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Abstract 

Denna uppsats undersöker varför  unga vuxna som vuxit upp i Sverige väljer att delta i anti-

rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Syftet har undersökts genom att ta reda på hur 

unga vuxna som deltar i forum för afrosvenskar identifierar sig, vilka argument som unga vuxna 

framhåller till att delta i separatistiska forum specifikt för afrosvenskar samt hur de menar att 

separatism kan bidra till anti-rasism. Genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med fem 

unga vuxna afrosvenskar har datamaterial samlats in. I intervjuerna framgick det att 

respondenterna utsätts för vardagsrasism såväl som strukturell rasism i samhället. 

Respondenterna upplever att rasistiska händelser ofta ifrågasätts och tas inte på allvar av icke-

svarta. Detta bildar ett utanförskap bland afrosvenska unga vuxna och påverkar deras 

identifikation då de  ständigt  förhåller sig till deras hudfärg och ursprung. Av denna anledning 

upplever respondenterna  att de inte passar in i föreställningen av svenskhet och väljer därmed 

att delta i separatistiska forum på jakt efter en gemenskap med andra afrosvenskar. Denna 

gemenskap bygger på ett igenkännande av rasistiska händelser som afrosvenskar utsätts för i 

vardagen. Separatistiska forum ger afrosvenska unga vuxna en plats där de har 

tolkningsföreträde över hur de påverkas av rasistiskt förtryck och kan på det viset ifrågasätta 

orättvisa maktstrukturer i samhället.  

 

Nyckelord: afrosvenskar, strukturell rasism, anti-rasism, separatism 
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Inledning 
 
Sverige betraktas som ett land med hög tolerans och öppenhet för olikheter, av svenskar och i 

övriga världen (Jämte, 2013). Trots detta visar opinionsundersökningar att 

Sverigedemokraterna är Sveriges snabbast växande parti (Novus, 2015). Ett parti som vill värna 

etnisk homogenitet i Sverige och vad de uppskattar som svenska värderingar, med en politik 

som ställer sig kritisk till mångfald i samhället (Ekman & poohl, 2010). I ett läge där politisering 

av rasism ökar uppfattar många att anti-rasismen bör stärkas (Jämte, 2013). Mot den 

bakgrunden visar statistik att afrosvenskar är en av de minoritetsgrupper som utsätts för mest 

rasism i Sverige (Mångkulturellt Centrum, 2014). Under senare år har allt fler afrosvenskar 

gjort motstånd mot rasismen som de drabbas av på ett strukturellt plan. Under våren 2014 

startades Instagramkontot @svartkvinna av Fanna Ndow Norrby. På kontot postades 

verklighetsberättelser baserade på den  sexism och rasism som svarta kvinnor utsätts för i 

Sverige (Svart kvinna, 2015). Under år 2015 skriver artisten Adam Tensta  debattartikeln ” Jag 

skäms när TV4 normaliserar rasism” på Aftonbladet debatt (Aftonbladet, 2015-07-16). I 

artikeln kritiserar han att Tv4 tillskrivit sig ha en nolltolerans mot rasism och utan hänsyn till 

detta bjudit in Youtube-profilen Louise Andersson Bodin för träningstips på nyhetsmorgon. 

Louise Andersson Bodin hade under flera tillfällen uttalat sig rasistiskt och  nämnt n-ordet på 

sin Youtube-kanal (Ibid).  Adam Tensta argumenterade med följande;  

 

Problemet blir här att majoriteten av svenskarna inte kan relatera till denna typ av 

diskriminering. Säkert för att dom själva inte har upplevt den, eller för att dom faktiskt 

inte vet att den existerar. Det blir därför svårt att relatera till problemet. Och just detta 

faktum, att en grupp personer inte kan relatera till vad som drabbar andra, är djupt 

problematiskt. Många av oss känner igen känslan att tillskrivas icke väsentliga attribut 

som ”arg” eller ”känslig” när man lyfter fram sina upplevelser kring rasism och 

diskriminering. En reaktion som självfallet spär på känslan av att inte tas på allvar  

(Aftonbladet, 2015-07-16). 

 

Adam Tensta beskriver frustrationen över att få etniska svenskar kan relatera till rasismen som 

afrosvenskar utsätts för i Sverige samt att afrosvenskar ofta tillskrivs karaktärsdrag som “arga” 

och “känsliga” när de talar om upplevelser kring rasism. Habel (2008) menar att rasistiska 

händelser ofta undervärderas, det leder till  att rasifierade människor ofta blir tillsagda att 

strunta i dem. Konsekvensen blir att afrosvenskar ständigt blir ifrågasatta i olika sammanhang. 

Detta leder till att det finns en längtan bland många afrosvenskar att hitta en plats där de kan 
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befrias från rasismen i Sverige (Schmauch, 2006).  Ett sätt för afrosvenskar att hantera rasistiskt 

förtryck kan ske genom slutna separatistiska forum (KIT, 2016-12-20). 

     

Separatistiska forum för underordnade grupper  har sitt ursprung i tredje vågens feminism. Till 

och börja med organiserades separatistiska kvinnoforum av kvinnor i västvärlden. Dessa 

generella kvinnoforum kom att ifrågasättas då motståndarna menade att  kvinnoförtryck 

grundar sig på fler faktorer än kön. Utifrån denna kritik skapades andra separatistiska rörelser 

för olika grupper av kvinnor, en av dem var Black feminism. Black feminism motarbetade det 

”dubbla förtrycket” då svarta kvinnor är förtryckta både utifrån deras hudfärg och kön 

(Andersson, 1994).  

 

Rasism kan vara en orsak till att människor med afrikanskt ursprung väljer att delta i anti-

rasistiska separatistiska forum. I denna uppsats ligger fokus på afrosvenska unga vuxna som 

vuxit upp i Sverige för att belysa deras syn på anti-rasistiska separatistiska forum specifikt för 

afrosvenskar. Detta kommer att undersökas med hjälp av ett postkolonialt perspektiv (Hall, 

1997), teori om rasifiering samt strukturell rasism (Garner, 2009). Dessutom används 

transversal politics (Yuval-Davis, 1997) som både tar hänsyn till individers behov av, rooting, 

dvs att vara grundande i sin grupptillhörighet och shifting, att i politiska samtal och i politisk 

kamp kunna samarbeta över grupptillhörigheter för att förstå hur separatistiska forum kan 

uppfattas bidra till politiskt förändringsarbete.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka varför unga vuxna som har vuxit upp i Sverige väljer att 

delta i anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Syftet kommer att besvaras med 

hjälp av tre frågeställningar; 

 Hur identifierar sig unga vuxna som deltar i forum för afrosvenskar?  

 Vilka argument framhåller de unga vuxna till att delta i separatistiska forum specifikt 

för afrosvenskar?  

 Hur menar de att separatism kan bidra till anti-rasism? 
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Afrosvenskar 

Studiens empiri är baserad på afrosvenska unga vuxna och därmed krävs det en redogörelse av 

begreppet afrosvensk. Utifrån en kunskapsöversikt från Mångkulturell centrum (2014) har 

begreppet afrosvenskar använts sedan 1990 då forumet Afrosvenskarnas riksförbund 

grundades, förbundet  bildades med syfte att samla svenska människor med afrikansk bakgrund. 

Gruppbenämningen afrosvensk har myntats av gruppen själv, alltså inte av forskning eller 

myndigheter. I kategorin  afrosvensk ingår alla svenska invånare  som har ett afrikanskt 

ursprung eller påbrå. En uppskattning av antalet afrosvenskar ligger runt 180 000 invånare 

vilket motsvarar 1,9% av hela den svenska befolkningen. Uttrycket har använts inom 

populärvetenskapliga texter, forskning och ontologier. Vad gäller myndigheter i Sverige är 

BRÅ den enda myndigheten som offentligt refererat till kategorin afrosvenskar för att belysa 

gruppen som utsätts för afrofobi (Mångkulturellt centrum, 2014).  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det inledningsvis ske en historisk översikt över hur separatistiska forum 

bildats genom feministisk identitetspolitik. Dessutom presenteras ytterligare studier som tyder 

på att separatistiska forum har skapats i mångkulturella samhällen på senare år, där 

minoritetsgrupper strävar efter att finna en gemenskap med människor som har liknande 

bakgrund. Slutligen kommer det ske en redogörelse för hur afrosvenskar påverkas av 

vardagsrasism i Sverige samt hur den anti-rasistiska kampen i Sverige kommit att  förändrats 

på senare år. 

