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Tack
Vi vill rikta ett stort tack till alla de forskare, tjänstemän och civilrättsorganisationer 
som bidragit med att identifiera studier och ge feedback på vår studiedesign. 
Särskilt tacksamma är vi för den värdefulla input vi fått från Adrian Groglopo, 
Diana Mulinari, Tobias Hübinette, May-Britt Öhman, Stefan Jonsson, Sayaka 
Osanami Törngren, Mattias Gardell, Minoo Alina, Carl-Ulrik Schierup, Edda 
Manga, Nina Edström, Alireza Behtoui, Heléne Lööw, Katrin Lainpelto, Petter 
Stoor, Ylva Habel, Anders Hellström, Marie Demker, Anders Neergaard, Anna-
Sara Lind, Moa Kindström Dahlin, Mekonnen Tesfahuney, Paulina de los Reyes; 
samt representanter från Romskt informations- och kunskapscenter, Civil Rights 
Defenders, EXPO, Make Equal och Vetenskapsrådet.

Markus Lundström och Fanny Wendt Höjer 
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Förord
I november 2020 fick Forum för levande historia i uppdrag av regeringen att 
genomföra en kartläggning av kunskap om människors erfarenheter av rasism i 
kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter på nationell, 
regional och lokal nivå. Kartläggningen är en del av det arbete som utförs inom 
ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet 
och hatbrott.

Kartläggningen skulle redovisa forskning och andra relevanta studier på området 
och sammanfatta deras resultat. I uppdraget ingick även att göra en analys av vilka 
kunskapsluckor som finns inom detta område, samt att om möjligt påvisa eventuella 
skillnader i kunskap om olika gruppers utsatthet för rasism och i förhållande till kön. 

Forum för levande historia gav Mångkulturellt centrum i uppdrag att 
genomföra kartläggningen. Markus Lundström, disputerad i ekonomisk historia 
och forskare vid Mångkulturellt centrum, har ansvarat för studiens utformning 
och vetenskaplighet. Fanny Wendt Höjer, forskningsassistent vid Mångkulturellt 
centrum och doktorand vid Goldsmiths, University of London, har ansvarat för 
kodning och sammanställning av studierna. 

Kartläggningen ger en översikt av vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel 
och rapporter som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021. I översikten 
presenteras studier som visar att det finns erfarenheter av rasism i kontakt med 
svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Samtidigt betonar 
rapportförfattarna att bilden är ofullständig. Studierna som presenteras berör 
endast ett fåtal offentliga verksamheter och det saknas enligt författarna kunskap 
om olika gruppers utsatthet för rasism.

För att kunna motverka rasism behövs kunskap. Forum för levande historia 
erbjuder fortbildningar för anställda i offentlig sektor och har bland annat tagit 
fram en webbfortbildning om rasism och likvärdigt bemötande. Regeringen skriver 
i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott att 
det behövs en bättre bild av situationen när det gäller rasism i Sverige. Med denna 
rapport hoppas vi bidra till bilden av kunskapsläget på ett område som berör oss alla. 

Författarna till rapporten ansvarar för innehåll och slutsatser.

Caroline Källner
Tf överintendent vid Forum för levande historia

9 



Sammanfattning
Den här rapporten sammanställer kunskap om människors erfarenheter av 
rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. 
Kunskapsöversikten inbegriper totalt 523 vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel 
och rapporter som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021. Samtliga studier 
berör rasism, en teknologi som sorterar och rangordnar människor utifrån 
stereotypa föreställningar om ras, etnicitet, kultur, nationalitet eller religion.

Studierna i kunskapsöversikten är indelade i tre urvalsnivåer: en övergripande 
urvalsnivå (A) som inbegriper samtliga insamlade rasismstudier, en generell 
urvalsnivå (B) med studier som berör myndigheter och offentliga verksamheter, 
och en specifik urvalsnivå (C) med studier om människors erfarenheter av rasism i 
kontakt med dessa samhällsinstitutioner.

Urvalsnivå A består till viss del av historiska studier (7 %), men merparten handlar 
om rasism i dagens Sverige (93 %). Studierna utgörs av vetenskapliga artiklar (59 %), 
antologikapitel (16 %), rapporter (16 %), doktorsavhandlingar (6 %) och akademiska 
böcker (3 %). De bygger framför allt på kvalitativa metoder som intervjuer och 
textanalys (82 %), men inbegriper även enkätstudier och andra kvantitativa 
undersökningar (18 %). Sammantaget ger de 523 studierna en övergripande bild av 
hur rasism återfinns på olika områden och samhällsnivåer.

Urvalsnivå B inbegriper 195 studier som berör rasism inom samhälls institutioner 
som skola och förskola (21 %), regering/riksdag (13 %) och Polisen (12 %). Sammantaget 
tyder detta generella kunskapsläge på att människor även drabbas av rasism genom 
svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Urvalsnivå C innehåller 16 studier som dokumenterar människors erfarenheter. 
I mötet med Polisen återfinns rasistiska praktiker som rasprofilering, våld och 
trakasserier. Det finns indikationer om stereotypisering av ungdomar på HVB-
hem. Studier om medborgares kontakt med socialtjänsten pekar på försummelse, 
misstänkliggörande och trakasserier. Inom skolområdet visar studier att elever 
stereotypiseras och utestängs av skolverksamheten, och på universitetet återfinns 
liknande erfarenheter. Studier om rasism inom vårdområdet talar om stereotypisering 
och bortprioritering som ett hälsoproblem i Sverige.

Det aktuella kunskapsläget indikerar alltså att det finns erfarenheter av rasism i 
kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Samtidigt är 
bilden ofullständig. Endast ett fåtal myndigheter/verksamheter har undersökts och 
det saknas komparativa och longitudinella studier, metaanalyser och internationella 
jämförelser, samt forskning om hur rasism samverkar med andra maktordningar. 
Kunskapsläget implicerar att återskapandet av rasistiska praktiker – inom och 
genom svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter – är ett fenomen 
som är väl belagt men fortfarande outforskat.
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Summary
This report concerns peoplé s experiences of racism in contact with public 
institutions in Sweden. It is based on a literature review that comprises 523 scientific 
articles, books, book chapters, and reports, published between January 2016 and 
May 2021. All studies concern racism, a technology that orders and grades people 
based on stereotypical conceptions of race, ethnicity, culture, nationality, or religion.

The selection of studies comprises three levels: an overarching level (A) with all 
identified studies of racism in Sweden, a general level (B) concerning racism in 
public institutions, and a specific level (C) focused on people’s experiences of racism 
in contact with these institutions.

Selection level A – the complete selection of 523 studies – consists partly of 
historical analyses (7 %), but primarily concerns racism in Sweden today (93 %). The 
selection includes scientific articles (59 %), chapters in anthologies (16 %), reports 
(16 %), doctoral dissertations (6 %) and academic books (3 %). The studies are mainly 
based on qualitative research methods like interviews and text analysis (82 %), but 
also include survey studies and other quantitative inquiries (18 %). The overarching 
picture emerging from this state-of-the-art is that racism in contemporary Sweden 
recurs at different areas and societal levels.

Selection level B consists of 195 studies that concern racism in public institutions. 
They focus primarily on Swedish school and day care services (21 %), the 
Government/Parliament (13 %), and the Police (12 %), and signal altogether that 
racism is operating through public institutions in Sweden today.

Selection level C holds 16 studies that document people’s direct experiences of 
racism. These experiences include racial profiling, harassment, and physical violence 
in contact with the Police. The studies also document experiences of suspicion and 
neglect in contact with the social services, as well as signs of racist stereotyping 
at residential care homes. In both higher education and health care systems, the 
studies document experiences of stereotyping and exclusion.

The literature review concludes that racism in Sweden continues to operate 
through public institutions. Yet knowledge about this operation is still incomplete. 
Most institutions have not been examined at all, and there is a lack of comparative 
and longitudinal studies, meta-analyses, international comparisons, as well as 
analyses of how racism interacts with other power asymmetries in the Swedish 
society. In conclusion, documented evidence about racism in public institutions 
designates a vast research field that is largely unexplored.
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Inledning
År 2016 lanserade den svenska regeringen Samlat grepp mot rasism och hatbrott: 
Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, där ett av fem 
strategiska områden handlar om att bidra till fördjupad kunskap, utbildning och 
forskning. Som ett led i detta arbete har Forum för levande historia i regeringsbeslut 
A2020/02245 fått ansvaret att ta fram en kunskapsöversikt över människors 
erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga 
verksamheter. Forum för levande historia har i sin tur anlitat Mångkulturellt 
centrum för att genomföra uppdraget. I den här rapporten presenterar vi det 
aktuella kunskapsläget.

Utgångspunkter
Syftet med den här rapporten är att bidra till en samlad bild av kunskapsläget 
gällande människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och 
andra offentliga verksamheter. Vad är då rasism? Enligt regeringen innebär rasism

uppfattningar om att människor på grund av föreställningar om ras, nationellt, 
kulturellt eller etniskt ursprung, religion, hudfärg eller annat liknande förhållande är 
väsensskilda från varandra och att de därmed kan eller bör behandlas på olika sätt.1

Rasism innebär enligt denna definition att sortera och rangordna människor 
utifrån föreställningar om nedärvd grupptillhörighet. Med regeringens terminologi 
framträder rasism först genom ”uppfattningar” om legitim ojämlikhet, närmare 
bestämt genom ”föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, 
religion, hudfärg eller annat liknande förhållande”. I samma text understryker 
regeringen även att ”rasistiska handlingar inte alltid baseras på en individs politiska 
övertygelse utan kan ske omedvetet.” Om rasism upprätthålls av samhället i stort 
blir sortering och rangordning av människor alltså mer än en uppfattning; det 
blir en social praktik, en teknologi som aktiveras och reproduceras i mötet mellan 
människor. Här kan det vara användbart att tala om rasifiering för att beteckna 
den ständigt pågående process som sorterar och rangordningar människor utifrån 
stereotypa föreställningar kring ras, etnicitet, nationalitet, kultur eller religion. 
Regeringen påpekar även att rasism kan leda till att ”människor får olika tillgång till 
rättigheter och möjligheter, makt och inflytande.” Som fördelningsprincip påverkar 
rasistiska sorteringsmekanismer alltså tillträde till välfärdstjänster och tillgång till 
materiella samhällsresurser. Här pekar även regeringen på att rasism kan samspela 
med och förstärkas av ”skillnader baserade på kön, funktionalitet och sexualitet.”
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I den här rapporten sammanställer vi kunskapsläget om rasism i Sverige. Vi 
tecknar denna bild utifrån en genomgång av över fem hundra studier. Vi har delat 
in dessa studier i tre urvalsnivåer: en övergripande urvalsnivå (A) som inbegriper 
studier om rasism i Sverige publicerade de senaste fem åren, en generell urvalsnivå 
(B) med studier som berör rasism inom/genom svenska myndigheter eller andra 
offentliga verksamheter, och en specifik urvalsnivå (C) med studier om människors 
erfarenheter av rasism i kontakt med den svenska offentligheten.

