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abstract

The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore 
what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples pre-
sented in this study represent. The empirical examples are instances of what 
I call antiracist actors. They are rooted in civil society, but also have strong 
connections with the government through government funding. The empiri-
cal data has been gathered through both qualitative and quantitative meth-
ods, mainly in the form of a survey and interviews. In order to explore the 
antiracist actors I have focused on three themes: (1) the shapes and forms of 
racism, (2) antiracism as a phenomenon, and (3) antiracism as a social are-
na. Through these themes I have gathered information about how the anti-
racist actors interpret their activities and the context in which they are 
working.

On the subject of the shapes and forms of racism, I establish that racism is a 
concept that is hard to define. The antiracist actors lack a common language 
regarding racism, which affects the antiracist rhetoric. Regarding antira-
cism as a phenomenon, I conclude that the antiracist strategies mainly con-
sist of three components: (1) knowledge is used as a strategic instrument in-
ternally to strengthen the volunteers, (2) knowledge is spread externally to 
increase awareness of racism, and (3) the antiracist actors deconstruct racist 
beliefs when opposing racist opinions. Finally, I research antiracism as a so-
cial arena and study civil society and theories about social movements in 
order to explore organizational aspects of the antiracist actors. Using Al-
berto Meluccis’ social movement theories, there is some evidence to support 
the thesis that the antiracist actors could be defined as part of an antiracist 
movement. However, overall there are stronger arguments to suggest the 
opposite, mainly since the antiracist actors are not in opposition to one or 
more adversaries. Instead they work with target groups, sometimes target-
ing the general public, sometimes specific groups like children in a certain 
school. 

association-Driven antiracism
– Antiracism in motion

by Jenny Malmsten



The main conclusion from my study in this respect is that the antiracist ac-
tors are part of what I call association-driven antiracism. The association-
driven antiracism is characterized by non-violent methods and the antiracist 
actors do not focus on racist adversaries, instead they work with target 
groups trying to influence them in an antiracist way. The association-driven 
antiracism secures its continuity through networks, since many activities 
are project-based and only last for a limited period of time. Also, the antira-
cist actors are not representatives of particular political parties, instead they 
gather around the question at hand, antiracism. The antiracist actors within 
the association-driven antiracism are in close collaboration with the gov-
ernment and partly finance their activities with government funding. This 
collaboration can be explained as a positive steering process, the rulers (the 
government) and those who are ruled (the antiracist actors) agree on an an-
tiracist ideology and work in the same direction. 

Keywords: Antiracism, racism, ethnicity, discrimination, everyday racism, 
civil society, Non Govermental Organization (NGO), social movement, as-
sociation driven antiracism, human rights
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förorD

Nyligen presenterades jag på en Rädda Barnen-konferens av ordföranden 
som ”Jenny Malmsten, som precis fått ett nytt jobb och snart ska avlägga 
prov för att bli färdig doktor”. Iakttagelsen ledde till vilda spekulationer om 
vilken typ av läkare jag kommer att praktisera som. Den allmänna mening-
en föreföll vara att jag inte verkar tillräckligt begåvad för att bli kirurg (vil-
ket jag inte på något sätt kan motbevisa). Jag var efteråt osäker på om jag 
hade blivit befordrad eller inte. För doktor i etnicitet, vad är egentligen det?
 Kanske är oklarheten i det en bidragande orsak till att doktorerandet 
betraktats med välvillig misstänksamhet i min familj. Den har uttryckt 
lättnad över att jag äntligen fått ett ”riktigt” jobb. Visst har familjen nyfi-
ket följt mitt avhandlingsarbete på avstånd, men innerst inne hade den 
nog föredragit om jag blivit ekonom. Det här med etnicitetsperspektiv har 
blivit något att kärvänligt driva med. Jag kan minnas ett flertal politiskt 
inkorrekta skämt under årens lopp, med det huvudsakliga syftet att förar-
ga mig (spiritualiteten frodades verkligen i ett julklappsrim till Edward W. 
Saids Orientalism där ”turkar, negrer och kineser” alla fick sig en känga – 
det förekommer således åtminstone ingen diskriminering, alla riskerar att 
drabbas). Ja, det har onekligen tagit sin tid att få gehör, men jag tycker att 
jag lyckats. De senaste åren tror jag till och med att hela familjen vet vad 
IMER är en förkortning av och sådant måste ju premieras i ett förord. 
Tack för visat intresse och kärvänligt mothugg!
 Tack och lov har det funnits flera människor som med säkerhet vet 
vad IMER står för, som hjälpt mig under avhandlingstiden. Från er har jag 
aldrig hört olämpliga rim, men desto oftare konstruktiv kritik och positiv 
feedback. På Malmö högskola har min handledare Björn Fryklund fram-
för allt i slutfasen på ett motiverande sätt hjälpt mig få styr på helheten. 
Berit Wigerfelt har som biträdande handledare varit ett stöd i det dagliga 
skrivandet. Stort tack för ert engagemang! Vid Tema Etnicitet i Norrkö-
ping har Aleksandra Ålund i rollen som examinator hållit ett vakande öga 
över processen och Peo Hansen har som ”biträdande biträdande handle-



12

dare” ofta utmanat mina tankegångar. Det vill jag tacka er för. Under 
årens lopp har ett antal personer kommenterat texten och jag vill rikta 
mitt tack till seminariedeltagare, betygsnämnd och speciellt Eva Nor-
ström, Abby Peterson och Rune Johansson för reflexioner som hjälpt mig 
vidare i avhandlingsarbetet.
 Doktorandkollegor, gamla som nya! Tack för alla trevliga fikor med 
obligatoriskt skvaller (även om jag föredrar begreppet ställtid…). Speciellt 
tack till Caroline som jag delade både rum och avhandlingsproblem med 
under många år. På något förunderligt sätt sammanföll alltid mina dalar 
med dina toppar och tvärtom, vilket jag tror var lyckosamt för oss båda… 
Mozhgan, tack för förtroliga samtal. Sigrid och Jenny, tack för ett gott 
samarbete. Ni andra i doktorandgänget, tack för support och stöd då det 
behövdes som bäst. Jag kommer att sakna alla i lunchrummet på Flund-
ran, inte minst för den råa men hjärtliga stämningen där… Lena och Lena, 
ni borde ta betalt för juridiska samt även goda råd! Någon nämnd – men 
ingen glömd vill jag trots allt säga, även om jag i förordet inte kan omtala 
alla som under årens lopp varit goda kollegor.
 För mig har ofta andra arenor än högskolan utgjort en viktig inspira-
tionskälla. Jag har haft förmånen att arbeta med ett antal starka kvinnor 
(och några män) i Rädda Barnen, av vilka jag lärt mig mycket. Jag vill spe-
ciellt tacka två som jag känner särskild samhörighet med. Inger, som jag 
har stor respekt för både som vän och kollega och Alice som jag ringer när 
jag behöver höra att jag är bra (men det tycker jag ju tack och lov för det 
allra mesta helt utan hjälp...). På senare år har Friskis & Svettis upptagit 
alltmer av min tid och gett mig något att se fram emot efter långa dagar 
vid datorn. Tack schlagergänget för inspirerande träningspass och gott 
samarbete! Tack också alla vänner för att ni ofta frågat hur det går (och 
ibland taktfullt nog låtit bli…). Jag borde nämna många vid namn, men 
ärligt talat, jag är rädd för att glömma någon och att denna blamage sedan 
ska vara förevigad i tryck och för alltid hållas emot mig. Flera av er har 
dock diskuterat idéer, renläst texter, hjälpt till med översättning och på 
andra sätt visat er support (”men alla misstag är dock i slutändan mina 
egna” – jag har alltid längtat efter att seriöst få skriva detta).
 Jag vill slutligen rikta mitt tack till två parter, utan vilka denna av-
handling aldrig sett dagens ljus. Den första är Malmö stad, som genom en 
gåva till Malmö högskola finansierar en gästprofessur till minne av Willy 
Brandt, samt även en doktorandtjänst inom ramen för denna gåva. Jag 
har således Malmö stad att tacka för min finansiering. Den andra parten 
är de personer i ARF och Arm i arm, som ställt upp på intervjuer eller sva-
rat på en enkät till denna avhandling. Ni har inspirerat mig med ert enga-
gemang, kanske kan detta också inspirera er!

Jenny Malmsten – Helsingborg, hösten 2007
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Prolog

Om man ser det så här jättestort och ser vad som händer, ser hur trögt det 

går t.ex. i Sydafrika och man ser hur hela västvärlden behandlar södra Afri-

ka eller Afrika över huvud taget, så är det ju övermäktigt. Då är det ju en ra-

sism som bara är fruktansvärd. Hur kan man göra någonting åt det? För det 

finns ekonomiska intressen bakom och så vidare. Och det är självklart att då 

är den enda lösningen kollektivt självmord [informanten skrattar, förf. 

anm.]. Man måste försöka göra någonting innan. Jag tror på individens möj-

lighet att förändra och tillsammans med andra individer, att man förändrar 

samhället.

Citatet härrör från en projektledare för Antirasistiska filmdagar, en anti-
rasistisk verksamhet med förankring i Malmö. Antirasistiska filmdagar, 
eller ARF som det kallas, är en av de antirasistiska aktörer som är i fokus i 
denna avhandling. Projektledarens uttalande är intressant, eftersom det 
visar på flera aspekter av antirasistiska aktörers förhållningssätt till ra-
sism, organisering och påverkansarbete. Utsagan visar på den konflikt 
antirasismen befinner sig i, genom att projektledaren refererar till hur 
enorma problemen kan se ut i världen. Ingen konkret motståndare fram-
ställs utan det är företeelsen rasism som uppmärksammas. Det närmaste 
en motståndare som formuleras i citatet är västvärldens etnocentrism. 
Även om projektledaren talar om en verksamhet som bedrivs i Malmö, 
finns i retoriken om Afrika en koppling till globala frågor om rasism. Uti-
från detta exempel innefattar rasismproblematiken också t.ex. ekonomis-
ka aspekter. Rasismbegreppet brukar vanligtvis förknippas med förtryck 
p.g.a. etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller liknande. Kopplingen till 
ekonomi i ovanstående exempel visar att rasism även knyts till andra per-
spektiv. Det går således att dra slutsatsen att rasism därför är en bredare 
företeelse, som handlar om mer än förtryck utifrån etnisk bakgrund och 
föreställningar om ”ras”. I citatet betonas också solidaritet med de indivi-
der som samverkar för att agera antirasistiskt. Solidariteten är en väg till 
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förändring och tillsammans går det att påverka. Det finns således en posi-
tiv syn på möjligheten att förändra samhället i en antirasistisk riktning. I 
komprimerad form menar jag att detta till stor del är essensen av det som 
utmärker den antirasism som bedrivs av olika sorters föreningar runt om i 
Sverige. Citatet får därför inleda denna avhandling som handlar om den 
föreningsdrivna antirasismen.
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1  antirasism i teori och 
Praktik

haur du sitt malmö haur du sitt varden1

När man satt och lyssnade på honom [Mark Levengood efter att ha sett fil-

men Mitt liv i rosa, förf. anm.] så tänkte jag, fan vilken bra idé detta är och på 

något sätt tyckte jag att man kunde höra och se att de [ungdomarna, förf. 

anm.] tog till sig mycket av det han sa och att de ställde ganska bra frågor. Jag 

hade nästan förväntat mig att de skulle börja busvissla och skrika bögjävel 

och sådär, för det var ett rätt tufft klientel därinne eller tuffa ungar. Men nej, 

de lyssnade på honom och ställde ganska bra frågor och respekterade honom. 

Så efter den gången så tänkte jag att Antirasistiska filmdagar är så jävla bra! 

Och jag tycker att när det fungerar bra så är det skitbra och då tror jag oav-

sett om vi kan mäta det eller inte […] att det funkar och har en plats och är 

viktigt. Det är de tillfällena man på något vis får ha som riktmärke. Sedan ib-

land kan man tycka tvärtom, det funkar inte så bra, föreläsaren är inte så bra 

och eleverna sitter och halvsover och skickar SMS under filmen och det är 

klart att då ger det ju ingenting. Men det finns de här filmerna och föreläsar-

na och stunderna när man känner instinktivt att det här funkar!

1. Sydsvenska Dagbladet, den dominerande morgontidningen i Skåneregionen, myn-
tade detta uttryck i en annonskampanj i början av 90-talet. Uttrycket kom enligt 
Sydsvenska Dagbladets marknadsavdelning till vid en slogantävling dit läsarna fick 
ge förslag. Uttrycket har sedan hängt kvar i Skåne och är både älskat och hatat. Det 
kan tolkas på flera sätt och vissa knyter det till Malmöbornas dryga självgodhet och 
känsla av att Malmö är sig själv tillräckligt. Andra menar att denna slogan lyfter 
fram det mångkulturella Malmö, där så många olika nationaliteter möts att en 
rundtur i Malmö faktiskt kan vara en resa genom hela världen. I det sammanhang 
jag använder frasen är det den sistnämnda tolkningen som åsyftas – Malmö är en 
stad där Världen alltid känns närvarande. 
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Citatet är hämtat från en av arrangörerna till Antirasistiska filmdagar (hä-
danefter ARF), en verksamhet som jag periodvis själv varit engagerad i 
och därför är väl förtrogen med. ARF arbetar med konceptet film och 
kommentar. Genom att visa en film som på något vis relaterar till temat 
rasism, får publiken en känslomässig upplevelse. Denna bearbetas sedan 
genom en intellektuell kommentar av en föredragshållare som analyserar 
filmens ämne. Att jag väljer att inleda med detta citat beror på två saker. 
Dels tycker jag att det säger mycket om känslan i det antirasistiska enga-
gemanget, viljan att hitta metoder för att påverka, glädjen när det fungerar 
och osäkerheten på huruvida det verkligen ger någonting. Dels satt jag 
själv i publiken denna dag och såg Mitt liv i rosa och lyssnade på Mark 
Levengood och jag upplevde filmseminariet precis som ovanstående in-
formant. Det finns stunder när det känns att det här funkar!
 Vid ovanstående filmseminarium talade Mark Levengood om sitt liv 
och sina erfarenheter av att vara homosexuell i ett heteronormativt sam-
hälle. Seminariet ägde rum under ARF:s antirasistiska filmdagar hösten 
1999. Just då funderade jag inte särskilt mycket på att det faktiskt var ho-
mofobi som var temat och inte rasism. Att jag deltog vid seminariet be-
rodde på att jag var funktionär i ARF och hjälpte till med de praktiska 
förberedelserna. Mitt engagemang i ARF började egentligen med att jag 
var aktiv i Rädda Barnen Rosengårds lokalförening, som var och fortfa-
rande är medarrangör till ARF:s årliga filmdagar. Ungefär samtidigt som 
jag engagerade mig i ARF påbörjade jag mina studier i Internationell Mig-
ration och Etniska Relationer (IMER) vid Malmö högskola. På IMER 
studerade vi hur etnicitet kan förklaras, mekanismerna bakom rasism och 
orsakerna till att människor migrerar. Engagemanget i Rädda Barnen och 
ARF gick på så vis hand i hand med mina IMER-studier och blev för min 
del ett möte mellan teori och praktik. Men på IMER fick jag lära mig för-
vånansvärt lite om hur rasism kan motverkas och om antirasistiska strate-
gier. Det störde mig.

* * *

”Demokrati och antirasism blev svenska varumärken” skriver Arne Ruth, 
journalist och professor vid Demokratiinstitutet i Sundsvall, i en artikel 
där han bland annat diskuterar Sveriges roll i världen under efterkrigsti-
den. ”I stora delar av Latinamerika, Asien och Afrika uppfattades Sverige 
som en tredje part utan egna maktambitioner i världspolitiken. Engage-
manget i globala rättvisefrågor var brett förankrat” konstaterar Ruth vi-
dare och exemplifierar Sveriges roll som demokratins förespråkare med 
den socialdemokratiske statsministern Olof Palmes utrikespolitik (Ruth 
2006:12). Ruths beskrivning stämmer väl överens med den bild jag själv 
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fick av Sverige under min uppväxt, jag hade känslan av att jag levde i ett 
föregångsland vad gäller jämlikhet av alla former. Sverige är ett land som 
under en lång tid haft en internationell genomslagskraft som demokratins 
och antirasismens förespråkare och är internationellt erkänt för detta. Så 
är det säkert också på många sätt, men en obehaglig insikt om att landet 
som har antirasism som varumärke inte alltid lyckas leverera detta till alla 
sina invånare har växt sig allt starkare. För mig innebar studierna på 
IMER att jag började se på frågor som rör rasism och antirasism på ett 
nytt sätt och när jag hade läst en termin trodde jag, som 99 % av alla 
IMER-studenter, att ingen annan riktigt förstår hur allvarlig rasismpro-
blematiken är i Sverige. ”Varför gör ingen någonting?” tänkte jag frustre-
rat och hängav mig åt ideellt engagemang i alla möjliga former och träffa-
de likasinnade. Visst finns det anledning att vara frustrerad, men det finns 
också anledning att reflektera över hur det officiella Sverige agerar mot 
rasism.
 Den svenska staten har på olika sätt verkat för att uppmärksamma 
och stävja dessa problem även på hemmaplan, t.ex. genom den lagstift-
ning mot etnisk diskriminering som tillkom 1986 och som sedan i om-
gångar har förstärkts (SOU 2005:56:685ff). Ett antal statliga verk och 
myndigheter har eller har haft till uppgift att motverka diskriminering och 
rasism, t.ex. Forum för levande historia. Även Integrationsverket har arbe-
tat med detta, men verket lades dock ner i juli år 2007 efter den borgerliga 
valsegern 2006. Utredningar som belyser problem av rasistisk karaktär, 
diskriminering m.m. avlöser varandra och härom året skapade rapporten 
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56) 
stor debatt om diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering är en annan instans som ver-
kar mot problem av rasistisk karaktär. Staten har också finansierat antira-
sistisk verksamhet i civilsamhället och exempel på detta är Centrum mot 
Rasism, en paraplyorganisation för antirasistiskt arbete (DS 2002:26) 
som dock även denna lades ner efter det borgerliga regeringstillträdet hös-
ten 2006. Insatserna i Sverige inom dessa områden kan också knytas till 
EU som genom Europeiska socialfonden genomför programmet Equal. 
Programmet syftar till att tillvarata alla människors kompetens i arbetsli-
vet oavsett t.ex. etnisk bakgrund, sexuell läggning eller handikapp. I Sve-
rige förvaltas Equal av Svenska ESF-Rådet (Rådet för Europeiska social-
fonden i Sverige) och det finns åtta Nationella temagrupper som arbetar 
med teman som t.ex. asyl eller jämställdhet. De agerar genom partnerskap 
med andra EU-länder. Equal genomförs år 2001-2007 och förhoppningen 
är att aktörer av olika slag, t.ex. offentliga förvaltningar och ideella orga-
nisationer, tillsammans ska agera för att motverka diskriminerande sam-
hällsstrukturer (Svenska ESF-Rådet 2007).
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 Strax före att Equal påbörjades, närmare bestämt år 2000, antog den 
dåvarande socialdemokratiska regeringen En nationell handlingsplan mot 
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens 
skrivelse 2000/01:59). I handlingsplanen fastställs ett antal olika åtgärder 
som ska motverka ovanstående problemområden. Handlingsplanen låg 
bl.a. till grund för en satsning som kom att kallas Arm i arm – 4:e initiati-
vet (hädanefter Arm i arm), inom vilken t.ex. föreningar och stiftelser 
kunde söka medel från Allmänna arvsfonden2 för verksamheter inriktade 
på ungdomsarbete mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskri-
minering. Genom detta initiativ möttes jag och staten, eftersom ARF er-
höll medel av Arm i arm för att utveckla sin verksamhet. Ytterligare 44 
projekt bedrev antirasistiska verksamheter inom ramen för denna sats-
ning. Arm i arm och jag möttes inte bara genom ARF, utan också utifrån 
att jag år 2003 fick i uppdrag att utvärdera satsningen. Det i sin tur ledde 
till att denna även blev en del av det empiriska materialet i min avhand-
ling. Under utvärderingsarbetet började jag intressera mig för det faktum 
att ARF, liksom många andra ideella organisationer, söker medel för att 
finansiera sin antirasistiska verksamhet genom statliga bidrag. Staten i sin 
tur stöttar aktörer i civilsamhället t.ex. då den utlyser satsningar som fi-
nansierar verksamheter mot rasism. Inte för att jag tänkte på det under 
min tid som IMER-student, men min fråga om varför ingen gör någonting 
hade kunnat besvaras med att staten agerade mot rasism genom bl.a. mig 
och mitt engagemang i ARF.