 

Separatistiska forum kom att uppmärksammas under tredje vågens feminism. Tidigare förekom 

separatistiska diskussionsforum för kvinnor med syftet att bilda en trygg plats för kvinnor och 

på det viset befrias från kvinnoförtryck tillsammans (Anderson, 1994). Detta kom att 

ifrågasättas av bland annat svarta kvinnor med argumentet att det inte går att generalisera 

upplevelser av kvinnoförtryck. Motståndarna till generella separatistiska kvinnogrupper eller 

forum menade att kvinnoförtryck varierar och är bundet till andra faktorer såsom klass, 

sexualitet och hudfärg. Därmed skapades andra separatistiska rörelser för olika grupper av 

kvinnor såsom Black feminism. Black feminism belyste frågor om svarta kvinnors utsatthet och 

menade att det fanns ett så kallat dubbelt förtryck. Detta innebär att svarta kvinnor inte endast 

förtrycks på grund av kön utan de utsätts även för diskriminering på grund av deras hudfärg 
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(Anderson, 1994; Crawford, 2014).  Under senare år kom separatism att utvecklas till ett 

fenomen som inte endast förekom inom feminism utan tillämpades av minoritetsgrupper och 

andra samhällskategorier som ifrågasatte samhällsnormer (Anderson, 1994). 

 

I  ett mångkulturellt land som USA med en befolkning med olika kulturella, etniska och ibland 

även nationella tillhörigheter, anses identifikation vara en viktig orsak till separatistiska forums 

uppkomst. Separatism i form av homogena grupper förekommer bland afroamerikanska 

universitetsstudenter för att skapa en trygghet där deras mörka hudton inte ifrågasätts i relation 

till en rådande vithetsnorm. Ändamålet i ett sådant separatistiskt forum är att finna en 

gemenskap med andra afroamerikaner och tillsammans kämpa för ett jämlikt samhälle (Baskin, 

1969; Hayes, 2007).  

Tidigare studier visar att svarta väljer att delta i separatistiska forum på grund av rasistiska 

upplevelser (Hayes, 2007). Sverige är ett land som både nationellt och internationellt framställs 

som ett land med hög tolerans och öppenhet för mångfald (Jämte, 2013). Trots detta visar 

statistik att rasismen i Sverige ökar och gruppen afrosvenskar är den kategorin som utsätts för 

mest hatbrott i Sverige. I samband med detta har tidigare attitydundersökningar visat att etniska 

svenskar tar mest avstånd och känner mest förakt mot gruppen afrosvenskar (Mångkulturellt 

Centrum, 2014).  I sin avhandling “Vardagsrasismens realitet” beskriver Ulrika Schmauch 

(2006) att människor med afrikanskt ursprung ständigt blir ifrågasatta i olika samhälleliga 

kontexter och bär på känslan av att känna sig ovälkommen i olika sociala sammanhang i 

vardagen. Detta gör att det finns en ständig längtan bland afrosvenskar att hitta en kontext eller 

plats långt från rasismen som de utsätts för i Sverige (Ibid). 

 

Jan Jämte (2013) menar att antirasismen i Sverige skett på olika sätt. I takt med 

Sverigedemokraternas framväxt har en av huvudpunkterna i antirasismens kamp handlat om att 

bekämpa högerextrema och populistiska partier. I dagsläget upplever olika anti-rasistiska 

rörelser att det uppstår komplikationer vad gäller mobilisering av antirasistiska  värderingar 

(Ibid). En kunskapsöversikt från Mångkulturellt centrum (2014) presenterar tänkbara anti-

rasistiska åtgärder till att förminska afrofobi, och en är att man skapar en trygghet tillsammans 

med andra afrosvenskar i separatistiska forum. Med hänsyn till tidigare forskning finns det en 

koppling mellan rasism och separatistiska forum. Denna uppsats åsyftar att undersöka varför 

unga vuxna som har vuxit upp i Sverige väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska forum för 

afrosvenskar.  
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Teoretiskt ramverk 

För att ta reda på orsaken till varför afrosvenska unga vuxna väljer att delta i separatistiska 

forum krävs det en förståelse för hur rasistiska strukturer  påverkar minoritetsgrupper samt hur 

rasifiering görs. Eftersom att rasism mot människor med afrikansk bakgrund grundar sig i 

hierarkiska  maktordningar där människor med afrikansk bakgrund har minst tillgång till makt, 

är ett postkolonialt perspektiv lämpligt  för att förstå varför människor med afrikansk bakgrund 

utsätts för rasism. Slutligen presenteras transversal politics teorin som redogör två viktiga 

aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för individer som deltar i separatistiska forum för ett 

lyckat politiskt förändringsarbete.  

Strukturell rasism 

Strukturell rasism beskriver en hierarkisk maktordning i samhället som leder till att etniska 

minoriteter underordnas och diskrimineras på ett systematiskt sätt. När rasism anses vara 

strukturell utgår man ifrån att den genomsyrar allt i samhället. Fortsättningsvis menar man att 

rasism ligger till grund för hur makt, resurser och inflytande fördelas i samhället och hur 

relationerna i samhället gestaltar sig. Det är dock inte bara det strukturella som framhävs, 

eftersom att det är individerna i samhället som skapar ramen för den strukturella 

rasismen.  Detta innebär att samhällets struktur och dess rasism är nära sammankopplade. 

Strukturell rasism innefattar därför allt emellan vardagsrasism och rasism på ett strukturellt plan 

(Garner, 2009). En följd av detta är att afrosvenskar påverkas både vad gäller samhälleliga 

villkor på exempelvis arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som i mellanmänskliga 

relationer i sociala sammanhang. 

Rasifiering 

Sättet som afrosvenskar tillskriver sig själva eller tillskrivs av omgivningen i samhället kan 

förklaras utifrån rasifieringsprocessen. Rasifiering är ett begrepp som används för att beskriva 

de processer där yttre attribut som exempelvis namn, språk eller ursprung skapar en social 

mening där man ofta sorterar människor och placerar dem i olika hierarkiska kategorier. Även 

biologiska, kulturellt tillskrivna egenskaper och beteenden som tillskriver en individs 

grupptillhörighet ingår i rasifieringsprocessen. Rasifiering är ett begrepp som klargör hur ”ras” 

görs och skapas, det är ingenting som finns eller ”är” utan det sker  genom meningsskapande 

processer som ständigt är pågående. Dessa uppfattningar påverkar rasifierade individer och 
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deras möjligheter i samhället negativt. Rasifiering ger oss därmed en klar bild av orsaken till 

varför grupper med utländsk bakgrund betraktas som onormala och avvikande (Garner, 2009). 

Rasifiering av afrosvenskar är därmed beroende av de maktrelationer som råder i Sverige.  

Postkolonial teori 

Den postkoloniala teorin klargör hur vår förståelse av maktrelationer i olika sociala 

sammanhang och mellan olika kontinenter, exempelvis relationen mellan Europa och Afrika 

har vuxit fram. Teorin består av en modell som beskriver olika tings betydelse och hur de 

konstrueras socialt. Modellen visar hur kategoriseringar av omvärlden och människorna i den 

formas. Dessa kategoriseringar skapar olika scheman som klargör hur saker och ting hänger 

ihop. Dessa kategoriseringar preciseras med begreppet typifieringar. De kategoriseringar som 

skapas förvandlas ofta till stereotypifieringar, det vill säga förenklingar av en kultur och ett 

folk. Dessa förenklingar kommer därmed representera den kulturen och folket. Följaktligen har 

afrikaner under lång tid tillskrivits vara ett primitivt naturfolk (Hall, 1997). I en svensk kontext 

hittar man förenklingar av kulturer i vår vardag som exempelvis den så kallade afrikanska 

dansen som man gett danskurser på. Dansens namn ”Afrikansk dans” ska alltså stå i 

representation av hela Afrika, vilket i sig är problematiskt då Afrika består av olika kulturer 

och traditioner. På så sätt fixerar stereotyper sådana egenskaper vilket bidrar till att de 

naturaliseras och essentialiseras (Hall , 1997). 

 

Hall (1997) menar att splittrande strategier bildas utifrån stereotyper då de bildar ett “Vi och 

dom” i samhället. Utifrån stereotyper skapas en symbolisk ordning av vilka egenskaper som 

anses vara normala/acceptabla och oacceptabla/icke-önskvärda/tabu. De oacceptabla 

egenskaperna framställs ofta som kännetecknande för grupper med minst makt över denna 

diskurs. Detta ser man exempelvis genom den dominerande bilden av afrikaner som primitiva 

I konstruerandet av diskursen kring “Vi och dom” är meningsbetydelser och symboler centrala. 

Dessa meningsbetydelser avslöjar hur förs samtal? Vad handlar de om? Vem förs samtalen av? 