Urvalsnivå A omfattar 523 vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel och rapporter 
som berör rasism i Sverige och som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021 (se 
litteraturförteckning). Urvalskriteriet var att studierna skulle beröra en rangordnande 
sortering baserad på stereotypa föreställningar om ras, etnicitet, kultur, nationalitet 
eller religion. En del studier betecknar detta som rasism, andra inte, men samtliga 
studier handlar i någon utsträckning om dessa sorteringsmekanismer. Ytterligare 
ett urvalskriterium var att studierna skulle bidra med ny empirisk kunskap och/
eller teoretisk utveckling: artiklar i vetenskapliga tidskrifter,2 böcker eller bokkapitel 
skrivna av disputerade forskare, och rapporter byggda på empiriska undersökningar. 
En avgränsning gällde studier som i någon mån repeterar en empirisk analys: 
svensk- och engelskspråkiga översättningar av samma studie, sammanfattande 
artiklar från publicerad doktorsavhandling, återberättande kunskapsöversikter, samt 
upprepade datapresentationer i olika organisationers årsrapporter. Samtliga studier 
som ingår i den här kunskapsöversikten (urvalsnivå A) uppfyller med andra ord 
nedanstående urvalskriterier:

• Studien är publicerad 160101–210501 och berör rasism: rangordnande  
sortering baserad på stereotypa föreställningar om ras, etnicitet, kultur, 
nationalitet eller religion.

• Studien bidrar med nytt empiriskt underlag och/eller teoretisk utveckling. 
Den är antingen utgiven av vetenskaplig tidskrift/bokförlag, av myndighet/
organisation som empirisk rapport, eller är utförd av disputerad forskare. 

Bland de över fem hundra studier som uppfyller dessa urvalskriterier har vi gallrat 
ut 195 texter till urvalsnivå B: studier om hur svenska myndigheter och andra offentliga 
verksamheter skapar eller upprätthåller rasistiska praktiker. I den här rapporten 
använder vi ett axplock av studierna från urvalsnivå B för att teckna en generell 
kunskapsbild gällande rasism inom olika myndigheter/verksamheter, eftersom det 
faller utanför ramen för vårt uppdrag att ge en fullständig bild av dessa studieresultat.

Huvudfokus för vårt uppdrag har varit att sammanställa de 16 studier som ingår 
i urvalsnivå C: undersökningar av människors erfarenheter av rasism i kontakt med 
svenska myndigheter/verksamheter. Erfarenhet är den kunskap eller färdighet som 
erhållits genom egna upplevelser kopplade till kroppen. Vår utgångspunkt är att 

 2 Avgränsningen gällde tidskrifter registrerade i The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers: 
den så kallade ”Norska listan”. 
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erfarenheter av rasism inbegriper specifik kunskap om fördelning av samhällets 
tillgångar och tillträde till den offentliga sektorns tjänster. Sådana upplevelser är 
per definition subjektiva, men när de systematiskt dokumenteras och analyseras 
för att avtäcka mönster kan erfarenheter utgöra grunden för vetenskaplig kunskap. 
Samtidigt kan fokus på dokumenterade erfarenheter vara missvisande: upplevd 
rasism behöver inte innebära att en viss praktik är rasistisk, och omvänt kan 
normalisering och osynliggörande av rasism göra att människor inte uppfattar 
sig som utsatta.3 De erfarenheter av rasism vi sammanställer i den här rapporten 
handlar alltså om olika former av rangordnande sortering som systematiskt samlats 
in och analyserats med vetenskaplig metodik. Erfarenheter av rasism finns givetvis 
också lagrade i minnen och berättelser som kontinuerligt uttrycks via bland 
annat film, litteratur, konst, sociala medier och massmedia. Vår kunskapsöversikt 
fokuserar emellertid på erfarenheter som systematiskt dokumenterats och 
bearbetats genom vetenskapliga metoder för datainsamling och analys.

Metod och analys
I den här rapporten sammanställer vi ett specifikt kunskapsläge gällande 
vetenskaplig dokumentation av människors erfarenheter av rasism i kontakt med 
svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter (urvalsnivå C), men vi 
tecknar även ett generellt kunskapsläge om rasism inom/genom dessa institutioner 
(urvalsnivå B), samt ett övergripande kunskapsläge som inbegriper de senaste fem 
årens studier om rasism i Sverige (urvalsnivå A). I vårt arbete har vi identifierat, 
klassificerat och analyserat studierna med hjälp av väletablerad metodik för 
systematiska litteraturstudier och forskningsöversikter.4 Först behövde vi identifiera 
och upprätta en databas över samtliga studier i urvalsnivå A. Här använde vi en 
kombination av systematisk databassökning och kompletterande kedjesökning.

Utifrån våra urvalskriterier gick vi systematiskt igenom de vetenskapliga 
databaserna DiVA, SwePub, Scupus och Web of Science. Vi använde oss även av 
samsöksmotorer vid både Uppsala och Stockholms universitetsbibliotek. De 
vetenskapliga publikationer vi identifierade kompletterades sedan med de 
utomakademiska rapporter som berör rasism i Sverige och publicerats sedan 2016. 
Här genomförde vi samma systematiska sökning fast via Google, men eftersom 
detta genererade relativt få träffar sökte vi även publikationer på hemsidorna hos 
relevanta myndigheter, länsstyrelser och ickestatliga organisationer.

 3 Här finns exempelvis indikationer på att negativt rasifierade minoritetsgrupper underskattar den diskriminering 
de utsätts för: Kauff, Woelfer & Hewstone (2017), Impact of discrimination on health among adolescent 
immigrant minorities in Europe: The role of perceived discrimination by police and security personnel.

 4 Se Snyder (2019), Literature review as a research methodology: An overview and guidelines; Finfgeld-Connett 
(2018), A guide to qualitative meta-synthesis; Heyvaert, Hannes & Onghena (2017), Using mixed methods 
research synthesis for literature reviews.
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För att säkerställa urvalet utförde vi sedan en kedjesökning. Genom att först 
granska de insamlade texternas referenslistor fann vi studier som inte fångats 
av den systematiska sökningen. Vi anordnade även, i samarbete med Forum 
för levande historia, en workshop med representanter från olika myndigheter, 
forskare och antirasistiska organisationer. Inför mötet ombads deltagarna se över 
vår träfflista från den systematiska sökningen och föreslå komplement. Via e-post 
konsulterade vi på samma sätt ett tjugotal av fältets ledande forskare, disputerade 
yrkespersoner aktiva inom olika akademiska fakulteter och discipliner, exempelvis 
juridik, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Forskarna hade alla 
dokumenterad sakkunskap om de idéer och praktiker som upprätthåller rasism, 
och kunde härifrån identifiera ytterligare ett antal studier som uppfyllde våra 
urvalskriterier. De bidrog också med värdefull feedback på våra frågeställningar, 
kunskapsöversiktens övergripande studiedesign, urvalskriterier och avgränsningar. I 
sin respons reagerade exempelvis flera forskare på det snäva tidsspannet. De menade 
att de utredningar om strukturell rasism som genomfördes i början av 2000-talet 
innebar en betydelsefull framflyttning av kunskapsläget,5 varför startpunkten 
2016 riskerar utesluta viktiga pusselbitar i den samlade kunskapen om rasism i 
Sverige. Vårt uppdrag var emellertid att enbart sammanställa de senaste årens 
kunskapsproduktion. Vår pragmatiska gränsdragning exkluderar därför tidigare 
rasismstudier och fokuserar uteslutande på den kunskap som producerats mellan 1 
januari 2016 och 1 maj 2021, alltså den dag då vi avslutade materialinsamlingen för 
att kunna använda resterande projekttid till vår analys.

När vi upprättat vår databas över urvalsnivå A, alltså de 523 studier som handlar 
om rasism i Sverige på ett övergripande plan, använde vi oss av datorprogrammet 
MAXQDA för att klassificera studierna och koda innehållet.6 Detta innebar att 
vi systematiskt kunde identifiera studier till de andra urvalsnivåerna. Vi gallrade 
fram 195 studier till urvalsnivå B, alltså de texter som på ett generellt plan berör 
rasism inom/genom svenska myndigheter, exempelvis Polisen,7 samt offentliga 
verksamheter som skola och sjukvård. Härifrån urskilde vi sedan 16 studier till 
urvalsnivå C: undersökningar som specifikt fokuserar på människors erfarenheter 
av rasism i kontakt med dessa samhällsinstitutioner. Sammanställningen av 
studieresultaten i urvalsnivå C utgör vårt huvudsakliga fokus i följande presentation 
av det aktuella kunskapsläget.

 5 SOU 2005:41 Bortom vi och dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering; 
SOU 2005:56 Det blågula glashuset: Strukturell diskriminering i Sverige; SOU 2006:79 Integrationens svarta bok.

 6 Vi började med att koda tio slumpvis utvalda studier individuellt, och jämförde sedan resultaten för att ta fram ett 
kodningsschema med hög reliabilitet. Se Fink (2020), Conducting research literature reviews: From the internet 
to paper, s. 112.

 7 I skrivande stund finns 458 svenska myndigheter i Myndighetsregistret. 
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Kunskapsläget
I det här avsnittet presenteras resultaten av vår litteraturgenomgång. Vi inleder 
med (A) en övergripande bild av de studier om rasism i Sverige som publicerats de 
senaste fem åren. Därefter tecknar vi (B) det generella kunskapsläget gällande rasism 
inom/genom svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter, för att sedan 
presentera (C) en sammanställning av människors erfarenheter av rasism i kontakt 
med olika myndigheter/verksamheter.

Urvalsnivå A omfattar 523 studier. Samtliga berör rasism i Sverige och har publicerats 
mellan 1 januari 2016 och 1 maj 2021. En mindre andel studier utgörs av historisk 
forskning (7 %), i synnerhet gällande rasism mot samer, men merparten handlar 
om rasism i dagens Sverige (93 %). Figur 2 nedan visar att majoriteten av studierna 
är vetenskapliga artiklar (59 %), medan en sjättedel utgörs av antologikapitel och 
en lika stor andel rapporter (16 %). Studierna inbegriper även doktorsavhandlingar 
(6 %) och akademiska böcker (3 %). 

Figur 3      Figur 1. Studier om rasism i Sverige
Totalt 523 studier, publicerade mellan januari 2016 och maj 2021

Böcker: 17 st

Artiklar: 308 st

Bokkapitel: 85 st

Rapporter: 82 st

Avhandlingar: 31 st
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Figur 3      Figur 2. Forskningsmetod i studier om rasism i Sverige 
Totalt 523 studier, publicerade mellan januari 2016 och maj 2021 
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Endast en tredjedel av studierna i urvalsnivå A är skrivna på svenska (36 %), 
medan publiceringsspråket för merparten av studierna är engelska (64 %). Figur 
2 visar att studierna i huvudsak bygger på kvalitativ forskning, i synnerhet 
textanalytiska metoder och intervjuer, men även på etnografiska metoder som 
deltagande observation, samt teoretisering baserad på litteraturstudium av tidigare 
forskning. Cirka en femtedel av studierna bygger på kvantitativ forskning med 
analys av enkätundersökningar, registerdata eller annan statistik.