* * *

”Where else, my friends, could we hold this conference? Who could teach 
us how to overcome racism, discrimination and intolerance, if not the 
people of this country?” (Annan 2001b). Dessa ord yttrades av FN:s tidi-
gare generalsekreterare Kofi Annan i hans öppningstal vid FN:s World 

2. I denna avhandling kommer medel från Allmänna arvsfonden att diskuteras i ter-
mer av att de är statliga bidrag. Allmänna arvsfonden grundades 1928 och till denna 
tillfaller dödsboet från avlidna personer som saknar nära släktingar, då testamente 
saknas. Fonden får också exempelvis medel genom donationer och testamenten 
(Allmänna arvsfonden 2007b). Det finns i dagsläget anledning att reflektera över 
huruvida dessa medel kan betraktas som statliga eller ej, med utgångspunkt i att det 
inte längre är regeringen som ansvarar för hur medel ur Allmänna arvsfonden regle-
ras. Istället är det Arvsfondsdelegationen som sedan 1 juli 2004 ansvarar för detta. 
Arm i arm kom till som ett led i att uppfylla delar av En nationell handlingsplan 
mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens skri-
velse 2000/01:59). I denna mening är Arm i arm en statlig satsning som finansierats 
p.g.a. önskemål från den dåvarande regeringen. Huvuddelen av medlen som förde-
lades inom Arm i arm togs det dessutom beslut om före den 1 juli 2004.



19

Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Re-
lated Intolerance som genomfördes i Durban, Sydafrika den 31 augusti till 
8 september år 2001. Detta år var också the International Year of Mobili-
zation against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance, med syfte att dra uppmärksamhet till ovanstående konferens 
och rikta världens ögon mot det politiska målet att eliminera rasism (Re-
port on World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenop-
hobia and Related Intolerance 2001:5). Att konferensen genomfördes i 
just Sydafrika var, som Annan påpekade, symboliskt laddat men det var 
inte detta som kom att prägla konferensen. Istället var konferensen redan 
från början fylld av konflikter och skilda meningar om vad rasism egentli-
gen är och vilka som är offer för detsamma. På ett tidigt stadium valde 
USA och Israel att lämna konferensen i protest över det ”anti-israeliska 
språk” som använts. De menade att konferensen förstörts av arabiska fö-
reträdare som anklagade Israel för rasism, vilket gjorde att andra viktiga 
frågor kom i skymundan (Göteborgs-Posten 2001-09-04). En annan om-
stridd fråga handlade om slaveriet och flera afrikanska stater var besvikna 
över hur ämnet behandlades under konferensen. En del afrikanska stater 
ville få en officiell ursäkt för slaveriet medan andra krävde skadestånd. 
Frågan om ursäkt och skadestånd är intimt sammankopplade, eftersom 
flera tidigare kolonialmakter är oroade över att en officiell ursäkt ska leda 
till internationella stämningar och skadeståndskrav från tidigare kolonier 
(Svenska Dagbladet 2001-09-05). Det var in i det sista oklart om FN-kon-
ferensen skulle leda till ett slutdokument som konferensdeltagarna, exklu-
sive USA och Israel, kunde godkänna. Konferensen fick i slutändan för-
längas en dag för att ett gemensamt dokument skulle komma till stånd 
(Svenska Dagbladet 2001-09-08). Världssamfundet var således nära att 
misslyckas med att skapa samsyn kring ett dokument om rasism, diskri-
minering, xenofobi och därtill relaterad problematik.
 I anslutning till ovanstående konferens genomfördes också ett möte 
för s.k. Non-Governmental Organizations (NGO), där fristående organi-
sationer från världen över medverkade i ett s.k. NGO Forum. Detta är 
alltså den arena som jag själv är bekant med och att det civila samhällets 
engagemang på konferensen var stort visar det faktum att 7000 NGO:s 
deltog i forumet (Human Rights Internet 2007). Något som gladde mig 
som ideellt engagerad i arbetet mot rasism, var att Annan i sitt inlednings-
tal till NGO Forum markerade den roll som frivilliga aktörer haft i arbetet 
mot rasism världen över: ”We should never forget that it was civil society 
that took the lead in the struggle against apartheid. Nor should we forget 
that it was an international struggle, which mobilized people all over the 
world. You could almost say that it marked the beginning of global civil 
society.” (Annan 2001a). Annan fortsatte i sitt tal att påpeka att de fristå-
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ende organisationerna blåser liv i konferenser av detta slag och är en in-
spirationskälla för FN-delegaterna, men också att de är aktörer som har 
möjlighet att tala fritt om frågor som delegaterna av diplomatiska skäl in-
te kan diskutera. Avslutningsvis markerade Annan vikten av det arbete 
NGO:s utför: ”Yes, my friends – it is people’s attitudes, and the way we 
treat each other, that needs to change, in every country. And whether that 
happens depends above all on you. […] But please let me also hear […] 
what you intend to do about it when you get home!” (ibid.). Jag kan inte 
helt och hållet hjälpa Annan med att besvara hur de NGO:s som deltog i 
konferensen har agerat efter dess avslutning, men jag kan försöka ge ett 
bidrag. Från Sverige, eller närmare bestämt Malmö, S:t Gertrudsgatan 4 
där FilmCentrum Syd har sina lokaler, deltog nämligen två av arrangörer-
na från ARF i FN:s NGO Forum. Haur du sitt Malmö haur du sitt var-
den!

1.1 Upplägg
Mot bakgrund av denna introduktion till mitt intresse för antirasism, där 
jag visat glimtar från Sverige, EU och världen samt inblickar i Antirasistis-
ka filmdagar och Arm i arm – 4:e initiativet, avser jag i följande avsnitt att 
introducera syftet med studien samt de frågeställningar som är centrala i 
avhandlingen. Några av de begrepp som är återkommande i texten pre-
senteras också samt en disposition över hur texten framdeles är upplagd.

1.1.1 Studiefältet
Antirasism bedrivs som vi kan se på flera nivåer i samhället. Lokala anti-
rasistiska företrädare agerar mot rasism i sin närmiljö, staten tar fram po-
licys, handlingsplaner och satsningar, på mellanstatlig nivå agerar EU ge-
nom program som Equal och på global nivå arbetar stater för att skapa 
samsyn kring rasismproblematiken. Med andra ord kan antirasism se oli-
ka ut beroende på sammanhanget. Därför var min första utgångspunkt att 
försöka finna en modell för antirasistiskt engagemang för att kategorisera 
och se vad som är typiskt för de antirasistiska aktörer jag studerar, nämli-
gen ARF och Arm i arm. Filosofen Pierre-André Taguieff har identifierat 
fyra varianter av antirasism. De är sprungna ur en fransk kontext i slutet 
av 80-talet och Taguieff beskriver dem på följande sätt: (1) Traditionell 
antirasism eller mänskliga rättighetsorganisationer. Dessa fokuserar på att 
parter som begår diskriminering ska bringas inför rätta. I en svensk kon-
text kan det motsvaras av t.ex. antidiskrimineringsbyråer. (2) Politisk 
antirasism vilket motsvarar offentliga policys som motverkar rasism och 
också de politiska partiernas diskurs kring antirasism. Ett exempel på 
detta i Sverige är den tidigare nämnda En handlingsplan mot rasism, 
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främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 
2000/01:59) som bl.a. utgör grunden för den satsning som kallas Arm i 
arm. (3) Mediaorienterad antirasism handlar om den form av antirasism 
som associeras med mediapersonligheter. I Sverige har t.ex. stiftelsen ’Ar-
tister mot nazister’ varit verksam sedan 2001 och delar årligen ut stipen-
dier till individer eller organisationer som på något sätt agerar mot nazism 
och högerextremism (Artister mot nazister 2006). TV4 har sedan 1998 
årligen genomfört en kampanj under temat ’Noll rasism’ som tar upp oli-
ka teman som kan kopplas till rasism (TV4 2006). (4) Vetenskaplig anti-
rasism innefattar forskare som utmanar begreppet ”ras”. IMER vid Mal-
mö högskola eller Tema Etnicitet vid Linköpings universitet kan sägas va-
ra två vetenskapliga lärosäten som motsvarar detta kriterium (Taguieffs 
definitioner hämtade ur Gibb 2003:78f). Dessa fyra varianter tycker jag 
ger en översiktlig bild av olika uttryck som antirasism kan ta, men ingen 
av dem är tydligt avgränsad och de överlappar varandra. Huruvida en viss 
form av antirasism kan klassificeras utifrån ovanstående kategorier kan 
vara en tolkningsfråga. Ett exempel på detta finner jag i en artikel om 
mångkulturalism av sociologen Carl-Ulrik Schierup. Han beskriver Mal-
mö högskola som en del av nationalstatens försök att integrera mångfald i 
regional planering och att utforma infrastrukturen i ett multietniskt väl-
färdssamhälle (Schierup 2002:250). Om jag applicerar Schierups resone-
mang på Tagueiffs varianter av antirasism, kan Malmö högskola som hel-
het ses som en del av den politiska antirasismen, medan ämnesområdet 
IMER är en del av den vetenskapliga antirasismen.
 Frågan är dock om ARF eller Arm i arm passar in i någon av dessa ka-
tegorier? Spontant tycker jag inte att ARF är ett exempel på det Tagueiff 
kallar traditionell antirasism eftersom dess syfte inte är att se till att parter 
som diskriminerar åtalas. Inte heller tycker jag att ARF är ett renodlat ex-
empel på politisk-, mediaorienterad – eller vetenskaplig antirasism. Det 
finns dock drag av några av dessa kategorier, t.ex. den vetenskapliga anti-
rasismen, i och med att ARF bl.a. verkar för att sprida en intellektuell för-
ståelse för rasismproblematiken. Arm i arm är en statlig satsning som fi-
nansierar t.ex. föreningar och stiftelser så att de kan bedriva antirasistiska 
verksamheter av olika slag. Satsningen återfinns inte heller självklart i nå-
gon av dessa kategorier även om den har drag av den politiska antirasis-
men. Enskilda projekt har drag av t.ex. vetenskaplig antirasism. Kanske, 
tänker jag, är ARF och Arm i arm specifika svenska företeelser och jag le-
tar därför efter modeller av antirasism i en svensk kontext. Det närmsta 
jag kommer är historikern Heléne Lööw som menar att antirasismen i 
1980-talets Sverige bedrevs genom tre huvudinriktningar. Dessa var (1) 
myndigheter och medias officiella antirasistiska arbete, vilket kan mot-
svara den politiska antirasismen, (2) den folkliga massmobilisering som 
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drevs genom renodlade antirasistiska intresseorganisationer och framåt 
90-talet återfanns också enligt Lööw (3) de militanta antirasisterna (Lööw 
1994:4f). Utifrån dessa kategorier har ARF drag av en antirasistisk intres-
seorganisation och genom sin statliga finansiering är ARF en del av myn-
digheternas officiella antirasistiska arbete, liksom Arm i arm. Men jag 
tycker inte att vare sig ARF eller Arm i arm utgör tydliga exempel på 
Lööws beskrivningar. Kanske har det att göra med att Lööws tre huvudin-
riktningar speglar antirasismen på 80-talet och mitt empiriska material är 
hämtat från början av 2000-talet. Det börjar gå upp för mig att frågan 
kanske inte är vilken sorts antirasism ARF och Arm i arm är utifrån någon 
av ovanstående kategorier, frågan kanske snarare är, vad är det egentligen 
jag studerar?

1.1.2 Antirasism i teori, praktik och organisation
Syftet med avhandlingen är att genom det empiriska underlaget analysera 
antirasism som företeelse och utforska vad som är utmärkande för den 
form av antirasism som ARF och Arm i arm representerar. Under arbetet 
med denna studie har jag märkt att många människor kopplar antirasism 
till aktioner med våldsinslag. Då jag berättar att jag forskar om antira-
sism, har de flesta förutsatt att jag skriver om våldsamma uttryck för mot-
stånd mot rasism, alltså det som kan kallas radikal- eller militant antira-
sism med företrädare som t.ex. Antifascistisk Aktion (AFA). Det kan bero 
på att media företrädelsevis uppmärksammar våldsamma antirasistiska 
aktioner, snarare än fredliga uttryck (Peterson 1995:17ff). I förlängningen 
av detta drar jag slutsatsen att alla de fredliga antirasistiska manifestatio-
ner som genomförs, inte automatiskt är det allmänheten förknippar med 
begreppet antirasism. Fokus i denna avhandling är vad jag kallar den för-
eningsdrivna antirasismen. Vad det innebär är i grunden en empirisk fråga 
som jag belyser genom avhandlingen och avser att besvara i det avslutan-
de kapitlet. Det empiriska underlaget består av olika sorters föreningar 
som bedriver antirasistiska projektverksamheter. I befintlig forskning sak-
nar jag till stor del litteratur om antirasism av det slag som ARF och Arm i 
arm utgör exempel på. I ovanstående avsnitt framgick att det empiriska 
underlaget inte enkelt låter sig kategoriseras och jag vill därför analysera 
karaktären på denna form av antirasism. Vidare är min avsikt är att belysa 
teoretiska förhållningssätt till antirasism och visa hur dessa återspeglas i 
ARF:s och Arm i arms antirasistiska praktik, samt att studera de organisa-
toriska förhållningssätt som präglar dessa empiriska exempel. I spän-
ningsfältet teori, praktik och organisation finner jag teman som handlar 
om att de antirasistiska aktörerna i denna studie saknar ett gemensamt 
språk för att definiera vad rasism innebär, samt att de agerar för att mot-
verka betydligt mer än rasism, såsom t.ex. homofobi. Vidare har det som 
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vid första anblicken kan förefalla vara ett ideellt engagemang mot rasism, 
starka kopplingar till statliga initiativ mot rasism och därtill relaterad 
problematik.
 De antirasistiska aktörerna kommer således att analyseras utifrån teo-
ri, praktik och organisering för att ringa in det jag kallar den förenings-
drivna antirasismen och den huvudsakliga problemställningen är vad som 
är utmärkande för denna form av antirasism. Vidare vill jag visa hur de 
antirasistiska aktörerna förhåller sig till antirasistiskt arbete. För att bely-
sa detta utgår jag från tre centrala teman som också utgör tre kapitel i av-
handlingen: (1) rasismens former och uttryck som handlar om vad antira-
sismen vill motverka, (2) antirasism som företeelse som belyser antirasism 
utifrån såväl ett teoretiskt perspektiv som de antirasistiska aktörernas för-
hållningssätt i praktiken och (3) antirasism som social arena som handlar 
om hur engagemanget kring antirasism organiseras. Dessa teman kommer 
att utgöra grunden för avhandlingen och motsvarar också vars ett kapitel. 
Utifrån dessa kommer studiens syfte att utforskas med utgångspunkt i det 
empiriska underlaget, ARF och Arm i arm.
 Det första temat handlar således om det eller de problemområden som 
den föreningsdrivna antirasismen strävar efter att motverka, nämligen ra-
sism och därtill relaterad problematik som främlingsfientlighet, homofobi 
och diskriminering. Jag vill utforska hur de antirasistiska aktörerna be-
traktar dessa och för att göra det belyser jag rasism och därtill relaterad 
problematik i ett teoretiskt perspektiv. Jag vänder mig också till ARF och 
aktörerna i Arm i arm för att undersöka hur de definierar rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Hur tolkar aktörer inom 
den föreningsdrivna antirasismen dessa begrepp och vad får det för kon-
sekvenser i deras antirasistiska praktik? Vidare vill jag visa vilka frågor 
som speciellt engagerar de antirasistiska aktörerna under tiden för denna 
studie (2000-2006). Finns det former av rasism som de betraktar som spe-
ciellt viktiga att motverka?
 Det andra temat belyser antirasism som företeelse. Utgångspunkten är 
att undersöka vilka faktorer som får människor att engagera sig i antira-
sism och vad det innebär att vara antirasist. Vilka är konsekvenserna av 
att tillhöra en majoritet- respektive en minoritetsbefolkning i det antira-
sistiska engagemanget? Jag diskuterar också innebörden i att agera ”anti” 
något i motsats till att arbeta ”för” t.ex. mångfald, i ett teoretiskt och 
praktiskt perspektiv. Vilket förhållande finns mellan rasism och antira-
sism? Vad eller vem är aktörerna inom den föreningsdrivna antirasismen 
”anti”, eller för att uttrycka det annorlunda, vem är dess motståndare? 
Vidare analyserar jag de antirasistiska aktörernas strategier. Vilka meto-
der används inom den föreningsdrivna antirasismen? Hur ser de antirasis-
tiska aktörerna på möjligheten att påverka i antirasistisk riktning?
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 Det tredje temat är relaterat till antirasism som social arena och hand-
lar om hur de antirasistiska aktörerna i denna studie organiserar sig. Den 
centrala frågeställningen är vad som är utmärkande för den förenings-
drivna antirasismen? Den har en plattform i det civila samhället, men 
samtidigt kopplingar via finansiering till såväl stat och kommun som nä-
ringsliv. Innebär det att den föreningsdrivna antirasismen är styrd och i så 
fall på vilket sätt? Jag vill också diskutera om detta empiriska underlag 
kan sägas vara en del av en antirasistisk rörelse? Om inte, hur kan antira-
sistiska aktörer av det slag som ARF och Arm i arm representerar karaktä-
riseras? För att diskutera de utmärkande dragen i den föreningsdrivna 
antirasismen, berör jag också andra former av antirasism och ger en bild 
av antirasism i Sverige från andra tidsperioder.

