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Genom att likna den rasistiska strukturen 
i Sverige med ett smittsamt virus handlar 
detta arbete om att lära sig att se och förstå 
hur en rasistisk struktur fungerar, för att 
kunna bromsa rasismens spridning. För att 
göra detta har ämnet rasism komprimerats 
och förpackats i en läkemedelsförpackning. 
Denna förpackning beskriver vardagsrasis-
men som symptom och följderna av struk-
turell diskriminering som konsekvenser av 
obehandlad rasism.

By resemble the racist structure in 
Sweden with a contagious virus is this 
work about learning to see and under-
stand how a racist structure works, in 
order to curb the spread of racism. To do 
this, the subject of racism is compressed 
and packaged in pharmaceutical packa-
ging. This package describes everyday 
racism as symptoms, and the outcome of 
structural discrimination as consequen-
ces of untreated racism.

Sammanfattning

Abstract
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För mig personligen handlar mediedesign om kommunikation 
och problemlösning. Som designer behöver jag förstå proble-
matiken, användaren och anpassa mitt sätt att kommunicera 
utifrån dessa förutsättningar. Att se och förstå hur och varför 
budskap kommuniceras på det sätt som de gör är en förutsätt-
ning för att veta hur man skall förhålla sig som designer. De 
visuella grepp som används i en designprocess kommunice-
rar en egen historia i form av associationer. Jag sökte mig till 
utbildningen för att utöka min konstnärliga verktygslåda, och 
jag upplever det som att jag lärt mig fler språk snarare än verk-
tyg. Det är för mig ännu mer värdefullt. Som kreatör arbetar jag 
ofta i gränslandet mellan fantasi och verklighet, jag fascineras 
av kontrasten som uppstår när man blandar dessa världar. Jag 
drivs av att försöka få det omöjliga eller overkliga att upple-
vas verkligt. Min uppgift som designer är att försöka förstå 
mottagaren och därefter utforma en skräddarsydd lösning för 
kommunikation. I detta arbete har en målsättning varit att 
kommunicera en komplex frågeställning utan att behöva säga 
speciellt mycket. Min målsättning som kreatör har alltid varit 
att väcka tankar och känslor oavsett om jag målar, skriver 
poesi eller formger. Jag ogillar klarspråk när det kommer till 
konst och design, det skall finnas vissa frågetecken som jag 
som betraktare skall finna. Jag använder mig gärna av meta-
forer och provokation i mitt sätt att kommunicera för att skapa 
dessa frågetecken och känslor. Det jag vill med min design är 
att mottagaren skall reflektera. Om jag kan få mottagaren att 
stanna upp och fundera över vad jag som avsändare vill säga 
anser jag mig ha lyckats. Möjligtvis har inte budskapet alltid 
nått fram, men effektiv kommunikation anser jag kräver att 
mottagaren får utrymme att dra egna slutsatser.

Förhållningssätt

BAKGRUND
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Med ämnet rasism, och en vilja att göra någon typ av skillnad 
för samhället inledde jag detta arbete utan en aning om hur 
det skulle kunna ta sig i form. Min ilska och frustration föddes 
på sociala medier, där jag uppmärksammade ett växande pro-
blem. En för mig förändrad samtalston och en ökande accep-
tans av just rasism. Jag har aldrig haft lätt för att säga ifrån 
eller tala inför en grupp. Jag har alltid varit den i klassrummet 
som gärna sitter långt bak och ofta kan de flesta svaren, men 
är för feg för att räcka upp handen. Jag kan ju faktiskt ha fel, 
och folk kan börja skratta åt mig. Jag upplevde att en liknan-
de reaktion uppstod från min sida på sociala medier, jag vill 
säga ifrån och ifrågasätta dem som sprider rasistiska åsikter, 
men jag vågar inte. Jag vill så gärna säga någonting men jag 
vet inte vad, så jag förblir oftast tyst. Jag har reflekterade över 
denna reaktion och insåg att det är är säkert just det som 
rasisten vill, att vi som vill säga ifrån skall hålla tyst. Trots 
min rädsla för att säga fel, använda fel ord och trampa folk på 
tårna så måste jag ändå försöka säga någonting, för jag vill få 
ett stopp på spridningen av rasismen i Sverige. Därför har jag 
valt att försöka säga något om rasism genom min design. Jag 
är väl medveten om att jag på många sätt är fel person för att 
lyfta denna fråga, då jag säkerligen missförstår och hanterar 
frågan med för lite ödmjukhet. Därför vill jag be om ursäkt i 
förväg om det är så att jag trampar på någons tår. 

Varför rasism?

BAKGRUND
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Målet är att göra allmänheten medveten 
om den samhällsstruktur vi lever i och vilka 
privilegier vissa av oss har gentemot andra. 
Med detta arbete vill jag att du liksom jag skall 
reflektera över vår egen roll i ett större sam-
manhang. Min målsättning med detta bidrag 
är att genom ökad medvetenhet om struktu-
rell diskriminering skall leda till att fler aktivt 
bekämpar orättvisor i vardagen.  

Syfte

Syftet med detta arbete är att kommunicera 
problematiken med rasism i dagens Sverige 
på ett nytt sätt för att få ett stopp på dess 
spridning. 

Mål

BAKGRUND
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Definitioner

Rasism – 
Enligt Ovesen (2015) är rasism i grunden föreställningen om att människan är indelad 
i olika raser, med olika nedärvda beteenden, moral och intellekt. Dessa raser klassifie-
rades i en hierarki baserat på kvalitén i de nedärvda dragen. Enligt statens offentliga 
utredning (SOU 2005:56) har denna föreställning sedan länge förkastats vetenskapligt 
såväl som politiskt, men rasismen lever ändå kvar. Ordet ras har bytts ut mot ordet 
kultur och svensk forskning visar att vi i Sverige främst har en kulturellt präglad 
rasism. Enligt Ovesen (2015) är Rasism även en allmän motvilja mot medlemmar i 
grupper som definieras genom kulturella, fysiska, beteendemässiga karaktärsdag utan 
att ta hänsyn till individuella särdrag. Detta faller även in under en definition av främ-
lingsfientlighet. Andersson (2015)  beskriver att rasismens orsaker inte går att direkt 
knyta till yttre skillnader mellan grupper av människor, men att dessa yttre olikheter 
ofta kan fungera som markörer till vilka fördomar kan knytas till. De psykologiska 
teorierna om rasismens orsaker tar fasta på vissa personlighetsdrag eller reaktioner 
på sociala situationer. Enligt en teori leder frustration ofta till aggression, vilken riktas 
mot syndabockar som inte har någonting med frustrationens orsaker att göra. När jag 
i detta arbete använder ordet rasism menar jag även främlingsfientlighet. Detta för 
att ordet rasism har skiftat betydelse från den ursprungliga idéologin till att främst 
handla om kultur. 

Privilegierad  –
Betyder ordagrant särskilt gynnad enligt (NE, 2015) vilket menar att en privilegierad 
person har särskilda fördelar eller förtur. Twine (2013) förklarar att privilegium är ett 
sociologiskt begrepp som menar att vissa grupper av människor har fördelar i förhål-
lande till andra grupper. Termen används ofta i samband med social ojämlikhet, i syn-
nerhet när det gäller ras, kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och social klass. 
Detta privilegium kan ge uttryck ekonomiskt eller materialistiskt såsom tillgång till 
bostäder, utbildning och arbete. Dalén (2015) förklarar att privilegium är en undantags-
förmån som handlar om företrädesrätt eller ensamrätt. Dessa förmåner kan gälla för 
en samhällsgrupp, en institution eller en enskild person. Enligt Kimmel (2009) hand-
lar privilegium lika mycket om självförtroendet och bekvämligheten av att känna sig 
värdefull och inkluderad i samhället. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2005:41) 
handlar privilegium i detta sammanhang om vithetens makt kopplat med diskrimine-
ring och exkludering av dem som definieras som icke-vita. 
När jag i denna text talar om privilegium syftar jag på de förmåner vita svenskar har 
gentemot icke-vita svenskar.