I sin helhet indikerar de över fem hundra studier som ingår i urvalsnivå A att 
rasism återfinns inom många olika områden och samhällsnivåer i dagens Sverige. 
Kunskapsläget pekar på att rasifiering är en föränderlig process med viss variation i 
hur grupper konstrueras, sorteras och rangordnas i det svenska samhället. Några av 
de grupper som studerats de senaste fem åren är icke-vita,8 migranter,9 muslimer,10 

 8 Lundström & Hübinette (2020), Vit melankoli: En analys av en nation i kris; Gokieli (2017), “I want us to trade 
our skins and our experiences”: Swedish whiteness and “immigrant literature”; Hübinette & Pripp (2017), 
Etnicitet, ras och vithet.

 9 Barker (2018), Nordic nationalism and penal order: Walling the welfare state; Dahlstedt m.fl. (2017), 
Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens 
tid.; Mulinari & Neergaard (2017), From racial to racist state?: The Sweden democrats reimagining the nation.

 10 Gardell (2018), Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018; Abdullahi (2016), 
Forgotten women: The impact of islamophobia on Muslim women in Sweden; Kolankiewicz (2019), Anti-
muslim racism on trial: Muslims, the Swedish judiciary and the possibility of justice. 
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araber,11 asiater,12 svarta,13 judar,14 romer,15 och samer.16 Forskning pekar på att rasism 
i Sverige på olika sätt sträcker sig långt bak i tiden,17 och samtida studier visar 
hur rasism manifesteras genom bland annat misstänkliggörande,18 trakasserier,19 
hot och våld.20 Andra studier drar slutsatsen att rasism genomsyrar det svenska 
samhället på ett övergripande plan.21 Ett exempel är de undersökningar av rasism 
på arbetsmarknaden som pekar på hur grupper som rasifieras negativt regelbundet 
utsätts för utestängning eller försämrade arbetsvillkor.22

Urvalsnivå B inbegriper 195 studier om rasism inom/genom svenska myndigheter 
eller andra offentliga verksamheter. Sammantaget indikerar studierna att dessa 
institutioner återskapar en rangordnande sortering av människor utifrån stereotypa 
föreställningar om ras, etnicitet, nationalitet, kultur eller religion. Låt oss ge några 
exempel. Personer födda i Afrika söder om Sahara har inom vissa yrkessektorer tio 
procent lägre lön.23 Kommunaltjänstepersoner är mer tillmötesgående gentemot 
människor som har uppfattats ha svenska för- och efternamn, enligt ett experiment 

 11 Ezz El Din (2020), Arab diaspora online media in Sweden: Arab migrants’ identity discourses on the AlKompis 
Facebook page; Wolgast (2017), How does the job applicants’ ethnicity affect the selection process?: Norms, 
preferred competencies and expected fit; Ezz El Din (2016), Beyond orientalism and occidentalism: Identity 
constructions in Arab and Western news media.

 12 Expo (2020), ”En tsunami av hat”: Rasism, konspirationsteorier och desinformation i coronakrisens spår.
 13 Wolfast, Molina & Gardell (2018), Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan 

afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på 
den svenska arbetsmarknaden; Miller (2017), Figuring blackness in a place without race: Sweden, recently; 
Mendes (2020), Black death, mourning and the terror of black reproduction: Aborting the black Muslim self, 
becoming the assimilated subject.

 14 Bachner & Bevelander (2021), Antisemitism i Sverige: En jämförelse av attityder och föreställningar 
2005 och 2020; Lööw (2019), Från den ”sionistiska ockupationsregimen” till ”judisk makt”; Katzin (2021), 
Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap: En rapport om antisemitism och det judiska 
minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning.

 15 Teodorescu & Molina (2020), Roma street-workers in Uppsala: Racialised poverty and super precarious housing 
conditions in Romania and Sweden; Länsstyrelsen Stockholm (2018), Romsk inkludering lokalt: Nuläget 
i kommuner med statligt stöd 2012–2017; Fundamental Rights Agency (2020), Roma and travellers in six 
countries.

 16 Poggats (2018), Kartläggning av rasism mot samer i Sverige; Blåhed & San Sebastian (2020), ”Det är ju 
faktiskt framtiden som tas ifrån en”: En hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella 
gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi; Svenska samernas riksförbund (2020), Rasism och hatbrott 
mot unga renskötare i Sverige.

 17 Ericsson (2016), Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige: En analyserande 
kunskapsöversikt; Hübinette (2021), Svensk rasism under efterkrigstiden: Rasdiskussioner och rasfrågor 1946-19.

 18 Finch m.fl. (2019), Social work and countering violent extremism in Sweden and the UK; Lainpelto (2019), 
Ett dömande eller ett fördömande rättsväsende?: En fråga om integration; Hedlund (2017), Constructions of 
credibility in decisions concerning unaccompanied minors.

 19 Bayram Özdemir, Özdemir & Stattin (2019), Ethnic harassment and immigrant youth’s engagement in violent 
behaviors: Understanding the risk factors; Grönvall & Löf (2020), Den gränslösa renen, det gränsdragna Sápmi: 
Om gränsöverskridande renskötsel, statliga regleringar och konsekvenser för Sárevuopmi; Expo (2020), Den 
rasideologiska miljön 2019.

 20 Brå (2021), Handlagda hatbrott: Utrednings- och lagföringsbeslut för anmälda brott med ett identifierat 
hatbrottsmotiv åren 2013–2016 och 2018; Brå (2020), Självrapporterad utsatthet för hatbrott: Analys utifrån 
Nationella trygghetsundersökningen, Politikernas trygghets undersökning och Skolundersökningen om brott.

 21 Se exempelvis: Mulinari & Neergaard (2017), Theorising racism: Exploring the Swedish racial regime; 
Lundström & Hübinette (2020), Vit melankoli: En analys av en nation i kris.

 22 Vetenskapsrådet (2017), Rasism på arbetsmarknaden: En inventering av forskningsläget 2017; Neergaard 
(2018), Klassamhällets rasifiering i arbetslivet; Wolfast m.fl. (2018), Antisvart rasism och diskriminering på 
arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel 
inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden.

 23 Wolgast (2017), How does the job applicants’ ethnicity affect the selection process?: Norms, preferred 
competencies and expected fit, s. 9.
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som studerade bemötande via e-post från fiktiva avsändare med arabiskklingande 
jämfört med svenskklingande namn.24 Inom äldrevården får anställda med 
utomeuropeisk bakgrund lägre lön och sämre tillgång till vidareutbildning.25 Sverige 
har fått kritik från internationella organ för att inte ratificera ILO-konvention 169 
och för att inte tillgodose samers landrättigheter i Sápmi.26

Samtidigt har rasism inom myndigheter och offentliga verksamheter endast stud-
erats fragmentariskt, och de flesta institutioner har inte undersökts överhuvudtaget. 
Figur 3 nedan visar att det aktuella kunskapsläget framför allt omfattar rasism inom 
skola och förskola, regering/riksdag samt Polisen. Vidare berörs rasism inom myn-
digheter som Migrationsverket, Sveriges domstolar, Arbetsförmedlingen, Statens 
institutionsstyrelse och Försäkringskassan, samt inom de offentliga verksamheterna 
sjukvård, socialtjänst, universitet, äldrevård, Public service och psykiatri. I kategorin 
”övriga” återfinns enstaka studier gällande rasism inom Försvarsmakten, bibliotek, 
simhallar, kommunala bostadsbolag, Dramaten och Riksteatern.

Urvalsnivå C inbegriper 16 studier om människors erfarenheter av rasism i mötet 
med svenska myndigheter eller andra offentliga verksamheter. Dessa studier handlar 
framför allt om människors möten med lärare, poliser, socialtjänstepersoner och 
andra handläggare – arbetsroller med beslutsfattande som har direkt inverkan 
på människors tillgång till vård och utbildning, eller tillträde till medborgerliga 
rättigheter genom svenskt uppehållstillstånd.

Fokus för urvalsnivå C är alltså människors erfarenheter av rasism i mötet med 
myndighets- eller verksamhetspersonal. Det innebär att vi i den här urvalsnivån 
uteslutit studier om rasism mellan civilpersoner i det offentliga rummet. Vår 
avgränsning gäller även studier om personalens egna erfarenheter av rasism. Denna 
typ av studier utgör emellertid ett gränsfall, eftersom det handlar om erfarenheter 
inom myndigheter och offentliga verksamheter, även om de inte berör erfarenheter 
i mötet med institutionerna. Exempelvis pekar en sådan gränsfallsstudie på 
akademikers erfarenheter av rasistisk diskriminering vid svenska universitet.27 
Andra studier visar på socialtjänstanställdas erfarenheter av att utsättas för rasism 
på arbetsplatsen,28 och hur rasism förhindrar skådespelare att få anställning inom 
stadsteatrar eller att de återkommande tilldelas rasstereotypa roller.29 Det finns 
också studier om äldrevården som pekar på att anställda födda i Afrika, Asien och 

 24 Adman & Larsson Taghizadeh (2020), Offentliga tjänstemäns bemötande av minoritetsklienter: Särskiljning av 
etnisk och socioekonomisk diskriminering genom ett fältexperiment.

 25 Behtoui m.fl. (2017), Att verka för jämlika arbetsplatser: En studie av jämlikhet och ojämlikhet mellan 
anställda i äldrevården.

 26 Blåhed & San Sebastian (2020), ”Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en”: En hälsokonsekvensbedömning 
med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi; Öhman (2016), 
Technovisions of a Sámi cyborg: Re-claiming Sámi body-, land- and waterscapes after a century of colonial 
exploitations in Sábme.

 27 Mählck (2018), Förkroppsligade diskursiva geografier: En intersektionell studie av sexism och rasism i 
akademin.

 28 Eliassi (2017), Conceptions of immigrant integration and racism among social workers in Sweden. 
 29 Feiler (2018), ”Blatte får spela blatte”: Om att vara en rasifierad skådespelare i dagens Sverige.
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Figur 3      Figur 3. Studier om rasism inom svenska myndigheter/offentliga verksamheter. 
Sammanställning av textavsnitt i 195 studier, publicerade mellan januari 2016 och maj 2021.  
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Latinamerika har otryggare anställningar och sämre möjligheter att påverka sina 
arbetsvillkor.30 Dessa studier faller alltså utanför urvalsnivå C, eftersom de inte 
studerar mötet mellan medborgare och myndigheter. Likväl pekar de på att rasism 
förekommer inom/genom den svenska offentligheten, även om detta område, som  
vi återkommer till i våra slutsatser, fortfarande är relativt outforskat.

Den specifika kunskap vi fått i uppdrag att sammanställa återfinns med andra 
ord i en mycket liten andel av de rasismstudier vi gått igenom (3 %). I några av 
dessa studier är människors erfarenheter själva studieobjektet, i andra redogörs 
dokumenterade erfarenheter endast som en sidotematik. Tabellen nedan ger en 
översikt av de studier vi sammanställt.