1.1.3 Begreppsdiskussioner
Fokus i denna avhandling är antirasistiska aktörer inom det jag kallar den 
föreningsdrivna antirasismen. Vad som utmärker den föreningsdrivna 
antirasismen undersöker jag i föreliggande avhandling och i det avslutan-
de kapitlet kommer jag att definiera innebörden i detta. Jag använder där-
för begreppet sparsamt i den löpande texten och fram till det avslutande 
kapitlet är istället antirasistiska aktörer det arbetsbegrepp som används i 
relation till det empiriska underlaget. I förevarande stycke är min avsikt 
att diskutera detta och andra begrepp som är centrala i avhandlingen. Jag 
skiljer i texten mellan antirasistiska företrädare och antirasistiska aktörer. 
Det förstnämnda är ett samlingsbegrepp som omfattar alla former av or-
ganiserat antirasistiskt engagemang och det används i sammanhang då 
jag diskuterar antirasism allmänt. Det kan således användas t.ex. i en his-
torisk kontext eller för att diskutera teoretiska frågeställningar som är re-
levanta för antirasismen i stort, inte bara för aktörerna inom den fören-
ingsdrivna antirasismen. På ett liknande sätt använder jag begreppet rasis-
tiska företrädare i de sammanhang organiserad rasism diskuteras, vilket 
innefattar organisationer som aktivt ställer sig bakom rasistiska ställ-
ningstaganden, t.ex. Nationalsocialistisk Front (NSF) och Vitt Ariskt 
Motstånd (VAM).
 Vad menar jag då med antirasistiska aktörer? För att fastställa det 
hämtar jag inspiration från vad Filip Wikström, företagsekonom och Ma-
rianne af Malmborg med erfarenheter från den ideella sektorn, kallar idé-
burna organisationer. Författarna menar att det finns två grundläggande 
drivkrafter som karakteriserar denna form av aktörsskap. Människorna 
bakom organisationerna drivs av en vilja att förändra samhället till det 
bättre, alternativt förhindra att försämringar sker (Wijkström & af Malm-
borg 2005:76). Jag tar fasta på förändringsviljan i deras beskrivning och 
denna har de antirasistiska aktörerna i studien gemensamt. Oavsett ar-
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betsmetod, målgrupp eller liknande, har de en vision om att deras verk-
samheter bidrar till en förbättring i antirasistisk anda och i denna mening 
är de idéburna. Flera av aktörerna i Arm i arm bedrev en huvudsaklig 
verksamhet som handlar om andra områden än antirasism. Ett exempel 
på detta är ’Redbergslids Boxningsklubb’, som bedrev projektet ’Utjäm-
ning’ med syfte att minska fördomar om invandrare och homosexuella. 
Det är således en klubb som primärt sysslar med boxning, men den pro-
jektverksamhet som bedrevs inom ramen för Arm i arm hade som mål-
sättning att påverka ungdomar i antirasistisk riktning. Med andra ord var 
projektverksamheten som ingick i Arm i arm idéburen. Utifrån detta kan 
ARF och projekten i Arm i arm beskrivas i termer av att de huvudsakligen 
är idéburna med fokus på antirasism. Då jag använder begreppet antira-
sistiska aktörer menar jag en organisation av något slag, t.ex. en förening 
eller stiftelse, som bedriver någon form av verksamhet utifrån en idéburen 
grund med fokus på antirasism. Eftersom arbetet kan organiseras på 
många sätt är tanken att begreppet antirasistiska aktörer kan inkludera 
alla dessa organisationsformer, såväl som de individer som bedriver det 
antirasistiska arbetet.
 I övrigt är en relevant frågeställning i en avhandling om antirasism, 
vilka är ”rasisterna”? Sociologen Birgitta Löwander menar att i TV-media 
presenteras ”rasister” som något konkret, till skillnad från rasism. ”Rasis-
ter” är liktydigt med unga män, oftast skinnskallar klädda i svarta jackor 
med huvor eller med rånarluvor. Löwander konstaterar också att i nyhets-
flödet görs ingen åtskillnad mellan ”rasister” och nazister. Genom infor-
manter som fick representera nyhetsmediernas målgrupp, d.v.s. allmänhe-
ten, visar hennes studie också att informanternas definition på ”rasister” 
till stor del överensstämmer med den bild tv-media ger. De beskrivs som 
antidemokrater som kopplas till högerextrema grupper med stort hat gen-
temot invandrare. Ofta betraktas de också som obildade, intellektuellt 
underlägsna, rädda och våldsbenägna (Löwander 1997:163f). I en IMER-
avhandling om etnicitet inom äldreomsorgen beskriver Linda Lill att be-
greppet ”rasist” emellanåt blir ett skällsord och personalen i äldreomsor-
gen är oroliga för att bli stämplade som ”rasister”. Enligt Lill betraktas 
”rasist” som ett starkt begrepp som används vid konfliktfyllda situationer 
(Lill 2007:179f). ”Rasister” är således ett stigmatiserat begrepp som kan 
användas som skällsord. ”Rasister” är också en stigmatiserad grupp, som 
heller inte är representativ för de många uttryck rasism kan ta. Eftersom 
rasism är komplext utforskas detta i avhandlingstexten. Just rasismens 
komplexitet gör att det inte är möjligt att tala om antirasismens motpol 
som enbart ”rasister”, eftersom det är ett alldeles för snävt begrepp som 
ofta förknippas med nynazistiska ungdomar. Istället kommer jag att dis-
kutera i termer av att antirasistiska aktörer inom den föreningsdrivna 
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antirasismen arbetar mot rasism i dess vidaste bemärkelse. Rasism kan i 
detta avseende uttryckas i form av t.ex. ett organiserat motstånd till in-
vandring eller ett omedvetet handlingsmönster som befrämjar rasism. Hur 
aktörerna inom den föreningsdrivna antirasismen ser på rasism och därtill 
relaterad problematik kommer att analyseras mer ingående för att visa på 
deras förhållningssätt till rasismproblematiken.

1.1.4 Avgränsningar
Min avsikt med avhandlingen är att genom det empiriska underlaget visa 
hur antirasistiska aktörer av det slag som ARF och Arm i arm represente-
rar, förhåller sig till antirasism i teori och praktik. Utgångspunkten i det 
empiriska underlaget är det jag kallar föreningsdriven antirasism. Jag har 
medvetet valt en ingång där genus- eller etnicitetsperspektiv får en under-
ordnad betydelse, till förmån för diskussioner där de antirasistiska aktö-
rerna och deras förhållningssätt är i fokus. Det innebär inte att skillnader 
p.g.a. genus och etnicitet är oviktiga, även om jag inte tycker att sådana 
har varit påtagliga bland de antirasistiska aktörerna i denna empiriska 
studie. Vad gäller genus kan t.ex. motivationen till antirasistiskt engage-
mang variera mellan män och kvinnor, vilket sociologen Eileen O’Brien 
påpekar. I hennes studie är det enbart kvinnor som engagerar sig p.g.a. det 
hon kallar överlappande approximationer, vilket innebär att upplevelsen 
av att vara diskriminerad som kvinna leder till det antirasistiska engage-
manget (O’Brien 2001:29). I en historisk studie över antirasism i USA 
konstaterar historikern Herbert Aptheker att det är mer sannolikt att 
kvinnor är antirasistiskt engagerade än män (Aptheker 1993:XIV).
 Samtidigt finns det en diskussion om att det förekommer sexism inom 
antirasismen och att kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda är 
begränsade. Det diskuterades bl.a. på konferensen Bortom rasismer i Eu-
ropa – visioner för ett annat samhälle3. Deltagarna på denna var huvud-
sakligen forskare, journalister och företrädare för fackliga organisationer 
och flertalet kan sägas tillhöra det Tagueiff kallar den vetenskapliga anti-
rasismen (Taguieffs definitioner hämtade ur Gibb 2003:78f). En del delta-
gare såg sexismen inom antirasismen som en av de stora frågorna antira-
sismen har att förhålla sig till. Det är dock inget perspektiv som de infor-
manter jag talat med har lyft fram, men däremot förekommer emellanåt 
frågor som kan kopplas till etnicitet. Det handlar ofta om att enskilda 
antirasistiska aktörer vill utveckla sitt samarbete med s.k. invandrarfören-
ingar eller locka fler människor med invandrarbakgrund till den egna för-

3. Bortom rasismer i Europa – visioner för ett annat samhälle ägde rum den 7 februari 
2005 i ABF-huset i Stockholm. Konferensen anordnades av Tankesmedjan Agora i 
samarbete med Centrum mot Rasism, ABF Stockholm och Olof Palmes Internatio-
nella centrum samt med stöd från LO och TCO. 



27

eningen. Lööw menar att något som ofta kännetecknar antirasistiska fö-
reträdare är att de flesta deltagare är etniska svenskar (Lööw 1999:365). 
Det innebär inte att människor med invandrarbakgrund är oengagerade i 
antirasism, snarare handlar det om valet av organisationsform. Utifrån ett 
etnicitetsperspektiv visar sociologen Aleksandra Ålund och Isak Reichel 
från Stockholms stads integrationsförvaltning, att föreningar grundade på 
etnisk grund blir allt vanligare i Sverige. För de s.k. invandrarföreningarna 
är antirasism och socialt medborgarskap centrala frågor och författarna 
ser deras framväxt som början på en medborgarrörelse som agerar för so-
cial inkludering (Ålund & Reichel 2005). Frågor om genus och etnicitet är 
således på olika sätt närvarande i relation till antirasism. Denna studie har 
dock ett helhetsperspektiv med antirasism i fokus, men genusfrågor före-
kommer i diskussioner om antirasistiska aktörers arbete mot t.ex. homo-
fobi. Etnicitet diskuteras i relation till vad det innebär att vara antirasist 
utifrån tillhörighet i en majoritets- eller minoritetsbefolkning.

1.1.5 Disposition
I detta inledande kapitel Antirasism i teori och praktik har syfte och fråge-
ställning etablerats liksom vissa definitioner och avgränsningar. Härefter 
följer en diskussion om begreppet antirasism, där jag diskuterar dess inne-
börd men också frågor som det har gett upphov till för mig personligen 
och för antirasistiska företrädare i allmänhet. Jag vill ge en bild av den in-
byggda problematik som begreppet innefattar. Därefter följer en beskriv-
ning av Metodologiska överväganden och jag redovisar för såväl konkreta 
tillvägagångssätt som reflexiva förhållningssätt i relation till det empiriska 
materialet. I kapitlet Historik och nutid är avsikten att göra nedslag i hur 
antirasism har sett ut under 1900-talet i Sverige, för att visa vilka former 
av rasism som har motverkats och vilka motståndarna till antirasistiska 
företrädare har varit. Den historiska genomgången leder fram till nutid 
och följaktligen är nästkommande kapitel en beskrivning av det empiriska 
underlaget i denna studie, ARF och Arm i arm. Kapitlet är både deskrip-
tivt och analytiskt till sin karaktär, med syfte att ge en överskådlig bild av 
hur dessa antirasistiska aktörer är organiserade och agerar.
 De tre följande kapitlen fokuserar på avhandlingens teoretiska teman: 
rasismens former och uttryck, antirasism som företeelse och antirasism 
som social arena. I kapitlet Rasismens former och uttryck analyseras dels 
hur rasismbegreppet utvecklats över tid och dels hur forskare definierar 
centrala begrepp. Framför allt vill jag visa hur antirastiska aktörer förhål-
ler sig till rasism och därtill relaterad problematik. Avslutningsvis diskute-
rar jag några teman med rasism i fokus, som varit speciellt aktuella för 
antirasistiska aktörer under tiden för denna studie. I nästkommande kapi-
tel Antirasism som företeelse utvecklas resonemangen om begreppet anti-
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rasism. Individens roll i antirasismen diskuteras och likaså innebörden i 
att vara ”anti” samt de antirasistiska aktörernas strategier med betoning 
på kunskap av olika slag. Min avsikt är att än mer problematisera inne-
börden i antirasism utifrån såväl teoretiska perspektiv som de antirasistis-
ka aktörernas förhållningssätt i praktiken. Därefter följer en analys av 
Antirasism som social arena, där de antirasistiska aktörernas organisato-
riska grund i det civila samhället är utgångspunkten. Detta följs av en dis-
kussion om nya sociala rörelser och kopplingar mellan de antirasistiska 
aktörerna och rörelser av detta slag, samt de antirasistiska aktörernas för-
ankring i nätverk. I kapitlet påbörjas en diskussion som sedan fortsätter i 
det avslutande kapitlet Antirasism i rörelse, där temat är huruvida de anti-
rasistiska aktörerna kan sägas vara en del av en antirasistisk rörelse och 
om inte, vad de då är exempel på? Avsikten är att knyta samman resone-
mangen från tidigare kapitel för att visa vad som utmärker den form av 
antirasism som ARF och Arm i arm representerar, nämligen den fören-
ingsdrivna antirasismen.

1.2 begreppet antirasism
Att vara ”anti” rasism – mot rasism – tänker jag är en självklarhet för de 
allra flesta – eller är det verkligen det? Om de flesta är mot rasism och så-
ledes antirasister, hur kan det då komma sig att vi hör den ena larmrap-
porten efter den andra om diskriminering av invandrare, segregering på 
bostadsmarknaden och ett allmänt utanförskap bland den invandrade be-
folkningen i det svenska samhället? Är det i själva verket så att de flesta av 
oss går omkring och är ”smygrasister”? I så fall, vilka är då antirasisterna 
och vad innebär antirasism? Egentligen tror jag inte att majoriteten av den 
svenska befolkningen är det vi brukar förknippa med ”rasister”. Men frå-
gan är om de för den sakens skull är antirasister? Finns det någon skillnad 
i att vara mot rasism och att vara antirasist? Dessa frågor får mig att vilja 
undersöka begreppet antirasism för att ta reda på vad det kan innefatta.

1.2.1 Nytt begrepp – gamla företeelser
Min utgångspunkt är således att undersöka begreppet antirasism. Enligt 
geografen Alastair Bonnet som bl.a. forskar om antirasism, är det ett 
1900-tals fenomen. Det började användas på 30-talet, vilket enligt Bonnet 
innebär att det är en anakronism att tala om antirasism tidigare i histori-
en, eftersom varken antirasism eller rasism förekom som begrepp före 
1900-talet (Bonnett 2000:10). I detta sammanhang tycker jag det är rele-
vant att nämna att det inte innebär att företeelser som rasism och etnisk 
diskriminering inte förekom tidigare. Enligt sociologen Robert Miles an-
vändes ”ras” som begrepp i det engelska språket redan på 1600-talet. I 



29

slutet av 1700-talet började det användas vetenskapligt i Europa och 
Nordamerika för att benämna biologiska skillnader mellan människor 
(Miles 1993:28f). Stephen Castles som också är sociolog, menar att även 
om rasismbegreppet är relativt nytt har hierarkiska diskurser funnits långt 
tillbaka i tiden och systematiska rashierarkier är bundna till den euro-
peiska kolonialismen och europeisk expansion på 1400-talet (Castles 
1996:18ff). Företeelserna rasism och antirasism är således inte nya, men 
enligt Bonnet började begreppet antirasism att användas regelbundet först 
på 60-talet, främst i engelsk- och fransktalande länder. Begreppets fram-
växt går sedan hand i hand med andra former av frigörelsediskurser som 
kvinnors- och homosexuellas rättigheter (Bonnett 2000:10). Enligt Bon-
nets resonemang finns det således en koppling mellan antirasism, antisex-
ism och acceptans för homosexuella och liknande kopplingar är ett tema 
som kommer att utforskas i denna avhandling.
 För tydlighetens skull kommer jag att hålla fast vid begreppen antira-
sism och rasism även i historiska sammanhang, trots Bonnetts invändning, 
för liksom rasism har förekommit före 1900-talet har antirasistiska före-
teelser ägt rum genom historiens gång. Sociologerna Floya Anthias och 
Cathie Lloyd menar att antirasismen historiskt har sitt ursprung i interna-
tionella rörelser mot slaveri, kolonialisering och apartheid. Antirasism har 
således funnits världen över och ska inte ses som något västerländskt fe-
nomen (Anthias & Lloyd 2002:6). Detta är något som författaren, debat-
tören och litteraturhistorikern Sven Lindqvist har tagit fasta på. I boken 
Antirasister beskriver han kända och okända människor som genom his-
torien har verkat antirasistiskt och protesterat mot övergrepp med rasis-
tiska förtecken, långt innan begreppet antirasism användes. Här går det 
t.ex. att läsa om Benjamin Franklin som stoppade en indianmassaker i 
USA år 1764, genom att resonera med en lynchmobb om att indianer fak-
tiskt är människor, eller om Granville Sharp som i slutet av 1700-talet 
med juridikens hjälp befriade slavar som kommit med sina ”ägare” till 
England (Lindqvist 1995:15ff). Denna samling av antirasistiska aktivite-
ter ger en bild av det motstånd som historiskt funnits mot rasistiskt relate-
rade diskurser världen över. Trots att såväl begreppen rasism som antira-
sism först tillkommit på 1900-talet, kan jag med bl.a. Lindqvists hjälp 
konstatera att företeelsen antirasism funnits under en lång tid.