BAKGRUND
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Vardagsrasism – 
I  statens offentliga utredning (SOU 2005:41) beskrivs vardagsra-
sism som ett begrepp som relaterar vardagliga erfarenheter av ras-
diskriminering till en strukturell kontext av gruppojämlikhet som 
inom och mellan nationer tar sig uttryck i etniska och rasmässiga 
hierarkier av kompetens, kultur och framsteg. Skildringar av levda 
erfarenheter är väldigt belysande när det gäller att visa vad det är 
som vardagsrasism handlar om. Det handlar om orättvisor som 
förekommer så ofta att de nästan tas för givna. 

Rasifierad – 
En rasifierad person är en individ som av omgivning tillskrivs 
rastillförighet. Människors ursprung och bakgrund anses utifrån 
konstruerade föreställningar beskriva personlighetsdrag som 
anses vara nedärvda och biologiska egenskaper. Med detta sätt 
att definiera andra genom fysiska yttre skillnader kan detta leda 
till strukturell diskriminering menar Svanberg (2015) Rasifierade 
föreställningar påverkar vardagen i form av hur vi bemöter an-
dra människor. Detta synsätt präglar maktrelationer i samhället, 
främst på bostads- och arbetsmarknaden.

Strukturell rasism / strukturell diskriminering – 
För att sammanfatta Bergman (2015) är diskriminering en avvikelse 
från principen att alla skall behandlas lika. Att diskriminering sker 
strukturellt innebär att den har satts i system. Detta behöver inte 
vara och är i många fall inte avsiktligt, men av olika anledningar har 
blivit normaliserat. Strukturell diskriminering drabbar oftast mino-
riteter, eftersom majoriteten av en grupp människor inte märker av 
den eller påverkas. Detta leder då till att en grupp med majoritet får 
privilegier, oftast ovetande om att dessa förmåner inte gäller alla. 
Strukturell rasism betyder att på grund av fördomar gentemot andra 
religioner och ursprung blir människor diskriminerade i samhället.  

 

BAKGRUND
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För att bekämpa rasism

För att kunna bekämpa rasismen i Sverige anser jag att 
man får börja med dem som inte är medveten om den. De 
som vill motverka orättvisor i samhället, men som inte 
kan se dessa orättvisor för att de själva inte är utsatta. 
Om man kan lära sig att se rasismen i vardagen blir den 
lättre att motarbeta. För oss svenskar är rasisten alltid 
någon annan, och just den föreställningen är den största 
käppen i hjulet i kampen mot rasism. Under tiden som 
vi diskuterar vem som är rasist eller inte blir människor 
diskriminerade av personer som inte ser sig som rasister. 
Istället för att peka fingrar mot andra vill jag att vi börjar ta 
oss en titt på oss själva. Vad har jag för privilegier och vad 
har jag gjort för att förtjäna dessa? Vad har jag för fördo-
mar gentemot människor som har annan religionsupp-
fattning, hudfärg, brytning eller ett ovanligt namn? 

BAKGRUND
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Albert Einstein var en otroligt intelligent man, det vet nog de fles-
ta. Vad många inte vet var att han var engagerad i människorätts-
frågor. Einstein höll ett föredrag vid Lincoln university i Penn-
sylvania, USA 1946.  I sitt föredrag beskrev Einstein rasism som 
”a disease of white people” och tillade ” I do not intend to be quiet 
about it”. Jag kände mig träffad av citatet och vill ta vara på dessa 
ord i mitt arbete. Att beskriva rasism som en sjukdom ger mig 
möjlighet att lyfta frågan ur min synvinkel, vilket i sig är en aning 
problematisk då jag själv sitter i en priviligierad position och är en 
del av problemet samtidigt som jag ser rasismen i Sverige som en 
farsot. Genom att sammanlänka exempel på vardagsrasism med 
följderna av strukturell rasism vill jag väcka eftertanke. Strukturell 
rasism är i många fall omedveten och det är därför jag vill visa 
exempel på hur den omedvetna kan vara bidragande till en rasis-
tisk samhällsstruktur. Jag som vit svensk kan omöjligt förstå det 
förtryck rasifierade svenskar får utstå, därför kan det vara svårt att 
sätta sig in i hur detta upplevs och har för följder. Det är i många 
fall utan uppsåt att diskriminera eller nedvärdera, men fördomar 
och stereotyper problematiserar vardagen för många människor 
i dagens Sverige. Därför anser jag att detta arbete är viktigt för att 
upplysa människor om hur den strukturella rasismen i Sverige 
ser ut. Genom att förpacka detta budskap i form av en läkeme-
delsförpackning antyder jag att det är ett allvarligt problem som 
behöver behandling. Att bli kallad rasist är oftast väldigt provoce-
rande, genom denna artefakt som samlar olika grader av rasism 
vill jag provocera och väcka reaktion. Rasism är inte endast andra 
världskriget, apartheid och slaveri, det är ett aktuellt problem här 
i Sverige. Det är heller inte skinnskallarna som bär rasismen på 
sina axlar, utan det gör de flesta av oss, även du och jag.

Frågeställning

Om rasism var en sjukdom?

BAKGRUND



13

Problemformulering 

Min övertygelse är att genom upplysning om hur 
strukturell rasism fungerar och exempel på vardags-
rasism kan man bromsa dess spridning. Problemet 
att lösa blir att hitta en väg att kommunicera denna 
information på ett sätt som gör att mottagaren kan ta 
till sig budskapet.

-Hur kan jag beskriva rasism som en sjukdom och 
samtidigt erbjuda en behandling?

BAKGRUND
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Rör inte min kompis
Kampanjen startades i Frankrike av nätverket SOS 
Racisme och kom till Sverige 1985. Den klassiska 
knappen spreds som en löpeld över landet och 
med den även budskapet om alla människors lika 
värde. Kampanjen blev en bred blocköverskridan-
de rörelse och alla, oavsett partifärg, kunde visa att 
de tog avstånd från rasism och främlingsfientlig-
het genom att bära knappen.

Alla får plats
Inför 1 maj 2014 bestämde sig Hallpressens tid-
ningar för att dra igång en kampanj för demokrati, 
yttrandefrihet och alla människors lika värde.
Kampanjen innefattade en serie artiklar i ämnet 
och en knapp med budskapet Alla får plats.

Fight racism now! 
Vill uppmana det svenska folket i all dess mång-
fald att kräva politiska åtgärder mot vardagsrasis-
men. I Sverige heter kampanjen Stoppa rasismen 
nu! och backas av Koalitionen för alla människors 
lika värde. Kampanjen går ut på att samla in un-
derskrifter för att kunna påverka politiskt.

För att kunna bidra med något nytt till ämnet har jag 
behövt analysera kampanjer med liknande syfte för att få 
inblick i vad som gjorts och vad som görs idag. 

Vad har andra gjort?

BAKGRUND
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Vi gillar olika 
Kampanjen uppmanade den tysta majoriteten 
medborgare att ta ställning mot rasism och främ-
lingsfientlighet efter att Sverigedemokraterna nått 
framgångar i opinionen. Kampanjen hade sin för-
laga i den antirasistiska 1980-talskampanjen Rör 
inte min kompis. Kampanjen drivs av Aftonbladet 
sedan 2010 och går ut på att använda symbolen 
över sin profilbild på sociala medier. Symbolen 
finns även som en knapp.

Stop racism 
För att uppmärksamma den ökade rasismen har 
Stop racism UF tillsammans med Ungdom mot ra-
sism börjat sälja armband med texten Stop racism, 
till stöd för Ungdom mot rasism.

BAKGRUND
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Min idé går ut på att jag skall ta fram en lä-
kemedelsförpackning som skall innehålla en 
behandling mot rasism. Till läkemedlet behövs 
en bipacksedel som ingående kan beskriva olika 
symptom och följder av obehandlad rasism. 

Idé

Gemensamt för de kampanjer jag hittat är att de 
handlar om att visa ett ställningstagande mot ra-
sism, detta kommuniceras ofta med en symbol.  
Att kommunicera på detta vis förutsätter ock-
så ett vi och dom, vi som är emot rasism mot 
dem som är rasister. Denna aktion är enligt min 
mening ganska fruktlös, då rasism är ett djupare 
problem och ofta sker omedvetet. Alltså kan ra-
sisten därför inte ta till sig budskapet, eller så bär 
den redan symbolen. Det är få som ser sig själva 
som rasister, men alla vet att det finns rasism. 
Symbolen erbjuder därför ingen lösning eller 
lyfter roten av problemen. Jag vill därför angripa 
problematiken med rasismen i Sverige från ett 
annat håll och rikta in mig på den omedvetna 
rasismen, även kallad vardagsrasism. Vi som bär 
symboler och sprider rasism.