 30 Behtoui m.fl. (2017), Speaking up, leaving or keeping silent: Racialized employees in the Swedish elderly 
care sector; Behtoui m.fl. (2020), Why are care workers from the global south disadvantaged? Inequality and 
discrimination in Swedish elderly care work.
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Flera institutioner

Bursell (2021) Artikel Textanalys (116 
DO-anmälningar)

Muslimer Diskriminering -

Wingborg (2017) Rapport Enkäter (2 225);  
intervjuer (27)

Romer; andra 
minoriteter

Trakasserier; -
diskriminering

Polisen

Boréus & Flyghed 
(2016)

Bokkapitel Intervjuer (30),  
textanalys

Icke-vita Våld; rasprofilering; 
trakasserier

-

Schclarek Mulinari 
(2017)

Rapport Fokusgrupper (5) Romer; icke-
vita; muslimer

Rasprofilering; våld; 
trakasserier

Kön

Wästerfors & Burcar 
Alm (2020)

Artikel Intervjuer (20) Icke-vita Rasprofilering; våld; 
trakasserier

-

Statens  
institutionsstyrelse

Lalander & Raoof 
(2016)

Artikel Intervjuer (20) Migranter Stereotypisering Ålder

Socialtjänst

Samzelius (2020) Avhandling Intervjuer (26) Migranter Försummelse;  
trakasserier

Kön

Länsstyrelsen 
Stockholm (2018)

Rapport Intervjuer (124) Romer Stereotypisering; 
misstänkliggörande

-

Skola

Pérez-Aronsson 
(2019)

Artikel Digital etnografi  
(2 nätforum)

Icke-vita Utestängning; 
stereotypisering

Kön

Osman m.fl. (2020) Artikel Fokusgrupper (6) Migranter Stereotypisering; 
trakasserier 

-

Universitet
Kristoffersson m.fl. 
(2021)

Artikel Intervjuer (18) Etnisk/religiös 
minoritet

Försummelse; 
stereotypisering

-

Vård

Poggats (2018) Rapport Litteraturstudie;  
enkäter (1 076)

Samer Försummelse; 
stereotypisering

-

Hamed m.fl. (2020) Artikel Intervjuer (11) Icke-vita Försummelse -

Al-Roubaiy m.fl. 
(2017)

Artikel Intervjuer (10) Migranter Stereotypisering; 
försummelse

Kön

Jonzon (2019) Avhandling Enkäter (386);  
intervjuer (11)

Migranter Försummelse; 
misstänkliggörande

-

Stoor (2016) Rapport Litteraturstudie Samer Utestängning;  
försummelse

-

I följande presentation sammanfattar vi först studierna från urvalsnivå C för att 
sedan placera resultaten i en bredare kontext med hjälp av studier från urvalsnivå 
B. Två av studierna omfattar flera olika institutioner; vi börjar presentationen med 
dessa studier och fortsätter sedan med sammanställningar inordnade under berörd 
myndighet/verksamhet.
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Studier om rasism som berör flera institutioner

Perceptions of discrimination against Muslims. A study of formal 
complaints against public institutions in Sweden (Bursell, 2021)

Den här vetenskapliga artikeln analyserar 116 DO-anmälningar från muslimer 
gällande etnisk eller religiös diskriminering i mötet med svenska myndigheter och 
andra offentliga verksamheter. Hälften av anmälningarna till Diskrimineringsom-
budsmannen (DO) gällde skolsystemet, femton procent rörde rättsväsendet, medan 
sammanlagt tio procent handlade om sjukvården, socialtjänsten och Försäkrings-
kassan. Studien delar upp anmälningarna i sex olika typer av diskrimineringsformer: 
institutionell diskriminering, försummelse, utestängning, strängare bedömningar, 
misstänkliggörande och trakasserier. 

Sex anmälningar gällde institutionell diskriminering, alltså att själva regelverket 
upplevs som diskriminerande. Anmälningarna tog exempelvis upp hygienregler på 
tandläkarutbildningar som kräver kortärmade uniformer, vilket gör att muslimska 
studenter nekas tillträde till utbildningen. Samtidigt indikerar studien att det oftast är 
tillämpningen av regler, snarare än reglerna i sig, som anmäls till DO. Nära en tredjedel 
av anmälningarna handlade om försummelse: erfarenheter av att bli bortprioriterad eller 
ignorerad. Sådana erfarenheter inkluderade möten med skolor som inte tar ansvar för 
rasistiska trakasserier inom verksamheten, om poliser som inte tar brottsanmälningar 
på allvar och om vårdpersonal som inte utreder vårdsökandes symptom. En tredjedel 
av anmälningarna beskrev erfarenheter av blockering och utestängning från offentliga 
verksamheter som skola, socialtjänst och andra välfärdsinstitutioner. Ett exempel är hur 
en muslimsk kvinna blir ombedd av myndighetspersonal att visa sitt uppehållstillstånd, 
trots att hon är svensk medborgare, vilket beskrivs som blockerat tillträde till 
välfärdssektorn. Närmare en tiondel av anmälningarna handlade om upplevelser av att 
bli utsatt för misstro och misstänkliggörande, i synnerhet i kontakt med socialtjänsten 
och skolan. Här beskrivs erfarenheter av att bli misstänkt för att oskäligt utnyttja 
välfärden, och hur muslimska män upplever sig misstänkliggjorda som potentiellt 
våldsamma. Lika stor andel handlade om trakasserier, kränkningar utifrån någon av de 
sju diskrimineringsgrunderna, och detta gällde framför allt skolan och rättsväsendet. 
I DO-anmälningarna gällande skolan återfinns erfarenheter av hur muslimska pojkar 
stigmatiseras som lågpresterande eller bråkstakar, medan muslimska flickor upplevt 
stereotypisering i termer av offer. Ett exempel är att en lärare sagt till en muslimsk flicka 
att hon borde ta av sin slöja, baserat på det felaktiga antagandet att eleven inte bar slöjan 
av egen fri vilja. En femtedel av anmälningarna handlade om strängare bedömningar, 
som exempelvis när en fängslad person fått en varning för att ha ertappats med en 
tändare i fodret på en lånad jacka medan en fånge som rasifierades som vit kunnat ha 
cigarettändare utan att få varning. Studien menar att den här typen av diskriminering 
grundar sig i normalisering av rasism, som gör att orättvisor trivialiseras, eller i 
föreställningar om att vissa grupper är i särskilt behov av disciplinering.
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En studie om diskriminering i Stockholms stads 
verksamheter (Wingborg, 2017)

Den här rapporten dokumenterar erfarenheter av rasism i kontakt med offentliga 
verksamheter genom en medborgarundersökning, brukarundersökningar och 
samråd mellan staden och romska representanter. Samråden pekade på att romer 
upplever sig diskriminerade av Stockholms stad. De romska representanterna 
rapporterade om upplevd diskriminering i form av misstänkliggörande i kontakt 
med socialtjänsten. De uppgav också att romska barn inte får tillräckligt med 
stöd i undervisningen och att de inte erbjuds skydd mot rasistisk mobbning. 
Representanterna i samråden uttryckte även att stadens tjänstepersoner ignorerar 
samspelet mellan social utsatthet och diskriminering på olika samhällsnivåer.

I Stockholms stads medborgarundersökning angav fem procent av de närmare 
två tusen svarspersonerna att de upplevt diskriminering inom Stockholms stads 
verksamheter under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste orsaken var etnisk 
diskriminering, särskilt gällande boende i stadsdelar med stor andel utrikesfödda. 
Vad gäller brukarundersökningarna varierade resultaten mellan stadens olika 
verksamheter. Inom familjedaghem uppgav exempelvis en halv procent av 746 
svarspersoner att de upplevt diskriminering, medan två procent av totalt trettiofyra 
tusen svarspersoner inom förskolan angav att de själva eller deras barn blivit utsatta 
för diskriminering. Svarsresultaten visar även att erfarenheter av diskriminering 
varierar mellan boende i Stockholms olika stadsdelar; i Rinkeby-Kista hade sju 
procent av svarspersonerna upplevt diskriminering jämfört med en procent i 
stadsdelarna Bromma och Östermalm.

Rapporten återger även resultat från brukarundersökningar inom socialpsyki-
atrisk verksamhet. De enkätundersökningar som visade på erfarenheter av rasism 
gällde boendestöd, gruppboende och stödboende. Av 1 145 svarspersoner med 
boendestöd angav fyra procent att de hade upplevt diskriminering. Av dessa uppgav 
13 procent religion som diskrimineringsgrund, medan 18 procent rapporterade att 
diskrimineringen berodde på deras ickesvenska ursprung. Inom gruppboende upp-
gav 30 procent av totalt 75 svarspersoner att de upplevt diskriminering (23 procent 
utifrån religion, nio procent utifrån ursprung). Inom stödboende uppgav nio pro-
cent av 109 svarspersoner att de upplevt diskriminering (30 procent utifrån religion, 
tio procent utifrån ursprung). Inom daglig verksamhet för funktionsnedsättning 
rapporterade fyra procent av 1 370 svarspersoner om upplevd diskriminering (17 
procent utifrån religion, tolv procent utifrån ursprung), och inom äldreomsorgen 
uppgav en procent av 565 svarspersoner att de upplevt diskriminering (utan specifi-
cerade diskrimineringsgrunder). 
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Sammanfattning av studier som berör flera institutioner 

I vår litteraturgenomgång fann vi två rapporter som berör flera olika myndigheter 
och offentliga verksamheter. Den första rapporten dokumenterar muslimers 
erfarenheter av rasism genom en analys av 116 DO-anmälningar. Studien 
lyfter upplevelser av försummelse, att bortprioriteras och inte tas på allvar och 
därmed nekas tillträde till berättigade samhällsresurser, men pekar även på att 
muslimer upplever misstänkliggörande, trakasserier, stereotypisering samt att 
själva regelverket kan vara diskriminerande. Den andra rapporten återger ett 
statistiskt underlag som utifrån olika enkätundersökningar pekar på upplevelser 
av diskriminering på basis av ursprung, etnicitet och religion. De kvantitativa 
resultaten indikerar förekomsten av rasism inom Stockholms stads verksamheter, 
men kvalificerar inte dess olika former och specificerar varken de grupper som 
utsatts eller vilka verksamheter som identifierats. Detta tyder på, som vi återkommer 
till i våra slutsatser, brist på fördjupande och jämförande studier av människors 
erfarenheter av rasism i kontakt med offentliga verksamheter.

Polisen

Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i 
Sverige (Schclarek Mulinari, 2017)

Den här rapporten undersöker rasprofilering, alltså hur Polisen tar beslut om 
övervakning och kontroll utifrån utseende och föreställningar om ras eller 
etnicitet. Rapporten tar avstamp i tidigare forskning om stigmatisering av svenska 
förorter och internationell forskning om rasprofilering. Den bygger på fem 
fokusgruppsintervjuer med totalt 28 personer, samt åtta individuella intervjuer. 
Även sju poliser intervjuades kring deras uppfattningar om rasprofileringspraktiker. 

