller Li et al., 2020). Utöver detta bekräftas 

betydelsen av Link och Phelans (2001) stigma-koncept i och med att makt och stereotyper var 

inslag i covid-19-relaterad stigmatisering i studien, komponenter de anser är relevanta i 

stigmatisering. 

 

Något som inte hade behandlats utförligt i den presenterade tidigare forskningen är hur 

stigmatiseringen kan väcka identitetsfrågor. Men det framgick i studiens resultat att 

stigmatisering och stereotyper hade en påfrestande effekt på vissa informanters självuppfattning 

och identitet. Det är tänkbart att denna studie har möjliggjort ett utforskande av denna del av 

stigmatisering till skillnad från den tidigare forskningen. Detta kanske beror på frågorna som 

ställdes under intervjun som möjliggjorde en reflektion kring detta, eventuellt till skillnad från 

intervjuer gjorda i tidigare forskning. Identitetsaspekten kanske också möjliggjordes av 

informanternas specifika upplevelser. Följaktligen har uppsatsen bidragit till det aktuella 

forskningsfältet på ett opåtänkt sätt men det innebär att studien har givit ytterligare perspektiv på 

fenomenet covid-19-relaterat stigma. Dessutom är studiens generella bidrag till forskningsfältet 

att ha förankrat fenomenet i en svensk kontext. 

 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

 

Studien var av induktiv art men i och med den tidigare forskningen såg vi att stigma var vanligt i 

pandemier och epidemier. Därav ansågs Goffmans stigmateori vara en utförlig och användbar 
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teori om stigma för studiens syfte redan innan materialet samlades in. Det fanns dock alltid en 

öppenhet för att behöva avfärda användningen av denna teori ifall den skulle visa sig opassande. 

Dessutom finns andra teorier om stigmatisering och det är möjligt att andra teorier (exempelvis 

Falk, 2001 eller Giddens, 1998) hade givit mer variation till analysen i de fall Goffmans teori 

inte ger tillräcklig förståelse. Den ger till exempel inte mycket underlag för att prata om 

diskriminering förutom att stigma enligt Goffman (2011, s. 13) gör att de normala diskriminerar. 

Mycket mer än så utvecklar inte han det. Detta är till skillnad från Link och Phelans (2001) 

studie av stigmatisering eftersom de ger mer nyans på hur diskriminering är ett slående inslag i 

stigmatisering. Goffmans stigmateori var inte heller särskilt relaterbar till förståelsen för den roll 

stereotyper har i stigmatiseringen då han inte skriver utförligt om termen i den aktuella boken, 

därav var Halls (1997) teori om stereotyper ett bra komplement. 

 

Anledningen till varför vi har valt att kombinera just dessa teorier beror på att empirin tydde på 

att det covid-19-relaterade stigmat bottnar i stereotyper. När det kommer till Halls teori om 

stereotyper valdes den efter att vi hade samlat in material och fått underlag för vilka andra teorier 

som kunde vara relevanta. Detta kan såklart ha påverkat slutsatserna eftersom ifall 

stereotypisering hade varit med i utformandet av studien hade studien kunnat utveckla 

kopplingen mellan stereotyper och stigmatisering djupare genom att ha med förberedda 

intervjufrågor om detta från början.  

 

I och med att studien görs inom ramarna för just dessa teorier och inte andra finns det troligen 

mycket som den undgår att fånga som är relevant i covid-19-relaterad diskriminering och 

stigmatisering. Det hade exempelvis kunnat vara givande med ännu en teori om identitet för att 

komplettera identitetsaspekten som studien fann, för nu kan studien inte uttala sig så mycket mer 

om identitet än det Goffman skriver om.  

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

 

Om denna studies resultat är giltiga och tillförlitliga, något som har eftersträvats, kan vi enligt 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 310) börja tala om ifall dessa resultat är generaliserbara. Kan vi 

med denna studie säga att alla asiater i Sverige har samma erfarenheter som våra informanter av 
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covid-19-relaterad stigmatisering och diskriminering? Enligt Bryman (2018, s. 484) är det 

omöjligt att generalisera en studies resultat när urvalet är litet om den inte sker på exakt samma 

plats och kontext som våra informanter befunnit sig i. Våra informanter kan inte sägas vara 

representativa för alla asiater i Sverige. Därmed är det osannolikt att upplevelserna hos alla 

personer av asiatiskt ursprung i Sverige överensstämmer med våra informanter. Studien har ett 

litet urval med bara tio informanter och redan här ser vi att informanternas upplevelser skiljer sig 

åt. Men det viktiga är att studien har visat hur covid-19-relaterad diskriminering och 

stigmatisering kan se ut och upplevas av personer av asiatiskt ursprung i landet. Det är även 

viktigt att betona att studien utgår från informanternas upplevelser av diskriminering och 

stigmatisering. Om vi hade intervjuat både den stigmatiserade och den eventuellt stigmatiserande 

personen i coronapandemin hade vi kunnat utforska om båda parters upplevelser 

överensstämmer.  

