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DEN ANTIRASISTISKA SJÄLVBILDEN



DET ANTIRASISTISKA SVERIGE
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SEGREGERADE STÄDER
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SEGREGERADE STÄDER

11



BOSTADSMARKNADEN
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BOSTADSMARKNADEN
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Integration –

en beskrivning 

av läget i 

Sverige

Statistiska 

centralbyrån 

2013
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RASISMER



RASISMENS GRUNDER
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“Americanus α: röd, kolerisk, rak /…/
Europaeus β: vit, sangvinisk, muskulös /…/
Asiaticus γ: gul, melankolisk, stel /…/ 
Afer δ: svart, flegmatisk, slapp /…/”

Carl von Linné, Systema Naturae, 1735



RAS OCH RASISM I SVERIGE
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1909: Svenska sällskapet för rashygien bildas

1922: Statens Institut för rasbiologi grundas – världens 
första statliga centrum för rasforskning

Institutet genomförde undersökningar av 100 000 
svenskar.

Institutets syfte: 
bidra till en “exakt rashygien och en 
rationell befolkningspolitik”
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”Vi har ju lyckan att äga en ras, som ännu är
ganska oförstörd, en ras som är bärare av
mycket höga och mycket goda egenskaper.“
(Arthur Engberg, socialdemokrat, 1921)

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket
lyckligare lottad situation [än USA]. Vårt lands
befolkning är homogen, inte bara i fråga om
rasen utan också i många andra avseenden.”
(Tage Erlander, socialdemokrat, 1965)



”Vi fick aldrig lära oss om rasism. Inte den 
strukturella i alla fall. Detta var vad jag 
ville. För annars var det som att det var 
mig som det var fel på för att jag sprang 
runt och inte förstod. Vi fick lära oss om 
samer en vecka per år, vilket är för lite, vi 
fick lära oss om andra världskriget. Men 
ingen prata om struktur i media, i världen, 
i arbetslivet och i fucking skolan. 

Varför är svenska skolsystemet så rädd för 
att prata om det uppenbara? Är det för 
att släta över den sanning som finns 
bakom ”världens jämställda land”? ”

Ur Inlägg ”ARJEPLOG DEL I I” ,  Gästpostare: Latif fa 9 feb 2016

RAS OCH RASISM I SVERIGE



22

VARDAGSRASISM



VARDAGSRASISM

Normer och vardagliga handlingar som avspeglar
och upprätthåller maktrelationer i samhället och
som ”förekommer så ofta att de nästan tas för
givna – gnagande, irriterande, utmattande, till
synes små orättvisor som man till slut börjar
förvänta sig”

(Philomena Essed 1991)
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Dela en konkret händelse från ditt yrkesliv 
där vardagsrasism aktualiserades på något 
sätt

 På vilket sätt är händelsen relaterad till 
begreppet vardagsrasism?

Hur kan vi stötta varandra i att lyfta frågor 
kring rasism i kollegiet?
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#RealityCheck 

#APPropåRasism

Sveriges första app 

mot rasism





Varför ett spel 
om rasism?

• Öppna för dialog om rasism. 
Öka medvetenheten om 
vardagsrasism

• Bidra ti l l  kunskap om 
diskriminering och 
kränkande behandling

• Inspirera ti l l  engagemang, 
civilkurage, jämlikhet och 
inkludering

• Motverka rasism och 
diskriminering



Lärarhandledning

• Koppling till läroplan och 
kursplaner

• Övningar, diskussionsunderlag, 
reflektion och tips!

• Ordlista & begreppsförklaring





Vithetsnormen

31



VEM ÄR VIT?

32
Bild fr KITs film Förtryck mot samer



VITHETSNORMEN
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46 VARDAGLIGA VITHETSPRIVILEGIER
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• 6. Jag kan sätta på teven eller öppna tidningen och se en bred representation 
av personer från min ras. 

• 8: Jag kan vara säker på att mina barn får läromedel som visar att människor 
med deras hudfärg existerar.

• 18: Jag blir aldrig ombedd att tala för allas räkning när det gäller en grupp 
med min hudfärg.

• 34: Jag kan oroa mig för rasism utan att bli betraktad som inbillningssjuk eller 
egennyttig.

• 35: Jag kan ta anställning hos en arbetsgivare som kvoterar, utan att mina 
medarbetare misstänker att jag fick jobbet tack vare min hudfärg.

Peggy McIntosh, 1989. White Privilege: 
Unpacking the Invisible Knapsack



Övning: Osynliga fördelar

DEN STÖRSTA FÖRDELEN VITA

PERSONER HAR I SAMHÄLLET ÄR:

1. Att det är lätt att hitta böcker, leksaker, 

politiker m.m. som representerar dem. 

2. Att de inte behöver oroa sig för att bli 

stoppade av polisen pga. sin hudfärg. 

3. Att slippa höra kränkande antaganden 

och skämt om vita personer, som t.ex. att 

vita skulle vara mer primitiva än andra. 

4. Eget förslag.



FÖRÄNDRINGAR I VITHETEN
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ERFARENHETSBASERAD KURS I  NORMKRITIK FÖR 
PEDAGOGER 7,5 HP
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RASSTEREOTYPER



SVENSKA RASSTEREOTYPDEBATTER
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ATT MÖTA SIG SJÄLV SOM RASSTEREOTYP

”Jag tycker inte om reklamfilmer med japaner.
Publiken skrattar, men jag har ingen humor, blir
illa berörd. Östasien är avlägset för svenskarna,
även för mig, men jag kan inte skratta åt det, kan
inte distansera mig från det, eftersom det trots
allt är en del av mig.”

(Trotzig 1996:69)
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REPRODUKTION & REPRESENTATION

Bilder: ©Liber AB
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BILDERS MAKT



BILDERS MAKT



PEDAGOGISKA METODER

Högskolekurs i  
normkritik

lasupp.nu

Reality Check – på appstore
och google play

mkcentrum.se/utbildning

bildersmakt.se



.

TACK!

facebook.com/mkcfittja

@mkc_sverige
#MKCfittja

linkedin.com/company/mångkulturellt-
centrum

Anja Norell

mkcentrum.se

utbildning@mkcentrum.se