Studien dokumenterar erfarenheter av rasprofilering i kontakt med Polisen. 
En intervjuperson berättar exempelvis att han blivit stoppad i sin bil tre gånger 
under samma kväll, vilket han beskriver som ”ren rasism” och att ”vi känner oss 
förföljda”.31 Rapporten pekar på att sådana berättelser bör förstås i relation till att de 
sker vid upprepade tillfällen. Studien dokumenterar även erfarenheter av fysiskt våld 
i mötet med Polisen. Exempelvis berättar en intervjuperson att han reagerat med en 
plötslig rörelse efter att en polis tagit tag i honom bakifrån och hur polisen då kastat 
ned honom på marken och samtidigt kallat honom n-ordet. Andra intervjupersoner 
återger hur de på olika sätt förnedrats av poliser när de stoppas på öppen gata. Vidare 
dokumenterar rapporten erfarenheter av att även som brottsoffer misstänkliggöras. 
En intervjuperson berättar att hon tillkallat polis efter att upprepade gånger blivit 
påkörd av en annan bil, men när polisen anlände avfärdades hennes skyddsbehov 
utifrån antagandet att båda bilförarna var romer och därför kände varandra.

 31 Schclarek Mulinari (2017), Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige, s. 16.
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Utifrån tidigare forskning om rasism inom Polisen drar rapporten slutsatsen 
att rasprofilering måste förstås inom specifika, historiska kontexter. Exempelvis 
har misstänkliggörandet av romer en längre förhistoria, vilket lyfts av de romska 
intervjupersonerna. Här berättas om låg tillit mot bakgrund av Skånepolisens 
registrering av romer som avslöjades år 2013. En romsk intervjuperson återger 
hur den bristande tilliten förstärktes när en polis hälsat på hennes barn med 
namn, vilket intervjupersonen tolkade som att polisen fortfarande kartlägger 
romska familjer. Rapporten kontextualiserar även svenska muslimers erfarenheter 
utifrån kriget mot terrorism, som lett till särskild övervakning av muslimer inom 
Säkerhetspolisens arbete. En intervjuperson som utpekats som säkerhetshot berättar 
om att ha frihetsberövats och övervakats under flera år med psykisk ohälsa som 
följd. Muslimska intervjupersoner återger även att de är extra försiktiga i hur de 
uttrycker sig på nätet och i offentliga rum.

Erfarenheterna av rasprofilering kontrasteras i rapporten med polisers förståelse av 
fenomenet. De intervjuade poliserna intar olika positioner: de avfärdar förekomsten 
av rasprofilering, de knyter problematiken till ett fåtal dåliga poliser eller enstaka 
misstag, de menar att viss rasprofilering behövs i polisarbetet i vad de kallar utsatta 
områden. Utifrån polisernas och intervjupersonernas berättelser drar studien 
slutsatsen att rasprofilering innebär påfrestningar både för utsatta individer och 
för samhället i stort, eftersom det begränsar människors tillgång till demokratiska 
rättigheter. Rapporten menar därför att Polisen behöver genomlysas ytterligare för att 
avtäcka rasistiska praktiker som kan ha institutionaliserats inom myndigheten.

Poliskultur på kollisionskurs (Boréus & Flyghed, 2016)

Det här bokkapitlet jämför Polisens och de boendes olika erfarenheter av 
Husbykravallerna 2013. Utifrån tidigare forskning undersöks hur Polisens 
bemötande av förortsungdomar spelat in i händelseförloppet. En intervjuperson 
berättar att polisen ”stoppar dig varje dag, varje dag, för att du kör ett viss slags 
bil, varje dag för att man går i en grupp på fem, sex personer och bara snackar”.32 
Intervjupersonerna rapporterar om att poliser fattar rasistiskt informerade 
beslut om vem som stoppas, samtidigt som Polisen i sina rapporter beskriver 
att ungdomar känner sig orättvist behandlade men att detta inte bör förstås i 
termer av trakasserier. Vidare berättar intervjupersonerna om övervåld och att 
polisernas maskering signalerar ovilja till kommunikation och transparens. En 
person uppger exempelvis att han bett om tjänstenummer efter att ha sett en 
polis misshandla en civilperson med batong, men ignorerats. Intervjupersonerna 
återger också att poliser sagt ”har ni inga hundar i era hemländer” när boende 
blivit skrämda av polishundarna. Sammantaget pekar intervjuerna på övervägande 
negativa erfarenheter av de boendes möten med Polismyndigheten i samband med 
händelserna i Husby 2013. Studiens slutsats är att Polisens egen beskrivning av sitt 

 32 Boréus & Flyghed (2016), Poliskultur på kollisionskurs, s. 137.
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uppträdande inte överensstämmer med de boendes erfarenheter av rasism i kontakt 
med myndigheten. Samtidigt kommenterar studien att materialet bestående 
av Polisens egna rapporter, och djupintervjuer med ett 30-tal Husbybor, inte är 
tillräckligt för att kartlägga vidden av det rasistiska bemötandet. 

“They are harsher to me than to my friend who is blonde”: Police critique 
among ethnic minority youth in Sweden (Wästerfors & Burcar Alm, 2020)

Genom 20 djupintervjuer dokumenterar den här artikeln ungdomars erfarenheter 
av rasism i mötet med Polisen i de stigmatiserade förorterna Rosengård och Araby. 
Intervjupersonerna rapporterar om rasprofilering som en återkommande praktik 
inom svensk polis. En av ungdomarna uppger att ”just because your name is Omar, 
your name is like Mohammed, you can be arrested”.33 Intervjupersonerna återger 
även att ungdomar i deras bostadsområden stoppas av polisen i större utsträckning 
än i icke-stigmatiserade stadsdelar. De berättar också hur de bemöts med hårdare 
tag eller misstänkliggörs på oskäliga grunder. Sammanfattningsvis visar studien på 
föreställningar om svensk polis som rättvis i jämförelse med andra länder, samtidigt 
som intervjupersonernas erfarenheter av rasprofilering och misstänkliggörande 
enligt studien pekar på rasistiska praktiker inom den svenska Polismyndigheten.

Kartläggning av rasism mot samer i Sverige (Poggats, 2018)

Sametingets rapport tar som utgångspunkt internationell forskning om urfolk 
kring Arktis, för att sedan analysera en enkätundersökning med 1 076 svarspersoner, 
anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen och anmälningar om hatbrott 
mot samer, samt erfarenheter av rasism som insamlats genom en hashtag lanserad av 
Sameradion och SVT Sápmi. Bland studieresultaten återfinns erfarenheter av rasism 
i mötet med Polismyndigheten. Rapporten dokumenterar exempelvis att Polisen 
försummat anmälningar om försvunna eller misshandlade renar, och att samer 
uppgett att de utsatts för oproportionerlig övervakning. Här finns indikationer 
på att samer upplever rasistiskt bemötande i kontakt med Polisen, men rapporten 
understryker samtidigt att det saknas forskning som dokumenterar omfattningen av 
dessa erfarenheter. 

Sammanfattning av studier som berör rasism inom Polisen

Tre vetenskapliga artiklar och ett rapportavsnitt berör erfarenheter av rasism i 
mötet med Polisen. Dessa studier dokumenterar erfarenheter om rasprofilering, 
alltså att övervakas, stoppas, misstänkliggöras eller utsättas av våld på basis av 
stereotypa föreställningar om ras, etnicitet, nationalitet, kultur eller religion. Här 
pekar studierna på erfarenheter av ett rasistiskt utpekande som ständigt upprepas. 
De dokumenterar att bland annat muslimer, svarta och romer misstänkliggörs 
och övervakas – särskilt i stigmatiserade bostadsområden – samtidigt som Polisen 

 33 Wästerfors & Burcar Alm (2020), “They are harsher to me than to my friend who is blonde”: Police critique 
among ethnic minority youth in Sweden, s. 175.
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försummat brottsanmälningar från både romer och samer. Sammantaget pekar 
studierna på att rasprofilering och andra former av rasistiskt misstänkliggörande 
undergräver förtroendet för Polismyndigheten. En av studierna understryker att 
rasprofilering visar på den svenska rättsstatens misslyckande med att tillgodose 
medborgerliga rättigheter på lika villkor.

I urvalsnivå B, alltså de närmare två hundra studier som berör rasism inom 
svenska myndigheter eller andra offentliga verksamheter, handlar tolv procent 
om Polisen. Sammantaget indikerar detta generella kunskapsläge att rasism 
återfinns på flera olika nivåer inom myndigheten. Studierna pekar på mönster 
av institutionaliserat, rasistiskt misstänkliggörande,34 samt oproportionerlig 
övervakning av människor i stigmatiserade bostadsområden.35 Undersökningar 
visar även att både romer och samer har förhållandevis lågt förtroende för 
Polismyndigheten,36 samt att svarta feministiska aktivister som intervjuats beskriver 
att de känner sig hotade av den polisnärvaro som ska ge skydd vid politiska 
demonstrationer.37 Samtidigt saknas fördjupad kunskap om förhållandet mellan 
enskilda tjänstepersoners rasistiska agerande och institutionaliserade former av 
rasism inom Polisen.

Statens institutionsstyrelse

”Vi vet vad du behöver”: Konstruktion och motstånd av 
”ensamkommande” på HVB (Lalander & Raoof, 2016)

Den här vetenskapliga artikeln dokumenterar erfarenheter av rasism i möte med 
Statens institutionsstyrelse, en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad 
tvångsvård och olika former av behandlingshem. Studien bygger på upprepade 
intervjuer med 20 ensamkommande ungdomar som bor på ett HVB-hem (Hem för 
vård och boende). Intervjupersonerna rapporterar om att personalens bemötande 
inte är åldersadekvat; de behandlas som yngre barn trots att de befinner sig i övre 
tonåren. Intervjupersonerna beskriver en frustration i att ha berövats makten 
över sitt eget liv. De återger även erfarenheter av stereotypisering: de upplever att 
personalen har förutfattade meningar och gör antaganden om ungdomarna utan 
att känna dem som individer. En intervjuperson berättar exempelvis att personalen 
upprepade gånger säger ”’I Sverige man ska göra så och inte så’, jag tänker i mitt 
huvud: ’Yo, mannen, vad tror du vi kommer från?’ De tror att bara i Sverige det 
finns system eller h ázarra [arabiska: civilisation]. De tror alla andra länder är som 

 34 Hörnqvist (2016), Riots in the welfare state: The contours of a modern-day moral economy; Schclarek Mulinari 
(2020), Race and order: Critical perspectives on crime in Sweden.

 35 De los Reyes (2016), Husby, våldet och talandets villkor; Lundström (2016), Det demokratiska hotet; Dahlstedt 
(2019), Problematizing the urban periphery: Discourses on social exclusion and suburban youth in Sweden.