 

Eftersom studien baseras på få informanter med skilda bakgrunder är det relevant att tänka på 

hur det kan ha påverkat resultaten. Mer än hälften av informanterna är relativt nyinflyttade till 

Sverige och talar inte svenska vilket kanske betyder att de ser saker och ting från ett annat 

perspektiv och har andra referenser jämfört med de informanter som bott väldigt länge i Sverige. 

Att svensk politik och medier inte kom upp lika ofta som utländsk politik kanske dels handlade 

om att de flesta intervjupersonerna var internationella studenter, dels om att det enligt 

informanterna  inte förekommit så mycket artiklar om diskriminering av personer med asiatisk 

bakgrund i svenska medier på samma sätt som det kommit upp i utländska medier och sociala 

medier. Ytterligare en faktor som möjligtvis har påverkat studiens resultat är att några 

informanter är av indisk bakgrund och därav inte läses av som östasiater och inte har upplevt 

stigmatisering på samma sätt. Trots det har deras erfarenheter visat sig relevanta eftersom båda 

gav perspektiv på fenomenet och dessutom utsattes en av dem för covid-19-relaterad 

stigmatisering i Sverige. 

 

6.5 Vidare forskning 

 

Resultaten i denna studie har visat på förekomsten av upplevelser av covid-19-relaterat stigma 

bland personer med asiatisk bakgrund i Sverige. Det har framkommit att fenomenet i studien är 
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ett utbrett problem som kanske aldrig slutar vara relevant att forska på. Denna studie kan då 

fungera som inspiration till vilka komponenter som skulle behöva utforskas mer. Flera 

informanter nämnde att inte endast asiater utsätts för diskriminering i coronapandemin, och 

tyvärr har denna studie inte fångat in erfarenheter från denna grupp individer. Därav skulle 

vidare forskning kunna utveckla denna sida av pandemins konsekvenser genom att studera 

personer av fler etniska bakgrunders upplevelser av covid-19-relaterat stigma.  

 

I denna studie har det tagits upp många aspekter som påverkar ens identitet, bland annat att 

stigman konstruerar en virtuell social identitet som inte överensstämmer med den faktiska 

identitet som individen har (Goffman, 2011, s. 10). Detta kanske är speciellt påfrestande för 

adoptivbarn för att det möjligtvis ger upphov till en känsla av delad identitet. Därav skulle det 

kunna göras forskning på adoptivbarn av östasiatiskt ursprung för utforskande om 

identitetsfrågor i samband med covid-19-relaterat stigma. En annan studie kan handla om att 

jämföra upplevelser av stigmatisering och diskriminering mellan kön, ifall intersektionalitet har 

inverkan på fenomenet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev på svenska 

 

En förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid              
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi         
diskrimineringen av personer med asiatiskt påbrå i samband med coronapandemin. Vi vill få             
insikt i hur coronapandemin har påverkat individer av asiatiskt/östasiatiskt ursprung. Du           
tillfrågas därför, i din egenskap som person med asiatiskt ursprung att dela med dig av din                
erfarenhet och instinkter/upplevelser gällande diskriminering under coronakrisen. 
 
Data samlas in genom intervjuer med personer och vi skulle då behöva träffa dig (eller ha                
telefon/videosamtal) vid minst ett tillfälle. Intervjuns längd kan vara allt mellan 45-60 minuter.             
Vi vill gärna spela in ljudet av intervjun om det är okej för dig, men den kommer inte spelas upp                    
för någon annan än oss och vår handledare. Vi skriver ner intervjun i ett dokument efteråt men då                  
tar vi bort saker som kan identifiera dig, t.ex. ålder. Ett annat alternativ kan vara mejlintervju om                 
Du föredrar detta. Du får ett dokument med frågorna som du kan besvara i lugn och ro. Vi ser                   
helst till att få dina svar tre dagar efter att du har mottagit dokumentet.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det              
insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och 
handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form 
av en c-uppsats vid den sociologiska institutionen. 
 