1.2.2 Ett problematiskt begrepp
Vad innebär då begreppet antirasism? Vad är utmärkande för de företeel-
ser som kan betraktas som antirasistiska och vilka är antirasisterna? Des-
sa frågor har visat sig inte vara helt lätta att få svar på. Mitt intryck är att 
antirasism är relativt outforskat i akademiska sammanhang, vilket även 
sociologen Birgitta Löwander konstaterar. Löwander menar att det är en 
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bidragande orsak till att antirasism är ett oklart begrepp och vidare att det 
är otydligt vad antirasism som social företeelse innebär (Löwander 
1997:30). Även Bonnett konstaterar att rasism, etniska konflikter, för-
tryck och exkludering har studerats ingående av vetenskapsmän medan 
antirasism har reducerats till att vara en ”god sak” och därför behandlats 
som en banalitet (Bonnett 2000:2). Sociologen Alana Lentin menar att 
frågor om vad antirasism är och hur den antirasistiska diskursen och 
praktiken ser ut i Västeuropa, sällan har besvarats i akademisk litteratur. 
Istället har fokus legat på ”ras” och etnicitet. Antirasism har inte ofta fått 
en seriös behandling från en historisk eller sociologisk synvinkel. Polemi-
ken kring antirasism har istället handlat om att antirasism helt enkelt är 
motsatsen till rasism (Lentin 2004:1). Att antirasism inte får så mycket 
uppmärksamhet som rasism bekräftar en enkel sökning på Internet. Jag 
”googlade” ordet rasism både på svenska och engelska och fick 1 630 000 
respektive 64 400 000 träffar. Motsvarande sökning på antirasism och 
antiracism gav mig 48 500 samt 595 000 träffar (Google 2006). Propor-
tionerna häremellan är stora, det är alltså 34 gånger fler träffar på rasism 
än antirasism i en svensk kontext. Den engelska sökningen gav resultatet 
att det fanns 108 gånger mer information om racism än antiracism på In-
ternet. Denna erfarenhet har jag också från sökningar i akademiska data-
baser och det visar på det stora glappet mellan kunskap om rasism och 
antirasism. Den kunskap som finns om rasism speglar dock oftast ett anti-
rasistiskt perspektiv, t.ex. genom att dekonstruera ”rasbegreppet” eller på 
annat sätt problematisera ”ras” och rasism. På så vis hänger forskning om 
rasism intimt samman med temat i denna avhandling.
 Förutom de anledningar som nämndes ovan till att antirasism är för-
hållandevis ostuderat, kan det ha att göra med något som sociologen Eile-
en O’Brien kallar en historisk minnesförlust gällande antirasistiskt enga-
gemang. Hon forskar om vita antirasister i USA och menar att det är få 
människor som kan namnge antirasister genom historien eller vet vilka 
metoder som tidigare fungerat eller ej (O’Brien 2001:2). O’Brien ger 
egentligen ingen förklaring till detta, men antyder att en orsak kan vara 
att antirasistiskt engagemang kan vara problematiskt för vita aktivister, 
eftersom de måste rannsaka sig själva och ta ansvar för den rasism vita 
har utsatt färgade människor för. Det får mig att fundera över om det 
antirasistiska engagemanget är outforskat eftersom det tvingar väst att 
dra obehagliga slutsatser om världsordningen? Jag måste tillstå att jag 
känner mig träffad av O’Briens slutsats att det finns en historisk minnes-
förlust vad gäller antirasism. När jag läste tidigare nämnda bok Antirasis-
ter av Lindqvist var det inte många av de antirasister han beskrev som jag 
kände till. Jag tänker snarare på Martin Luther King och Nelson Mandela 
om jag ska namnge kända antirasister, men före 1900-talets början är det 
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svårare att komma på goda exempel, om jag inte tar Lindqvist till hjälp. 
Mina försök att utreda vad begreppet antirasism innebär och vilka antira-
sisterna är, leder således direkt till att jag stöter på problem. Flera forskare 
verkar rörande överens om att antirasism är ett oklart begrepp, vi har 
glömt bort de antirasister som funnits och mina egna efterforskningar 
ovan visar att det är 108 gånger lättare för mig att skriva en avhandling 
om jag koncentrerar mig på rasism istället!

1.2.3 Antirasist, icke-rasist eller mot rasism?
Men visst finns det försök att definiera innebörden i antirasism och vilka 
antirasisterna är. O’Brien menar att antirasister kort och gott är de män-
niskor som både i tanke och handling engagerar sig i att demontera ra-
sism. Vidare skiljer O’Brien på icke-rasister och antirasister. De sistnämn-
da är de som aktivt jobbar mot rasism och på olika sätt uppmärksammar 
problemen med rasism. Icke-rasister är de som ofta säger ”jag är inte ra-
sist, men…” och som därigenom påstår sig vara mot rasism, men inte för-
står eller vill erkänna problemets vidd (O’Brien 2001:4). Denna begrepps-
indelning tål att tänka på. O’Briens poäng uppfattar jag som att icke-ra-
sister är de som inte medvetet tar rasistiska ställningstaganden och antag-
ligen skulle kalla sig själva för antirasistiska eller åtminstone säga att de är 
mot rasism. Samtidigt saknar de kunskap om rasismens omfattning och 
reproducerar därför rasism mer eller mindre genom t.ex. negativa kom-
mentarer om invandrare. Med andra ord är O’Briens benämning icke-ra-
sister en term som omfattar det stora flertalet människor och är någon 
slags beskrivning av ”medel-Svensson”. Ibland använder antirasistiska 
aktörer frasen ”jag är inte rasist, men…” som ett typexempel på yttranden 
från människor som faktiskt har rasistiska åsikter. Så kan det vara, men i 
de sammanhang jag har hört människor inleda en mening med dessa ord 
är det oftast för att gardera sig. Det är ett sätt att tydliggöra att det inte är 
meningen att verka rasistisk, men det finns en osäkerhet kring vad som är 
acceptabelt eller inte att säga om frågor som berör rasism.
 Förutom de som inte till fullo förstår eller är osäkra på hur rasism på-
verkar individer och samhället, finns det rimligtvis också människor som 
är fullt medvetna om rasismens effekter, men för den sakens skull inte ak-
tivt agerar antirasistiskt vare sig privat eller i organiserade former. Jag 
funderar över om de kan kallas antirasister? Enligt O’Briens begreppsdefi-
nition är de varken antirasister eller icke-rasister, eftersom jag uppfattar 
O’Brien som att det finns något agerande eller aktivt i antirasismen. Kan-
ske är detta skillnaden i att vara mot rasism och att vara antirasist – aktivt 
agerande. Jag bestämmer mig för att testa denna idé och eftersom jag un-
dervisar om antirasism vid IMER (Internationell Migration och Etniska 
Relationer) på Malmö högskola, får mina studenter vara med och tycka 
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till om detta. Under lektionen ser vi först dokumentären Blåögd som 
handlar om en amerikansk kvinna, Jane Elliot, som genom rollspel lär 
människor om rasism, fördomar och stereotyper. Studenterna är ofta tag-
na efter denna filmvisning, ibland förbannade och alltid på något sätt be-
rörda. De diskussioner vi för handlar om vad det innebär att vara antira-
sist och i princip samtliga studenter i de olika årskullar jag undervisat, 
menar att antirasism kräver aktivt agerande. Det går inte att sitta hemma 
och vara antirasist. Ordet kräver aktion på ett eller annat sätt, i en organi-
sation eller genom att reagera på orättvisor privat och t.ex. skriva insän-
dare. Även om studenterna verkar rörande överens har jag också fått ex-
empel på motsatsen, t.ex. i en intervju med en av arrangörerna från ARF.

Jag tycker att man kan sitta på sitt rum och vara antirasist men man bidrar 

inte med något om man aldrig säger något och aldrig gör någonting. Men 

man kan mycket väl kalla sig antirasist om man nu är det och man har de 

åsikterna. För mig så handlar det mer om ett åsiktspaket, att man har en hu-

manistisk syn och sådär. Men man bedriver inget antirasistiskt arbete. […] 

Sedan kan man önska att alla som är antirasister var aktiva men jag ser inte 

poängen med att lägga den typen av krav i ordet. Sedan kan man liksom dis-

kutera om aktiva kontra icke-aktiva antirasister, men att baka in det i själva 

ordet tycker jag är… ja, eller det är inte så jag tänker på det i alla fall.

Även om åsikterna går isär verkar de flesta vara överens om att antirasism 
kräver agerande. Till en början leder dessa funderingar till en smärre iden-
titetskris för mig. Jag är inte längre aktiv i någon uttalat antirasistisk orga-
nisation och även om jag är med i Rädda Barnen är det ideella arbete jag 
utför där inte påtagligt antirasistiskt. Visst händer det att jag hamnar i si-
tuationer där individer runt omkring mig yttrar sig på ett sätt som jag 
tycker är rasistiskt och då försöker jag bemöta detta, men dessa situatio-
ner blir färre och färre. I min homogena, akademiska och till stora delar 
antirasistiska vänkrets är de flesta lika medvetna som jag om denna pro-
blematik. Betyder detta att jag inte längre är en antirasist? Jag hittar ett 
kryphål, min avhandling. Är detta en antirasistisk avhandling? Kan ytter-
ligare en djupdykning i antirasism som begrepp ge mig svar på denna frå-
ga?
 Bonnett har en liknande begreppsförklaring vad gäller antirasism och 
han menar att en minidefinition är, att detta är ett uttryck för de tankar 
eller aktioner som syftar till att konfrontera eller utrota rasism. På så sätt 
gör antirasismen anspråk på att kunna identifiera ett specifikt fenomen, 
nämligen rasism, och göra någonting åt detta. Det finns olika sorters anti-
rasism som bekämpar olika sorters rasism, beroende på hur de antirasis-
tiska företrädarna uppfattar problematiken (Bonnett 2000:4). Kanske är 
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det faktum att det finns många olika former av rasism orsaken till att jag i 
litteraturgenomgångar hittar få försök till att definiera antirasism. Åt-
minstone bekräftas denna iakttagelse till viss del av Lloyd, som menar att 
rasismens olika former är en av de största svårigheter antirasistiska före-
trädare har att förhålla sig till. Rasism kan ta olika former beroende på 
politiska, historiska, sociala, kulturella och ekonomiska kontexter. Lloyd 
menar att antirasismen som ett svar på rasismens bredd är mångfacette-
rad. Vidare diskuterar hon antirasism i Europa och menar att det trots 
skillnader i rasismens uttryck, finns gemensamma teman hos alla antira-
sistiska företrädare. Grundtanken i antirasism har alltid varit att skapa ett 
samtycke för en antirasistisk common sense och detta menar Lloyd är det 
gemensamma draget i all antirasism (Lloyd 2002:76). De definitioner jag 
finner, markerar alltså att antirasismen strävar efter att aktivt demontera, 
konfrontera eller utrota rasism och därmed uppnå en antirasistisk com-
mon sense. Det säger inte mer om antirasism än vad de flesta själva spon-
tant tänker på när de hör begreppet, antirasism är ”anti” rasism och vill 
således motverka detta. Jag letar därför vidare efter andra karakteristika 
för antirasismen och stöter på sociologen George J. Sefa Dei som ser anti-
rasism som en intellektuell diskurs, såväl som ett befrämjande av kunskap 
som leder till social förändring. Det som är utmärkande för antirasismen 
är att den arbetar med strategier för politisk- och social förändring (Dei 
1999:24). Dei lyfter fram ytterligare en aspekt av antirasism, nämligen att 
befrämjande av kunskap är centralt inom antirasismen. Vilken kunskap 
som är av vikt för antirasismen är ett återkommande tema i denna text. I 
denna definition hittar jag också argument för att denna avhandling kan 
ses som antirasistisk. Den fyller en roll i att befrämja kunskap om antira-
sism som företeelse och därmed är jag fortfarande en agerande antirasist. 
Dei nämner också social förändring och att antirasism är något aktivt, 
verkar vara ett genomgående tema i de försök att definiera antirasism som 
beskrivits ovan. Slutsatsen är att för att vara antirasist krävs ett engage-
mang där någon form av agerande förekommer och även kunskap om ra-
sismens effekter.

1.2.4 Rasism och antirasism – en ohälsosam symbios?
Att begreppet antirasism bitvis kan uppfattas som otydligt och kan kopp-
las till begreppets förhållande till rasism, är en av slutsatserna i föregående 
stycke. Jag menar att kopplingen mellan rasism och antirasism är en av de 
centrala aspekterna att belysa i en studie av antirasism. Att detta är en 
problematisk relation skriver bl.a. sociologen Paul Gilroy som menar att 
ett av problemen med antirasism är att begreppet i sig är omstritt och öp-
pet för olika tolkningar. Det problematiska beror på svårigheten att finna 
en enhetlig definition av rasism (Gilroy 1990:72). Även Lloyd menar att 
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förhållandet mellan rasism och antirasism är problematiskt. Hon anser 
därför att antirasism måste ses i en historisk och politisk kontext, efter-
som det gör det lättare att se komplexiteten i det dualistiska förhållandet 
mellan rasism och antirasism. I detta förhållande har antirasism alltid va-
rit underordnat rasism, eftersom det sistnämnda är en förutsättning för 
det förstnämnda. Finns det ingen rasism behövs heller ingen antirasism. 
Enligt Lloyd är antirasismens underordnade förhållande en förklaring till 
att det finns färre teorier kring detta än om rasism (Lloyd 2002:60). Ra-
sism och antirasism förekommer således i symbios med varandra och det 
sistnämnda är beroende av det förstnämnda för sin existens. Antirasismen 
är inte ensam om att brottas med denna problematik. En liknande tanke-
gång finns inom feminismen och journalisten och litteraturvetaren Nina 
Björk skriver: ”Om vi inte hade levt i ett patriarkat, hade feminismen inte 
existerat. Vi kan inte skilja vår motståndare från oss själva; vi existerar 
blott i en symbios.” (Björk 1996:234). Detta symbiotiska förhållande 
tycker jag är en spännande tankegång och får mig att undra över vad en 
sådan underordning innebär för antirasistiska företrädare. Det är ett teo-
retiskt perspektiv som handlar om en begreppsmässig underordning, men 
får det följder i det praktiska arbetet? Innebär det att de antirasistiska fö-
reträdarna är svagare än de rasistiska företrädarna eller rasismen?
 Kopplingen mellan rasism och antirasism får konsekvenser i det prak-
tiska arbetet, menar Kathryn Karusaitis Basham, Susan Donner och Joyce 
E Everett som undervisar i socialt arbete. De skriver om antirasistiska ak-
tiviteter som de har genomfört inom ramen för sin undervisning och me-
nar att en svårighet har varit att definiera vad rasism är, för att genom det 
kunna definiera vad antirasism är. Det råder ingen konsensus om detta, 
vilket är problematiskt för dem som vill arbeta mot rasism (Basham, Don-
ner & Everett 2001:171f). Svårigheten att definiera vad det är som antira-
sismen är ”anti” leder också till spänningar bland antirasistiska företrä-
dare, hävdar Gilroy. Han beskriver vidare att antirasismen i Storbritan-
nien under 80-talet splittrades av en spänning mellan dem som vill arbeta 
mot fascism och dem som vill arbeta mot hela rasismens komplexa regis-
ter (Gilroy 1990:73). Att antirasismen är ”anti” rasism och således måste 
förhålla sig till vad rasism är verkar vara ett perspektiv som skapar svårig-
heter. Jag drar därför slutsatsen att en studie av antirasism rimligtvis bör 
omfatta en studie av rasism. Mina försök att reda ut vad begreppet antira-
sism kan innebära och vilka antirasisterna är, har gett några svar och in-
fallsvinklar på detta. Antirasism och rasism befinner sig i symbios med 
varandra och området är relativt outforskat i vetenskapliga sammanhang. 
Så här långt har efterforskningarna också lett till flera frågor att följa upp 
och utveckla.
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2  metoDologiska 
överväganDen

I nedanstående kapitel diskuteras tillvägagångssätten under arbetet med 
de empiriska studierna och i detta sammanhang reflekterar jag över min 
egen forskarroll. Därefter följer diskussioner om subjektivitet, reflexivitet 
och skapandet av texten. Med min flervetenskapliga bakgrund i IMER 
har jag inte känt mig begränsad av att söka litteratur inom specifika aka-
demiska discipliner utan tvärtom bejakat möjligheten att låta mitt syfte 
och mina frågeställningar styra sökningarna. Antirasism har varit ut-
gångspunkten och utifrån detta tema har jag använt mig av litteratur från 
ett flertal discipliner. Sociologi, socialt arbete och pedagogik är framträ-
dande, men förutom dessa finns även teoretiskt material från ett flertal 
andra ämnesområden vilket kommer att framgå i texten. Därigenom har 
jag skapat mig en mångfacetterad bild av antirasism med infallsvinklar 
från olika akademiska ämnestraditioner.

2.1 tillvägagångssätt och kategoriseringar
Eftersom jag som forskare är en produkt av det flervetenskapliga ämnes-
området IMER är mitt metodval inte grundat i en specifik vetenskaplig 
disciplin. Mina antropologistudier har sannolikt påverkat mitt tillväga-
gångssätt och jag har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta framför allt 
med intervjumaterial. Detta är dock inte en etnografisk avhandling i tradi-
tionell bemärkelse, utan snarare har antropologins metoder fungerat som 
inspirationskälla. Intervjuer, deltagande observation, en enkät och gransk-
ning av källmaterial är de huvudsakliga tillvägagångssätten och nedan 
följer en detaljerad redogörelse av dessa.