 36 Svenska samernas riksförbund (2020), Rasism och hatbrott mot unga renskötare i Sverige; Persson (2020), Frågan 
om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv.

 37 Cuesta & Mulinari (2018), The bodies of others in Swedish feminism.
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åsna”.38 Ungdomarna beskriver att personalen återkommande hänvisar till så kallade 
svenska normer för att motivera och tillämpa HVB-hemmets regelverk.

I studien knyts myndighetspersonalens stereotypa föreställningar om 
ungdomarnas anpassningsbehov till den statliga myndigheten IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg), som menar att ensamkommande placeras på HVB-hem för 
att de behöver ”stöd i sin integration och i sitt vuxenblivande”.39 Myndighetens 
föreställningar utpekas här som delförklaring till HVB-personalens rasistiska 
bemötande av intervjupersonerna – stereotypisering av ensamkommande som 
avvikande och i behov av kulturell anpassning – vilket enligt studien kan begränsa 
självbestämmande för ungdomar i kontakt med Statens institutionsstyrelse.

Sammanfattning av studier som berör rasism 
inom Statens institutionsstyrelse

I vår litteraturgenomgång fann vi en vetenskaplig tidskriftsartikel som berör 
erfarenheter av rasism i kontakt med Statens institutionsstyrelse. Studien pekar på  
att ensamkommande ungdomar känner sig begränsade i sitt handlingsutrymme.  
Den dokumenterar även erfarenheter av stereotypisering i mötet med personalen på 
det HVB-hem som undersökts. Inom urvalsnivå B finns ytterligare två studier som 
berör samma myndighet. Studierna indikerar att ensamkommande oftare placeras i 
tvångsvård än barn och unga födda i Sverige,40 samt att kommunikationssvårigheter 
på HVB-hem i vissa fall har förstärkts av bristande tillgång till tolk.41 Sammantaget 
saknas det emellertid tillräcklig kunskap för att avtäcka hur rasism verkar inom och 
genom myndighetens olika verksamheter.

Socialtjänst

A vicious circle of silent exclusion: Family homelessness and poverty 
in Sweden from a single mother perspective (Samzelius, 2020)

Den här doktorsavhandlingen undersöker fattigdom och hemlöshet genom 17 
intervjuer med ensamstående mödrar med migrantbakgrund, en samhällsgrupp 
som är särskilt utsatt vad gäller hemlöshet och som därför regelbundet söker stöd 
från socialtjänsten. De intervjuade kvinnorna var födda i Afrika och Asien och hade 
alla erfarenheter av att nyligen sökt stöd från socialtjänsten. Studiens utgångspunkt 
är tidigare forskning som pekar på strukturomvandlingar där allt större ansvar 
läggs på individen gällande boende och försörjning, vilket enligt studien drabbat 
socioekonomiskt utsatta grupper negativt.

 38 Lalander & Raoof (2016), ”Vi vet vad du behöver”: Konstruktion och motstånd av ”ensamkommande”  
på HVB, s. 228.

 39 Lalander & Raoof (2016), s. 220.
 40 Manhica m.fl. (2017), The use of psychiatric services by young adults who came to Sweden as teenage refugees: 

A national cohort study.
 41 Ghazinour, Eriksson & Eklund Wimelius (2019), Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda 

ungdomshem: Vilka place ras, hur mår de och vilka insatser får de?
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De intervjuade mödrarna berättar om upplevelser av maktlöshet, erfarenheter 
av att bli trakasserade, misstänkliggjorda, inte tas på allvar eller att inte behandlas 
med respekt i kontakt med socialtjänsten. En intervjuperson beskriver exempelvis 
att “when we come to the council house there are rules and laws, but they can make 
decisions arbitrary and nobody knows. The law can’t say you have to treat them so 
and so, but they treat us like dirt!”.42 Intervjupersonerna återger även hur personalen 
hotat med att omhänderta deras barn på basis av osäker bostadssituation, samtidigt 
som personalen inte kunnat bistå med långsiktiga boendelösningar. Här konstateras 
att socialtjänsten inte tillräckligt uppmärksammar den här gruppens specifika 
behov, vilket kan leda till godtyckliga bedömningar. 

Studien drar slutsatsen att rasifierade klassrelationer försatt flera migrantgrupper 
i ökad ekonomisk utsatthet. När dessa grupper sedan söker stöd hos socialtjänsten 
möts de av stereotypa föreställningar om migranter som ”utnyttjare” av välfärd. 
Denna rasistiska stereotypisering kopplas i avhandlingen till försvagade social-
försäkringssystem, ökat försörjningskrav och brist på bostäder för ekonomiskt 
utsatta grupper, vilket i sin tur förstärks av andra socioekonomiska maktordningar 
som skapar marginalisering i det svenska samhället. 

Romsk inkludering lokalt: Nuläget i kommuner med statligt 
stöd 2012–2017 (Länsstyrelsen Stockholm, 2018)

Stockholms Länsstyrelses nulägesrapport bygger på en intervjustudie med 
124 romer som tagit del av de kommunala verksamheterna i Luleå, Göteborg, 
Linköping, Helsingborg, Malmö, Gävle, Borås, Uppsala, Stockholm och Haninge. Ett 
intervjutema handlade om upplevelser av socialtjänstens bemötande. Här återges 
erfarenheter av såväl bra bemötande som mer negativa upplevelser. Erfarenheterna 
av rasism handlade om stereotypisering och misstänkliggörande, framför allt 
i samband med att söka försörjningsstöd. Exempelvis upplever intervjupersoner 
att socialtjänsten utgår från föreställningar om att romska kvinnor skulle vara svaga, 
okunniga och oärliga. I studien dokumenteras också erfarenheter av att missgynnas 
i kontakt med enheter som hanterar familjeärenden. Vissa intervjupersoner 
beskriver att socialtjänsten bryter mot regelverket för omhändertagande när romska 
barn inte placeras hos vuxna som de har en relation till.

Sammanfattning av studier som berör rasism inom socialtjänsten

Två av studierna i vår litteraturgenomgång berör erfarenheter av rasism i möte 
med socialtjänsten. Den första är en doktorsavhandling som dokumenterar 
ensamstående mödrars erfarenheter av att leva i hemlöshet och söka stöd hos 
socialtjänsten. Studien visar hur rasism uttrycks när migranter som rasifieras 
negativt utsätts för stereotypisering från verksamhetens anställda, samtidigt som 

 42 Samzelius (2020), A vicious circle of silent exclusion: Family homelessness and poverty in Sweden from a single 
mother perspective, s. 95.
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deras begäran ofta bagatelliseras eller på andra sätt försummas. Den andra studien, 
en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm, dokumenterar romers erfarenheter av 
misstänkliggörande, stereotypisering och diskriminering i mötet med socialtjänsten. 

Förekomst av rasism inom verksamheten påvisas även av det generella kunskaps-
läget i urvalsnivå B, där åtta procent av studierna handlar om socialtjänsten. Här 
finns rapporter om personal som bevittnat rasistisk behandling av medborgare 
och beskrivningar om ovilja bland personalen att försöka se rasism inom den egna 
verksamheten.43 En studie pekar särskilt på att policys inriktade på anti-radikalisering 
riskerar att inrikta verksamheten mot kontroll, snarare än stöd, i synnerhet vad 
gäller bemötandet av muslimer.44 Samtidigt saknas fördjupande och jämförande 
kunskap kring hur olika grupper bemöts av socialtjänsten.

Skola

”Åh vad kul, nu börjar det invandrare på skolan!”: 
Ungas upplevelser av rasism och överlevnadsstrategier 
i svenska skolan (Pérez-Aronsson, 2019)

Den här artikeln dokumenterar elevers erfarenheter av rasism i mötet med 
skolpersonal. Studiens empiri utgörs av drygt fem hundra nätforumsinlägg, skrivna 
av ett femtiotal ungdomar som identifierar sig själva som (negativt) rasifierade. 
Inläggen analyseras fenomenologiskt, alltså med utgångspunkten att kunskap om 
världen går igenom kroppen och att kroppens position spelar roll för hur olika 
fenomen förstås. Studieresultaten inbegriper erfarenheter av att genom rasifiering 
utpekas som annorlunda. En forumdeltagare skriver om en engelsklärare som 
återkommande uppmanar henne att kommentera i diskussioner om rasism, utan att 
hon själv tagit initiativ att delta. Här drar studien slutsatsen att vissa elever förväntas 
förkroppsliga mångfald och bidra med specifika erfarenheter eller kunskap, utan att 
deras egna känslor och viljor beaktas. Studien dokumenterar även erfarenheter av att 
bli stereotypiserad som problemskapare, att bli stämplad som högljudd och bråkig 
trots ambitiösa arbetsinsatser. En forum deltagare med koncentrationssvårigheter 
beskriver att han som yngre inte fick det stöd som han behövde eftersom hans 
lärare såg honom som ett ”standard stökigt invandrarbarn”.45 Enligt studien visar 
forumdeltagarnas erfarenheter hur lärare misslyckas med att förmedla anti-rasistisk 
kunskap och genom stereotypisering hämmar utbildningsmöjligheterna för 
ungdomar som rasifieras negativt.

 43 Eliassi (2017), Conceptions of immigrant integration and racism among social workers in Sweden.
 44 Finch m.fl. (2019), Social work and countering violent extremism in Sweden and the UK.
 45 Pérez-Aronsson (2019), ”Åh vad kul, nu börjar det invandrare på skolan!” Ungas upplevelser av rasism och 

överlevnadsstrategier i svenska skolan, s. 93.
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Longing for a sense of belonging: Somali immigrant adolescents’ 
experiences of their acculturation efforts in Sweden (Osman m.fl., 2020)

Den här artikeln dokumenterar somaliska ungdomars erfarenheter av inkludering 
och exkludering i skolan. Studien lutar sig mot ett teoretiskt ramverk kring 
ackulturation, de kulturella förändringsprocesser som anses uppstå när individer 
under en längre tid har kontakt med en främmande kultur. Studien positionerar 
sig emot det konventionella teoribygget om ackulturation, som konstruerar 
olika kulturer som väsensskilda och tydligt urskiljbara, men menar samtidigt 
att ramverket kan användas såvida det bygger på empiriskt dokumenterade 
erfarenheter från integrationsprocesser. Med denna utgångspunkt dokumenterar 
studien somaliska ungdomars erfarenheter av integration genom skolan. 

Undersökningen bygger på sex fokusgrupper med totalt 47 intervjupersoner. 
Bland studieresultaten finns upplevelsen att lärare saknar tilltro till ungdomarnas 
förmågor och därför förväntar sig låga studieresultat. Intervjupersonerna 
rapporterar även att lärare uttryckt sig nedsättande om grupper som de rasifierar 
negativt. Exempelvis berättar en intervjuperson om återkommande, antimuslimska 
kommentarer i relation till elever som bär slöja: ”They say, for instance, ’Isn’t it 
warm?’ They ask all those stupid questions, and then everybody looks at [the girls] 
and laughs”.46 En annan intervjuperson beskriver att hennes prov alltid fuskkollas, 
vilket inte görs med alla prov i klassen. Studien dokumenterar hur upplevd 
diskriminering skapar stress, hopplöshet och sänkt självförtroende. Här menar 
studien att integration borde innebära att både migranter och svenska institutioner 
anpassar sig, men att skolan inte gör de anpassningar som behövs och därför 
begränsar elevers utbildningsmöjligheter.