Vi har bokat in en intervju och kommer att kontakta dig närmare det datumet om hur intervjun                 
genomförs, t.ex. med en länk till Zoom. 
 
Uppsala den 2020-11-12 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Mina Ihijji och Caroline Jansson, 
Studenter 
 
(kontaktinformation) 
 
Handledare: Doktorand Maarja Saar 
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(kontaktinformation) 
 

Bilaga 2: Informationsbrev engelska 

 
A formal request for participation in study 
 
We are two students who are about to start our graduation project of 15 university credits at the 
Sociological institution at Uppsala University. In the graduation project, we are aiming to study 
discrimination of people of Asian descent in connection to the coronavirus pandemic. We want 
to learn more about how the coronavirus pandemic has affected people of Asian/East Asian 
descent. 
 
Hence, in regard to your Asian descent, we are requesting to learn more about your experiences 
of discrimination during the pandemic. The material will be collected through interviews, either 
in person, online calls, or through email. The interview would take approximately 45-60 minutes. 
If we have your permission, we would like to record the audio of the interview or, alternatively, 
save the text of the email. The audio would only be accessible for the two of us authors and our 
supervisor. We will write down the interview later but will remove anything that can identify you 
as, for example, your age. An email interview gives you an opportunity to respond to the 
questions in your own time. If you choose an email interview, we would like an answer within 
three days. 
 
Your participation in this study is, of course, voluntary and can be terminated if you wish. The 
collected material will be stored digitally, but only in a way that us authors and our supervisor 
have access to it. The material will later be analyzed and published in a bachelor thesis essay at 
the Sociological institution of Uppsala University. 
 
We have booked an interview with you and will contact you closer to that date with information 
on how to meet or connect to do the interview online. 
 
Uppsala, 2020-11-12 
 
Best regards, 
 
(kontaktinformation) 
 
Supervisor: Senior Lecturer Maarja Saar 
 

(kontaktinformation) 
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Bilaga 3: Intervjuguide på svenska 

 
Bakgrund 

● Hur gammal är du? 
● Vad är ditt civiltillstånd? (Har du barn?) 
● Vilket kön identifierar du dig med? 
● Vilken utbildningsnivå har du? 
● Vilken stad bor du i? Vilken stadsdel? 
● Hur länge har du bott i Sverige? 
● Vilken sysselsättning har du idag (skola, jobb)? 
● Är du född i Sverige eller har du invandrat, om ja vilket år anlände du till Sverige? 
● Vad betyder etnicitet för dig? 
● Har du en etnicitet (ursprung)? Vilken/vilka? 

 
Inledande frågor 

1. Berätta om hur ditt liv har sett ut under covid-19. Kan vara vad som helst (t.ex. jobb, 
skola, sjukdom, ledsamhet, glädje, ensamhet, ilska) 

a. Hur har dina rutiner förändrats under covid-19 (t.ex. fysiskt gå till jobb, gå 
promenader, cafe/restaurang?) 

2. Har pandemin påverkat dig? 
a. Hur (exempelvis jobb, skola, varit infekterad, påverkan på fritiden)? 
b. Om nej, varför inte? 

Tema-frågor 
Informanternas uppfattning av diskriminering/stigmatisering 
 

3. Definiera stigmatisering/diskriminering enligt dig? 
4. Har du hört om hur kineser och asiater blivit stigmatiserade/diskriminerade under 

pandemin i olika länder? 
a. Om ja. Hur kändes det/vad tyckte du om det? 
b. Om nej. Hur känner du nu när du hör detta? 

5. Berätta ifall du har hört om något sådant i Sverige? 
 
Informanternas upplevelser av diskriminering/stigmatisering  

 
6. Har du någon gång blivit diskriminerad pga. din etniska bakgrund? 

a. Kan du berätta mer om det? 
b. Känner du till om någon annan av samma etniska bakgrund som du som har blivit 

det? 
7. Har du upplevt stigmatisering/diskriminering under pandemin? (T.ex. på arbetsplats, 

skola, bostadsområde, affärer, på gatan, kollektivtrafik) 
a. Hur gick det till? (T.ex. verbal, fysisk eller social) 
b. Hur kände du dig? 
c. Hur hanterade du detta? 