Därmed blir makt en central utgångspunkt när det kommer till framställningen av; vad som är 

vettigast? Vems sanning är mest sann? Vem är det som fattar viktiga beslut? Vem har 

tolkningsföreträde? Samt vem som har ekonomiska tillgångar? (Hall, 1997). Tillgång till makt 

blir därmed en central utgångspunkt i den postkoloniala teorin. Individers tillgång till makt 

beror på hur olika grupper kategoriseras beroende på de föreställningar som finns om gruppen. 

Genom maktstrukturer på en global nivå blir det synligt att länder som tidigare varit kolonier i 
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tredje världen, anses tillhöra kategorin av underordnade grupper. Detta leder till att 

underordnade grupper upplever svårigheter med att uttrycka sig själva  estetiskt samt att delta i 

juridiska, ekonomiska och politiska kontexter (Shohat, 1995). Ett sätt för underordnade grupper 

att driva politisk aktivism kan vara genom separatistisk verksamhet.   

Transversal politics 

Nira Yuval- Davis (1997) utvecklade transversal politics, en politisk guide till all form av 

politisk aktivism i samhället. Yuval- Davis hänvisar till Transversal politics som en användbar 

modell inom feministisk identitetspolitik. Hon menar att det finns två aspekter som ska tas 

hänsyn till inom identitetspolitik. Den första aspekten är rooting, vilket innebär att varje 

deltagare accepterar och blir medveten om sin egen identitet och medlemskap i någon grupp 

eller nationalitet. För att politisk dialog ska vara möjlig behöver individen vilja utvecklas från 

enbart en fråga om rooting och bredda sig till shift. I Shifting aspekten ska  individen interagera 

med andra personer med olika medlemskap och identiteter. Processen som leder till shifting 

kräver därmed självcentrering för att individen ska känna sig trygg nog för att delta i 

diskussioner utanför hens trygga zon. Rooting ska därmed inte förhindra individer från att 

utvecklas, utan det handlar om att hitta en trygghet först och interagera med de som vi delar 

liknande värderingar och mål med (Ibid). När individer övergår till shifting sker det dialoger 

mellan individer med olika samhällspositioner. På det viset är transvertal politics ett perspektiv 

som syftar till att uppnå  jämlikhet och strävar efter att reducera en hierarkisk ordning baserad 

på olikheter. Detta sker genom att man respekterar andra individer och grupper och tar hänsyn 

till deras olika sociala, ekonomiska och politiska makt. Transversal politics har en bas i en 

konceptionell och politisk differentiering mellan olika värderingar och identifikationer när det 

kommer till hudfärg, klass, genus, sexualitet mm. Yuval- Davis (1997) menar att dessa sociala 

uppdelningar är viktiga att ta hänsyn till eftersom att individers politiska åsikter påverkas av 

dessa uppdelningar. Genom anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar förs det 

politiska dialoger som kan bidra till politiskt förändringsarbete. Ett sätt att motarbeta rasism 

mot afrosvenskar kan ske genom rooting- aspekten för att bilda politiska grupperingar som kan 

föra dialog med andra vilket kan påverka deras livsvillkor. 
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Metod 

Kvalitativ metod har använts för att samla datamaterial till uppsatsen. Det centrala inom 

kvalitativ metod är analysen av ord, vilket är väsentligt för att förstå komplex och detaljerad 

information om respondentens egna upplevelser och tolkningar (Bryman, 2011). I studien har 

metoden använts för att få en ökad förståelse till varför unga vuxna som har vuxit upp i Sverige 

väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Vid användning av 

kvalitativ metod är det viktigt att forskarens relation till studien tydliggörs då metoden kräver 

reflexivet (Creswell, 2013). Som afrosvensk är jag delaktig i flera anti-rasistiska separatistiska 

forum, därav berör forskningsfrågan även mig. Med bakgrund till detta har jag arbetat med att 

konfrontera mina egna värderingar för att datamaterialet och resultatet av intervjuerna inte ska 

påverkas.  

Urval och datainsamling 

Ett målinriktat urval (Bryman, 2011: 434) utfördes för att hitta respondenter som tillhör 

målgruppen afrosvenskar i antirasistiska  separatistiska forum. Fem respondenter deltog i 

studien varav fyra av respondenterna hade föräldrar som invandrat till Sverige från Somalia, 

Eritrea, Etiopien och Uganda, den femte respondenten invandrade till Sverige i ung ålder från 

Burundi.  Intervjuerna var semi-strukturerade (Bryman, 2011:415) och utfördes med hjälp av 

en intervjuguide med specifika teman och frågor (se bilaga 2). Beroende på respondentens svar 

varierade frågornas ordningsföljd i intervjuguiden. Vid behov ställdes följdfrågor på grund av 

otydliga svar från respondenten, men i det stora hela ställdes frågorna i intervjuguidens ordning.  

 
För att skydda respondenternas identitet tillämpades fiktiva namn (Bryman, 2011). I 

undersökningen var alla respondenter mellan 20 till 24 år gamla, anledningen till det unga 

urvalet  hade och göra med att de har levt sina liv i Sverige och är uppvuxna i Sverige. Därmed 

söktes respondenter via Facebook för att nå unga vuxna . Detta för att det Facebook är ett socialt 

nätverk som enligt studien Svenskarna och internet (2015) framförallt används av personer i 

ålderskategorin 15-25 år. Nedan presenteras mer ingående information om respondenterna; 

 

 Amiin: 23 år gammal, föräldrar som invandrat från Somalia 

 Clarice: 21 år gammal, invandrat tillsammans med familj från Burundi 

 Adiam: 23 år gammal, föräldrar som invandrat från Eritrea och Etiopien 
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 Jannah: 24 år gammal, föräldrar som invandrat från Eritrea 

 Joy: 23 år gammal, föräldrar som invandrat från Uganda 

 

Alla intervjuer utfördes i grupprum på Umeå Universitet. Intervjuerna inleddes med att jag bjöd 

på fika, detta för att uppnå en mer avslappnad miljö innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna 

varade  mellan 50 minuter till en och 1,5 timme. Respondenterna upplevdes vara lugna och 

självsäkra under intervjuerna. Förutom under avsnittet som behandlade politik då de ansåg att 

de inte var tillräckligt politiskt engagerade för att kunna uttala sig. Samma problematik uppstod 

kring  frågor om identitet, detta för att respondenterna upplevde frågan som komplex. Efter 

varje utförd intervju uttryckte respondenterna att de uppskattade intervjun och frågorna som 

diskuterades.  

Etiska principer 

Uppsatsens datainsamlingsmetod skedde genom intervjuer och därmed är det ytterst viktigt att 

praktisera etiska principer för att skydda respondenterna.  Till och börja med tillämpades 

informationskravet (Bryman, 2008) då ett informantbrev skickades till alla respondenter med 

bland annat ett uttalande om studiens syfte. Vad gäller frivilligt deltagande bör samtyckeskravet 

användas när det kommer till intervjuer. Det vill säga att deltagarna har rätt till att bestämma 

över sin egen medverkan (Bryman, 2008). Respondenterna var  noga informerade om att de 

kunde avbryta intervjun när som helst. Dessutom fick de reda på vilka moment som skulle  ingå 

i undersökningen när intervjuerna inleddes. Genom konfidentialitetskravet som syftar till att 

skydda respondenternas identitet (Bryaman, 2008) behandlades respondenternas personliga 

uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Alla personuppgifter har bevarats på ett sätt som 

gör det svårt för obehöriga att upptäcka respondenternas identiteter, därför har jag valt att 

använda  fiktiva namn. Namn på separatistiska forum som respondenterna deltar i kommer av 

denna anledning att inte presenteras.  Slutligen tillämpades nyttjandekravet (Bryman, 2008), 

det vill säga att alla uppgifter som samlas från intervjuerna från enskilda respondenter kommer 

endast att användas för forskningsändamålet och därmed raderades alla ljudfiler efter att de 

hade transkriberats.  

Bearbetning av datamaterial 

Efter att ha utfört och spelat in de fem intervjuerna, påbörjades transkriberingen därefter för att 

få en översiktlig bild av datamaterialet. Tematisk analys tillämpades som analysmetod av 
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materialet som samlats in. Tematisk analys bygger på att forskaren ska leta efter teman och 

hitta signifikanta mönster i datamaterialet (Braun och Clarkes, 2006: 87-93). Studien är baserad 

på ett  deduktivt angreppssätt som vanligtvis kännetecknas som ”top-down” metoden. Med ett 

deduktivt angreppssätt kommer undersökningen vara teoristyrd då det finns en förförståelse och 

en medvetenhet om vad som efterfrågas. Samtidigt är det viktigt att vara öppen och för nya 

koder eftersom kvalitativ metod syftar till att förstå det vi undersöker som det är ( Bryman, 

2008:528-529).  