Analysering av kampanjer

BAKGRUND
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Vad är det för sjukdom?

betyder att man är smittad utan att känna 
symptom. Tiden från det att vi blir smitta-
de till dess att vi får symptom kallas inku-
bationstid. När immunförsvaret är försva-
gat kan viruset börja föröka och sprida 
sig. Virus som ligger latent kan normalt 
inte överföras till en annan person men 
om viruset ”aktiveras” och börjar sprida 
sig kan den infekterade personen smitta 
andra. Denna beskrivning av virus från 
(infektionsguiden, 2015) tycker jag kan 
liknas med rasism. Andersson, (2015) be-
skriver att en av orsakerna till rasism är 
frustration som leder till aggression riktat 
mot utpekade syndabockar som inte har 
med frustrationen att göra. Denna frus-
tration skulle man kunna likna med ett 
försvagat immunförsvar, som i sin tur 
låter rasismen aktiveras.

När jag började se rasism som en smitt-
sam sjukdom var jag tvungen att försöka 
identifiera vad för typ av sjukdom det är 
som fungerar på samma sätt.  
Jag har utgått från att rasism är smitt-
samt, alltså letar jag efter en sjukdom 
som smittar. Enligt sjukvårdsrådgiv-
ningen (2015) finns det finns två typer av 
smittor (egentligen tre om man räknar in 
svampinfektioner), dessa är antingen på 
grund av bakterier eller virus. Bakteriella 
sjukdomar går oftast att bota med antibio-
tika, och där insåg jag att det inte var en 
bakteriell sjukdom då det ännu inte finns 
ett botemedel som helt kan ta bort symp-
tomen av rasism. Jag tror mig inte heller 
kunna bota rasism med detta arbete.
Det andra alternativet är att rasism skulle 
vara ett virus. Virus kan ligga latent i 
kroppen under väldigt lång tid, vilket 

RESEARCH
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Behandling

För att veta vad läkemedelsförpackningen skall innehålla för 
typ av läkemedel har jag studerat behandlingar för den typ av 
smitta jag valt att likna rasism med. I Forskning & Framsteg 
(2009) kan man läsa att virus går att vaccinera sig mot, men 
det förutsätter att man gör det innan insjuknandet. Därför var 
det inte möjligt att göra ett vaccin i mitt fall, då vi oftast inte 
är medvetna om smittan rasism men redan är bärare av den. 
Mot virus hjälper inte antibiotika, men det finns medicin som 
gör det svårare för viruset att föröka sig. Antivirala medel är 
mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets repli-
kation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte vi-
russjukdomar, utan bromsar deras utveckling. De används för 
att sakta in förloppet hos obotliga sjukdomar som till exempel 
AIDS. Eftersom replikationen av virus är som störst direkt 
efter sjukdomsutbrott bör läkemedlet tas så snart som möjligt 
för att få så stor effekt som möjligt. Därför är det de omed-
vetna rasisterna som är den primära målgruppen för denna 
behandling. Bromsmedicin kan tas intravenöst genom injek-
tioner och dropp eller oralt i tablettform. Till mitt läkemedel 
har jag valt att använda mig av injektioner för att jag upplever 
att det ger en större dos obehag och allvar till förpackningen.

RESEARCH
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Förpackningsdesign

För att kunna komprimera hela idén med såväl textinformation och 
föremål har jag valt att använda mig av förpackningsdesign. Genom 
att formge en läkemedelsförpackning får jag möjligheten att direkt 
koppla artefakten till en sjukdom genom associationer kopplat till 
en sådan förpackning. En läkemedelförpackning innehåller även en 
bipacksedel. Genom att formge en bipacksedel kan jag även kommu-
nicera mer ingående med text. För att kunna formge en förpackning 
och bipacksedel har jag behövt studera dessa noga när det kommer 
till material, typografi, formspråk och regler. Formspråket skiljer sig 
mellan receptbelagd medicin och receptfri. Detta beror på att det finns 
en högre konkurrens bland receptfria läkemedel och att dessa ofta 
står ute i butik. Därför är formgivningen mer påkostad då förpack-
ningarna behöver utmärka sig från andra i butikshyllorna för att sälja. 
Det läkemedel jag skall utveckla skall uppfattas som receptbelagd. 
Dels för att läkemedel som injiceras endast går att få utskriven av 
legitimerad läkare berättar apotekare Daebes (personlig kommunika-
tion, 8 april, 2015) samt att jag vill att förpackningen skall kunna ha en 
etikett med mottagarens namn. 
Det finns tydliga regler från Läkemedelsverket (2012) för hur typografi 
skall användas, samt hur informationen på förpackningen skall pre-
senteras i förhållande till varandra. Jag har utgått från dessa regler i 
förpackningens formgivning. 

RESEARCH



21

Metoder

De metoder jag använt mig av i design-
processen som har varit mest använd-
bara är ett ihopplock av olika metoder. 
 
Inledningsvis har jag använt mig av 
mindmaping för att sortera ut värdeord 
i min frågeställning. 
 
Därefter har jag använt mig av en me-
tod ur boken Fuck Logic 2. Den går ut 
på att man sitter i 90 minuter och skis-
sar eller skriver om det ämne man vill 
kläcka idér inom. Metoden hjälper en 
att tänka nytt, då man tvingas att tänka 
i andra banor. Det var väldigt använd-
bart i ett tidigt stadie för att generera 
idéer snabbt. 
 
Det riktiga breaket kom när jag ville ge 
upp. Jag upplevde att jag inte skulle 
kunna komma på någonting relevant 
till ämnet. Jag tänkte för mig själv att 
det går inte, rasism är som cancer.  
 
För att gå vidare har jag valt att tänka 
konceptuellt. Att använda sig av ett 
brand wheel är ett bra verktyg för att 
beskriva och bygga varumärken. Jag 
har tagit inspiration av denna modell 
för att hålla ihop alla delar i artefakten.
Genom hela processen har jag behövt 
att förhålla mig till vissa angivna ramar 
för att varje enskilt element skall kom-
municera rätt värden. 

Ramarna har i mitt fall definierats 
främst av läkemedelsverket. Efter-
som jag har en påhittad sjukdom som 
utgångspunkt har det varit relevant 
att resten skall upplevas seriöst. Min 
mening är inte att skämta om ämnet, 
därför har jag försökt att förhålla mig 
till angivna regler. 
 
Jag har använt mig av intervjuer för att 
få en inblick i hur det är att bli rasifie-
rad och utsatt för vardagsrasism och 
strukturell diskriminering.  
Jag har även använt mig av citat från 
situationer i min vardag där rasism har  
yttrat sig. 
 
För att kunna bevisa att rasism är ett 
problem i Sverige har jag granskat års-
rapporter och statistik från diskrimine-
ringsombudsmannen (DO) och brottsfö-
rebygganderådet (BRÅ) samt statistiska 
centralbyrån för att hitta siffror som 
styrker mitt påstående. 
 
Av ekonomiska skäl har jag producerat   
artefakten hemifrån vilket har innebur-
it att jag har behövt sätta mig in i di-
verse nya material och hantverk för att 
kunna tillverka artefakten. Detta har jag 
gjort med hjälp av tutorials på youtube. 
 
 

RESEARCH
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För att kunna bevisa att strukturell 
rasism finns har jag använt mig av 
årsrapporter från diskriminerings-
ombudsmannen (DO), statistiska 
centralbyrån och brottsförebyggan-
de rådet (BRÅ). I dessa rapporter 
har jag fokuserat på anmälningar 
kopplade till främlingsfientliga och 
rasistiska motiv. Dessa siffror har 
jag använt i bipacksedeln under 
kategorin om rasism förblir obe-
handlad. 