8. (om personen hade varit diskriminerad innan pandemin) Kan du berätta om skillnader i 
diskriminering mot dig innan och efter pandemin? 

a. Likheter i diskrimineringen? 
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9. Finns det någon specifik händelse relaterad till covid-19 
stigmatisering/diskriminering/rasism som du har varit med om och upplevde väldigt svår 
och jobbig? 

a. Vill du berätta om det? 
b. Varför tror du detta hände? 

10. På vilket sätt har denna händelse påverkat ditt liv? 
a. Har detta påverkat din syn på Sverige och svenskar? 
b. Om ja. På vilket sätt? 

11. Vad skulle du göra om detta händer igen? 
12. Varför har du blivit diskriminerad/stigmatiserad tror du? 
13. Vilka konsekvenser har diskrimineringen haft för dig? 
14. Kan du berätta ifall det har fått dig att ändra något i ditt liv? 
15. Kan du berätta ifall det har fått dig att ändra något i dig själv? (Synen på och tankar om 

dig själv, hur du agerar/vad du gör) 
 
Frågor om diskriminering generellt 
Reaktioner på stigmatisering/diskriminering av asiater under coronapandemin 
 

16. Vilka konsekvenser tycker du stigmatisering/diskriminering eller liknande fenomen har 
på individen? 

17. Varför sker stigmatisering/diskriminering eller liknande under covid-19? 
18. Varför blir vissa stigmatiserade/diskriminerade och andra inte under covid-19? 
19. Vem tror du är mest utsatt av detta under coronapandemin? 

a. Varför det? 
20. Vilken roll tycker du medier har i asiaters diskriminering under covid? 
21. Har du hört om USAs president och andra maktfulla personer som uttryckt sig på ett 

negativt sätt om viruset? 
a. Om ja, hur känner du om det? 

22. Hur tänker du när du hör att folk skyller coronaviruset på Kina och den kinesiska 
kulturen? 

a. Varför gör de det tror du? 
23. Berätta om kopplingen mellan diskrimineringen under covid till annan typ av 

diskriminering? 
24. Brukar du använda mask när du går? 

a. Hur går det till? 
b. Är det nån skillnad när du är med eller utan mask? 

Avslutande frågor 
25. Har du något mer du vill berätta för oss? 
26. Finns det något du anser vi inte har tagit upp som du vill tillägga? 
27. Hur har du upplevt ditt deltagande i intervjun? 
28. Övriga frågor eller funderingar? 

 
Tack så mycket för ditt deltagande i intervjun, ha en underbar dag! 
 

Bilaga 4: Intervjuguide på engelska 
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Background questions 
● How old are you? 
● What is your marital status? (Do you have any children?) 
● What gender do you identify with? 
● What level of education do you have? 
● What city do live in? In what part of the city do you live? 
● How long have you lived in Sweden? 
● What do you do for a living (school, work)? 
● Are you born in Sweden or have you immigrated? If yes, which year did you arrive in 

Sweden? 
● What does ethnicity mean to you? 
● Do you have an ethnicity (origin)? Which one/ones? 

Introductory questions 
1. Tell us what your life has been like during covid-19. You can talk about anything 

(e.g. work, school, illness, sadness, happiness, loneliness, anger). 
a. How have your routines changed during covid-19 (e.g. physically go to 

work, go for walks, cafes/restaurants etc.?) 
2. Has the pandemic affected you? 

a. How (for example, work, school, have you been infected, the pandemic’s 
effect on your spare time)? 

b. If no, why not? 
 
Thematic questions 
Informants perception of discrimination/stigmatization 

3. Define stigmatization/discrimination according to you?  
4. Have you heard about Chinese and Asian people being stigmatized and 

discriminated against in different countries during the pandemic? 
a. If yes, how do you feel about that/what do you think about that? 
b. If no, how do you feel about hearing this from us? 

5. Tell us something about if you think people of Asian descent have been 
stigmatized or discriminated against during covid-19 in Sweden. 

Informants experiences of stigmatization/discrimination 
6. Have you ever been discriminated against because of your ethnic background? 

a. Can you tell us more about that? 
b. Do you think others of the same ethnicity as you have been discriminated 

against because of their ethnic background? 
7. Have you been discriminated against during the pandemic (E.g at work, school, 

neighborhood, stores, in the street, public transit)? 
a. What happened (e.g. verbal, physical or social [like gestures] 

discrimination)? 
b. How did you feel? 
c. How did you handle this? 