 

Analys av materialet påbörjades med att  läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att 

sedan identifiera innebörden av datamaterialet. Fortsättningsvis lästes materialet om igen för 

att skapa koder av det som ansågs vara intressant och som sammanfattade innebörden av 

datamaterialet. I fas tre identifierades teman i materialet utifrån de koder som hade hittats. 

Under fas fyra förfinades potentiella kategorier då var det även aktuellt att  slå ihop vissa 

kategorier och i vissa fall dela upp  eller förkasta de som inte var betydelsefulla för studien. På 

det viset kunde nyckelteman identifieras genom att de bildade en berättelse av studiens resultat. 

Under fas fem fick de olika teman olika namn utifrån deras betydelse till forskningsfrågan. 

Sedan valdes därmed ut citat som ansågs stärka dessa teman. Fas sex blev den avlutande fasen 

där jag presenterade en avslutande analys i forskningsrapporten (Braun och Clarkes,  2006: 87-

93). De teman som kommer användas i studien är  Identifikation, Gemenskap och 

Maktstrukturer. Här nedan har en tabell bifogats för ge exempel på hur olika koder, kategorier 

och teman från datainsamlingen hänger ihop. 

 

Kodningstabell 
 
Kod Kategori Tema 

- Jag är afrikan 

- Otillräckligt att bara vara svensk 

- Det enda som inte är svenskt är min hudfärg och 

språk 

- En mörkhyad från Somalia 

 

Nationell 

tillhörighet 

Identifikation 
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- Saker som mina vita vänner inte förstår 

- Vita människor blir obekväma när man utsätts för 

rasism 

- Rasism inom bostadsindustrin 

 

Att vara icke-vit Gemenskap 

- Hur kan dom hjälpa oss? 

- Dom måste uppmärksamma oss 

- Det är vita människors fel 

- Varför kan vi inte få komma till tals? 

 

Vi och dom Maktstrukturer 

 

Resultat och analys 

Som det i tidigare forskning har konstaterats har separatism en lång historia och synen på 

separatistiska rum varierar (Anderson, 1994). Orsaken till varför unga vuxna, som vuxit upp i 

Sverige, väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska forum för afrosvenskar kommer 

analyseras i detta avsnitt. Till och börja med kommer de separatistiska forum som 

respondenterna uppgett vara medlemmar i redovisas. Vidare kommer de olika teman och 

kategorier som identifierats i kodningsprocessen presenteras och analyseras i relation till 

uppsatsens teoretiska ramverk. Det första temat som kommer behandlas är Identifikation, som 

besvarar på den första frågeställningen om hur unga vuxna som deltar i forum för afrosvenskar 

identifierar sig. Det andra temat som kommer att behandlas är Gemenskap, som besvarar 

frågeställningen kring vilka argument framhåller de unga vuxna till att delta i separatistiska 

forum specifikt för afrosvenskar. Slutligen kommer temat Maktstrukturer behandlas, som 

svarar på frågan om hur de menar att separatism kan bidra till antirasism. 

Separatistiska forum 

Alla respondenter är med i ett gemensamt separatistiskt forum för afrosvenskar. Det är ett forum 

där svarta människor kan dela med sig av rasistiska händelser som de utsatts för. Syftet med 

forumet är att skapa en gemenskap med andra afrosvenskar och sprida kunskap kring rasism. 

Ett annat forum som uppges är ett separatistiskt forum för en viss nationalitet som belyser 

problematiken kring den rasism som personer från det landet utsätts för. Några av 

respondenterna följer Instagramforum för ”natural hair” som finns för att inverka positivt på 
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svarta kvinnor som väljer att bära sitt hår i sitt naturliga ”form”. Där sprids det kunskap om hur 

man ska ta hand om sitt hår och uppmaningar att älska det. 

Identifikation 

Identifikation visade sig vara en viktig aspekt genom kodningsprocessen. Dels för att alla 

respondenter upplevdes ha svårigheter med att uttala sig om deras identitet. Genom 

identifikationstemat hittades tre kategorier; Nationalitettillhörighet, Värderingar och Personlig 

identitet. Respondenternas sätt att identifiera sig är relevant att förstå i och med att tidigare 

studier påvisat att orsaken till att svarta människor väljer att delta i separatistiska forum har och 

göra med identifikation (Baskin, 1997).  Enligt Yuval-Davis är identifikation en central 

utgångspunkt i transversal politics då rooting-aspekten grundar sig i individens sätt att 

identifiera sig (Yuval-Davis, 1997).  

 

Nationalitetstillhörighet 

Vissa av respondenterna uttryckte sin identitet genom att hänvisa till deras 

nationalitetstillhörighet. Flera av respondenternas identifikation påverkas av svårigheter med 

att identifiera sig med fullt ut till Sverige eller som svensk. Detta är orsaken till att de beskriver 

sig själva utifrån respektive ursprungsland eller med det generella begreppet ”Afrikan”. 

Respondenten Adiam uttalade sig kring hennes sätt att identifiera sig på och vad det innebär för 

henne. 

 

Jag är … en afrikan på riktigt det är vad jag känner i mitt blod asså det är vem jag är och det är ingenting 

som någon kan ta ifrån mig… vad jag är, jag är svart och afrikan och ingen kan manipulera det är min historia 

och mina rötter, det kan ingen ta ifrån mig och sen är jag svensk…asså jag är ju det men någonstans i mig…  

 

Adiam identifierar sig som en svart afrikan. Att vara ”Afrikan” är något som hon identifierar 

sig  starkt med och det är framförallt något som hon är.  Detta skulle kunna kopplas till 

rasifieringsbegreppet som enligt Steve Garner (2009) beskriver hur ras skapas, då ras inte bara 

är utan sker i meningsskapande processer. Rasifieringsprocesser sker genom att människor 

kategoriseras utifrån biologiska eller kulturella tillskrivna egenskaper och därmed placeras 

individer i en viss grupptillhörighet (Ibid). Förenklingar av kulturer och nationaliteter är en 

viktig aspekt är  att ta hänsyn till när det kommer till kategorisering av människor (Hall, 1997). 

Att Adiam identifierar sig som ”Afrikan” istället för hennes nationalitet, kan bero på 

postkoloniala kategoriseringar av människor från kontinenten Afrika som ett folk oavsett vilket 
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land de kommer ifrån. Förmodligen är det denna typ av kategorisering av ”Afrikaner” som 

påverkat sättet Adiam identifierar sig på. Samtidigt menar Adiam att hon på något sätt borde 

identifiera sig som svensk eftersom  hon är uppvuxen i Sverige men det är något som hindrar 

henne till att göra det fullt ut. 

 

...jag älskar Sverige men det hade inte räckt med att bara identifiera sig som svensk… jag känner att 

jag blir mer och mer besviken på systemet men jag uppskattar att vara svensk men att leva i ett vitt 

land, i en vit värld och jag blir mindre connected till min kultur och ursprung och jag känner att jag 

hade inte behövt göra det om den vita mannen inte hade förstört mitt hem… 

 

Adiam uttrycker sin upprördhet över faktumet att hon befinner sig ”i ett vitt land” och ”i en vit 

värld”.  Därav känner hon en mindre koppling till hennes ursprung och är medveten om att 

hennes föräldrar valt att emigrera från det som hon uppfattar som sitt ursprung på grund av ”den 

vita mannen”. En del av det som Adiam antyder kan relateras till den postkoloniala teorin då 

Hall (1997) menar att förståelsen för maktrelationer påverkas av postkoloniala maktstrukturer. 

Detta ser man genom relationer mellan människor i olika sociala sammanhang och kontinenter 

som exempelvis relationen mellan Europa och Afrika, i följd av detta har människor med 

afrikansk bakgrund  minst tillgång till makt (Ibid).  I det här fallet har Adiam en kännedom om 

den  orättvisa maktrelationen mellan svarta och vita människor. En annan respondent som 

upplever svårigheter med sin svenska identitet är Clarice. 