Sammanfattning av studier som berör rasism inom skolan

Vi fann två studier som handlade om erfarenheter av rasism i mötet med skol-
personal. Den första analyserar inlägg i nätforum där ungdomar berättar om rasism i 
skolan. Genom att lyfta ungdomars erfarenheter av att utpekas som annorlunda och 
stereotypiseras av lärare visar studien hur skolan brister i sitt ansvar att skapa lika 
möjligheter för alla elever. Den andra studien dokumenterar nyanlända ungdomars 
upplevelser av trakasserier, misstro och misstänkliggörande från deras lärare. Enligt 
studien leder dessa erfarenheter till minskad studielust och sämre självförtroende, 
vilket begränsar ungdomarnas möjligheter till integration.

Dessa studier indikerar hur elever utsätts för rasism inom den svenska skolan, och 
när vi tittar på det generella kunskapsläget förstärks dessa indikationer. Bland de 
två hundra studierna i urvalsnivå B handlar 21 procent om rasism inom skola eller 
förskola. Detta är med andra ord ett jämförelsevis välstuderat område, med resultat 
som visar hur rasism manifesteras på olika sätt inom den svenska skolverksamheten. 

 46 Osman m.fl. (2020), Longing for a sense of belonging: Somali immigrant adolescents’ experiences of their 
acculturation efforts in Sweden, s. 5.
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En kunskapsöversikt på området pekar på hur nyanlända elever stereotypiseras 
under språkintroduktionsklasser och stigmatiseras av studievägledare.47 Andra 
studier visar på antisemitism inom skolverksamheten,48 att samer upplever sig 
utsatta för rasism,49 och att det förekommer rasistiska trakasserier i skolan.50 
Organisationen Friends gör varje år enkätundersökningar med skolelever, och 
i 2019 års rapport uppgav en femtedel av svarspersonerna som blivit utsatta för 
trakasserier att dessa grundat sig på etnicitet.51 En annan Friendsrapport rapporterar 
hur elever uttryckt att det saknas kunskap om rasism i skolan, att elever har mer 
kunskap om rasism än lärarna.52 Ytterligare två rapporter, en från Friends och en 
från Rädda barnen, publicerades efter att vi avslutat vår datainsamling, och även 
här understryks genom empirisk dokumentation hur skolpersonal återkommande 
misslyckas med att skydda barn från rasism.53 Studier pekar även på att vissa skolor 
inte lyckas se den rasism som pågår inom och genom den egna verksamheten.54 
Kunskapsläget visar med andra ord på förekomsten av rasism inom den svenska 
skolan, samtidigt som det saknas studier som belyser olika former av rasism och hur 
rasifiering skapar specifik utsatthet för utpekade grupper.

Universitet

“It was as if I wasn’t there”: Experiences of everyday racism 
in a Swedish medical school (Kristoffersson m.fl., 2021)

Den här vetenskapliga artikeln dokumenterar läkarstudenters erfarenheter av rasism 
i kontakt med högre utbildning i Sverige. Studien bygger på intervjuer med 18 
läkarstudenter, tio kvinnor och åtta män, som identifierade sig som tillhörande en 
etnisk minoritet. Studieresultaten handlar till stor del om rasism mellan studenter, 
men här återfinns även dokumentation av erfarenheter av rasistiskt bemötande i 
kontakt med universitetspersonal. Intervjupersonerna beskriver hur handledare 
kallat flyktingar för parasiter och att de använt n-ordet. En intervjuperson berättar 
att han blivit öppet utskälld av en föreläsare för sen ankomst fastän studenter som 
inte rasifierades negativt kom för sent utan anmärkning. Studien dokumenterar 
även erfarenheter av att bli försummad och ignorerad, samtidigt som rasistiska 

 47 Leon Rosales & Jonsson (2019), Skolan som antirasistiskt rum?, s. 5-6.
 48 Katzin (2021), Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap: En rapport om antisemitism och det 

judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning.
 49 Poggats (2018), Kartläggning av rasism mot samer i Sverige.
 50 Warg (2016), Friendsrapporten 2016; Wettefors (2017), Friendsrapporten 2017; Forsberg & Horton (2020), 

“Because I am me”: School bullying and the presentation of self in everyday school life; Bayram Özdemir & 
Özdemir (2020), The role of perceived inter-ethnic classroom climate in adolescents’ engagement in ethnic 
victimization: For whom does it work; Pérez-Aronsson (2019), “Åh vad kul, nu börjar det invandrare på skolan!” 
Ungas upplevelser av rasism och överlevnadsstrategier i svenska skolan.

 51 Loodberg & Warg (2019), Friendsrapporten 2019.
 52 Wettefors (2017), Friendsrapporten 2017.
 53 Loodberg & Abera (2021), Friendsrapporten 2021; Abutaleb Rosenlundh, Lundström & Vogel (2021), Vuxna - Vad 

gör dom?: Barns röster om rasism i skolan.
 54 Leon Rosales & Jonsson (2019), Skolan som antirasistiskt rum; Bursell (2021), Perceptions of discrimination 

against Muslims. A study of formal complaints against public institutions in Sweden; Jonsson (2018), Handling 
the other in anti-racist talk: Linguistic ethnography in a prestigious Stockholm upper secondary school.
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åsikter kunnat luftas i seminarierummen utan kommentar eller uppföljning av 
läraren. Studiens slutsatser är att minoritetsstudenter upplever diskriminering trots 
verksamhetens policys om lika behandling. 

Sammanfattning av studier som berör rasism inom universitetet

Den enda studie vi fann som berör erfarenheter av rasism i kontakt med 
universitetet handlar om hur läkarstudenter upplevt rasism inom ramen för sin 
utbildning. Studien pekar på att sådana erfarenheter skapat känslor av att inte 
passa in, vilket förhindrat tillträdet till universitetsutbildningen. Samtidigt innebär 
det begränsade antalet intervjupersoner att det fortfarande saknas kunskap om 
rasism inom universitet, även om det generella kunskapsläget i urvalsnivå B 
erbjuder vissa indikationer. Sju procent av dessa studier berör universitetet, bland 
dem en enkätundersökning med närmare fem tusen doktorander som visar att 
etnisk tillhörighet var den näst vanligaste grunden för upplevelser av negativ 
särbehandling inom forskarutbildningen.55 Vi fann även en studie som indikerar 
att universitetsanställda genom att rasifieras negativt är systematiskt missgynnade 
och har osäkrare anställningar.56 Samtidigt är området outforskat i jämförelse 
med det internationella forskningsläget,57 särskilt gällande samhällsvetenskap och 
humaniora,58 vilket tyder på att det saknas vetenskaplig kunskap om hur rasism 
aktiveras på svenska universitet.

 55 Gröjer m.fl. (2016), Doktorandspegeln 2016: En enkät om studenternas studiesituation.
 56 Behtoui & Leivestad (2019), The “stranger” among Swedish “homo academicus”.
 57 Thapar-Björkert & Farahani (2018), Rasifiering av kunskapsproduktion: En epistemologisk resa genom 

processer av inkludering och exkludering i olika akademiska forum.
 58 Mulinari & Neergaard (2017), Theorising racism: Exploring the Swedish racial regime.
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Vård

Racism in European health care: Structural 
violence and beyond (Hamed m.fl., 2020)

Den här artikeln presenterar delresultat från ett forskningsprojekt om människors 
erfarenheter av sjukvården i Europa. Total intervjuas 160 personer från olika 
europeiska länder, men studien lyfter särskilt resultat från elva intervjuer 
gällande rasism inom vårdverksamheten. En återkommande erfarenhet är att bli 
bortprioriterad trots akuta vårdbehov. En svensksomalisk intervjuperson berättar 
exempelvis att hon uppsökt förlossningsavdelningen vid starka värkar, men att 
hon bortprioriterades, blev hemskickad, och när hon kom tillbaka dagen därpå 
hade barnet dött i magen. Intervjupersonen berättar att hon känner till andra 
somaliska kvinnor vars barn också avlidit till följd av utebliven förlossningsvård. 
Studien knyter dessa erfarenheter till statistik som visat att prenatala dödsfall i 
Sverige särskilt drabbar kvinnor från Afrika söder om Sahara, och drar slutsatsen 
att intervjupersonens berättelse ingår i ett större mönster av rasism inom 
svensk sjukvård. Artikeln understryker behovet av just patientintervjuer för 
att dokumentera rasism inom sjukvården, eftersom rasistisk försummelse ofta 
sker omedvetet, och även om det föreligger rasistiska motiv till bortprioritering 
registreras de sannolikt inte i sjukvårdens journalanteckningar.

Iraqi refugee men’s experiences of psychotherapy: Clinical implications 
and the proposal of a pluralistic model (Al-Roubaiy m.fl., 2017)

Den här artikeln dokumenterar erfarenheter av rasism i kontakt med svensk 
psykiatri. Studien bygger på djupintervjuer med tio irakiska flyktingar som bott 
minst fem år i Sverige. Resultaten pekar på erfarenheter av stereotypisering. En 
intervjuperson berättar exempelvis att han fått frågor “about my sisters and the 
liberties that they perhaps don’t have, or how oppressed my mother might have 
been”,59 och att behandlarna upptagit terapitid för att beskriva kvinnors rättigheter 
i Sverige jämfört med Irak. Detta gjorde att intervjupersonerna upplevde sig 
begränsade i att tala om hur deras livserfarenheter gällande rasism påverkade 
deras psykiska hälsa. Studiens slutsats är att rasism, i kombination med bristfälliga 
behandlingsmodeller, försvårat psykologisk behandling för de irakiska män som 
intervjuats, vilket i artikeln knyts till liknande studieresultat som framkommit i 
internationell forskning.

 59 Al-Roubaiy, Owen-Pugh & Wheeler (2017), Iraqi refugee men’s experiences of psychotherapy: Clinical 
implications and the proposal of a pluralistic model, s. 466.
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Health assessments of asylum seekers within the Swedish 
healthcare system: A study of the interface between 
control and care, and how structure and procedures 
may influence access and coverage (Jonzon, 2019)

Den här doktorsavhandlingen undersöker asylsökandes erfarenheter av den 
frivilliga hälsoundersökning som erbjuds asylsökande i Sverige. Avhandlingen 
inbegriper en enkätstudie med 386 asylsökande. Hälften av svarspersonerna hade 
inte genomgått hälsoundersökningen. De flesta av dem (65 %) hade inte fått något 
kallelsebrev och sex procent hade inte förstått kallelsen. En tredjedel uppfattade 
undersökningen som obligatorisk, snarare än en rättighet, och lika många antog att 
den kunde påverka utfallet av deras asylansökningar. En tiondel av svarspersonerna 
avstod frivilligt från att genomgå hälsoundersökningen. Enkätstudien visar även 
att majoriteten inte förstått vad de testades för, trots att de hade tolk vid mötet med 
vårdpersonalen. De flesta uppgav att de hade bemötts respektfullt, men elva procent 
av svarspersonerna uppgav att de inte litat på vårdgivaren eller blivit utsatta för 
trakasserier kopplade till etnicitet, kultur, språksvårigheter och/eller kön.