8. (if the person has been discriminated against before the pandemic). Tell us about 
differences in your being discriminated against before and after the pandemic? 

a. Similarities in the discrimination? 
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9. Is there any specific situation related to covid-19 
stigmatization/discrimination/racism that you experienced and feel was very 
difficult and tough? 

a. Can you tell us more about that? 
b. Why do you think it happened? 

10. In what way have these experiences affected your life? 
a. Has it affected your view of Sweden or non-Asian people? 
b. If yes, in what way? 

11. If this happened again, what would you do? 
12. Why do you think you have been stigmatized/discriminated against? 
13. What consequences have the discrimination had for you?  (gesture eyes pulled. 

Before saying about dog) 
14. Can you tell me if it has made you change anything in your life? 
15. Can you tell me if it has made you change anything about yourself (e.g view of 

yourself, the way you act, thoughts about yourself)? 
 
Questions about discrimination in general 
Reactions on stigmatization/discrimination of Asians during the coronavirus pandemic 

16. What consequences do you think stigmatization/discrimination or similar 
occurrences have on the individual? 

17. Why does stigmatization/discrimination or similar occur during covid-19? 
18. Why are some people stigmatized/discriminated against and others not during 

covid-19? 
19. Who do you think is mostly targeted by this during the coronapandemic? 

a. Why is that? 
20. What do you think about the media’s role in Asian-discrimination during covid? 
21. Have you heard about the president of the USA and other powerful people talking 

negatively about the virus and Asia?-position? 
a. If so, how do you feel about that? 

22. What do you think when you hear people blaming the coronavirus on China and 
Chinese culture? 

a. Why do you think they do that? 
23. Other forms of discrimination 

a. Tell us about the connection of covid-discrimination to other types of 
discrimination? 

 
Concluding questions 

24. Is there anything else you would like to tell us? 
25. Is there anything you feel like we haven’t talked about that you would like to add? 
26. How was your experience during the interview? 
27. Any other questions or concerns? 

 
Thank you very much for your participation in the interview, have a wonderful day! 
 

Bilaga 5: Annonser 
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Bilaga 5.1: Annons - Facebook 

 

Hi, 

Are you or anyone you know Asian/east Asian and would like to be interviewed for a bachelor 
thesis essay about corona-virus and discrimination? The interview could be done through email 
or Zoom/online or in person (if near Uppsala/Stockholm). The interview results would be 
confidential, of course. Please contact us through PM here at Facebook or through the below 
contact information. 

(kontaktuppgifter) 

Best regards, 

Caroline Jansson and Mina Ihijji 

IN SWEDISH: 

Hejsan! 

Är du asiatisk/östasiatisk eller känner någon som har en östasiatisk bakgrund och vill bli 
intervjuad för en kandidatuppsats-studie gällande Corona och diskriminering? 

Jag och en av mina kurs-kamrater går socialpsykologi på Uppsala Universitet och vill undersöka 
diskriminering i samband med Corona. Intervjun är konfidentiell och kan hållas online. Är du 
intresserad så kontakta gärna mig vid PM eller ring/mejla hit: 

(kontaktuppgifter) 

 
 

Bilaga 5.2: Annons - Instagram och Snapchat 
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Bilaga 6: Kodningsschema 
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Tema Koder i temat Definition av tema Exempel på citat av informanterna 

Ett tribalt 

stigma……………

……...……. 
 

Viruset skapade påtaglig diskriminering i 
början av utbrottet, det var värre i början 
Hur diskriminering ter sig under 
pandemin 
Bekanta/kompisar av asiatiskt ursprung 
har blivit utsatta för  
Var diskrimineringen sker 
Verbal och fysisk 
coronarelateraddiskriminering i Sverige 
Mer utsatthet vid användning av 
munskyddet ute på gatan och på 

Det är mycket 
blickar osv, inte så 
mycket verbalt och 
fysiskt men det 
finns exempel på 
fysiska och verbala 
erfarenheter 
 
Mycket händer i 
affärer, lokaltrafik 
 

“she wears as mask and use the elbow to 
to just beat her just like this [gestrue with 
elbow thrown back]” 
 
“And in Sweden, you do not have this 
kind of mask or tradition, only the, the 
the patient wear that so I wear the mask 
in the [local food store] and I just feel 
that to each one saw you just have want 
avoid you just suddenly escape close to 
you.” 
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offentliga platser, eller blivit utsatt vid 
användning av munskydd 
 