2.1.1 Empiri – ARF och Arm i arm
Antirasistiska filmdagar (ARF) och Arm i arm – 4:e initiativet utgör det 
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empiriska underlaget i denna studie. De kommer att beskrivas mer ingå-
ende framöver, men för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för 
dessa ges här en kortfattad redovisning. ARF är en verksamhet som kan 
sammanfattas med orden ”film och kommentar”. Filmen är ett verktyg 
för ARF och under de årliga Antirasistiska filmdagarna visas ett antal fil-
mer vars teman därefter kommenteras av en föreläsare. De som är engage-
rade i ARF brukar beskriva filmdagarna som en kombination av hjärta 
och hjärna, filmen ger en emotionell upplevelse, kommentaren en intellek-
tuell sådan. Inom ARF har också projektet ’ARF utveckling’ bedrivits vil-
ket finansierades genom medel från Arm i arm. Således finns det en kopp-
ling mellan ARF och Arm i arm. ’ARF utveckling’ går ut på att ARF besö-
ker skolor och arbetar med sin metod direkt i klassrummet. År 2002 in-
ledde jag mitt fältarbete, ett arbete som sedan pågick i omgångar fram till 
2006. Fältarbetet bestod främst av intervjuer men även av ett antal delta-
gande observationer inom ’ARF utveckling’.
 I november 2003 fick jag i uppdrag av Ungdomspolitiska Enheten på 
Utbildningsdepartementet att utvärdera Arm i arm – 4:e initiativet. Som 
tidigare nämnts är det en satsning som utgår från den dåvarande regering-
ens skrivelse En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 2000/01:59). Då jag 
inledde avhandlingsarbetet var tanken att göra en djupstudie av ARF, men 
eftersom Arm i arm handlade om arbete mot rasism och därtill relaterad 
problematik var även denna satsning intressant för mitt avhandlingstema. 
Jag kom därför överens med uppdragsgivaren att jag parallellt med utvär-
deringsarbetet kunde ställa frågor som var relevanta för frågeställningar-
na i mitt avhandlingsarbete. På så vis tog min studie en ny vändning. Istäl-
let för att uteslutande fokusera på ARF:s förhållningssätt fick jag en bre-
dare empirisk utgångspunkt. Arm i arm omfattar tre verksamheter: lokala 
projekt, ungdomsambassadörer och en uppsatstävling mot rasism. I av-
handlingen analyseras endast den första verksamheten, de lokala projek-
ten. Arm i arm finansierade 45 organisationer (se sammanställning i bilaga 
1) som bedrev projektverksamheter mot rasism och därtill relaterad pro-
blematik. Sinsemellan arbetade dessa på olika sätt och fokuserade på olika 
problemområden. Utvärderingen omfattar såväl lokala projekt som ung-
domsambassadörer och uppsatstävlingen mot rasism. I utvärderingsupp-
draget ingick också att utvärdera den arbetsgrupp som ansvarade för Arm 
i arm4. Materialet till utvärderingen samlades in våren 2004 och de delar 
som berör avhandlingen består av en enkätundersökning bland de lokala 
projekten samt ett antal intervjuer med representanter från dessa. Arbets-

4. Utvärdering av Arm i Arm – 4:e initiativet – Regeringens satsning mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering (2004) kan beställas på Arvsfondsde-
legationens kansli.
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gruppen intervjuades också och delar av dessa intervjuer är relevanta ef-
tersom de handlade om de lokala projekten. Metodologiskt finns således 
en kvantitativ ansats med en kvalitativ fördjupning.
 Då det empiriska underlaget breddades fick det konsekvenser för av-
handlingens utformning. Jag fick nu fundera över hur en studie som även 
omfattade Arm i arm skulle se ut. ARF är en enskild verksamhet medan 
Arm i arm är en satsning där 45 projekt erhåller medel för att agera mot 
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. ARF är dess-
utom en del av Arm i arm eftersom ’ARF utveckling’ finansierades av Arm 
i arm. Metodologiskt skiljer sig tillvägagångssätten mellan de två empiris-
ka exemplen åt, studien av ARF är kvalitativ medan det finns kvantitativa 
inslag i Arm i arm-studien. Det är således inte är ett symmetriskt förhål-
lande mellan ARF och Arm i arm och frågan är därför hur förhållandet 
mellan dessa empiriska underlag ser ut i avhandlingen? Det är viktigt att 
poängtera att dessa inte kommer att jämföras med varandra som jämbör-
diga mot varandra ställda empiriska objekt. Istället är avsikten att visa 
hur ARF och projekten inom Arm i arm förhåller sig till antirasism och ra-
sism och de dilemman och svårigheter som ryms inom antirasistiskt enga-
gemang.

2.1.2 Kvantitativ ansats – kvalitativ fördjupning
Bland de 45 lokala projekten i Arm i arm genomfördes en enkätundersök-
ning. Enkäten var uppbyggd kring olika påståenden där projektinforman-
terna fick kryssa för i vilken mån påståendena stämde in på deras situa-
tion. Svarsalternativen var ”stämmer helt”, ”stämmer ganska bra”, 
”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer inte alls”. Variablerna antog såle-
des fördefinierade diskreta värden och svarsalternativen var indelade på 
en ordinalskala där det fanns en rangordning mellan svarsalternativen. 
Det framgår sålunda inte om skillnaderna är lika stora mellan värdena 
(Edling & Hedström 2003:15ff). När påståendena analyseras ställs de två 
positiva svaren, ”stämmer helt” och ”stämmer ganska bra”, mot de nega-
tiva svaren, ”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer inte alls”, för att ge 
en helhetsbild av hur de svarande ställer sig till påståendena. I bilaga 2 
återfinns enkäten som sedan bearbetades i statistikprogrammet SPSS (Sta-
tistical Package for the Social Sciences)5.
 Av de 45 lokala projekt som mottog enkäten, svarade 34 projekt. Jag 
har inte funnit någon gemensam nämnare hos dem som inte svarade utan 
bortfallet förefaller vara slumpmässigt. Ett dilemma vid redovisningen av 

5. Fördelen med SPSS var att materialet snabbt blev överskådligt i s.k. absoluta frek-
venser eller relativa frekvenser. Det förstnämnda är det antal projekt eller individer 
som ingår i varje kategori och i det sistnämnda är antalet projekt eller individer om-
räknade till procentandelar (Svenning 2003:194ff). 
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enkätresultaten har varit att ett enskilt svar utgör nästan 3 % av svaren. 
Det gör att en redovisning i procent, alltså relativa frekvenser som ger ex-
akta svarssiffror, ändå är otillfredsställande eftersom skillnaderna i pro-
centsatsen blir stora utifrån ett enda svar. Istället för i procent redovisas 
därför resultaten huvudsakligen i bråktal för att ge en uppfattning om an-
delen projekt som stått för en viss åsikt. Antingen beskrivs andelen projekt 
i termer av ”ungefär hälften ansåg” eller t.ex. ”tre fjärdedelar av projekten 
menade”. Eftersom populationen är liten går det inte att dra alltför långt-
gående slutsatser kring resultatet i vissa av frågorna. I många fall är dock 
projekten tämligen överens och då finns det ingen anledning att ifrågasät-
ta svarens giltighet. I avhandlingstexten ersätter ordet projekt uttryck som 
projektinformant, projektledare eller liknande, t.ex. ”projektet tyckte”. 
Naturligtvis kan inte ett projekt vare sig tycka, tänka eller tala, utan det är 
människorna bakom projektet som står för uttalandena. Eftersom projek-
ten sinsemellan har sett olika ut med olika former av styrning, projektle-
dare, projektgrupper etc. används för enkelhetens skull begreppet projekt 
när deras åsikter redovisas.
 Samhällsvetarna Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang påpe-
kar att den kvantitativa metoden bland annat präglas av avstånd (Holme 
& Solvang 1991:82). En svårighet i detta är att det inte finns möjlighet att 
korrigera missförstånd som kan uppstå i t.ex. tolkningen av enkätfrågor-
na. Mottagaren uppfattar inte alltid formuläret på samma sätt som utfor-
maren gör. Det finns tecken på att detta har skett i enstaka frågor och i de 
fall jag har en misstanke om detta redovisas det i texten. En del av de frå-
gor som ställdes i enkäten var så kallade öppna frågor. Att använda såda-
na kan vara problematiskt enligt sociologen Jan Trost, eftersom de dels är 
tidsödande att analysera, men också för att många människor undviker 
att svara på dem. Ofta blir svarsbortfallet stort (Trost 1994:68). Trots 
detta valde jag att använda mig av ett flertal öppna frågor eftersom det 
var viktigt att projekten i vissa fall fick resonera fritt och ge uttryck för si-
na egna åsikter kring vissa frågeställningar. De flesta projekt besvarade 
också dessa.

2.1.3 Intervjuer
Fältarbetet inleddes med att jag genomförde intervjuer med ett antal av de 
personer som var engagerade i ARF. De som intervjuades var antingen 
projektledare som var anställda och arbetar professionellt med verksam-
heten, eller arrangörer. De sistnämnda var personer som planerade och 
genomförde filmdagarna på ideell basis och deltog i en s.k. arrangörs-
grupp. Intervjuerna i Arm i arm genomfördes med ledamöter i arbetsgrup-
pen. Vidare intervjuades två personer, som vid olika tillfällen innehaft en 
handläggartjänst på Arvsfondsdelegationens kansli, med ansvar för Arm i 
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arm. Fem projekt som representerar olika geografiska områden och olika 
perspektiv av de problemområden som Arm i arm utgått ifrån intervjua-
des. Dessa är ’Motbild av hotbild’ (Malmö), ’Dialog istället för monolog’ 
(Göteborg), ’NORMal, eller?’6 (Umeå), ’Homofobi och unga: stöd och 
förändring’ (Stockholm) samt ’Rasisternas argument i media’ (Kristian-
stad). Sammanlagt intervjuades 27 personer. Jag har diskuterat anonymi-
tet med informanterna och de flesta menade att detta inte är nödvändigt. 
Trots detta har jag valt att genomgående anonymisera intervjumaterialet 
och anonymiteten är garanterad utifrån följande: Varje informant i ARF 
presenteras antingen som projektledare eller arrangör. Inom Arm i arm 
presenteras informanterna som projekt eller ledamot i arbetsgruppen. 
Handläggarna på Arvsfondsdelegationens kansli kommer av anonymi-
tetsskäl också att presenteras som ledamöter i arbetsgruppen. Enstaka 
undantag från ovanstående kategorisering finns, vilket framgår i den lö-
pande texten. Intervjuerna genomfördes vid personliga möten och samtli-
ga spelades in för att sedan transkriberas.

2.1.4 Deltagande observationer
De deltagande observationerna ska ses som ett komplement till det övriga 
fältarbetet och tanken är inte att de i sig ska utgöra ett påtagligt empiriskt 
material, utan snarare ge mig som forskare en helhetsbild av det empiriska 
fältet. Jag kommer sålunda inte att göra etnografiska beskrivningar i tra-
ditionell bemärkelse, även om fältarbetet varit viktigt för min egen kun-
skapsinhämtning och förståelse för de antirasistiska verksamheterna. De 
deltagande observationerna i ARF genomfördes hösten 2003, då jag vid 
fyra tillfällen följde med ARF:s representanter till två högstadieklasser i 
Malmö, som deltog i ’ARF utveckling’. Jag har också närvarat vid filmvis-
ningar och ett möte i den s.k. arrangörsgruppen. Vad gäller Arm i arm 
medverkade jag vid den avslutande konferensen för de lokala projekten 
den 28-29 november 2003. Det som markerade ett avslut för projekten 
var inledningen till min utvärdering och under konferensen fick jag möj-
lighet att träffa representanter från ett flertal av Arm i arm-projekten. 
Möjligheten att träffas under informella former var en fördel när jag se-
nare skickade ut enkäter och genomförde intervjuer, eftersom de flesta 
projekt hade träffat mig och visste att jag arbetade med utvärderingen. 
Min observatörsroll kan huvudsakligen beskrivas som det psykologerna 

6. Jag har valt att behålla det sätt som projektet NORMal, eller? själv använder då 
det skriver projektnamnet, eftersom det finns en poäng i dess lek med bokstäver. 
Varianter av detta förekommer i de officiella skrifter som publicerats om Arm i arm, 
t.ex. NORM:al eller? (se Utvärdering av Arm i arm – 4:e initiativet – Regeringens 
ungdomssatsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering 
(2004)).
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Charlotta Einarsson och Eva Hammar Chiriac kallar en observatör som 
deltagare. Detta innebär att observatören är känd för gruppen men inte 
deltar aktivt i gruppens arbete utan enbart observerar detta (Einarsson & 
Hammar Chiriac 2002:27).

2.2 reflexioner i den kvalitativa metodens spår
Vi håller på med ett slags vetenskapsidkande, som innebär att man försöker 

att få det man studerar att gå bra genom att påverka det själv. Förr i tiden sa 

man att det var fusk, om man gjorde vetenskap på det viset, alltså om man 

försökte att få något att bli, som man hade sagt att det skulle bli. Nu har vi 

ändrat oss och menar att det är också vetenskap när man försöker att påver-

ka utvecklingen, så att den går i den riktning man önskar. Då kan man samti-

digt ta reda på hur man ska bära sig åt, och så upptäcker man fel man begår 

(Trankell 1973:294).

På grund av mitt engagemang i antirasism får jag emellanåt frågan, om 
det är aktionsforskning som jag bedriver. Mitt svar på det är nej, inte i den 
mening som t.ex. psykologen Arne Trankell bedrev aktionsforskning vil-
ket resulterade i den klassiska boken Kvarteret Flisan (1973), citerad 
ovan. Jag har inte haft som målsättning att aktivt påverka informanter el-
ler deras projekt i en viss riktning, men när tillfälle getts har jag diskuterat 
möjliga förändringar. Däremot finner jag ett sådant förhållningssätt som 
Trankell ger uttryck för i ovanstående citat tilltalande. Även om jag inte 
ägnat mig åt aktionsforskning, kan jag låta mig inspireras av denna typ av 
forskning. Jag vill vara en del av någonting framåtsträvande, inte bara tyst 
sitta bredvid, dokumentera och analysera, vilket således är grunden för 
min metodologiska ansats.

2.2.1 Subjektivitet och den egna rollen
Alla fältarbeten kräver att forskaren gör metodologiska, etiska och teore-
tiska överväganden. Företagsekonomerna Mats Alvesson och Kaj Sköld-
berg talar om vikten av reflexion vid empirisk forskning, vilken då präglas 
av skepsis mot enkla beskrivningar av verkligheten. Reflexiv forskning av 
utvalda avsnitt av den empiriska verkligheten ger underlag till en kun-
skapsbildning som präglas av förståelse snarare än att fastställa ”san-
ningar” (Alvesson & Sköldberg 1994:12). Förhållningssättet att söka för-
ståelse snarare än sanningar sympatiserar jag med och det har präglat mitt 
fältarbete – jag vill veta hur informanterna inom ARF och Arm i arm reso-
nerar om antirasism. Med utgångspunkt i att söka förståelse har jag också 
funderat över hur mitt eget engagemang påverkar studien. Historikerna 
Stellan Dahlgren och Anders Florén konstaterar att ett erkännande av att 
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subjektiva faktorer som kön eller klass påverkar forskaren, inte är det-
samma som att okritiskt godta och tolerera denna påverkan. De menar att 
det viktiga är att forskningen går att kommunicera inom forskarsamhället 
och att forskaren kan argumentera för sina upptäckter och legitimera dem 
vetenskapligt (Dahlgren & Florén 1996:12). Sociologen Pierre Bourdieu 
lyfter fram att neutralitetsdiskussionen ibland blir enfaldig och han ut-
trycker det på följande sätt:

If the sociologist manages to produce any truth, he does so not despite the 

interest he has in producing that truth but because he has an interest in doing 

so – which is the exact opposite of the usual somewhat fatuous discourse 

about ’neutrality’ (Bourdieu 1984/1993:11).

Att ha ett personligt intresse hindrar inte forskare från att finna adekvata 
forskningsresultat, istället menar Bourdieu att det kan vara en gynnsam 
förutsättning. Subjektiviteten ser jag som ett instrument som forskaren 
måste lära sig att använda. Enligt Dahlgren och Florén handlar det om att 
kunna kommunicera forskningsresultaten och vara trovärdig. Sociologen 
Tim May menar att det också är viktigt att reflektera över ramfaktorerna 
kring den vetenskapliga produktionen och ställa kritiska frågor kring 
varje forskningsprojekt som gör det möjligt att förstå det sammanhang 
som forskningen har tillkommit i (May 2001:67f). Det tycker jag är rele-
vant för framför allt den del av mitt empiriska material som handlar om 
Arm i arm. Att materialet samlades in till en utvärdering av denna satsning 
har delvis styrt de frågeställningar jag har arbetat med, även om jag också 
hade möjlighet att ställa frågor kopplade till avhandlingen. En öppen re-
dovisning av omständigheter i relation till studien, gör det möjligt för lä-
saren att själv ta ställning till materialet och de slutsatser som dras. Etno-
logerna Billy Ehn och Barbro Klein uttrycker det som att ”reflexivitets-
analys handlar om vad texten avslöjar om sig själv och sin tillkomst, inte 
om personen bakom verket” (Ehn & Klein 1994:64). Därför är avsikten 
med förevarande avsnitt, att låta läsaren förstå i vilket sammanhang min 
forskning har tillkommit och min relation till de antirasistiska aktörer jag 
studerat.