Vidare bygger avhandlingen på djupintervjuer med fem män och sex kvinnor 
som flytt från Eritrea för att söka asyl i Sverige. I likhet med enkätresultaten 
beskriver intervjupersonerna att de trodde hälsoundersökningen var obligatorisk, 
på grund av kallelsebrevets utformning, och att de var osäkra på huruvida den var 
kopplad till deras juridiska fall och kunde påverka deras asylansökan. De uppfattade 
också att det primära syftet var att kontrollera om migranterna var bärare av 
smittsamma sjukdomar, snarare än att hälsoundersökningen skulle ge underlag för 
individuellt anpassad vård. Studiens slutsats är att bristande kommunikation orsakat 
negativt bemötande av asylsökande i kontakt med vårdverksamheten.

Kartläggning av rasism mot samer i Sverige (Poggats, 2018)

Studieresultaten i Sametingets rapport, som bygger på en enkätundersökning med 
närmare 1 100 svarspersoner, pekar på att samer ibland har bemötts aggressivt av 
läkare och nedvärderats av sjukvårdspersonal. Undersökningen visar att samer 
har förhållandevis lågt förtroende för sjukvården. Studieresultaten pekar också 
på bristande kunskap inom vården gällande samiska frågor, erfarenheter av att 
inte få använda sitt modersmål, samt att samer med HBTQ-identiteter har utsatts 
för dubbla kränkningar av sjukvårdspersonal. Studien visar även hur rasistisk 
stereotypisering kan generera ohjälpsamma eller skadliga rekommendationer, 
som att sluta använda skoter eller byta jobb, vilket gör att samer ibland undviker 
sjukvården helt och hållet. Studiens slutsats är att samer upplever hinder i kontakt 
med svensk sjukvård.
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Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa (Stoor, 2016)

Ett avsnitt i denna rapport från Sametinget berör erfarenheter av rasism i mötet 
med sjukvården. Utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning pekar rapporten 
på att renskötande samer har lågt förtroende för både sjukvård och psykiatri. 
Rapporten påpekar även att det saknas kunskap kring behandlingsnöjdhet, 
behandlingsutfall och behovsanpassning, när det kommer till samers möte med den 
svenska vårdverksamheten.

Sammanfattning av studier som berör rasism inom vården

Inom vårdområdet hittade vi fem studier med resultat eller delresultat gällande 
människors erfarenheter av rasism i mötet med svensk sjukvård och psykiatri. 
Studierna visar att människor som rasifieras negativt har erfarenheter av att 
bortprioriteras och även trakasseras av vårdpersonalen. Två av studierna drar 
slutsatsen att vården reproducerar hälsoojämlikhet eftersom vissa människor får 
sämre tillgång till vård än andra. Bland de dokumenterade erfarenheterna återfinns 
även andra rasismuttryck. Två av studierna pekar på hur stereotypa föreställningar 
gör att människor inte bemöts utifrån sina specifika behov, vilket kan leda till 
försämrad eller utebliven behandling. En annan studie visar hur asylsökande 
upplevt vårdkontakten som en kontrollfunktion snarare än en tillgång.

I ljuset av det generella kunskapsläget gällande vården får vi indikationer på att 
rasism är ett hälsoproblem i Sverige. En tiondel av de närmare två hundra studierna 
i urvalsnivå B handlade om rasism inom vården. En av dessa studier visar att 
personer med utländsk bakgrund regelbundet hänvisas till rutintester istället för 
uppföljningsbesök.60 En rapport från Länsstyrelsen i Stockholm pekar på att FN 
kritiserat Sverige för att inte tillgodose romers rätt till sjukvård.61 Andra studier visar 
hur vårdverksamheten inte är tillräckligt anpassad för asylsökande,62 i synnerhet de 
som väntar på utvisning efter ett avslagsbeslut.63 Samtidigt saknas det fortfarande 
kunskap om olika gruppers specifika utsatthet, samt hur rasism samspelar med 
andra maktordningar som kan snedfördela tillgången till vård i Sverige.

 60 Strömberg (2017), Makt, sjukvård och diskriminering.
 61 Länsstyrelsen Stockholm (2019), Mänskliga rättigheter i Stockholms län: Ett regionalt perspektiv.
 62 Lobo Pacheco, Jonzon & Hurtig (2016), Health assessment and the right to health in Sweden: Asylum seekers’ 

perspectives.
 63 Lundberg & Spång (2017), Deportability status as basis for human rights claims: Irregularised migrants’ right 

to health care in Sweden.
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Slutsatser
I den här kunskapsöversikten har vi analyserat 523 vetenskapliga artiklar, böcker, 
bokkapitel och rapporter som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021. 
Studierna pekar sammantaget på att rasism i Sverige återfinns inom en rad 
olika områden och samhällsnivåer. På samma gång saknas det kunskap om hur 
rasism fungerar och påverkar det svenska samhällsbygget.64 Rasism inom svenska 
myndigheter och andra offentliga verksamheter berörs av 195 studier i vårt urval.  
De ger en generell kunskapsbild av att människor i Sverige drabbas av rasism genom 
flera olika samhällsinstitutioner. Samtidigt har de flesta myndigheter och offentliga 
verksamheter inte studerats alls. Det saknas även kunskap om människors specifika 
erfarenheter av rasism i mötet med den svenska offentligheten. Bland de över fem 
hundra texter vi gått igenom har endast tre procent empiriskt dokumenterat sådana 
rasism-erfarenheter. Vår analys av dessa 16 studier ger emellertid en indikation på 
hur rasistiska föreställningar och praktiker påverkar människors möte med svenska 
myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Vår sammanställning inbegriper dokumenterade erfarenheter av rasism i mötet 
med myndigheterna Polisen och Statens institutionsstyrelse, samt de offentliga 
verksamheterna socialtjänsten, skolan, universitetet och vården. De fyra studierna av 
rasism inom Polisen visade på erfarenheter av rasprofilering och trakasserier i mötet 
med myndigheten, erfarenheter som var särskilt återkommande bland boende i 
stigmatiserade förorter. Studien gällande Statens institutionsstyrelse dokumenterade 
erfarenheter av stereotypisering inom HVB-hem. De två studierna om socialtjänsten 
rapporterade om misstänkliggörande och trakasserier i mötet med verksamhetens 
tjänstepersoner. Inom skolan dokumenterade två studier elevers erfarenheter av 
att stereotypiseras och utestängas av skolverksamheten. Gällande universitetet 
dokumenterade en studie erfarenheter av stereotypisering och utestängning av 
studenter som rasifieras negativt. Inom vårdområdet pekade sammantaget fem 
studier på erfarenheter av att stereotypiseras och bortprioriteras.

Samtidigt som vår sammanställning indikerar att det finns dokumenterade 
erfarenheter av rasism i kontakt med den svenska offentligheten vill vi understryka 
att kunskapen är fragmentarisk och ofullständig. Det är talande att endast tre 
procent av de över fem hundra rasismstudier vi analyserat berör människors direkta 
erfarenheter i kontakt med svenska myndigheter eller offentliga verksamheter.

Utifrån vår analys av det samlade kunskapsläget kan vi konstatera att det saknas 
rasismstudier gällande myndigheter som utifrån mellanmänskliga möten fattar 
beslut med betydande påverkan på människors liv, exempelvis Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Migrationsverket. Vi ser även en kunskapsbrist kring 
erfarenheter av rasism hos den anställda personalen. Idag finns endast ett fåtal 

 64 Se även Mulinari & Neergaard (2017), Theorising racism: Exploring the Swedish racial regime, s. 89.
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undersökningar av personalens egen utsatthet för rasism, fördjupande forskning 
som avtäcker hur rasism verkar såväl genom som inom svenska myndigheter och 
offentliga verksamheter. Samtidigt saknas det komparativa studier av rasism inom 
olika verksamheter, jämförelser mellan nationell, regional och lokal nivå, samt 
studier som relaterar det svenska kunskapsläget till internationell forskning.

Vi kan också konstatera att dokumenterade erfarenheter av rasism framför allt 
bygger på kvalitativa studier, ofta med ett begränsat antal djupintervjuer. Kvalitativa 
studier är oumbärliga för att fånga erfarenheternas många nyanser, men det 
saknas idag tillräckligt empiriskt underlag för bredare generaliseringar och även 
meta-analyser som sammanställer olika empiriska undersökningar. Vidare har de 
kvalitativa studierna en metodologisk tonvikt på just intervjuer, medan etnografiska 
metoder som deltagande observation är underrepresenterade. På samma gång ser 
vi en brist på kvantitativa studier, i synnerhet enkätundersökningar som – utan 
att återskapa rasifierande klassificeringar – dokumenterar olika gruppers specifika 
erfarenheter av rasism. Metodologiskt saknas även longitudinella studier som 
undersöker hur människors erfarenheter av rasism förändrats över tid.

Vi ser även en brist på analyser av hur rasism samverkar med maktordningar 
baserade på diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder 
och funktionsnedsättning. Mot bakgrund av regeringens utgångspunkt, att ”dessa 
skillnader kan samspela och förstärka varandra”,65 är det anmärkningsvärt att så 
få empiriska studier dokumenterar människors erfarenheter av multipel utsatthet. 
Några av studierna vi analyserat ger viktiga indikationer: queera samer har upplevt 
dubbel diskriminering inom sjukvården, muslimska män får sämre behandling 
när de stereotypiseras som kvinnofientliga i kontakt med psykiatrin, rasprofilering 
drabbar framför allt unga män i stigmatiserade förorter, rasism i skolan antar olika 
form för flickor och pojkar, elever med koncentrationssvårigheter stigmatiseras 
i stället för att få stöd. Dessa olika erfarenheter indikerar att rasism samverkar 
med andra sorteringsmekanismer som skapar ojämlikhet i Sverige, även om detta 
fortfarande utgör ett kunskapsområde som empiriskt sett är relativt outforskat.

Sammantaget visar alltså vår litteraturstudie att rasism återfinns inom den 
svenska offentligheten. Samtidigt är bilden ofullständig då studierna berör 
endast en handfull myndigheter/verksamheter. Vi ser även en avsaknad av 
metodologisk pluralism samt empiriska studier av hur rasism samverkar med andra 
maktordningar. Utifrån kunskapslägets indikationer ser vi ett behov av bredare 
dokumentation och fördjupad analys kring hur rasism återskapas genom svenska 
myndigheter och offentliga verksamheter.

 65 Regeringskansliet (2017), Samlat grepp mot rasism och hatbrott: Nationell plan mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott, s. 11.
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