Statistik

Om rasism förblir obehandlad 
påstår jag att detta kan bli följden, 
eller faktiskt är följden. Jag tror 
inte att man en dag vaknar upp 
som rasist och börjar diskrimine-
ra och begå brott, utan det är en 
process. En inkubationstid innan 
smittan bryter ut. Därför är denna 
information viktig för att få ett 
helhetsperspektiv över hur rasism 
kan yttra sig. 
 
 

RESEARCH
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Intervjuer

Resultat av intervjuer

För att kunna få en förståelse för hur 
det är att bli rasifierad och hur det 
sker har jag behövt prata med perso-
ner med olika bakgrund och erfaren-
heter för att få en bred bild av hur 
vardagen kan se ut. Jag har försökt 
att inte ställa för konkreta frågor, 
detta för att få en berättelse snarare 
än svar på tal, eftersom jag inte vet 
vad jag letar efter mer än personliga 
erfarenheter gällande rasism. 

Utifrån intervjuer och dialoger på nätet 
såväl som i min vardag har jag gjort 
ett urval av olika rasistiska påståen-
den. Dessa påståenden har jag valt 
att använda i en lista över symptom i 
bipacksedeln. Eftersom den primära 
målgruppen för denna bromsmedicin är 
dem som omedvetet sprider rasism har 
jag fokuserat på de påståenden som jag 

 - Du tycker att organiserat tiggeri bör förbjudas. 

- Du tycker att chokladbollar ska heta ”vad de 

  alltid har hetat”.

 

- Du tycker att det är rimligt att neka vård från 

   personal som bär slöja.

- Du köper hellre en begagnad bil av Anders än 

  Mohamed.

- Du tänker ”Det är säkert en invandrare som 

  gjort det” när du ser på Efterlyst. 

- Du tycker att det är rimligt att fråga alla 

   icke-vita var de kommer ifrån. 

- Du tycker att det är ungefär samma sak att 

   använda niqab som att använda rånarluva.

- Du ser hellre att ditt barn har en vit partner än       

   icke-vit.

- Du tycker att ”svenne” och ”svartskalle” är lika 

  problematiska ord.

- Du använder uttrycket ”Jag är inte rasist, men”. 

 

Jag har dock letat efter vanligt före-
kommande frågor och påståenden 
som vita privilegierade har uttryck 
baserat på fördomar. Jag har även 
varit intresserad av att veta hur de 
personligen reagerar och hanterar ra-
sism i vardagen. Med min bakgrund 
som vit infödd svensk har jag en del 
erfarenhet om rasistiska jargonger. 
Detta underlag har jag valt att kombi-
nera för att få två sidor av myntet. 
  

upplever är mer vanligt förekom-
mande. Bromsmedicinen verkar 
mest effektivt om den kan få 
mottagaren att känna igen sig. Alla 
exempel är hämtade från verkliga 
livet. Intervjuer i sin helhet finns 
som bilagor. Några exempel på 
symptom för rasism är: 

RESEARCH
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Ganska tidigt i processen testade 
jag olika designlösningar digitalt, för 
att spara tid och pengar inför själva 
tillverkningen. Det var även ett bra 
medel för att kunna visualisera och 
utvärdera slutprodukten innan den 
är gjord. Jag har utgått från bilder på 
liknande askar och ändrat storlek, 
färg, och innehåll i Photoshop. 

Skisser

PROCESS & GENOMFÖRANDE
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Prototyper

Innan jag kunde börja formge ask, hylsa eller 
bipacksedel så var jag tvungen att veta måtten 
på asken. Jag har sprättat upp förpackningar av 
olika slag för att förstå hur de är sammansatta. 
Jag har även sökt på nätet efter ritningar. På 
så sätt har jag till slut kunnat rita upp en egen 
mall utefter de mått jag behöver. Mallen utgår 
från A3 ark, för att underlätta tillverkningen 
utan att behöva skicka till tryckeri. För att kun-
na göra skarpa veck på kartong används van-
ligtvis en bigmaskin, då jag inte haft tillgång till 
en sådan har jag använt mig av ett falsben för 
att skapa dessa kanter. Falsben är ett verktyg 
som liknar en kniv, med detta verktyg gör man 
skåror i papper för att därefter kunna vika det.

PROCESS & GENOMFÖRANDE
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Emballage

För att injektionsredskapen skall 
ligga snyggt och prydligt i förpack-
ningen har jag valt en skumplast. 
Denna typ av emballage ser man 
oftast i väskor med viktigt och 
ömtåligt innehåll, så som vapen 
eller instrument. Jag har valt detta 
material för att förpackningen och 
dess innehåll skall uppfattas som 
viktigt. Skumplasten är beskuren 
efter injektionsredskapens former.

För att få injektionsverktygen i rätt 
färger har jag målat dem med spray-
färg. För att få rätt färgnyanser har 
jag fått hjälp av leverantörens grafis-
ka rådgivare som har jämfört deras 
färger med pantones färgskala. 

PROCESS & GENOMFÖRANDE

Färgning
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Bromsmedicin kan tas intravenöst eller oralt i 
tablettform. Jag valde att använda mig av spruta, 
kanyl och vätska i injektionsflaska.
Med detta val kan jag skapa obehag och en känsla 
av seriositet kring behandlingen och vad den är till 
för. Injektionskitets huvudsyfte är att väcka obehag 
och nyfikenhet som leder till att personen väljer att 
läsa informationen i bipacksedeln.

Flaska

Injektionsflaska  

Innehåller 1ml vatten med blå hushållsfärg 

Gul kapsyl och propp

Spruta

Graderad spruta 

Kapacitet 1ml 

Blått skaft

Kanyl 

20G Gul kanyl   

Storlek 0,9 x 25 mm. 

I transparent plasthölje

RESULTAT
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Bi-packsedeln är den egentliga bromsmedicinen. På denna bipack-
sedel finns information om symptom i form av citat och föreställ-
ningar som är vanligt förekommande och ett resultat av en rasistisk 
samhällsstruktur, ur en priviligierad vinkel. Följder eller bieffekter av 
rasism är statistik på hur icke-vita blir diskriminerade och utsatta på 
olika sätt i vårt land.

Bipacksedel

RESULTAT
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Förpackningen är designad som en ask med hylsa, det menas 
att man kan skjuta ut asken från kortsidan. Detta för att förstär-
ka känslan som uppstår när man får se innehållet i sin helhet 
genom att skjuta ut förpackningen och finna innehållet. Att 
lämna kortsidorna öppna ger också möjlighet att utnyttja dessa 
ytor i designen. Denna design kräver ett material som kan glida, 
men inte för lätt så att asken trillar ut. Val av ask skiljer sig från 
traditionella läkemedelsförpackningar. Jag har valt denna typ 
av förpackning för presentationens skull. Jag vill att innehållet 
skall kunna skiljas från asken och vara ett eget verk.  
Framsidan är formgiven efter riktlinjer från Läkemdelsverket 
(2012).

Läkemedelsverket har inga tydliga riktlinjer gällande läkeme-
delsförpackningarnas mått. Därför är askens mått anpassade 
efter postens regler gällande paket som skall gå in genom ett 
brevinkast, posten tillåter en tjocklek på högst 3 cm. Detta för att 
göra det möjligt att skicka förpackningen och därför öka möjlig-
heterna för distribution. Ett krav har även varit att asken skall gå 
att vika utifrån ett A3-ark. Dessa krav har kombinerats tillsam-
mans med injektionsredskapens mått och placering. 
 

Mått 

RESULTAT
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Typiskt vanligt för en läkemedelsförpackning är en vit grund 
med en eller flera effektfärger som finns i något grafiskt ele-
ment samt i någon del av informationen typografiskt. 
 
Det är som jag tidigare nämnt skillnader i hur förpackning-
arna ser ut beroende på om de är receptbelagda eller recept-
fria, detta på grund av marknadsföringssyfte då receptfria 
läkemedel har hårdare konkurrens. Receptbelagd medicin 
har mer ofta ett ”torrt” formspråk, med fokus på tydlighet. 
 
Jag har brottats med att hitta balansen med olika grafiska 
element. Formgivningen skall kännas trovärdigt, tilltalande 
och förmedla Sverige utan att vara för övertydligt. Jag fast-
nade tillslut för denna böljande form som för mig symbolis-
erar en vajande svensk flagga.