2.2.2 Jag, ARF och Arm i arm
Rädda Barnen Rosengårds lokalförening, som jag varit aktiv i, är en av 
medarrangörerna till ARF och det var där som jag kom i kontakt med 
ARF:s verksamhet. År 1997 ingick jag i det som kallas arrangörsgruppen 
och följande år blev jag involverad i den kommitté som ansvarade för 
ARF:s årliga invigningsfest, en tillställning där kommunala politiker, anti-
rasistiska företrädare, kulturpersonligheter och aktiva inom ARF gemen-
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samt manifesterar sitt motstånd mot rasismen i samhället. Även om jag 
sedan dess inte varit engagerad i ARF som arrangör eller ”festfixare”, har 
jag behållit kontakten med verksamheten, dels genom mitt fortsatta enga-
gemang i Rädda Barnen, men också genom att ställa upp som funktionär 
och föreläsare. Att på detta sätt ha varit en del av den verksamhet som jag 
valt att studera innebär både för- och nackdelar, men jag anser att förde-
larna varit övervägande. Jag har haft en naturlig ingång till ARF, gedigna 
förkunskaper om deras verksamhet och dessutom varit känd för dem som 
på olika sätt är engagerade inom ARF. En nackdel har varit att det emel-
lanåt varit svårt för både mig och informanterna att skilja på min roll som 
forskare och rollen som engagerad ”rädda barnare” och antirasist.
 Eftersom den antirasistiska arenan i Sverige är relativt begränsad 
fanns det också ett flertal personer inom Arm i arm, som jag tidigare hade 
träffat i andra antirasistiska sammanhang. Även under mitt arbete med 
Arm i arm upplevde jag det som en fördel att ha en bakgrund i Rädda Bar-
nen. Många projekt arbetade på ett sätt som jag är väl insatt i och med ar-
betsmetoder som jag själv använt. Det gjorde att jag under intervjuer ib-
land kunde jämföra med egna erfarenheter och på så vis diskutera antira-
sism utifrån en gemensam referensram. Religionssociologen Pål Repstad 
menar att det kan vara motiverande att beröras på ett personligt sätt av 
forskningsområdet (Repstad 1987/1999:27f). Iakttagelsen stämmer väl 
överens med mina erfarenheter. Att skildra de antirasistiska aktörernas 
perspektiv har känts angeläget för mig under arbetets gång. Mitt eget ar-
bete med antirasism ger mig en förståelse för de teoretiska perspektiven, 
jag betraktar dem i ljuset av mitt eget engagemang.

2.2.3 Forskaren och privatpersonen
Ehn och Klein diskuterar begreppet reflexivitet som betecknar ”tänkandet 
om sitt eget tänkande” och innebär att vara ”medveten om sin egen med-
vetenhet”. De menar att en grundläggande tanke är, att forskaren är en del 
av det som studeras och inte bara en åskådare (Ehn & Klein 1994:11). Et-
nologen Beatriz Lindqvist konkretiserar detta resonemang genom att dis-
kutera spänningen i mötet med den Andre:

I alla kulturstudier gäller att i pendlingen mellan textproduktion och fälter-

farenhet, mellan tanke och känsla, möts forskarens två olika sidor: den tän-

kande analytikern och den kännande privatpersonen (Lindqvist 1994:19).

Lindqvist skriver om chilenska flyktingars liv i Sverige och för ett resone-
mang om sin egen roll. Förutom att vara den analyserande forskaren delar 
Lindqvist många upplevelser med sina informanter, exilchilenare, eftersom 
hon själv är flykting från Argentina och hon beskriver det på följande vis:
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Jag närmade mig flyktingarna både som vän och forskare. Detta aktualise-

rade en konflikt som kännetecknar alla former av kulturanalys. […] Jag an-

såg att det gällde att se och förstå världen med deras ögon som ett första steg 

i den etnografiska beskrivningen. När jag därefter trädde in i min roll som 

analytiker hoppades jag däremot kunna frilägga mönster som de inblandade 

var omedvetna om. Men dessa två olika roller är svåra att hålla åtskilda. 

När är man den ena och när är man den andre? (ibid.).

Lindqvist menar att hennes egen situation komplicerades av att när hon 
studerade ”de Andra”, studerade hon samtidigt i viss mån sig själv 
(ibid:20). Även om min studie inte är en kulturstudie eller kulturanalys 
finns det flera likheter mellan Lindqvist förhållningssätt och mitt eget. 
Min grundläggande inställning i fältarbetet är att jag, som Ehn och Klein 
uttrycker det, är en del av det som studeras, eftersom denna studie ligger 
nära mina egna intressen. Jag har liksom Lindqvist ställts inför dilemmat: 
När är jag den kännande privatpersonen och när är jag den tänkande ana-
lytikern? Det närmaste en generalisering av rollerna jag kan komma är att 
jag i intervjusituationen ofta var den kännande privatpersonen, men när 
jag sedan bearbetade materialet och producerade en text, tog den tänkan-
de analytikern över. Ändå lyser den kännande privatpersonen emellanåt 
igenom. ”Det märks att du gillar dem” sa en doktorandkollega till mig ef-
ter att ha läst det kapitel i avhandlingen, där jag presenterar ARF och Arm 
i arm närmare. Ja, jag gillar dem. Men jag är också genuint intresserad av 
att undersöka hur de antirasistiska aktörerna ser på antirasism. För att få 
reda på detta måste den tänkande analytikern ta över.

2.2.4 Informanten, människan och organisationen
En fråga som tidigt väcktes under mitt fältarbete var hur jag såg på mina 
informanter och i vilket sammanhang jag intervjuade dem. Var de under 
intervjutillfällena privatpersoner eller representanter från ARF och Arm i 
arm? I ett organisationsteoretiskt perspektiv kan detta synsätt diskuteras i 
termer av sambandet mellan människa och organisation. Sociologen Gö-
ran Ahrne konstaterar att när organisationer agerar är det alltid männis-
kor som står bakom agerandet. Agerandet kan inte sägas vara helt och 
hållet människornas egna handlingar, eftersom de handlar på organisatio-
nens vägnar. Det finns en spänning i förhållandet mellan organisation och 
människa eftersom människor också handlar utifrån egna erfarenheter 
och tankar. Ahrne skriver att organisatoriskt handlande är en social hy-
brid. Den som utför handlingen är en människa, men handlingen kan än-
då sägas vara organisatorisk och organisationen är beroende av att alla 
handlingar koordineras med andra organisationsmedlemmars agerande. 
Ahrne kallar dessa medlemmar för organisatoriska kentaurer, d.v.s. de är 
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delvis styrda av egna åsikter och delvis styrda av organisationens åsikter 
(se Ahrne 1999:17 eller Ahrne 2001:162). Jag kan inte svara för hur mina 
informanter upplevde situationen, men min utgångspunkt var att de i 
egenskap av att vara engagerade antirasister, kan sägas vara något av sak-
kunniga på antirasism. Jag var således intresserad av vad informanterna 
hade att säga om antirasism utifrån deras erfarenheter från ARF och Arm 
i arm. Varje person som jag intervjuat hade egna åsikter, idéer och erfaren-
heter av rasism och antirasism. Jag har dock under intervjuerna i första 
hand lagt fokus på att de representerade en verksamhet.

2.2.5 Mötet
För mig har mötet med informanterna varit en stor del av materialinsam-
lingsprocessen, vilket leder till reflexioner om min roll under dessa möten. 
Istället för informanter menar Ehn och Klein att begreppet ”de Andra” bli-
vit allt vanligare. Uttrycket används för att det är mer neutralt och därmed 
minskar distansen mellan den som forskar och de som utforskas. Genom 
ett sådant synsätt är både forskare, informant och läsare Andra, vi är alla i 
någon mån Andra för varandra. Ur detta perspektiv är fältarbetet inte en 
datainsamling utan ett socialt samspel mellan människor som möts och ta-
lar med varandra (Ehn & Klein 1994:30). Det sociala samspelet i fältarbe-
tet beskriver också etnologen Magnus Berg, då han diskuterar sin egen roll 
i ett fältarbete om turkiska andragenerationsinvandrares liv i Sverige. Berg 
genomför gruppsamtal med ungdomar med turkisk bakgrund och han re-
flekterar över mötet med dessa ungdomar, ”de Andra”, på följande sätt:

Samtidigt som jag ville begränsa mitt eget pratande, var jag förstås på det 

klara med att samtalen […] var ett möte mellan mig och turkarna. Situatio-

nen hade blivit mycket egendomlig om jag i detta möte försökt objektifiera 

mig själv till en ”saklig” och ”neutral” frågelistas mänskliga förlängning. 

Jag vinnlade mig tvärtom om att, när jag väl tog till orda, försöka framträda 

som subjekt (Berg 1994:17).

Berg fortsätter resonemanget om subjektivitet med att diskutera sin egen 
roll och hur hans närvaro påverkade samtalen, samtidigt som han inte 
kan porträttera den självbild han representerade i dessa möten. Som Berg 
själv uttrycker det: ”Jag har […] inte full kontroll över min självpresenta-
tion och vet inte hur andra uppfattar den” (ibid.). Tanken att vi alla är 
Andra för varandra är enligt min mening sympatisk och ett förhållnings-
sätt jag har haft med mig under avhandlingsprocessen. Liksom Ehn, Klein 
och Berg ser jag på mötet som ett socialt samspel, där jag som forskare in-
te är en neutral observatör. Det blev tydligt under en del intervjuer, då dis-
kussionerna om antirasism blev en blandning av intervju och jämförelse 
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av egna erfarenheter från antirasistiskt arbete. Ett konkret exempel är av-
handlingens inledande citat från en av arrangörerna i ARF om filmen Mitt 
liv i rosa. Mina erfarenheter av detta seminarium stämde väl överens med 
informantens. I likhet med Berg tycker jag att det hade varit märkligt att 
objektifiera mig själv som ”saklig” och ”neutral” och inte berätta för in-
formanten att jag själv var med på denna filmvisning. Vi kunde istället 
jämföra våra upplevelser och skratta ihop åt vad som visade sig vara ge-
mensamma minnen.
 I detta sammanhang vill jag lyfta fram Ehn och Kleins resonemang. De 
vill att forskare ska gå ännu längre i reflexivitetsanalyser och ”att mötet 
med de Andra skulle betraktas som en existentiell erfarenhet och inte bara 
som ’datainsamling’” (Ehn & Klein 1994:79). Det tangerar ett resonemang 
som antropologen Mark P Whitaker för om etnografiska studier. Han me-
nar att de ska ses som en form av lärande snarare än som representation. 
Därigenom menar Whitaker att ”the critical ability is wielded not as an 
epistemic power special to anthropologists alone, but as a simple lesson, 
beyond the control of any of its makers, of the learning process itself” 
(Whitaker 1996:10). Jag tycker också att det är ett sympatiskt förhållnings-
sätt att se datainsamling som ett tillfälle för lärande. Det är inte bara jag 
som lär mig av mina informanter, utan jag hoppas att vi under samtalet lär 
något av varandra. Eftersom jag tidigare varit engagerad i ARF, har det 
också fallit sig naturligt att jag återknutit kontakten och erbjudit mina kun-
skaper vid t.ex. föreläsningar i samband med filmer. På så sätt har kontak-
ten fördjupats och lärandeprocessen blivit ömsesidig. Ett annat exempel är 
att mitt fältarbete hos ARF lett till att jag har gjort en mindre intern utvär-
dering av ARF:s verksamhet. Syftet var att ge konkreta råd på hur verksam-
heten skulle kunna förbättras, vilket var ett annat sätt att lära av varandra.
 Under intervjun uppstår en situation där forskaren kan sägas ha någon 
form av auktoritet gentemot informanten. Forskaren har en lång veten-
skaplig utbildning och använder utsagor från informanten i en text som 
denne mestadels inte kan påverka. Detta skapar ett maktförhållande. Et-
nologen Mikael Vallström beskriver denna problematik med konstateran-
det: ”vetenskapen kan uppfattas som en form av maktutövning, på grund 
av att den vetenskapliga rationella kunskapen överordnas andra former 
av kunskap” (Vallström 1999:135). I detta sammanhang uppfattade jag 
det som en fördel att jag var känd för flera av mina informanter inom 
framför allt ARF. Det är dock svårt att veta om de uppfattade det på sam-
ma sätt. Mitt sätt att försöka överbrygga eventuella klyftor var att alltid 
tydliggöra studiens syfte och i vilket sammanhang intervjuerna genomför-
des. Detta till trots går det inte att komma ifrån, att jag som forskare be-
finner mig i en situation där jag har makten att avgöra t.ex. vilket material 
som presenteras i texten och i vilken kontext informanternas röster görs 
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gällande. Under skrivandet funderade jag mycket över hur jag redovisar 
mitt material, vilket leder in på en diskussion om textens tillkomst.

2.2.6 Skapandet av texten
Ehn och Klein diskuterar skrivandeprocessen i vetenskapliga studier och 
menar att en skriftlig framställning aldrig kan vara neutral, eftersom fors-
karen påverkar händelsen hon beskriver genom att bekräfta eller förändra 
andras uppfattning om den. Varje enskild beskrivning skiljer sig från an-
dra beskrivningar. Forskaren förklarar, utesluter och lägger till och där-
med omvandlar denne samma verklighet som han försöker beskriva (Ehn 
& Klein 1994:39ff). Även själva översättningen av intervjumaterial till 
text kan vara ett problem, enligt Ehn. Intervjuer blir i slutändan alltid en 
redigerad skrift. Texten är en tolkning av en muntlig redogörelse, vars till-
komst präglas av den situation den uppkommit i. Den muntliga utsaga 
som slutligen framställs i den färdiga texten har förändrats i form och 
innehåll. Ehn menar vidare att transkriberingen av intervjumaterial till 
text är problematisk. En text kan inte förmedla t.ex. kroppsspråk, pauser i 
talet eller röstens nyanser. Dessutom kan talspråk i skriftlig framställning 
verka ologiskt eller få informanten att framstå i ofördelaktig dager. Där-
för väljer forskare ofta att redigera och ”snygga till” talspråket. Ehn anser 
att det viktigaste är att forskaren öppet redovisar vilka metoder som an-
vänts vid intervjuerna, men också hur intervjuerna har renskrivits, redige-
rats, citerats och analyserats (Ehn 1992:201ff).
 Ehn och Klein sätter fingret på en del av problematiken med att produ-
cera en vetenskaplig text. Att öppet redovisa tillvägagångssätt har för mig 
känts som ett korrekt sätt att förhålla sig till dessa svårigheter. Förhopp-
ningen är att det ger läsaren möjlighet att ta ställning till omständigheter-
na vid textens tillkomst. I denna text har intervjumaterialet som presente-
ras i texten till viss del redigerats. Information som kan avslöja vem som 
ligger bakom citat, har tagits bort och smärre språkliga redigeringar har 
gjorts för att göra texten mer läsvänlig. I de fall då informanterna haft an-
nat modersmål än svenska och talat med brytning, har citaten redigerats 
till svenskt talspråk för att värna om informantens anonymitet. Jag har 
valt citat som jag uppfattar som representativa för ARF och Arm i arm 
och emellanåt också motstridiga åsikter, som visar på skilda perspektiv. 
Med hjälp av citaten vill jag levandegöra texten, men också ge de antira-
sistiska aktörerna en röst så att de med egna ord får möjlighet att belysa 
frågeställningar, som är relevanta i avhandlingen. De antirasistiska aktö-
rerna i denna studie företräder vad jag kallar den föreningsdrivna antira-
sismen och deras åsikter är således inte representativa för alla former av 
antirasism. Däremot menar jag att delar av de resonemang som förs är re-
levanta även för andra antirasistiska företrädare.
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3  historik och nUtiD

Efter att ha beskrivit utgångspunkterna i denna avhandling samt de meto-
dologiska tillvägagångssätten är det återigen dags att rikta intresset mot 
antirasism, för att ur ett historiskt perspektiv se vilka företrädare som va-
rit verksamma. Hur har de agerat och vilken eller vilka former av rasism 
har de verkat mot? Tanken med följande kapitel är att ge en skissartad 
framställning av 1900-talets första hälft och efterkrigstiden. När jag när-
mar mig 80- och 90-talet diskuteras ett antal antirasistiska företrädare 
mer i detalj, liksom den radikala antirasismen som visserligen inte är den 
del av denna studie, men ändå ett av de mest tongivande uttrycken för 
antirasism. Genom denna historiska skildring vill jag sätta det empiriska 
materialet i ett sammanhang. Följaktligen kommer nästa kapitel att hand-
la om ARF och Arm i arm som utgör det empiriska underlaget i denna 
studie.