Mer utsatthet med 
användning av 
munskydd 

“I have seen some some of discrimination 
not to not like not significantly affected 
me but my friend for example my 
Chinese friend” 
 

Reducering och 

skapande av den 

“andre” 

 
 

Egna reflektioner kring varför folk 
diskriminerar under corona 
Diskriminering/vardagsrasism etc. 
förekom innan pandemin i Sverige och 
hur den såg ut 
Reflektioner kring uttalandet Chinese 
virus och liknande samt medier, dess  
koppling till diskriminering 
Vad de tycker om covid-19-relaterad 
diskriminering överallt 
Medveten om maktstrukturer t.ex. Mellan 
länder 
Besvikelse, frustration, förvånad på att 
svenskar beter sig diskriminerande i 
pandemin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folk diskriminerar 
på grund av rädsla, 
okunskap, mediers 
påverkan, Trumps 
uttalande sätter 
standard 
 
Fanns viss 
diskriminering 
innan, den kanske 
har ändrat form 
 
Anses vara en 
syndabock 
 
Isolerade sig 
Får varken hjälp 
eller tröst av någon  

“Alltså Kina är ett stort land de har en 
stor omväldigande ekonomi som inte går 
att se se över se bortse från säger man eh 
det är influensrikt land det är ett land där 
väldigt mycket produceras allting made 
in China” 
“you should not blame us bec just 
because I’m [East Asian] just because I'm 
a very typical East Asian face.” 
“ett annat exempel på varför det har 
förvärrat alltså generellt i samhället är för 
att ehm alltså den retoriken som vissa 
ledare har haft under den här pandemin 
har varit eh alltså har satt en standard för 
hur människor uppfattar det alltså det är 
typ eh, Trump som liksom är i är 
president i USA har ju liksom refererat 
det här viruset som “The China virus” eh 
eller liksom “The Chinese virus” och det 
alltså det får ju direkta konsekvenser för 
hur människor uppfattar det här” 
“Men jag vet inte jag tycker det är 
skrämmande att se och jag tycker det är 
helt sjukt hur det kan hända i dagens 
samhälle när man borde se bortifrån 
etnicitet och rasfrågan ehm, men det gör 
tydligen inte folk” 
“I consider this very awful because 
Sweden is to to show the ideal equality 
country” 
“men besviken på samhället typ, att det 
inte har, tagit upp mer än vad det har 
 

Hantering av stigma Hantering (t.ex. ändra rutiner, aktivism, 
ingenting) 
Saker som hänt i andra länder med 
covid-relaterad diskriminering mot asiater 

Flera var 
avfärdande av 
problemen 
 

“But you should not release to me, 
because I'm just a n, a normal person. I'm 
an individual, [East Asian] student 
studied in Sweden.” 
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har förstärkt känslan av utsatthet 
Faktumet av sjukdomens ursprung 
påverkar vardagen 
Är medveten om att de kan bli 
diskriminerade 
Diskrimineringens negativa 
påverkan/effekt på det psykiska måendet 
Chockad reaktion och rädsla direkt när 
diskrimineringen sker, medvetenhet om 
risk ökar 
Känner orättvisa och andra starka 
negativa känslor att de/asiater blir 
diskriminerade pga de läses av (eller är 
Kineser) som virusbärare/Kineser 
Diskrimineringen anses orättvis för de 
också är rädda/oroliga 