Design
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Grafisk profil

C - 100% 
M - 50% 
Y - 10% 
K - 0%

C - 0% 
M - 20% 
Y - 100% 
K - 0%

1ml
BROMSMEDICIN 

antiviralt medel 
1234567890 

®

C - 0% 
M - 0% 
Y - 0% 
K - 0%

C - 0% 
M - 0% 
Y - 0% 
K - 100%

PMS 116 PMS 301
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Förpackningen behöver upplevas som en riktig läkemedels-
förpackning vid första anblick, därför har jag använt mig av 
ett san serif-typsnitt. San serifer är vanligt förekommande på 
läkemedelsförpackningar på grund av dess tydlighet. Typ-
snittet jag har använt mig av heter Roboto. R-symbolen efter 
ordbilden står för registrerat varumärke och är en vanligt 
förekommande symbol vid kända läkemedelsnamn.

Erace är en ordlek med orden erase som betyder radera, utplåna, 
sudda. Race som betyder ras och bokstaven E är ofta kopplat till 
ord som har koppling till Internet. Att ha en koppling till internet 
är relevant då det är en vanlig plattform för spridning av rasism. 
Att ha ett E i begynnelsen av ett ord är trendigt i varumärkensam-
manhang. Vad jag vill kommunicera med detta namn är att jag vill 
sudda ut rasbegreppet och utplåna rasismen. Enligt läkemedels-
verket (2010) får ett läkemedel namnges itifrån två regler. Antingen 
skall det vara ett fantasinamn, vilket innebär att det inte får vara 
ett befintligt ord. Andra alternativet är ett generiskt namn, som är 
beslutat av organisationen World health organisation, då brukar 
namnet vara snarlikt dess substansnamn. I detta fall passar nam-
net Erace in, då det är ett så kallat fantasinamn.

Logotyp

Namn

®

RESULTAT
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Färger

Då jag vill undvika att skriva på förpack-
ningen att det handlar om svensk rasism 
har jag valt att kommunicera med färger 
i stället. Att använda dessa färger även på 
innehållet gör att injektionskitet blir en 
symbol för både Sverige och sjukdom och 
fungerar därför även som en egen enhet.

Färgerna som används genom hela pro-
jektet är de färger vi finner i den Svenska 
flaggan. Detta för att förstärka kopplingen 
till att det handlar om Sverige och för att 
dessa färger är starkt kopplade till natio-
nalistiska sammanhang, vilket också ger 
associationer till rasism. Förutom dessa 
färger använder jag svart och vitt.

Typografi

De typsnitt som används oftast på läkeme-
delsförpackningar är san serifer i olika vik-
ter. Jag har använt mig av typsnittet Roboto 
för att det är relativt nytt (publicerades 2012) 
och har därför inte hunnit bli starkt kopplat 
med något annat varumärke. Roboto är en 
så kallad neo-grotesque san serif. I mitt val 
av typsnitt har jag prioriterat ett snitt som 
har många vikter, god läsbarhet, gratis både 
för tryck och webb samt estetiskt tilltalande. 
Viktigaste aspekten har varit associationen 
till verkliga medicinförpackningar och dess 
typografi. Läkemedelsverket (LVFS 1994:11) 
rekommenderar linjärer (grotesk) exempel-
vis helvetica, Univers. Smala typsnitt (con-
densed) bör undvikas. 

RESULTAT
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Prägling/ Punktskrift

Blindskrift även kallat punkskrift måste används på alla 
svenska läkemedelsförpackningar enligt lag. 
Blindskrift är ett internationellt spritt läs- och skrivsystem 
för blinda och synskadade personer. Systemet skapades 1825 
av Louis Braille (1809–1852) som bodde i Frankrike och själv 
var blind. Blindskrift är inte ett språk, det är endast ett annat 
sätt att läsa och skriva ett språk. Blindskrift består av kom-
binationer av punkter vilka bildar bokstäverna i alfabetet, 
siffror och skiljetecken. Blindskriftens grundsymbol kallas 
punktskriftscell. Enligt EU kommissionen (ENTR/F2 D(2005) 
skall läkemedlets namn stå präglat på förpackningen. Jag 
har använt mig av brailletranslator för att få fram ordbilden 
i punktskrift. För att kunna göra en prägling har jag använt 
mig av att en stencil och pressat med ett verktyg på kartong-
ens baksida.

RESULTAT
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För att få den rätta känslan av förpackningens 
material har jag fått hjälp av Anders Olofsson, gra-
fisk rådgivare på Papyrus Dummyshop i Mölndal. 

Till förpackningen har jag valt en bestruken kar-
tong vid namn Cromocard 260g att använda till 
hylsan/omslaget på förpackningen. Ena sidan är 
obestruken för lättare hantering vid vikning och 
limning.

Till asken valde jag en färgad kartong vid namn 
Rainbow Intensive Yellow 230g. Färgen överens-
stämmer med pantones färgkarta för den färg 
som används i Sveriges flagga. 

Till bipacksedeln har den taktila känslan av papp-
ret varit det viktigaste. Bara av att ta på pappret 
skall skvallra om vad för typ av information som 
står på den. Till detta ändamål används PakoP-
harm 60g.

Papper

RESULTAT



39

Etiketter

På receptbelagd medicin fäst alltid 
en etikett från apotekaren. Etiketten 
lämnar ut information till patienten om 
hur läkemedlet skall användas, vem 
som är ansvarig läkare och vem läke-
medlet är utskrivet till.
Den etikett som fästs på denna för-
packning beskriver att det är en 
egångsdos mot rasism och att bipack-
sedeln måste läsas noggrant innan 
användning. Jag har utgått från en 
original och formgett en snarlik etikett. 
Etiketten fungerar som en förstärkare 
av budskapet och påminner om att 
bipacksedeln skall läsas. Etiketten gör 
även förpackningen personlig vilket 
kan vara både bra och dåligt. Bra på det 
viset att den blir svårare att ignorera 
med sitt namn på. Den får troligtvis 
sämre förutsättningar för spridning 
med en angiven mottagare. 

Flaskans innehåll är blått och etiketten över 
är transparent för att inte dölja innehållet.
Texten på etiketten består av namnet Erace 
och antal ml.
En gul rand korsar flaskan.  
Den gula randen tillsammans med nålen 
instucken i flaskan bildar ett gult kors över 
den blå vätskan när flaskan vänds upp och 
ner, alltså en svensk flagga. 
Tanken är inte att mottagaren skall använ-
da föremålen, men om den mot all förmo-
dan vill laborera med kitet så kan denna 
symbol uppenbara sig.

RESULTAT
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Användare, primär målgrupp.
För att bekämpa strukturell rasism anser jag att det börjar med 
vardagsrasism, som handlar om fördomar och uttryck som grun-
dar sig i oförstånd. Jag tror att det är få som vill eller tror att de 
medverkar till rasism, men utan upplysning om vad som upplevs 
som och bidrar till rasism kommer detta beteende inte att upp-
höra. De som oftast använder sig av dessa uttryck, sitter på en 
priviligierad position. Därför är denna artefakt menad att tala till 
omedvetna priviligierade vardagsrasister, så som mig själv.

Användningsområde

Målgrupp

Hur skall denna läkemedelsförpackning användas? Min tanke 
är att den är ett diskussionmaterial och debattinlägg. Förpack-
ningens innehåll gör att den har goda förusättningar för viral 
spridning i form av bilder men även att påståenden i bipackse-
deln kan komma att diskuteras och ifrågasättas. I bipacksedeln 
uppmanas mottagaren att ge förpackningen vidare till någon 
annan som uppvisar symptom, vilket gör att den även kan leva 
vidare fysiskt. Injektionsredskapen finns endast för syns skull, 
för att ge bipacksedeln en skjuts. Nyfikenheten eller obehaget 
som kopplas till sprutan, kanylen och injektionsflaskan kommer 
troligtvis att få mottagaren att vilja läsa bipacksedeln som är den 
riktiga bromsmedicinen. Jag ser även att denna förpackning kan 
komma att utvecklas och uppdateras. Fler röster kan höras för 
att fylla på bipacksedeln med fler symptom / exempel på var-
dagsrasism. Fler studier och annan statistik kan involveras som 
belyser strukturell rasism. Denna förpackning kan med fördel 
användas som pedagogiskt material på skolor, mässor, markna-
der och festivaler. Förpackningen skulle även kunna beställas 
hem, då kan dem som vill diskutera detta material beställa hem 
förpackningen och sprida budskapet.