3.1 Då…
Även om antirasism kan uppfattas som ett modernt fenomen i Sverige har 
det funnits företrädare som engagerat sig mot rasism sedan lång tid tillba-
ka. En del har verkat inom landet medan andra haft fokus på rasistiska 
företeelser i andra länder. Jag hade själv när jag påbörjade avhandlingsar-
betet, en ganska vag uppfattning om antirasistiska företrädare som varit 
verksamma före 1980-talet. Mot slutet av 80-talet gick jag i högstadiet 
och det var då jag började forma någon slags antirasistisk medvetenhet. 
Från denna period kommer jag ihåg Stoppa Rasismen och den öppna 
hand som var dess symbol. Utöver det är det få aktörer jag spontant kan 
dra mig till minnes. Det ligger någonting i det där med en historisk min-
nesförlust (se 1.2.2 Ett problematiskt begrepp) vad gäller antirasism…

3.1.1 Tidiga antifascistiska och antirasistiska företrädare
Historikern Heléne Lööw menar att det svenska motståndet mot rasism 
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och nazism är tämligen outforskat, vilket således ligger i linje med den 
historiska minnesförlusten gällande antirasistiska aktiviteter. Lööw ut-
trycker det som att ”de lokala antinazistiska opinionsbildarna och flyk-
tinghjälparnas historia väntar i mångt och mycket fortfarande på att bli 
skriven” (Lööw 1999:317). Lööw har dock gjort en sammanställning av 
den svenska antifascismen och antirasismens framväxt under 1900-talets 
början. En av de tidiga antinazistiska organisationerna var Internationella 
Röda Hjälpen (IRH) som bildades 1922 och var en partipolitiskt obunden 
organisation. IRH arbetade för att bistå ”fängslade kamrater” i såväl Sve-
rige som andra länder och arbetsmetoderna var opinionsbildning av olika 
slag, så som namninsamlingar och protestbrev, samt att stödja de fängsla-
des familjer ekonomiskt och själsligt. Något som var unikt för IRH och 
som visar på dess antirasistiska engagemang, var att organisationen enga-
gerade sig i de svartas situation genom att ta ställning för nio dödsdömda 
svarta män i ett uppmärksammat rättsfall, den s.k. Scottboro-affären.7 En 
annan tidig aktör var svenska Röd Front Förbundet (RFF) som grundades 
1930 vid en antifascistisk kongress. RFF agerade bl.a. mot fascism och 
strejkbryteri. År 1933 hade förbundet 148 avdelningar i Sverige. RFF var 
ofta i bråk med både nationalsocialister och socialdemokrater och över-
vakades av polisen. Det var RFF som tillsammans med sitt ungdomsför-
bund Antifascistiska Unga (Antifa) på 30-talet startade kravalltraditio-
nerna den 30:e november, i samband med Karl XII:s dödsdag. Det natio-
nalsocialistiska Nordisk Ungdom firade detta som sin särskilda högtids-
dag och mot detta vände sig RFF och Antifa genom motdemonstrationer. 
Även Arbetarnas Idrottsförbund (AIF) engagerade sig i den antifascistiska 
kampen och liksom IRH var de aktiva i den s.k. Scottboro-affären. Under 
30-talet spelade AIF en stor roll i kampen mot fascism, genom att bl.a. an-
ordna antifascistiska idrottstävlingar av olika slag och därmed bedriva 
opinionsarbete (ibid:355ff).
 Historikern Sverker Oredsson har forskat om Lunds universitet vid ti-
den för andra världskriget och mot denna bakgrund beskriver han tysk-
vänliga såväl som antinazistiska föreningar och nätverk i Lund och övriga 
Sverige. Strax före kriget var ett antal nationella och tyskvänliga fören-
ingar verksamma vid Lunds universitet. Oredsson konstaterar att stäm-
ningen i studentkåren var nationalistisk och allmänt sett högerinriktad. 
Även om högerideologier var dominerande, fanns det också aktiva antina-
zister som var verksamma i Lund och resten av Sverige. År 1938 startades 
tidskriften Nordeuropa vars redaktion fanns i Lund. Tidskriften kom ut i 

7. Nio svarta män dömdes till döden för våldtäkt av en vit kvinna. Domarna ledde till 
protester internationellt och var tveksamma ur juridisk synvinkel. Genom Interna-
tionella Röda Hjälpens stöd arrangerades opinionsmöten runt om i Sverige. Mo-
dern till två av de dödsdömda höll i dessa (Lööw 1999: 356).
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6000 exemplar, varav 4000 i Sverige och 2000 i övriga Norden. Nordeu-
ropa var aktivt antinazistisk och vänsterradikal och förespråkade ett de-
mokratiskt Nordeuropa. Tidskriften riktade sig också mot ”fascismens 
stormflod” och flera kända skribenter stödde tidningen, bl.a. Eyvind 
Johnson, Harry Martinson och Vilhelm Moberg. Nordeuropa hade dock 
ekonomiska svårigheter, vilket resulterade i utgivningen upphörde redan 
1939, men under denna korta period var den betydelsefull (Oredsson 
1996:41ff). Vidare beskriver Oredsson att tidningen Lundagård i början 
av år 1941 hade flera skribenter, som tydligt tog avstånd från nazismen 
och ställning för Norges sak. Detta skedde under en tidsperiod, då det fö-
reföll som om Tyskland skulle vara den segrande parten i andra världskri-
get (ibid:121f). En gallupundersökning som genomfördes år 1942, visade 
att den utrikespolitiska händelse som svenskarna skulle komma att min-
nas starkast från det året, var situationen i det av Tyskland ockuperade 
Norge. Därifrån kom insikter till Sverige om vad som skedde i övriga Eu-
ropa. Många stödde Norge och de norska judar som förföljdes av tyskar-
na. I både Norge och Sverige protesterade kyrkan till förmån för judar. 
Den svenska kyrkan gjorde även ett offentligt ställningstagande och upp-
manade kristna att be för judarna. Svenska Röda Korset försökte anordna 
så att norska judar skulle räddas över gränsen till Sverige, men officiellt 
gavs ett negativt svar från Norge. Många judar gav sig ändå på flykt över 
norska gränsen till Sverige (ibid:146ff). I takt med att pronazismen i Sve-
rige klingade av under mitten av andra världskriget, förändrades debatt-
klimatet och flera stora dagstidningar blev mer antinazistiskt inriktade. 
Detta gällde t.ex. Aftonbladet och Dagens Nyheter och år 1944 startades 
Expressen, även den antinazistisk (ibid:163f).
 Utifrån ovanstående genomgång vill jag återkomma till diskussionen 
om vad antirasismen är ”anti” som introducerades i inledningskapitlet (se 
1.2.4 Rasism och antirasism – en ohälsosam symbios?). Även om denna 
redogörelse är skissartad och historiska företrädare för antirasism är ett 
outforskat område, visar exemplen ovan tecken på att antirasismen under 
första hälften av 1900-talet var inriktad huvudsakligen mot fascism eller 
nazism. Uttrycken för rasism kan således beskrivas som öppna och de ti-
diga antirasistiska företrädarna fokuserade på att motverka nationalsoci-
alismens idéer och representanterna för dessa. Det menar jag visar att det 
fanns en uttalad motpart i det antirasistiska engagemanget, där national-
socialismens företrädare och politik utgjorde motståndet. De aktörer som 
var aktiva bedrev framför allt sin verksamhet i Sverige, även om det fanns 
en del internationella inslag, ofta knutna till länder i Sveriges närhet, så 
som Norge. Antirasismen förefaller på så vis vara främst en nationell an-
gelägenhet. Att inflytelserika tidningar mot andra världskrigets slut tog en 
antinazistisk ståndpunkt, visar att det antirasistiska engagemanget i dess 
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dåvarande form fick en bredare förankring, i takt med att allt färre ställde 
upp på nationalsocialismens ideologi.

3.1.2 Från Sverige till världen och tillbaks igen
Under andra hälften av 1900-talet förändras antirasismen till viss del. 
Lööw beskriver att på 60- och 70-talet var det antirasistiska engagemang-
et i Sverige kopplat till förhållanden i andra delar av världen. De organisa-
tioner och debattörer som var aktiva inom områden som kan beskrivas 
som antirasistiska, verkade mot apartheidsystemet i Sydafrika, diskrimi-
nering av afroamerikaner i den amerikanska södern samt även mot dikta-
turer i Latinamerika. De extremnationalister och nationalsocialister som 
fanns i Sverige sågs som otrevliga, men obetydliga inslag i det svenska 
folkhemmet. Rasismproblematiken inom Sveriges gränser fanns inte på 
den politiska agendan och rasism ansågs officiellt inte finnas i Sverige. 
Bitvis förekom det dock demonstrationer och andra aktiviteter mot ex-
tremnationalism (Lööw 1999:360ff, se även Lööw 1994:4f). Ett exempel 
på det internationella engagemanget i Sverige vid denna tidpunkt är, enligt 
sociologen Håkan Thörn, anti-apartheidorganisationer som Sydafrika-
kommittéerna vilka startades på 1960-talet. Deras engagemang kan be-
skrivas utifrån begreppet solidaritet och de hade bl.a. samröre med FN:s 
antiapartheidkommitté i New York och den brittiska solidaritetsorganisa-
tionen Anti-Apartheid Movement. Andra aktörer i Sverige som var enga-
gerade i denna fråga var fackföreningar och kyrkliga nätverk, som gemen-
samt anordnade t.ex. bojkotter. Thörn anser att det allmänna stöd som 
fanns för engagemanget mot anti-apartheid, kan bero på att det var för-
hållandevis okontroversiellt att inneha denna ståndpunkt (Thörn 
2005:123ff). Solidaritetsfrågor menar jag har en nära koppling till antira-
sism. Flera av de aktiviteter som förekom på 60-talet och framåt kan ka-
rakteriseras som antirasistiska. En del hade ett tydligt antirasistiskt fokus, 
som arbetet mot apartheid. Andra aktiviteter var mer inriktade på solida-
ritet, t.ex. mot diktaturer i Latinamerika. Runtom i världen genomfördes 
solidaritetsaktiviteter genom s.k. nya sociala rörelser, ett begrepp som 
kommer att presenteras mer utförligt framöver då jag diskuterar antira-
sism som social arena (se 7.2 De sociala rörelsernas utmärkande drag). 
Historikern Kim Salomon beskriver att under 70- och 80-talet blev de nya 
sociala rörelserna ett allt vanligare inslag i den politiska vardagen. I Sveri-
ge inledde den så kallade FNL-rörelsen (Front National de Libération  
d.v.s. Sydvietnams nationella befrielsefront) detta moderna politiska ut-
tryckssätt. Genom okonventionella metoder försökte FNL-rörelsen och 
andra nya sociala rörelser påverka opinion och makthavare (Salomon 
1996:10).
 Fram mot slutet av 70-talet beskriver Lööw att kampen mot rasism 
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och högerextremism blev alltmer aktuell i Sverige och vid 80-talets början 
förändrades samhällsklimatet då organisationen Bevara Sverige Svenskt 
(BSS) bildades. BSS genomförde olika typer av aktiviteter, bl.a. delade dess 
sympatisörer ut flygblad, men de mer framträdande aktionerna var kors-
bränningar på ett antal orter. Det skapade stora rubriker i massmedia och 
reaktionen från antirasistiska företrädare var att genomföra motdemon-
strationer. Vid denna tidpunkt menar Lööw att rasism och främlingsfient-
lighet återigen blev en nationell angelägenhet. Trots detta går det enligt 
Lööw inte att tala om en sammanhållen antirasistisk rörelse i Sverige, ef-
tersom det antirasistiska engagemanget var uppdelat i ett stort antal loka-
la och nationella grupperingar. Under 80-talet växte däremot vad Lööw 
kallar antirasistiska massrörelser fram och utifrån det gemensamma te-
mat ’Rör inte min kompis!’ samlades en tvärpolitisk gräsrotsrörelse. För 
att mobilisera denna startades 1982 den ’Gemensamma arbetsgruppen 
mot rasism’. Ur denna växte sedan Stoppa Rasismen fram år 1985 och 
blev 80-talets största antirasistiska företrädare. Två år senare hade de 19 
lokalgrupperna runt om i landet ca 2000 medlemmar, som bl.a. ordnade 
demonstrationer, galor och upprop för att bistå flyktingar som hotades av 
utvisning. Strategin var att skapa massmobilisering mot rasism och främ-
lingsfientlighet och därmed vara en påtryckargrupp gentemot politiker, 
för att få dem engagerade i antirasistisk riktning. Under ett par års tid fö-
rekom Stoppa Rasismen ofta i massmediala sammanhang och i den of-
fentliga debatten, men mot slutet av 80-talet blev de alltmer osynliga. De 
förmådde inte mobilisera tillräckligt många andra intresseorganisationer 
och individer, för att skapa en enhetlig plattform för vidare antirasistiskt 
engagemang. Ytterligare ett problem var en konflikt mellan dem som fö-
respråkade antivåld och dem som ville ha en militant hållning, vilket 
splittrade organisationen. Enligt Lööw är detta en vanlig konflikt bland 
antirasistiska företrädare (Lööw 1999:360ff, se även Lööw 1994:4f).
 Förutom Stoppa Rasismen var en av de mest kända antirasistiska före-
trädarna ’Fem i tolv’ i Härnösand som protesterade mot korsbränningar 
på orten 1988. ’Fem i tolv’ startade som en lokal protestgrupp, men blev 
vad Lööw kallar en ”nationell rörelse” som genomförde manifestationer 
mot rasism och främlingsfientlighet över hela landet. Stoppa Rasismen 
och ’Fem i tolv’ var breda folkliga mobiliseringar mot rasism, men det 
fanns även mindre grupper som engagerade sig i insatser för enskilda flyk-
tingar. Lokala aktionsgrupper mot rasism växte fram och bitvis blev frivil-
ligt arbete för flyktingar och antirasism någon form av folkrörelse, enligt 
Lööw, eftersom människor från skilda delar av samhället engagerade sig i 
dessa frågor eller i enskilda avvisningsfall. Ett framträdande drag bland 
dessa var att de syntes under en kort tid och då ofta följdes intensivt av lo-
kalpressen, men sedan avtog aktiviteterna successivt. I och med att med-
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lemmarna försvann tappade aktionsgrupperna också sin ekonomiska 
grund. Ibland upphörde de helt och i vissa fall har de bitvis blommat upp 
när det har dykt upp problem på orten igen. En anledning till det svalnan-
de engagemanget under slutet av 80-talet, var enligt Lööw att asylsökande 
inte längre fick bosätta sig i kommunerna, utan istället bodde kvar på 
flyktingförläggningar tills asylprocessen var avslutad. Ortsbefolkningen 
kom därmed inte i kontakt med asylsökande och därför uppstod inte vän-
skapsband lika ofta mellan asylsökande och lokalbor. Vänskapen med 
asylsökande låg ofta till grund för engagemang vid t.ex. avvisningsären-
den (ibid.).
 1900-talets andra hälft har således präglats av en process där det anti-
rasistiska engagemanget i Sverige först var knutet till händelser i andra 
delar av världen och kan kopplas till solidaritetsrörelsen. Det internatio-
nella engagemanget hade ett brett folkligt stöd, vilket kan relateras till att 
t.ex. anti-apartheid var en okontroversiell fråga och de allra flesta män-
niskor kunde ställa upp på att apartheid är fel. På så vis hade antirasismen 
en tydlig motpart. Framåt 80-talet återfanns antirasistiska aktiviteter allt-
mer inom Sverige, som ett svar på en ökad rasism i samhället. Då antira-
sismen återigen befann sig på hemmaplan bekämpades de öppna uttryck-
en för rasism, som rasistiska företrädare som BSS stod för. Återigen är 
detta ett perspektiv som kan förankras hos den breda allmänheten med en 
tydlig motståndare. De flesta var ense om att högerextrema uttryck för 
rasism är oacceptabla. Förutom att verka mot högerextremism hade anti-
rasistiska företrädare också ett bredare anslag och agerade i frågor som 
rör flyktingpolitik. På så sätt menar jag att antirasismen både hade ett ut-
talat anti-perspektiv, att vara ”mot” rasism, och ett pro-perspektiv, att va-
ra ”för” en humanare flyktingpolitik. Jämfört med antirasismen under 
1900-talets första hälft hade den problematik som antirasismen verkade 
mot breddats både innehållsmässigt och geografiskt.