 

Jag identifierar mig som Burundisk och svensk faktisk eem dels för att jag känner mig som helt burundisk 

och svensk men samtidigt om jag ska vara helt ärlig så känner jag mig mer som svensk än burundisk haha 

förutom typ min hudfärg… 

 

Clarice säger att hon känner sig som svensk bortsett från hennes hudfärg.  Detta är vad Garner 

talar om med rasifieringsbegreppet. Där yttre attribut som exempelvis namn, språk, hudfärg 

eller ursprung skapar en social mening där människor sorteras till olika kategorier (Garner, 

2009). Känslan av att behöva placera sig själv i kategorin ”svensk” eller ”afrikan” är något som 

respondenterna reflekterar mycket kring. En av respondenterna, Joy, säger vid ett tillfälle att 

hon tidigare identifierat sig själv som svensk och blev många gånger ifrågasatt för det. Hon 

bemöttes av kritiker som gärna ville placera henne i kategorin afrikan på grund av hennes 

hudfärg. Senare upptäckte Joy termen afrosvensk och kände att det sammanfattade vad hon är, 

afrikan och svensk. Människors behov av att kategorisera andra människor utifrån specifika 

egenskaper, kan relateras till postkoloniala stereotyper (Hall, 1997). Unga vuxna afrosvenskar 
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som växt upp i Sverige har rasifierats på grund av deras hudfärg och därmed sammankopplas  

deras identitet utifrån stereotyper om afrikaner vilket också påverkar deras egen identifikation 

till geografiska eller nationella kollektiv. 

 

Värderingar 

Yuval- Davis (1997) menar i sin teori om transverasl politics, att individers bakgrund är 

väsentlig för att förstå politiskt aktivism eftersom att politiska åsikter varierar mot bakgrund av  

sociala uppdelningar i samhället. Respondenternas sätt att identifiera sig själva var även 

präglade av vad de hade för värderingar. Respondenten Amiin menar att hans identitet 

påverkats av hans  religion och synen på andra människors sexualitet. 

 

Identitet…identitet… jag är muslim… född och uppvuxen muslim men jag är även mörkhyad från 

Somalia (…) eem att jag är heterosexuell men att jag respekterar homosexuella är en del av min 

identitet…  

 

Amiin säger att han är en mörkhyad muslim från Somalia som respekterar homosexuella 

människor trots att han själv är heterosexuell. Amiin verkar ha reflekterat över hur hans 

identifikation och värderingar kan kombineras. Genom att han tar ställning  som en somalisk 

muslim som respekterar homosexuella, kombinerar han medvetet dessa värderingar som 

vanligtvis genom stereotyper (Hall, 1997) ses som motsättningar. För övrigt har respondenterna 

svårigheter med att ange vilka värderingar som de identifierar sig med, mellan svenska 

värderingar eller värderingar som hör ihop med respektive ursprungsland. Clarice säger att hon 

har svenska värderingar. 

 

jag vet inte om jag anammar min kultur så mycket men mer kanske språket och 

maten men i slutändan att jag kanske… jag har ändå bott här och känner att mina 

värderingar är mer svenska än burundiska….. så jag identifierar mig som både 

Burundisk och Svensk men kanske mer åt det svenska hållet när det kommer till 

värderingar 

 

Clarice förklarar att hennes burundiska kultur är inget som hon tar mycket hänsyn till eller som 

hon utövar. Hon upplever sig själv ha mer svenska än burundiska värderingar trots att hon 

identifierar sig själv som både svensk och burundisk. Vid ett annat tillfälle berättar Clarice att 

identifikation till Burundi delvis har att göra med att hon tillbringat de första åren av hennes liv 

i landet innan hon flyttade till Sverige.  Även om respondenterna inte enkelt kan relatera sina 
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värderingar till specifika länder så kan de ändå tala om vad svenska värderingar innebär. De 

uppfattar att det är att ha en bra kvinnosyn och det  innebär att kvinnor ska betraktas med samma 

respekt som män. Svenska värderingar definieras  även utifrån en  positiv syn på individers 

sexuella läggning, det vill säga,  rätten att älska den man vill.  Att alla människor är  lika värda 

anses också vara svenska värderingar. Det är just detta som Jämte ( 2013) menar  det finns en 

dominerande blid av att Sverige är ett land som både i Sverige och i världen i övrigt framställs 

som ett land med hög tolerans och öppenhet för mångfald. Den här uppfattningen finns även 

bland respondenterna. 

 

Personlig identitet 

Respondenternas personliga identifikation varierar. Det var få som uttalade sig om deras 

personlighet bortsett från deras hudfärg och ursprung. Återigen är rasifiering en del av detta då 

de flesta tillskriver sin identifikation utifrån hudfärg och ursprung (Garner, 2009). Amiin 

beskriver hans utbildning och faktumet att han spelar i en lagsport som en del av hans identitet.  

 

Umeå är en del av min identitet … min utbildning.. är en del av min identitet, att jag gillar att 

spela i en lagsport och min musiksmak är en del av min identitet...det är svårt och säga men det 

är många skärningspunkter 

 

Utbildning, arbete och vilken stad respondenterna är uppvuxna i, beskrivs vara viktiga aspekter 

till deras identitet. Dessa tre saker visar sig även påverka respondenternas politiska intressen. 

Respondenten Joy arbetar som sjuksköterska och är därför intresserad av politik inom vård och 

omsorg. Respondenten Jannah som är från en Stockholmsförort brinner för frågor kring 

integration.  

Gemenskap 

Det andra temat som framkom var gemenskap. Det beskrivs vara en grundorsak till varför 

människor med afrikansk bakgrund söker sig till separatistiska forum (Baskin,1969,  Hayes, 

2007). Det är en av orsakerna till varför unga vuxna väljer att delta i anti-rasistiska forum för 

afrosvenskar. Det här temat har tre underliggande kategorier; Tillhörighet, Igenkännande och 

Att vara icke-vit. 
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Tillhörighet 

Alla respondenter har upplevt att det finns en tillhörighetskänsla till de separatistiska forum 

som de är medlemmar i. Faktorer som påverkar tillhörighetskänslan varierar. 

Tillhörighetskänslan har en geografisk koppling eftersom att de respondenter som vuxit upp i 

mångkulturella städer och områden, känt en större tillhörighetskänsla  i samhället än de som 

vuxit upp i områden med mindre färre invandrare. Respondenter som har ett umgänge med 

vänner vars föräldrar är från samma land upplever att de alltid känt tillhörighet med andra svarta 

människor, det vill säga även innan de blev medlemmar i separatistiska forum för afrosvenskar.  

Respondenten Joy har dock inte haft många nära vänner som ser ut som henne eller har föräldrar 

från samma land. Joy förklarar att hon upptäckt en ny tillhörighet genom separatistiska forum 

för afrosvenskar. 

 

Det har gett mig en ny tillhörighet i samhället men då också fått mig att inse hur jag inte tillhör samhället… 

asså det blev en väldigt tvetydig grej liksom aa men jag har en gemenskap här borta och så ba amen då har 

jag mindre gemensamt av den clique av vänner som jag har  

 

Joy menar att separatistiska forum gett henne en ny tillhörighet i samhället. Gemenskapen som 

hon funnit med andra afrosvenskar, har gett Joy en känsla av att hon inte tillhör samhället i lika 

stor utsträckning som hennes icke-svarta vänner. Att samhället sviker kan handla om den 

strukturella rasismen som får fortgå. Garner (2009) menar att strukturell rasism bildar en 

hierarkisk maktordning i samhället som gör att etniska grupper underordnas. Det som Joy 

beskriver skulle kunna tolkas som att hon genom separatistiska forum upptäckt en tydligare 

illustration av hur underordnade afrosvenskar är i samhället. Joy fortsätter därmed i annat 

uttalande med att säga att separatistiska forum är till för att skapa en gemenskap och ge 

minoriteter styrka, vilket är det som Anderson (1994) beskriver när hon påpekar att separatism 

är essentiellt för att styrka minoritetsgrupper. Respondenten Adiam talar om hur det kändes när 

hon upptäckte de separatistiska forum som hon är medlem i.  

 

…det var kanske då jag började förstå att okej men det här är för mig asså det är första gången jag får vara 

med i något som någon annan inte får vara med i… för det är aldrig vi som får vara i fokus…att vi finns 

och får vara representerade 

 

Adiam beskriver känslan av att afrosvenskar aldrig får stå i fokus. Att afrosvenskar inte får stå 

i fokus, kan relateras till den hieratiska maktordningen av individer i samhället som 
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underordnas och diskriminerar etniska minoriteter systematiskt (Garner, 2009). Det är denna 

hierarkiska maktordningen som upplevs förhindra afrosvenskar att komma till tals. I juridiska, 

politiska och ekonomiska kontexter (Shohat, 1995), blir afrosvenskar därmed en 

underrepresenterad grupp i dessa kontexter. Vad som upplevs som utanförskap eller brist på 

tillgång till makt blir utgångspunkten för känslan av tillhörighet. Hall ( 1997) menar att 

diskursen kring ”Vi och dom” är viktigt för att förstå meningsbetydelser som redogör hur samtal 

förs, vem samtalen förs av och vem samtalen handlar om. Känslan av tillhörighet till andra 

afrosvenskar i separatistiska forum ger unga vuxna afrosvenskar en plats där de känner sig 

prioriterade. 