RESULTAT
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Jag gick in i det här projektet med en inställning om att jag 
minsann skulle smälla rasisterna på fingrarna och en vilja att 
göra skillnad i det sociala klimatet. Jag måste erkänna att jag 
vet ingenting om rasism egentligen. För mig var rasism för-
intelsen och några rakade killar i min hemstad. Alla vi andra 
tyckte att de var fjantiga och att det säkert var en fas de gick 
igenom. Under föreläsningar i grundskolan fick man höra att 
det var svaga och ensamma personer som ansluter sig till 
dessa kretsar, där de blir accepterade och får uppleva gemen-
skap. De riktar sen sin frustration mot andra i grupp. För mig 
har alltså rasisten varit nästintill en karaktär, någon som jag 
aldrig behövt vara nära i min vardag. Jag har vetat hur denna 
rasist ser ut, med frisyr, klädstil och musiksmak. För det finns 
bara en typ av person som har dessa vidriga åsikter tänkte jag. 
Att alla människor är lika värda, det vet väl alla förutom rasis-
ter. Jag skäms för hur lite jag ens reflekterat över min egen hud, 
vilka fördelar jag har och hur mycket jag fått gratis i livet just 
på grund av mitt namn och min hud. Jag har inte påverkat vare 
sig namn, hudfärg eller land att födas i, det blev min lott. Det 
är inte rättvist att jag skall bli behandlad på ett sätt som inte 
har med mig som person att göra, lika lite som det är rättvist 
att behandla någon människa på ett visst sätt baserat på yttre 
attribut eller namn. Men det är så det ser ut. Jag är uppvuxen 
med massa fördomar. Jag kallade chokladbollar för N-bollar 
utan att förstå vad som skulle vara fel med det. Jag tyckte att 
tiggare borde söka jobb istället för att tigga och jag förstod inte 
varför vissa bar niqab. Idag vet jag mer än vad jag visste då, 
att jag också är en rasist. Även om jag inte har samma tankar 
och fördomar idag, så är jag inte fri från fördomar. Jag kommer 
aldrig kunna se eller förstå hur det är bo i en kropp som rasi-
fieras, därför kan jag inte säga att jag aldrig kommer att handla 
fel gentemot andra i framtiden. Men jag ska verkligen försöka 
hejda mig från att låta fördomar påverka mig. Den här resan 
har krävt att jag läst på och tack vare bloggar, artiklar, böcker 

Slutreflektion

SLUTREFLEKTION
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och samtal har jag fått en helt ny inblick i hur det är att bli 
rasifierad i dagens Sverige. Att behöva ljuga om sitt namn i 
annonser på blocket för att få sålt en vara, bli nekad bostad 
på grund av en brytning eller bortvald på jobbet på grund av 
en slöja. Att ett namn säger så mycket om en person, något 
så starkt att vissa aldrig får en chans att visa ett ansikte. 
Varför är det så? Om vi inte lyssnar, tar till oss och försöker 
förstå människor ur ett annat perspektiv än vårt eget vita 
så kommer vi alltid att vara rasister. Ingen vill erkänna 
eller identifiera sig som rasist för alla vet att det är fel, men 
rasismen måste vi alla våga erkänna. Genom detta arbete 
har jag vågat ställa frågor jag annars varit för feg för att 
ställa, och kommit människor närmre. Jag tänkte när jag 
inledde detta projekt att om jag kan påverka åtminstone en 
människa så är jag nöjd, det har jag gjort. Men jag var inte 
beredd på att det skulle bli jag som skulle få smaka på min 
egen medicin.
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Mitt namn är Ramla. Rasism är vardag för oss som rasifieras. Jag får ex-
emplevis höra eller bli ställd frågor såsom: men va konstigt namn, varför 
heter du ramla? Det i sig är väldig fel tycker jag, då folk alltid förväntar 
sig att jag ska förklara mig och mitt namn. Det är ju som att förklara 
varför man existerar brukar jag säga. Jag pluggar idag till gymnasielä-
rare och har därför vart ute och vikariat osv. Jag har fått höra alltid från 
att: men va är du samhällslärare? Va oväntat. Eller men vart kommer du 
ifrån? Och när jag väl säger Göteborg exempelvis så bli följdfrågan, men 
nej ditt hemland. Så svenskhet är förknippat och definierat som att man 
måste vara vit helt enkelt. Sedan är jag muslimsk kvinna som har valt 
att bära på hijab/slöja. Så islamofobi, rasism blir verkligen en vardag för 
oss. Varje dag när du väl går ut hemifrån som muslimsk kvinna med 
hijab får du räkna med och förvänta dig att det ena och det andra kan 
hända, situationer då man får sträcka på sig. Samhället ser oss som offer 
eller förtryckta, men problemet är bara att just det samhället som säger 
sig stå för frihet och så vidare förtrycker oss med sina fyrkantiga ana-
lyser osv. Hatbrotten blir en del av din vardag och liv. Jag har både blivit 
attackerad verbalt och fysiskt i det offentliga rummet, såväl som att jag 
har vänner och familjemedlemmar som har blivit det. När man väl an-
mäler, tas det inte på allvar utan det är sådan attityd som säger ”skyll dig 
själv” som man bemöts av,  bland annat av polisen. Så tillslut orkar man 
inte, för man anser att rättsväsendet inte är på vår sida., där intresse inte 
finns eller visas när det handlar om oss som rasifieras, om våra kroppar 
osv. Jag kommer ihåg när jag och mamma skulle till vallokalerna och 
rösta i år och mammas svenskhet ifrågasätts av en bitter valarbetare för 
att mammas svenska tydligen var ”otydlig”. Eller de gångerna man får 
höra: att man är för fin/vacker för att vara svart eller Afrikan som många 
tydligen föredrar att säga. Eller när att ens upplevelse av rasism, kränk-
ning som vi dagligen får uppleva som rasifieras, förminskas genom att 
någon vit priviligerad jämför det med något som de har vart med om. De 
har aldrig upplevt rasism men ändå sitter de där och hävdar att omvänd 
rasism finns och att de förstår sig på vad vi går genom. När man väl för-
klarar att detta är problematisk i sig, då de är priviligerade i vårt samhäl-
le idag, utpekas man som rasisten! 

INTERVJU
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Vad är vardagsrasism för dig?
- Jag gör ingen skillnad på rasism och vardagsrasism. Vardagsrasism är 
ett ord som används för att vi i Sverige är livrädda för att kalla saker för 
rasism. Men om man nu ska tala om det som brukar pekas ut som var-
dagsrasism, det vill säga rasism jag möter i min vardag och som inte är 
direkt menad som rasism så handlar det om allt ifrån att pekas ut som 
annorlunda till att bli utsatt för kränkningar på grund av mitt utseende.

I vilka situationer upplever du att vardagsrasism ofta uttrycks?
 ”Vardagsrasism” uttrycks i princip i alla situationer, precis som sexism 
är rasism ett strukturellt förtryck som genomsyrar allt i samhället.

Kan du ge några exempel på hur och när du upplevt vardagsrasism?
-Här är några exempel på hur rasism finns i min vardag: 
http://www.politism.se/genusfolket/vad-det-kostar-att-ta-debatten/
http://www.etc.se/kronika/nufortiden-hatar-jag-handskrivna-brev
http://www.politism.se/genusfolket/idag-slutar-jag-bara-namnet-ni-
gav-mig/
http://www.dodsmaskinen.se/jag-ska-vara-i-din-vardag/

Hur brukar/ brukade du reagera när någon uttryckt sig klumpigt, omed-
vetet rasistiskt?
-Min reaktion är att ta illa upp och bli sårad. Beroende på min relation 
till personen så försöker jag förklara, protestera eller agera på det sätt 
som är lämpligt i kontexten.