Vissa slutade 
använda munskydd, 
stannade hemma 
mer direkt efter 
 
Flera tyckte 
diskrimineringen 
var dålig för psykisk 
hälsa 
 
Vissa hanterade 
direkt, vissa kunde 
inte hantera eller 
ville inte 
 
Medvetenhet om 
utsatthet 
 
Känsla av orättvisa 

“det var några gånger jag tänkte aa men 
jag går istället för att ta bussen för jag 
orkar inte liksom deala med om det om 
något skulle inträffa” 
“men jag följer väldigt många aktivisiska 
konton, östasiatiska aktivistisk 
aktivistiska konton och det har ju hänt 
extremt [utdraget sagt] mycket hatbrott i 
USA, ehm  så det har väl också s skrämt 
upp mig är väl fel ord men, eh gjort mig 
väldigt metveten om att det kan hända 
någonting” 
“jag var så otroligt medveten hela tiden 
om att... det kanske skulle hända 
någonting jag kanske skulle få någon 
blick jag kanske skulle... aa men bli 
kollad på med avsmak eller vad jag nu 
ska säga eller med rädsla eller vad det nu 
kan vara.”  
“alltså hade en sådan klump i magen men 
det var ett obligatorisk seminarium så jag 
kunde så jag kände inte att jag kunde 
liksom stänga av”  
“det är svårt att säga ifrån också för att, 
för det första så blir man otroligt chockad 
när det händer” 
“men det är ju liksom fortfarande inte 
okej för att jag menar jag är ju lika rädd 
för att få corona som vem annan som 
helst” 
“det märktes definitivt att det var en 
östasiatisk härkomst från sjukdomen 
liksom”. 

Den virtuella 
identiteten 

Uppfattas ha en delad identitet vilket 
anses förvirrande 
Asiatiskt utseende som markör för etnisk 
tillhörighet 
Diskriminering (generellt) utlöser 
identitetsfrågor 
Upplevelse av att folk klumpar ihop 
asiater till en homogen grupp 
Medvetenheten om hur de uppfattas av 
andra (etnicitetmässigt) har ökat i 

Handlar om hur 
identitet blir tydligt 
i diskrimineringen 
 
Handlar också om 
hur de ser på detta, 
problem. 
 
Det handlar också 
om hur det asiatiska 

“Sen kommer corona och så fick man 
nästan som en käftsmäll att du blir 
påmind än en gång på ett väldigt väldigt 
illa sätt att du inte ser svensk ut liksom 
och det blir väldigt påtagligt under 
corona” 
 “det är väldigt lätt att peka ut östasiater 
sedan ser väl generellt inte skillnad på 
vilket östasilat östasiatiskt land du 
kommer ifrån” 
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pandemin 
Upplever att kineser/folk som läses som 
kinesiska är mer utsatta för 
diskriminering i pandemin 

utseendet spelar roll 
i stigmatisering. 

“So yeah, I can say that the the the 
discrimination can influence the 
individual to confuse their identity” 

Stereotyper och “vi 
och dem” 

Upplever att Kina framställs på ett 
negativt sätt vilket skapat en uppdelning 
mellan öst och väst och ett vi och dem 
och att det ökar/bidrar diskrimineringen 
Stereotyper av Kina/asien kultur syns i 
diskrimineringen 
Upplever att munskydd/maskbärande 
anses dåligt av andra (okunskap om 
Kinesisk kultur och munskydd) 
De upplever det som att skämt som är 
diskriminerande om asiatisk kultur inte 
anses dåligt av de/icke-asiater som 
skämtar om dem. Det är normaliserat, inte 
erkänt. 
Upplever att asiater särbehandlas i 
pandemin jämfört med om det kom från 
västvärlden 
 
 
 

Anses onormalt att 
äta fladdermöss osv, 
vilket är en 
stereotyp som läggs 
på hela Kina. Dock 
kanske det inte 
stämmer enligt 
informanter 
 
Okunskap om 
varför man 
använder munskydd 
 
Upplevelser att det 
inte skulle ha varit 
samma problem om 
viruset inte var från 
Asien 

“And yes, and normally, they can just 
play something with Chinese 
characteristics, maybe Chinese food, 
maybe Chinese eh supermarket, and also 
Chinese students are Chinese, it's very 
normal way you can find the the... with 
Chinese characteristics. 
 and because most of the blame actually 
is about the for the Chinese counterpart, 
and most of blame is about you eat a dog 
like this” 
“Men normalisering av att skämta och att 
driva och att svartmåla kineser och Kinas 
land och nation förekommer väldigt 
fortfarande med tanke på dt som händer 
idag”. 
“alltså att vi uppfattas som att vi äter 
konstiga saker som som liksom andra 
människor från mer civiliserade alltså och 
då (oklart) då vita personer, vita personer 
inte äter och därför är det liksom 
västerländskt och civiliserat och eh du 
blir inte sjuk av det, eh och så”.  
“kina är ett land som ofta framställs 
väldigt negativt...i västvärlden 
alltsåtillbaka till postkoloniala teorier 
antar jag. Men det blir ett ‘vi och de’ det 
blir väst mot öst typ och vara Kina är lätt 
att peka ut” 
her in Sweden it's like people who are 
sick supposed to wear it. Not people who 
like you know, are real or anything. So I 
think that's why they look at me. 