 

Igenkännande 

Svaret på frågan kring vad som fått respondenterna att vilja delta i separatistiska forum, var att 

de sökte ett igenkännande. De ville ta reda på ifall den rasism som de utsätts för, kan 

generaliseras till andra afrosvenskar. Clarice förklarar orsaken till varför hon valde att delta i 

separatistiska forum. 

 

jag vet att i grunden var det att lära mig men även att få en bekräftelse på att det här är 

inte något som jag inbillar mig vissa saker som man utsätts för så kan man tänka  men 

inbillar jag det här? Är det bara jag som tänker för mycket men när man går igenom och 

läser vad vissa människor har varit med om så tänker man oj men det här har jag också 

upplevt, det här är på riktigt 

 

Clarice beskriver att hon tidigare blivit ifrågasatt för de rasistiska händelser som hon utsatts för. 

När hon valde att delta i separatistiska forum upptäckte hon att hon inte var ensam om dessa 

upplevelser. På samma sätt beskriver respondenten Amiin att det är på något sätt en lättnad när 

man får höra och se att man inte är ensam om att vara utsatt i samhället.  Igenkännandet i dessa 

forum bygger på negativa upplevelser, dvs upplevelser av rasism och det har konstaterats att 

svarta människor deltar i separatistiska forum på grund av den rasism som de utsätts för (Hayes, 

2007). Joy beskriver sedan hur separatistiska forum som hon är medlem i hjälpt henne att förstå 

varför vissa saker händer henne. 

 

även fast många av mina vänner blir väldigt upprörda av dom orättvisor som sker mig… men nu när jag 

är medveten om varför dom sker så kände jag att men du kan ändå inte förstå mig på det sättet så i vissa 

saker så tycker jag att det är obekvämt för dom men det blir liksom jobbigare för mig 
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Separatistiska forum som Joy är medlem i  har fått henne att förstå orättvisor som hon utsatts 

för. I och med detta har de separatistiska forumen gett en bredare förståelse för varför 

afrosvenskar är förtryckta i Sverige. På samma sätt som kvinnor har gått samman i 

separatistiska grupper för att tala med andra om gemensamma upplevelser av underordning och 

diskriminering (Anderson, 1994) blir de anti-rasistiska forumen enbart för svarta en plats för 

erfarenhetsutbyte utan ifrågasättande eller medlidande från andra. 

 

Att vara icke-vit 

Svårigheter med livet som icke-vit är en av huvudorsakerna till varför unga vuxna söker sig till 

separatistiska forum för afrosvenskar. Garner (2009) menar att människor rasifieras utifrån yttre 

attribut och biologiska eller kulturellt tillskrivna egenskaper. Rasifiering (Ibid) av unga vuxna 

afrosvenskar har påverkat deras liv negativt då de ständigt förväntas att förhålla sig till de 

egenskaper som omgivningen tillskriver dem ha. Detta blir synligt i respondenternas svar om 

rasistiska upplevelser. Alla som intervjuats har upplevt rasism på grund av deras hudfärg. 

Respondenten Joy beskriver en av de rasistiska förtryck som hon utsatts för genom hennes liv. 

 

jag har blivit utsatt för diskriminering för min hud  och då skulle jag säga bland 

annat i sportsligt där jag blivit häcklad… jag har spelat fotboll tidigare och var 

målis eeh jag har fått bananer kastade mot mig och fått höra att det klart att dom 

inte vinner matcher med en apa i buren.. * lång tystnad *... aa och då att ingen 

ledare eller förälder…. vi var ganska unga då så jag förstår att alla 10–12 åriga 

tjejer inte kanske sa någonting men att ingen förälder eller ledare inte sa 

någonting det var ju typ jobbigare 

 

Joy känner sig sviken över att ingen vuxen agerade på rasistiska händelser som hon utsattes 

för när hon spelade fotboll som liten. Att benämna  grupper av individer som djur i negativa 

termer har att göra med postkoloniala typifieringar. Detta är en del av postkoloniala 

stereotyper då individer med ett afrikanskt ursprung ofta tillskrivs vara ett primitivt naturfolk 

(Hall, 1997). Vidare berättar  Joy  om vardagsrasism som hon utsätts för. 

 

…  uteslutande från vissa grupper och fördomar om att aa man anses inte kunna 

svenska innan man ens fått säga någonting eller även om man svarar på svenska 

 

Joy har blivit utsatt för vardagsrasism då hon stött på främlingar som inte trott att hon kan 

svenska på grund av hennes hudfärg. Fler utav respondenterna upplever att de främst utsätts för  
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vardagsrasism. Respondenten Amiin berättar om den vardagsrasism som han utsätts för. Han 

ger ett exempel gällande hans hår och att n-ordet är något som många svarta människor utsätts 

för samt att ordet blivit normaliserat. 

 

det här med att ta folk på håret till exempel har många fått vara med om eller att höra n-ordet, det har 

många fått vara med om och att det slängs som att det är ett vanligt begrepp… att man ses som den 

farliga svarta mannen när man går till exempel till en busshållplats, om det är mörkt att man blir kanske 

lite räddare bara för att man är mörk 

 

Amiin upplever att han betraktas som den farliga svarta mannen på grund av hans hudfärg. 

Detta är återigen ett tecken på hur stereotyper (Hall, 1997) påverkar afrosvenskar. I Amiins fall 

påverkas hans vardagliga erfarenheter av stereotypen om att svarta män är farliga. Det är den 

här typen av afrofobiska handlingar som statistik visar sker människor med afrikansk bakgrund 

dagligen (Mångkulturellt Centrum, 2014). Schmauch (2006) menar att vardagsrasism ger 

människor med afrikansk bakgrund en känsla av att de är ovälkomna i olika sociala 

sammanhang. I samband med detta längtar afrosvenskar efter  en plats långt ifrån 

vardagsrasismen i Sverige, vilket i detta fall är separatistiska forum. 

Maktstrukturer 

Det tredje temat som hittades var maktstrukturer. Respondenterna menar att separatistiska 

forum är en plats för dem att ifrågasätta maktstrukturer som påverkar afrosvenskars livsvillkor. 

Ur ett  postkolonialt perspektiv skapar maktstrukturer olika meningsbetydelser av hur samtal 

förs, vad samtalen handlar om och vem som för samtalen (Hall, 1997). Maktstrukturer påverkar 

därmed vems sanning som anses vara mest sann. Dessa maktstrukturer påverkar den strukturella 

rasism som Garner (2009) menar innefattar allt emellan vardagsrasism och rasism på ett 

strukturellt plan. Maktstrukturer är därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till i undersökandet av 

varför unga vuxna som har vuxit upp i Sverige väljer att delta i anti-rasistiska separatistiska 

forum för afrosvenskar. Under temat Matkstrukturer ingår det tre kategorier; Vi och dom, 

Rooting- separatism och Shiftning. 

 

Vi och dom 

Genom respondenternas uttalande är det uppenbart att det finns ett ”vi och dom”. Vi:et är i det 

här fallet afrosvenskar/ afrikaner/ svarta människor och dom:et är icke svarta människor. Vare 
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sig man har folk i sin omgivning som är etniska svenskar eller inte, verkar det finnas en 

uppfattning av att icke-svarta inte förstår afrosvenskars utsatthet. 

 

...en vit människa kanske inte vet hur det är att hela tiden behöva va… eller 

så här du kan bara gå på stan och så kommer någon och drar i ditt hår, det 

är sånna där jätteenkla saker som för oss... det händer hela tiden som dom 

aldrig ens behöver tänka på... 

 

I citatet ovan beskriver Clarice att den rasism som afrosvenskar utsätts för är något som en icke-

svart människa aldrig behöver reflektera över hur det är att bli utsatt för rasistiskt förtryck. 

Respondenten Adiam talar senare om vad som krävs för att reducera rasism mot afrosvenskar. 

 

jag tror att det måste börja med att dom som sitter vid makten måste erkänna det som har hänt i historien 

för att vi ska kunna bli enade för då kan det komma en dialog över okej det här är vad vi gjorde och 

förstörde och det här dom spår som har satt sig. 

 

Adiam menar att  dom med makt ska erkänna det som tidigare skett i historien för att svarta och 

icke-svarta människor ska kunna bli enade. Och menar att det skulle i sådana fall ske genom en 

redogörelse och ett erkännande av vad dom har gjort och vilka spår de har satt. På det här viset 

blir det tydligt hur “Vi och dom”- diskursen påverkas av vem som fattar viktiga beslut (Hall, 

1997).  I detta fall uppfattas dom, alltså icke-svarta människor som makthavarna. Adiam menar 

att mycket av den rådande maktstrukturen grundar sig i lagar. 