Vad är tydliga tecken på strukturell rasism?
-Rasifierade diskrimineras på arbetsmarknaden, har mindre chans att 
kallas på intervju, får sämre lön och förpassas till låglönejobb med då-
liga villkor. Det är svårare som rasifierad att finna en bostad och utsätts 
därför i större grad för segregation. Vi behandlas sämre i offentlighete 
på grund av våra namn och våra normavvikande kroppar. Fastän vi 
utgör en stor del av befolkningen så blir vi osynliggjorda i media, när vi 
väl syns så får ofta en enstaka representant tala för ”invandrare” som 
om det var en homogen massa. Det finns väldigt många exempel på hur 
strukturell rasism ser ut.

INTERVJU
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Vardagsrasism är inte alls ovanligt varken 
för mig eller andra, särskilt kvinnor med 
slöja. Det är inte ovanligt att jag får höra 
saker som grundar sig på fördomar och 
okunskap. Många tar till exempel för givet 
att jag inte kan svenska och blir chockade 
när jag pratar. De säger ofta ”Men oj du kan 
ju svenska!” eller ”Jaha, pratar du så flytande 
du måste ju vara född här”, vilket jag inte är.
 Ibland behöver man inte ens höra 
orden, du ser på människan framför dig att 
de har fördomar eller tankar som är störan-
de. Tack och lov brukar dessa människor 
ändras när man väl börjar pratar med dem 
och visar  att jag är kunnig på mitt jobb, så 
jag menar främst människor jag stöter på 
när jag är på jobbet. Att få höra kommenta-
rer som ”Påskkäring” och ”ta av dig det där 
hycklet” är inte heller ovanligt. 
 Min mamma har fått höra mycket 
glåpord och blivit spottad på för att hon bär 
slöja. När min kusin passerade några killar 
ryckte de av hennes slöja och sprang efter 
henne. 
Jag blev först nekad jobb på Liseberg för 
att jag bär slöja, det var emot deras policy 
fick jag höra. Efter en DO anmälan ändrade 
Liseberg policyn och jag fick arbeta där. Det  
resulterade i en artikel i Göteborgsposten 
om denna händelse. Därefter började hatet 
mot mig spridas på Flashback. Jag fick till 
och med hotbrev hem i brevlådan. Jag har 
faktiskt förträngt vad som stod i breven. Jag 
vet bara att det var hot och att jag blev jätte-
rädd. Men man måste förtränga alla hemska 
saker man ser för att orka med allt.
 För inte så länge sen stod jag i kön 
på City Gross med min dotter i famnen som 
gallskrek. Det fanns folk både före mig och 
efter mig i kön. En man bakom mig stod 
och pratade med hans vän. Jag hörde hur 
han sa ”De är så jävla jobbiga och störande. 
De kommer fan hit och snor våra skatte-

pengar. De sköter sig inte. Kan de inte bara 
hålla käften...osv osv.” Det var mer som en 
monolog än en dialog med hans vän som 
bara stod och nickade. Till en början förstod 
jag inte alls att han menade mig. Men mitt 
i kaoset med betalningen och en gråtande 
Maya fick jag ögonkontakt med honom och 
såg hur han stirrade på mig och insåg då att 
det var mig han syftade på. Han fortsatte 
att slänga ur sig vidriga kommentarer. I det 
ögonblicket kokade jag inombords av ilska. 
Men just den gången svarade jag honom inte. 
Jag valde att koncentrera mig på att lugna 
ner Maya och samla ihop mina varor. Efter 
en liten stund var Maya lugnare och de gick 
förbi mig. Jag ville så gärna gå fram och tala 
om för honom att jag nog betalar mycket mer 
skatt än vad han gör och att det är en del av 
mina skattepengar som går till bidrag och 
rehabilitering till honom. Detta antagande för 
att jag själv var fördomsfull då mannen var 
skabbigt klädd och såg ut som typiska kunder 
som kommer in till apoteket med beroende-
problem. Men jag valde den här gången att 
inte göra det för jag var rädd för hur de skulle 
reagera och jag var rädd om min dotter.
 Jag tycker det är så himla tråkigt att 
folk runtomkring inte säger något eller ens 
reagerar. De såg att jag var stressad och att 
det var mig han pratade om. Vet inte om det 
är det att folk är fega eller att de tycker som 
han. Men oavsett vad så är det mycket led-
samt.
Rasism är så vidrigt, orättvist och kränkande 
därför hoppas jag innerligt att du aldrig behö-
ver stöta på den!
Det är mycket svårt att sätta ord på rasismen, 
särskilt vardagsrasismen för du ser den med 
dina ögon och du känner det i hela själen. 
Blickarna och hur man blir annorlunda be-
handlad, även om personen egentligen inte 
säger något direkt till en. 
.
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Jag kan berätta om en situation som hände mig när jag jobbade. 
Det var en patient som hade gått till en tandläkare och tandläka-
ren hade bestämt att patienten behöver gå till en tandhygienist, 
alltså till mig. Jag hade aldrig träffat patienten. Patienten hade 
sagt till tandläkaren att de kan gärna boka honom till vilken tand-
hygienist som helst förutom hon med slöjan. Då hade tandläkaren 
frågat varför. Han hade sagt ”de ska inte komma hit och spöka ut 
sig”. Ett annat exempel var när jag började bära slöja så var det 
många som trodde att jag hade förlovat mig eller har en kille i mitt 
liv som tvingat mig att bära slöja, vilket störde mig otroligt myck-
et. När det gäller fördomar så var det många eller fortfarande folk 
som inte träffat min mamma men som tar för givet att hon också 
bär slöja. De blir nästan chockade när de upptäcker att min mam-
ma inte bär slöja. Folk tror även att jag inte får resa med vänner 
förutom med familjen. Jag hade även en lärare på universitet som 
trodde att jag inte kunde svenska bara för att jag bär slöja. 
När min syster gick på gymnasiet hade hon väldigt svårt att få bra 
betyg i svenska. Hon kämpade otroligt mycket och ändå fick hon 
inte bra betyg. Hon berättade att alla svenskar i hennes klass fick 
bra betyg även om de inte kämpade lika mycket som henne.

CHRA RASHID
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Jag kom till Sverige när jag var 12 och lärde mig 

svenska under de tre kommande åren innan jag 

kände jag blev stadigt i språket. Blev inslängd i en 

”vanlig” klass från förberedelseklassen redan efter 

6-8 månader. Då blev utanförskapet otroligt påtag-

ligt, jag förstod allt men kunde inte göra mig för-

stådd. Känslan av att få en spydig kommentar men 

inte kunna försvara sig för att man saknade språket 

tärde på självkänslan. Men jag hade turen att 

lära mig svenska under ”rätt” ålder, jag bryter inte 

markant och det har gett mig många fördelar i mitt 

liv som invandrare här i Sverige. Vi flyttade till ett 

”svenskt” område i borås och jag gick på en ”svensk” 

skola, det gav mig en större skjuts i lärandet av 

språket. Min syster däremot har kommit till Sverige 

under 90-talet i 20-års ålder. Hennes brytning har 

satt många käppar i hjulen för henne. Jag minns 

en händelse så väl. När min syster hade tagit sin 

magisterexamen och fick ett nytt jobb som innebar 

flytt till Borås, lägenhetssökande och allt därtill, det 

var mkt viktigt för henne att låta oss barn växa upp 

på ett ”svenskt” område som hon uttryckte det. Vi 

hade inte råd att köpa en lägenhet utan vi jagade 

hyresrätter. Hennes svärfar tipsade om en lägen-

het på linnegatan som inte längre fanns tillgänglig 

när hon ringde och presenterade sig som Ivetta 

Koukareka. Det tyckte hon var märkligt och bad 

sin man att ringa på samma lägenhet vilket han 

gjorde och fick hyra lägenheten, men han hette ju 

Göran Svensson förstås. Det var nog första gången 

jag såg diskriminering i vitögat, 13 år gammal. Jag 

lärde mig vikten av ett svenskt namn, skolans och 

områdets kvalité mättes i antal invandrare på något 

vis. Jag bestämde mig för att jag ska ta Görans 

efternamn och heta svensson för då kanske jag 

inte kommer bli utsatt för diskriminering. När jag 

sköter mina ärenden via telefon och presenterar 

mig som Antonina Svensson på fläckfri svenska 

INTERVJU
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brukar jag inte känna någon särbehandling. Det är vid 

möten som det kan ske, speciellt om vi har talats vid 

per telefon tidigare. Jobbintervju är ett praktexempel, 

man skickar in sitt cv, granskas, man ringer ett extra 

samtal för att fånga chefens uppmärksamhet på sitt cv 

och får en inbjudan till en intervju för att chefen tyckte 

att man låter så passande för jobbet. Väl inne i vänt-

rummet trillar en kort kvinna in med titeln enhetschef 

på brickan som sitter på hennes kofta. Hon tar ett 

varv och går in på sitt kontor igen. Jag blir givetvis lite 

fundersam, men förstår vad problemet är när jag får en 

påminnelse på sms från blivande chefen om dagens 

möte. Hon har föreställt sig en ljus svensk tjej,  att jag 

skulle vara den som pratade med henne på telefon föll 

henne inte ens in när hon drogblicken genom vänt-

rummet. Det erkände hon under intervjun, vi skrattade 

lite åt det och jag fick jobbet. Många gånger är inte 

rasismen menad att vara elak eller med avsikt att 

förstöra en människa, men faktumet är den att varje 

gång man ännu en gång utsätts för det där ”oskyldiga” 

rasismen så försvinner ännu en liten flisa på själv-

känslan. Någonting annat börjar växa i en, en förakt, 

ett hat, ett behov att hävda sig. Innan dess accepterade 

man rasistiska skämt, man accepterade ”men du är 

inte invandrare, du pratar ju så bra svenska och allt”, 

man skrattade med för att få vara med i gemenskapen. 

Men det slog över och hatet i mig tog över, jag hatade 

allt som hade med svenskhet att göra, jag hatade att 

behövde bo här, jag hatade att jag försökte så hårt, att 

jag hade pissat på ”mitt” land,  jag hatade hatade hata-

de. Det tog ett bra tag innan jag återfann balansen och 

förstod att 90% av all rasism jag har kommit över i mitt 

liv handlade om okunskap. Jag har insett att man kan 

förändra detta och att jag har bra redskap för det när 

jag har insyn i ”båda världar”. Det har ju hänt att man 

har blivit utsatt för renrasig rasism också, men det är 

få gånger.
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Har du fått höra rasistiska kommentarer eller märkt av någon diskriminering?
Ju äldre jag har blivit ju mindre diskriminering har jag märkt av. Då syftar jag 
på diskriminering bland kompisar och klasskamrater som har varit fulla med 
fördomar. Kommentarer som ”Får du dricka?” ”Äter du gris?” ”Är du muslim?” 
var mer vanliga på gymnasiet och i grundskolan än vad det är i dagsläget. Vid 
diskussioner och bråk på gymnasiet och i grundskolan var det väldigt vanligt att 
jag blev kallad för ”neger”, ”blatte”, ”blattebitch” och ”turk”.  
I dagsläget rör det sig mer om frågor som ”Är din pojkvän svensk?” och ”Hur 
fungerar det?”. Detta är saker som jag kan känna är fulla med fördomar då 
många människor redan bestämt sig för att det är ett problem då vi har olika 
kulturer. 
Har du upplevt någon problematik med stavning på namn/efternamn, att folk 
har fördomar kopplat till det? 
Det finns en del problematik kopplat till mitt namn som jag först och främst 
märker av vid kontakt med exempelvis arbetsgivare och hyresvärdar. Många 
gånger får jag en känsla av att andra personer inte vill lägga ner någon tid på att 
”lära sig” uttala mitt namn för att de ser det som ett svårt namn att uttala. Det 
uppfattar jag som lite arrogant då jag hellre ser att det uttalas fel än inte alls, is-
tället benämns jag i kontakt med nya människor många gånger med ordet ”Du”.
Vid upprop och liknande är det vanligt att upproparen bara säger halva namnet 
och sen direkt hoppar till mitt efternamn, just för att de inte vet hur det ska 
uttalas. Detta är förstås komiskt för andra men för mig själv blir det efter X antal 
felsägningar lite smått jobbigt. Jag har sett många varianter på hur mitt namn 
stavas, allt ifrån ”Militza” till ”Milika”. Mitt efternamn är ibland också många 
gånger felstavat så som ”Skurup”.  
Hur reagerar du eller känner när du upplever att någon uttryckt sig omedvetet 
rasistiskt?
Det beror helt på situationen, men den vanligaste känslan är att jag tar åt mig 
även om det inte handlar om mig. Känner jag personen som säger något ser 
jag det på ett annat sätt, detta förutsatt att jag känner personen och vet att den 
i själva verket inte menar det den säger utan är mer klantig på att uttrycka sig. 
Däremot tvekar jag inte på att säga ifrån om jag känner att en person går över 
gränsen och säger grövre saker utan att alls tänka sig för. Automatiskt kan jag 
få känslan av att personen säger så för att den tänker så och att det bara är ren 
”otur” att just jag som är utländsk råkat höra det. Det som jag tycker kan vara ak-
tuellt är att i en sådan situation fråga ”Varför tycker du så” eller ”Vad exakt men-
ar du?”. När jag ställer dessa frågor blir det många gånger svårt för människor att 
koppla ihop det de nyss sagt med någon konkret händelse eller dylikt. 
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Kan du berätta om någon erfarenhet där du känt dig rasifierad? 
Många gånger hör jag uttrycket ”Alla där ifrån är sådana” eller ”Samma skit alltihop”. 
Jag upplever flertal gånger att alla invandrare blir betraktade som en grupp där alla 
har samma kultur, utseende, livsstil med mera. Det är något som jag själv har upp-
levt gång på gång vilket är helt fel. Resonemanget handlar många gånger om att 
en invandrares felsteg går att tillämpa på resterande människor som har ett annat 
ursprung än Sverige. Detta går hand i hand med fördomar anser jag och det är något 
som jag har upplevt vad det gäller bland annat kultur, utseende och religion. Att jag 
skulle vara muslim är något som människor jag inte känner antar utan någon direkt 
eftertanke. Just därför att det ser ut som att jag är en ”sån”. Jag ser inga fel med att 
vara muslim men samtidigt känner jag att om jag ska få åsikter på något som rör 
min person som exempelvis kultur, religion och utseende känner jag att det ska 
finnas en grund i dessa åsikter. Jag känner mig rasifierad när uttrycket ”Alla där ifrån 
är sådana” får en negativ innebörd. Många gånger blir det kopplat till att jag som 
invandrare inte betalar för mig, snyltar bidrag, snor saker och är allmänt kriminell. 
Ett exempel på när jag upplevt detta många gånger är när jag åker buss, vilket jag gör 
mycket, och hör människor diskutera med busschauffören om ”Att de där invandrar-
na kan minsann inte betala för sig och jag förstår inte ens vad de säger”. Ett annat 
exempel som jag upplevt var när jag studerade i Malmö. Jag var ute och promene-
rade med två klasskompisar som kollar på sin klocka och säger ”Gud nu är klockan 
snart tio då måste vi skynda oss hem innan de där kommer ut”. Jag frågade vilka 
hon syftade på varav hon svarade att hon menade invandrare då hon beskrev det 
som att allt kriminellt som händer är mestadels deras fel. 
Har din familj blivit utsatt för diskriminering och vardagsrasism?
Vardagsrasism som berört min familj: 
När jag fortfarande bodde hemma var jag nära vän med en tjej som jag umgicks med 
kontinuerligt. En dag hade vi bestämt oss för att umgås hemma hos mig. Min bror 
och pappa var den dagen hemma och jag tänkte inte mer på det. En stund innan vi 
ska umgås ringer min kompis och säger att hon pratat med sin mamma och att hon 
inte får komma hem till mig då min bror är där. Jag blev lite chockad och frågade 
henne vad hon menade med det. Hon svarar att hennes mamma inte tycker att det 
är lämpligt då min bror var hemma. Jaha tänkte jag och förstod fortfarande inte vad 
hon menade. Hon förklarar att hennes mamma inte vill att hon ska vara i närheten 
av en utländsk kille då det skulle kunna bli så att hon blir intresserad av honom 
vilket hennes mamma inte tyckte var aktuellt just för att min brors ursprung inte är 
svenskt.  
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