 

...det finns regleringar … det handlar om att vi har inte tillåtits att ta den platsen.  Steg ett är att veta allting 

som händer bakom stängda dörrar när det kommer till alla regler och alla steg men för mig blir det så 

här… jag vet inte vad som kan få dom och släppa makten och att vi inte ska vara så kontrollerande som 

vi är 

 

För att göra förändring möjlig, menar Adiam att afrosvenskar behöver få ta del av 

lagstiftningsprocesser. Hon undrar över vad som kan få de vid makten att släppa kontroll över 

afrosvenskars liv. Detta kan kopplas till det som Hall menar med att underordnade grupper 

saknar makt för att ta över och förändra rådande diskurser (Hall, 1997). Garner (2009) 

framhåller att strukturell rasism innebär att det finns en maktstruktur som bestäms av gruppen 

som befinner sig högst upp i hierarkin. Det är just dessa maktstrukturer som Shohat (1995) 

menar förhindrar underordnade grupper att komma till tals när det kommer till att kunna 

uttrycka sig estetiskt och kunna delta i juridiska, ekonomiska och politiska kontexter.  
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Shifting 

Med aspekten shifting menar Yuval-Davis att det är nästa steg efter självcentreringsprocessen, 

rooting aspekten, som är del av vad hon ser som en väg till politiskt förändringsarbete över 

etniska, nationella, religiösa eller kulturella grupperingar (1997). Respondenten Adiam 

förklarar vad som krävs för att uppnå ett jämlikt samhälle, 

 

alla bör och vi vill mer än bara bör, det här inget som vi bara borde göra det är något som ska göras men 

det vi kan göra nu är att mobilisera oss och stärka och vara enade och bygga gemenskapen mellan oss 

tills dom låter oss så vi kan hjälpa oss själva 

 

Adiam menar att rasism mot afrosvenskar är en kamp som alla människor oavsett hudfärg ska 

ta, däremot måste afrosvenskar gå igenom det som Yuval-Davis (1997) menar är rooting- 

aspekten. Vid ett annat tillfälle säger respondenten Amiin att icke-svarta människor får delta i 

anti-rasistiska sammanhang men, de får inte äga frågor som berör afrosvenskar. Just det som 

Amiin säger, att afrosvenskar själva ska lyfta upp problem som drabbar dem, är ett svar som 

alla respondenter håller med om. Förändring är endast möjlig om icke-svarta förstår 

afrosvenskars utsatthet. Respondenten Joy förklarar hur hon anser att förändring endast är 

möjlig om råd från afrosvenskar tillåts. 

 

det slutgiltiga kommer att vara om dom som sitter längst upp är villiga att ta emot som 

tips och råd som dom får men får dom ingenting så kommer ingenting att någonsin 

förändras  

 

Respondenten Amiin menar att inom kampen för ett jämlikt samhälle är det nödvändigt för 

politiker att bilda ett samarbete med anti-rasistiska  separatistiska forum för afrosvenskar, i 

kampen mot rasism. 

 

Att man jobbar tillsammans med separatistiska forum så att det inte blir en ” men varför 

har dom ett separatistiskt forum det här ska vi göra tillsammans” … att man gör det 

tillsammans med dom är en annan grej men att göra allt tillsammans tror jag inte funkar 

i längden. Stefan Löven vet inte hur det är att vara diskriminerad...han vet inte hur det 

är att blir kallad det och det här för han har nog inte samma erfarenhet av det 
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Amiin och flera av de andra respondenterna bär på en tro om att ett samarbete med politiker 

kring frågor som berör afrosvenskars rättigheter är nödvändigt för att det ska ske en förändring. 

Däremot är det viktigt att afrosvenskar tillsammans bildar en politisk ståndpunkt. Återigen blir 

det tydligt hur rooting-aspekten som Yuval-Davis (1997)  menar är nödvändig inom politisk 

aktivism, är viktig även för unga vuxna afrosvenskar. Att ett samarbete med icke-svarta är 

nödvändigt, visar att shifting-aspekten som Yuval-Davis  (1997) menar är viktig för att 

åstadkomma politisk förändring.  I den här kontexten blir shifting ett samarbete genom dialoger 

med makthavare i Sverige. Respondenten Joy menar att rasism ska även bekämpas genom 

medmänsklighet. 

 

Jag tänker mig att rasism är okunskap så den måste bekämpas med kunskap och att 

rädsla då har både med kunskap men också att man bekämpar rädslan med… aa mer åt 

kärlekshållet än asså att visa medmänsklighet och visa empati och förståelse och det ska 

vi göra istället för att möta fire with fire… jag tror inte att vi kommer och vinna på det 

sättet utan att man måste se det för hur det är 

 

Joy menar med att rasism ska bekämpas genom kunskap och medmänsklighet. Det är just det 

som Yuval-Davis (1997) menar är syftet med shifting-aspekten. I shifting-aspekten ska 

individen utvecklas från rooting- aspekten och bredda sig. När individen övergår till shiftning 

sker det dialoger mellan individer med olika samhällspositioner och tvingas ta hänsyn till andra 

indisviders olika sociala, ekonomiska och politiska makt (Yuval-Davis, 1997).  

Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka varför unga vuxna som har vuxit upp i Sverige 

väljer att delta i antirasistiska separatistiska forum för afrosvenskar. Syftet har besvarats med 

hjälp av tre frågeställningar; hur identifierar sig unga vuxna som deltar i forum för 

afrosvenskar? Vilka argument framhåller de unga vuxna till att delta i separatistiska forum 

specifikt för afrosvenskar? Hur menar de att separatism kan bidra till antirasism?  

 

Afrosvenskar är den mest utsatta minoritetsgruppen i Sverige (Mångkulturellt Centrum, 

2014).  Studiens resultat visar att afrosvenska unga vuxna som intervjuats väljer att delta i 

separatistiska forum på grund av den strukturella rasismen som de utsätts för. Därav väljer dem 

att delta i olika antirasistiska separatistiska forum för just afrosvenskar och  Instagramforum 

som “natural hair” (afrohår i sitt naturliga form).  
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Afrosvenska unga vuxnas sätt att identifiera sig påverkas av deras nationalitetsbakgrund, 

värderingar och  sysselsättning. Trots att majoriteten av respondenterna är födda i Sverige är 

det få som identifierar sig som enbart svensk. De flesta tycker inte  att  det är tillräckligt att 

definiera sig själva som svenskar eftersom att deras afrikanska ursprung tycks  ha en betydelse 

för vilka de är. Trots detta menar de flesta att de har svenska värderingar, som enligt deras 

mening i stort sätt handlar om att värna om alla människors lika värde. Afrosvenska unga 

vuxnas sätt att identifiera sig påverkas även av deras personliga identitet, det vill 

säga  sysselsättningar såsom fritidsaktiviteter, arbete och utbildning som påverkar deras 

politiska engagemang.  

 

Afrosvenska unga vuxnas deltagande i separatistiska forum visar sig vara längtan efter en 

gemenskap med människor som blivit utsatta för samma förtryck. Resultatet visar att 

afrosvenska unga vuxna  som vuxit upp i Sverige utsätts för omfattande vardagsrasism. Innan 

de blev medlemmar i separatistiska forum förstod de inte att vad som kan ses som rasism skiljer 

sig åt mellan olika grupper av människor. Det har lett till att de själva blivit tveksamma över 

rasistiska händelser när andra icke-svarta inte uppfattat händelserna på samma sätt som de 

själva gjort. De olika anti-rasistiska separatistiska forumen har gett dem en bättre förståelse för 

den strukturella rasismen i Sverige. Flera av respondenterna menar att de funnit en gemenskap 

i ett utanförskap med andra afrosvenskar. Att känna igen sig i andra afrosvenskars rasistiska 

upplevelser har minskat ensamhetskänslan som de upplevde innan de blev medlemmar i 

forumen. Tillhörighet upplevs därmed vara en viktig källa för att de ska kunna orka hantera 

rasism som de utsätts för i vardagen. Resultatet visar därmed att unga vuxna väljer att delta i 

separatistiska forum för afrosvenskar  med syfte att hitta strategier för att bemöta den rasism 

som de utsätts för.   

 

Studiens resultat visar att respondenterna upplever att separatistiska forum bidrar till en positiv 

förändring för den anti- rasistiska kampen. Det upplevda förtrycket mot afrosvenskar har stärkt 

ett “vi och dom”- perspektiv mellan afrosvenskar och icke-svarta människor i Sverige. Icke-

svarta människor ses som förtryckare och att de inte har någon förståelse för afrosvenskars 

utsatthet. Vi:et, det vill säga afrosvenskar, förstärks i separatistiska forum som 

respondententerna är delaktiga i.  I dessa forum finns det  plats för att ifrågasätta och 

uppmärksamma strukturell rasism gentemot afrosvenskar. Respondenterna upplever att de 

stärks av dessa forum då de får råd om hur de kan bemöta rasism i deras vardag. På det viset 
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menar respondenterna att forumen gett dem makt att påverka diskursen kring den rasism som 

de utsätts för. Vidare menar respondenterna att maktrelationen mellan afrosvenskar och icke-

svarta människor måste jämnas ut för att bilda ett jämlikt samhälle.  Politiker anses ha redskap 

för att utrota den strukturella rasismen som afrosvenskar utsätts för genom att bilda ett 

samarbete med separatistiska forum. Eftersom de slutna forumen inte står i maktens centrum, 

kräver den antirasistiska kampen mot afrosvenskar dialoger mellan afrosvenskar och icke-

svarta människor för att bredda förståelse för afrosvenskars utsatthet i Sverige. Detta för att 

rasism anses bero på ignorans och  okunskap, därmed bör  rasism bekämpas genom att bilda 

varandra. På det viset förhindras klyftor  mellan afrosvenskar och icke-svarta. 

   

Slutdiskussion    

När afrosvenska unga vuxna växer upp i ett samhälle präglat av en  vithetsnorm blir hudfärg en 

utgångpunkt för sättet de identifierar sig på. Utifrån  postkoloniala stereotyper har människor 

med afrikansk bakgrund kategoriserats till det generella begreppet ”afrikaner”. Detta är 

problematiskt i och med att det finns en strukturell maktkonstruktion där afrosvenskar som 

grupp ständigt tvingas ta hänsyn till deras hudfärg och ursprung. En etnisk svensk person skulle 

exempelvis inte behövt utgå ifrån att de är vita och svenskar för att beskriva deras identifikation. 

Å andra sidan kan det ses som ett  ställningstagande när  unga vuxna väljer att tillskriva sig 

själva som ”afrikaner” eller svarta, det påvisar en medvetenhet om rådande rasistiska strukturer 

i ett samhälle där svarthet problematiseras i relation till vithetsnormen. Hade afrosvenska unga 

vuxna identifierat sig som svenskar eller till Sverige, hade det indikerat på att gruppen är väl 

integrerad i det svenska samhället.  Därför blir gemenskap en stor orsak till varför  unga vuxna 

som vuxit upp i Sverige väljer att delta i separatistiska forum för afrosvenskar. På det viset 

stärker separatistiska forum afrosvenska unga vuxnas ”svarthet” ur positiva termer då de ger 

dem en plats där deras hudfärg inte stigmatiseras. 

 

Gemenskapen som bildas i separatistiska forum för afrosvenskar hjälper  unga vuxna att hitta 

strategier för att hantera rasistiska förtryck som de utsätts för. Anti-rasistiska forum skapar en 

allians mot det rasistiska förtrycket som afrosvenskar ofta bemöts av utanför forumen från icke-

svarta människor. Detta gynnar den anti-rasistiska kampen då afrosvenskar som grupp får 

tolkningsföreträde och kan redogöra hur rasismen de utsätts för begränsar deras liv. Slutna 

separatistiska forum behövs för att bibehålla en trygg plats för afrosvenskar i processen mot ett 

jämlikt samhälle. Forumen ger afrosvenska unga vuxna en trygg plats i samhället där de slipper 
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att ständigt förhålla sig och ifrågasättas utifrån deras hudfärg. Däremot är det viktigt att frågor 

om afrosvenskars livsvillkor inte endast förblir afrosvenskars problem. Bekämpningen av 

strukturell rasism kräver en öppen dialog utanför separatistiska forum där icke-svarta 

människor får ta del av diskussionen om strukturell diskriminering av afrosvenskar. Av detta 

skäl bör icke-svarta släppa maktprivilieger och bilda samarbete med separatistiska forum för 

att möjliggöra förändring.  

 

Studiens resultat kan inte generaliseras i och med att det motsvarar endast fem respondenters 

upplevelser av anti-rasistiska separatistiska forum. Framtida forskning bör bidra till en djupare 

förståelse för hur anti-rasistiska separatistiska forum påverkar det svenska samhället. Sverige 

är ett snabbt växande mångkulturellt samhälle, av detta skäl blir det viktigt att undersöka 

separatistiska forum i relation till identitetspolitik. Detta bör undersökas med frågor om hur 

separatistiska forum påverkar den anti-rasistiska kampen och ifall de kan bidra till ett jämlikt  

svenskt samhälle. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Intro 

Den har studien har som syfte att belysa anti-rasistiska separatistiska rum för 

afrosvenskar. Du har rätt till att ställa frågor om något framstår som otydligt och 

kan även avbryta intervjun när som helst. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder? 

2. Utbildning? 

3. Jobb?  

4. Identifierar du dig som afrosvensk? I så fall, varför? 

 

I den här delen kommer jag att ställa lite frågor angående separatism. 

2. Vilka tankar kommer upp när du hör begreppet separatism? 

3. Vilket/ vilka separatistiska forum för afrosvenskar är du medlem i? Vad 

har dessa för syfte? 

4. Varför har du valt att bli medlem i dessa forum? 

5. Vart håller dessa forumen plats? 

6. Skulle du kunna ge ett konkret exempel på en typisk diskussion som 

lyfts upp i de/ det forum som du är medlem i?  

7. Utförs det några speciella aktiviteter i dessa forum?  

8. Gör ni något kollektivt utanför forumen? 

9.  Vad betyder dessa forum för dig?  



 

 28 

10. Hur påverkar dessa forum dig? 

11. Vad bidrar du med i dessa forum? 

12. Hur har dessa påverkat din känsla tillhörighet i samhället? 

13. Har din uppfattning om dessa forum förändrats över tid? Hur i så fall? 

 

I den här delen kommer jag att ställa frågor som är relaterade till politik. 

14. Hur pass insatt  är du inom svensk politik? 

15. Vilka politiska områden är du engagerad inom? 

16. Är du engagerad i något politiskt parti eller organisation? 

17. Hur tror du att de separatistiska forumen som du är delaktig i,  påverkar 

den svenska politiska debatten? 

18. Vad tycker du är bra med separatistiska forum i ett politiskt 

sammanhang? 

19. När tänker du att separatism är användbart? 

20. I vilka sammanhang tror du att att separatism kan vara problematisk?  

 

Nu har vi kommit till sista avsnittet av intervjun och här kommer jag ställa 

frågor som rör sig om rasism. 

21. Har du någonsin blivit utsatt för diskriminering? I så fall, vad blev/blir 

du utsatt för? 

22. Hur har det påverkat/påverkar din vardag? 

23.  Hur har det påverkat/ påverkar sättet du planerar ditt liv? 

24. Hur skulle du beskriva afro-svenskars situation som grupp i Sverige? 

25.  Vilket sätt anser du att rasism ska bekämpas? 

26. Utifrån samhällsstrukturen mellan grupper med makt och utsatta 

grupper, vem kan och bör bekämpa rasism?  

27. I vilka sammanhang anser du att det är rätt att inkludera alla i debatter 

som berör utsatta grupper? Ex; är det bara homosexuella som är 

lämpliga till att ta kampen för deras rättigheter? 
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28. Hur tänker du när du hör begreppet ” omvänd rasism”? 

29. Anser du att det är ett förekommande fenomen i de forum du deltar i? 

Hur i så fall? 

 

 

Frågor kring identifikation 

30.  Så vem är du? 

31.  Hur skulle du beskriva din identitet? 
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Bilaga 2 

Respondentbrev 
 
Hej!  

 

Mitt namn är Sandrine Ndayambaje. Jag studerar vid Sociologiprogrammet på Umeå 

Universitet och skriver en  kandidatsuppsats om afrosvenskars upplevelser när det kommer till 

anti-rasistiska, afrosvenska separatistiska rum. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför 

personer som identifierar sig som afrosvenskar, väljer att gå med dessa rum. Samt vilken 

funktion de upplevs uppfylla ur ett politiskt perspektiv.  

 

Jag söker dig som är afrosvensk och är aktiv/ medlem i separatistiska forum som exempelvis 

Black vouge och Black Coffe.  

 

Intervjuer kommer att ske på valfri plats i Umeå eller Uppsala, gärna så snart som möjligt. Du 

som deltar i studien kommer att vara anonym och har rätt till avbyta intervjun när som helst. Är 

du intresserad av att delta i studien eller  frågor om studien, så får du gärna kontakta mig på 

mail.  

 

Mail: sandrinendayambaje@gmail.com 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sandrine Ndayambaje 

 

mailto:sandrinendayambaje@gmail.com