3.1.3 Det invandrarpolitiska klimatet hårdnar
Den antirasistiska retoriken i slutet av 80-talet handlade enligt Lööw om 
att ”invandrarna berikar vår kultur” och ”vad vore Sverige utan sina in-
vandrare?”. Det sistnämnda begreppsliggjordes ofta genom en lista av 
kända människor som har invandrarbakgrund. Vidare diskuterades ofta 
kulturella aspekter, som vilka maträtter invandrarna har bidragit med el-
ler beskrivningar av folkdanser. Detta pågick på 80-talet och en bit in på 
90-talet, men då ändrades det invandrarpolitiska debattklimatet och den 
antirasistiska retoriken fick allt mindre utrymme. Istället låg fokus på att 
”det är dags att lyfta på locket” (Lööw 1994:9). Detta förhållningssätt 
återspeglas bl.a. rapporten Mångfald mot enfald av Kommissionen mot 
rasism och främlingsfientlighet, där det under rubriken Bort med locket! 
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diskuteras att invandringspolitiken måste debatteras mer offentligt (SOU 
1989:13:34ff). Enligt Lööw grundade sig resonemanget i att media, myn-
digheter och politiker tidigare försökt undvika sådant som kunde fram-
ställa flyktingar och invandrare ofördelaktigt. Tanken väcktes att detta 
kan ha lett till ökad främlingsfientlighet och retoriken kom därför att 
präglas av att ”det är dags att tala klarspråk”. De verkliga skälen till att 
Sverige tog emot flyktingar och invandrare framkom dock sällan i debat-
ten, anser Lööw. Dessa var att Sverige har förbundit sig genom internatio-
nella konventioner att ta emot flyktingar, samt att Sverige under vissa pe-
rioder har haft stort behov av arbetskraft (Lööw 1994:9). Sociologen Bir-
gitta Löwander diskuterar också det invandrarpolitiska klimatet under 
denna period och konstaterar att olika invandrarfientliga partier nådde 
politiska framgångar, t.ex. Sjöbopartiet i Skåne och inte minst Ny Demo-
krati som kom in i Sveriges Riksdag vid valet 1991. Deras politik var res-
triktiv gällande asylpolitik. Den invandrarpolitiska retoriken i Sverige 
blev betydligt hårdare samtidigt som rasism ansågs vara ett relativt margi-
nellt problem. Tidigare hade generositet och solidaritet betonats i flyk-
tingpolitiska frågor, men nu började det istället talas om att bedriva en 
”realistisk” flyktingpolitik (Löwander 1997:19ff).
 Även litteraturvetaren Stefan Jonsson menar att det under 90-talets 
början introducerades en ny retorik kring flyktingpolitik. De ekonomiska 
aspekterna av invandring lyftes fram så till vida, att begreppet ekonomiskt 
värde började användas i invandringsdebatten. Diskussioner om t.ex. 
mänskliga rättigheter fick stå i bakgrunden för resonemang om det eko-
nomiska värdet av invandring (Jonsson 2004:68). Ett exempel på detta är 
Ny Demokratis argumentation kring invandrare och bidragsberoende. 
Enligt kulturgeografen Katarina Mattsson speglar den en välfärdspolitik 
som utgår ifrån nationella gränsdragningar, där en motsättning mellan 
”vi” och ”dom” är grunden. De kostnader invandrarna ansågs stå för i 
samhället användes för att kritisera välfärdssystemet. Ny Demokrati före-
slog därför inskränkningar vad gäller välfärdssystemet för den invandrade 
befolkningen. I deras politik ställdes invandrare mot svenskar och som 
grupp tillskrevs invandrare negativa kännetecken, de var passiva, ovilliga 
eller oförmögna att arbeta och därmed beroende av bidrag (Mattsson 
2004a:101f). Även journalisten och författaren Geller Tamas beskriver i 
en reportagebok det hårdnande politiska klimatet i Sverige med Ny De-
mokrati i spetsen, samt att det vid 90-talets början också inträffade ett 
antal uppmärksammade våldsdåd i Sverige. Flera personer med invand-
rarbakgrund besköts av den s.k. lasermannen, som genomförde tio atten-
tat. Sammanlagt skadades tio personer av lasermannen och ytterligare en 
avled. Flyktingförläggningar på flera håll i landet attackerades med 
brandbomber och molotovcocktails. Vidare beskriver Tamas att dåvaran-
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de statsminister Carl Bildt flera gånger sade, att rasism är ett ovanligt fe-
nomen i Sverige och att de våldsdåd som skett snarare kunde betraktas 
som pojkstreck. Bildt menade dock att främlingsfientlighet förekom och 
även en osäkerhet gentemot främlingar, vilket således var det officiella 
budskapet från statsministerns sida (Tamas 2002). Genom uttalanden av 
detta slag visar Tamas hur rasismproblematiken officiellt tonades ner. Is-
tället för det värdeladdade begreppet rasism, användes det mindre förtä-
tade begreppet främlingsfientlighet och våldsdåden reduceras till ”pojk-
streck”.
 Utifrån denna bakgrund kom motreaktioner från antirasistiska före-
trädare. Rikskampanjen startades för att visa solidaritet med invandrare 
och kallade 200 organisationer till ett upprop mot främlingsfientlighet. 
Arbetet avslutades med en demonstration på Skansen den 8 februari 
1992, vilket var kulmen i Rikskampanjens arbete med att förena aktörer 
över parti- och organisationsgränser. 8000 människor samlades i en ge-
mensam protest under temat Nu får det vara nog. Flera antirasistiska de-
monstrationer och manifestationer genomfördes också landet runt under 
90-talets början, t.ex. till minne av Jimmy Ranjbar som mördades av la-
sermannen. Politiskt diskuterades också frågor om invandring, som t.ex. 
lagstiftning mot rasistiska organisationer och Carl Bildt fick kritik för att 
han inte tydligt tog avstånd från rasistiskt våld. Bildts inställning var en-
ligt Löwanders studie, att moderaterna inte accepterar någon brottslighet, 
men att det vore fel att säga att Sverige präglades av rasism. Det politiska 
trycket ledde till slut till en gemensam riksdagsaktion mot rasism, där par-
tierna möttes över partigränserna (Löwander 1997:102ff).
 90-talet bjöd således på ett politiskt hårdnande klimat för antirasis-
men, som verkade mot en rasism som tog andra uttryck än tidigare under 
1900-talet. De öppna rasistiska uttryck som t.ex. lasermannen stod för, 
fördömdes såväl av antirasister som av det officiella Sverige. Det fanns ett 
massivt motstånd till detta och här hade antirasismen ett folkligt stöd. 
Samtidigt var det politiska budskapet som dåvarande statsminister Carl 
Bildt företrädde, att tona ner allvaret i delar av de rasistiska uttryck som 
förekom. Argument kring ekonomiska aspekter av invandringspolitiken 
med en retorik kring ”vi” och ”dom”, där invandrarna var problemet, 
framträdde i debatten. Utifrån detta menar jag att antirasismen ställdes 
inför ett dilemma kring vad den var ”anti”. Det går att spåra rasistiska 
undertoner i invandrarfientliga partiers retorik, som t.ex. Ny Demokrati, 
men argumenten handlade om ekonomi och var sällan öppet rasistiska. 
Huruvida det är rasism eller inte, är i högre utsträckning en tolkningsfrå-
ga. Det rådde inte samsyn om detta, som det gjorde om fördömandet av 
högerextrema uttryck för rasism. Därmed blev denna form av rasism ock-
så mer komplicerad att argumentera mot och för de antirasistiska företrä-
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darna blev det svårare att få en bredare folklig förankring. Antirasismen 
agerade mot en form av rasism som hade politiskt mandat, men samtidigt 
inte erkänndes officiellt som ett problem. Dessa uttryck för rasism innebar 
att det inte längre fanns en tydlig motståndare, som t.ex. apartheidregi-
men i Sydafrika. Antirasismen fick därför som jag ser det ett retoriskt och 
innehållsmässigt bekymmer, den var ”anti” något som inte officiellt be-
traktades som ett problem och att sätta fingret på vad rasism innebar, blev 
alltmer komplext. Vi befinner oss nu i 90-talets Sverige. Det var ungefär 
vid denna tidpunkt, år 1993, som Antirasistiska filmdagar påbörjade sin 
verksamhet. År 2000 såddes det frö som året efter ska bli Arm i arm – 4:e 
initiativet.

3.2 …och nu
Jag har i föregående avsnitt kortfattat visat på antirasismen och dess för-
hållande till rasism under 1900-talet för att landa i nutid, eller åtminstone 
närapå. När jag påbörjade mitt avhandlingsarbete år 2001 hade flera av 
de antirasistiska företrädare som beskrevs ovan försvunnit. Det fanns dä-
remot en mångfald av nya verksamheter som på olika sätt agerade mot 
rasism och därtill relaterad problematik. Jag kommer i följande avsnitt att 
diskutera några av de verksamheter som varit tongivande i början av 
2000-talet.8 Urvalet är inte representativt, utan avsikten är att ge en bild 
av olika former av antirasism som bedrivs i dagsläget och de former av 
rasism som de motverkar. Avslutningsvis kommer jag att diskutera en del 
av antirasismen som ofta får stort utrymme i media, nämligen den radika-
la antirasismen. Det gör jag dels för att visa på den stora spännvidden i 
antirasistiskt engagemang, men också för att den radikala antirasismen 
senare kommer att diskuteras i förhållande till det empiriska underlaget i 
denna studie.

3.2.1 Antirasism idag
Antirasism är inget enhetligt fenomen utan det finns en stor variation av 
antirasistiska uttrycksformer. Som tidigare diskuterats (se 1.2.3 Antirasist, 
icke-rasist eller mot rasism?) menar sociologen George J Sefa Dei att 
främjandet av kunskap som leder till social förändring är centralt för anti-
rasismen (Dei 1999:24). Kunskap förefaller således vara något som fören-
ar antirasistiska företrädare, men vilken kunskap är relevant? Nedanstå-

8. För den som vill ha en mer heltäckande bild av antirasistiska företrädare som är ak-
tiva idag rekommenderas Integrationsverkets hemsida Sverige mot rasism, där ett 
flertal verksamheter informerar om sina aktiviteter (se www.sverigemotrasism.nu 
2007). Det är dock i skrivande stund oklart vad som kommer att hända med denna 
då Integrationsverket lades ner sommaren 2007. 
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ende exempel speglar hur några av dagens antirasistiska företrädare ser 
på rasism och hur de väljer att angripa detsamma.

QuIck RESPoNSE
Röda Korsets ungdomsförbund driver verksamheten Quick Response 
som arbetar med att granska nyhetsrapportering om invandring, integra-
tion och främlingsfientlighet i sju av Sveriges största dagstidningar (Quick 
Response 2003a). Quick Response målsättning är att ”bidra till en diskus-
sion bland journalister om hur nyhetsrapporteringen ser ut i frågor om 
invandring, integration och främlingsfientlighet, samt förse journalister, 
studenter och andra intresserade med fakta om frågorna” (Ur 5.1 Quick 
Response). Deras konkreta insatser består av att bevaka nyhetsrapporte-
ringen och publicera resultatet av denna granskning. Detta sker t.ex. på 
deras hemsida www.quickrespons.nu (2003), men också genom nyhets-
breven Hvar 7:e dag och Megafon som går till journalister, skolor och Rö-
da Korsets ungdomsförbund (Ur 5.1 Quick Response). Quick Response 
var även ett av de projekt som beviljades medel inom ramen för Arm i 
arm. Pengarna gick till en antologi och lärarhandledning, med syfte att 
väcka debatt bland ungdomar kring nyhetsrapportering om mångfalds-
frågor (Slutrapport från arbetsgruppen Arm i arm – 4:e initiativet 
2003:39, se även bilaga 1). Quick Response sprider således kunskap om 
medias bevakning av invandringsfrågor. Genom detta fokus arbetar 
Quick Response med rasistiska diskurser och det som kan kallas vardags-
rasism.

ExPo
Expo bildades 1995 och är en privat forskningsstiftelse som bedrivs på 
ideell basis. Den grundades av privatpersoner som var oroade över rasis-
tiska och högerextrema gruppers framväxt, både i Sverige och i Europa. 
Expogruppen utgörs av ca 10 personer och medarbetarna består bl.a. av 
journalister, studerande, forskare och politiker. Syftet med Expo är att stu-
dera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska ten-
denser i samhället. Stiftelsen är politiskt obunden och arbetar med opini-
onsbildande verksamhet. Den opinionsbildande delen av Expo består bl.a. 
av att de ger ut tidningen Expo i samarbete med tidningen Svartvitt. Expo 
har också skapat ett arkiv som är en kunskapsbank om högerextremism 
och antidemokratiska krafter i Skandinavien. I arkivet finns t.ex. högerex-
trema tidskrifter, böcker, videoband, CD-skivor med vit makt musik och 
polisutredningar (EXPO 2003). Även Stiftelsen Expo erhöll medel från 
Arm i arm för att driva ’Projektet Demokrati mot rasism 2001-2002’. 
Projektet riktade sig till skolor som blivit utsatta för rasistiska kampanjer 
och syftade till att ta fram metoder som kan motverka högerextrema 
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gruppers rekrytering på skolor. Vidare producerades också informations-
material kring detta (Slutrapport från arbetsgruppen Arm i arm – 4:e ini-
tiativet 2003:47f, se även bilaga 1). Expos fokus är således att kartlägga 
högerextrem verksamhet och sprida kunskap om detsamma. Dess verk-
samhet kan därmed beskrivas i termer av att den motverkar öppna ut-
tryck för rasism.

Mod
Mångfald och Dialog eller MOD som det brukar kallas, är inte en antira-
sistisk verksamhet utan ett metodmaterial som utgår från att arbeta med 
dialog för att bearbeta fördomar, etnocentrism, främlingsrädsla, främ-
lingsfientlighet och rasism. Genom samtal, gruppövningar och rollspel i 
grupper diskuteras värderingar. Övningarna utgår från deltagarnas egna 
erfarenheter och syftet är att genom MOD-metoden få förmågan att ”se 
sig själv och den man är i verkligheten”. Bakom MOD-övningarna står 
Sensus studieförbund och Frikyrkliga studieförbundet. Förutom att arbe-
ta med ovanstående frågor som rör fördomar kring främlingsfientlighet 
etc. finns MOD inom fyra andra områden: ’Födda Fria’ – om mänskliga 
fri- och rättigheter, ’Lika i värde’ – om handikapp, ’Spela roll’ – om kön, 
makt och identitet samt ’MOD att älska’ – om sexuell orientering (Mång-
fald och dialog 2003a). Målgrupperna är till exempel skolor, kommunala 
organ, fackföreningar, ungdomsgrupper eller studiecirklar. Genom roll-
spel och värderingsövningar diskuteras fördomar och föreställningar om 
”den Andre” (Mångfald och dialog 2003b). Metodiken problematiserar 
individens erfarenheter i relation till fakta om rasism. Genom ökade kun-
skaper om rasism ska individen bättre förstå sitt eget förhållningssätt och 
pedagogiken ger individen verktyg för att få kunskap om sina egna fördo-
mar. Detta kan beskrivas som ett sätt att motverka vardagsrasism.

Den gemensamma nämnaren för ovanstående verksamheter är vikten av 
kunskap för att agera mot de uttryck för rasism som de har valt att arbeta 
mot, men de har tre olika infallsvinklar på problematiken. Vilken kunskap 
som är relevant skiljer från en verksamhet till en annan, liksom hur och 
till vem de väljer att sprida kunskapen. Quick Response vänder sig främst 
till en viss yrkesgrupp, journalister, för att de ska bli bättre på att förhålla 
sig till rasismrelaterade frågor. De andra verksamheterna riktar sig till en 
bredare allmänhet, men i MOD är det individen som står i fokus. Genom 
pedagogiken får individen verktyg att bearbeta sina egna fördomar. Uti-
från den utveckling som presenteras av antirasism på 1900-talet har jag 
konstaterat att under olika perioder har antirasismen haft olika fokus på 
problemet rasism. Ovanstående exempel visar att dagens antirasism spän-
ner från att motverka vardagsrasistiska uttryck av rasism till högerextre-
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mism. Även om det bitvis finns tydliga motståndare, t.ex. rasistiska före-
trädare, så riktar delar av antirasismen in sig på rasistiska uttryck som inte 
kan tillskrivas enskilda individer, grupper, partier eller institutioner. Var-
dagsrasism är ett exempel på en form av rasism som är svår att placera så 
till vida att det inte går att peka ut en enskild gärningsman till vardagsra-
sistiska uttryck. Vem eller vad är det då antirasismen bekämpar? Dessa 
verksamheter ger en bild av spännvidden på den antirasistiska arenan och 
visar på komplexiteten i dagens antirasism.

3.2.2 Radikal antirasism
Företrädarna för det som kan kallas radikal antirasism har ett annat sätt 
att förhålla sig till antirasism, än vad ovan beskrivna verksamheter har. 
Som tidigare nämnts kommer denna form av antirasism inte att utgöra 
fokus i föreliggande text (se 1.1.4 Avgränsningar). Men eftersom de anti-
rasistiska aktörerna i föreliggande studie emellanåt förhåller sig till radi-
kal antirasism, syftar nedanstående avsnitt till att ge en introduktion till 
denna. Enligt sociologen Abby Peterson bestod den radikala antirasismen 
i början av 90-talet av unga aktivister från Vänsterns ungdomsförbund, 
löst organiserade syndikalistiska och anarkistiska grupper som De auto-
noma, Antirasistisk front och Offensive-YRE (Offensive –Youth Against 
Racism in Europe). Förutom att verka mot rasism, menar många av den 
radikala antirasismens företrädare att en bred kamp mot de sociala pro-
blem som ligger bakom rasism är nödvändig. Roten till dessa problem är 
kapitalismen och därför ska den bekämpas. Förutom denna politiska 
kamp vill de också direkt konfrontera rasistiska företrädare (Petersson 
1995:4:17f). Deras strategi är enligt historikern Heléne Lööw att rasistis-
ka företrädare med alla medel ska stoppas från att agera offentligt. Under 
90-talets början blev de radikala antirasisterna mer synliga i takt med att 
de folkliga massrörelserna drog sig tillbaka. Konfrontationerna mellan 
dem och rasistiska företrädare under 90-talet har lett till en starkare pola-
risering. Den radikala antirasismen har också blivit uppmärksammad i 
media på grund av konfrontationer med polisen i samband med högerex-
trema demonstrationer. Därmed har också antirasismen som helhet kom-
mit att förknippas i högre utsträckning med radikal antirasism, vilket kan 
förklara varför många tror att det är detta jag studerar då jag berättar att 
jag forskar om antirasistiska aktörer (se 1.1.2 Antirasism i teori, praktik 
och organisation). De folkliga antirasistiska aktiviteterna i stil med solida-
ritetsaftnar, informationskampanjer och festivaler ersattes, enligt Lööw, 
under 90-talet av gatukamp och djupnande konflikter. Den radikala anti-
rasismen har alltmer kommit att dominera den antirasistiska arenan 
(Lööw 1999:365f och Lööw 1994:11).
 Ytterligare en aspekt som utmärker den radikala antirasismen är den 
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starka gruppkänsla som finns hos aktivisterna. Peterson kallar dessa grup-
per för neosekter. De individer som går från vad som kan kallas lågriskta-
gande aktivism till högrisktagande aktivism i neosekter, alltså till radikala 
antirasistiska verksamheter, blir ofta isolerade i denna gemenskap. Rela-
tionerna inom gruppen kan bli intensiva. Ibland kan individen till och med 
uppleva att det är svårt att bryta med gruppen eller att leva vidare utan 
den. Neosekten blir på så sätt aktivistens liv och gruppen kan av den en-
skilde individen ses som en familj.9 En konsekvens av att delta i den radi-
kala antirasismen är att den är högrisktagande till sin karaktär och inne-
fattar olagliga aktiviteter och våldskonfrontationer. Med anledning av 
detta tvingas de radikala antirasisterna hålla stora delar av sin verksamhet 
hemlig. Enligt Peterson är hemlighetsmakeriet en fundamental del av neo-
sekterna och en skyddsåtgärd. Samtidigt förenas individerna i gruppen av 
hemligheterna gentemot resten av samhället, vilket både bekräftar och för-
stärker vi-känslan. Vid de tillfällen gruppen deltar i aktiviteter med vålds-
konfrontationer, t.ex. i demonstrationer mot nazister, upplever medlem-
marna en känslomässig intensitet som binder gruppen samman (Peterson 
1997:152f). Även Lööw diskuterar denna aspekt av den radikala antirasis-
men och beskriver att både de radikala antirasisterna och de rasistiska fö-
reträdarna kartlägger och registrerar varandra, samt genomför attacker 
mot motståndarnas affärer, möteslokaler etc. Likaså förekommer mord-
hot, postorderterror och trakasserier vilket gör att ungdomar ibland upp-
lever att de tvingas välja sida för att inte riskera att uppfattas som en fien-
de. På så sätt tvingas de in i polariseringen (Lööw 1999:367). Mot bak-
grund av ovanstående studier framkommer det att kampen mot de öppna 
uttrycken för rasism, som t.ex. högerextrema grupper står för, prioriteras 
inom den radikala antirasismen. Dessa är det acceptabelt att bekämpa 
med alla medel, på så sätt finns det en uttalad motståndare i de rasistiska 
företrädarna. Förutom detta ingår också en kamp mot hela det politiska 
systemet och speciellt mot kapitalismen. Den radikala antirasismen menar 
jag på så sätt både har en snäv infallsvinkel på rasism, som skiljer sig från 
de antirasistiska företrädare som beskrevs i föregående avsnitt, men samti-
digt en bred utgångspunkt för att motverka de sociala problem som de an-
ser är orsaken till rasism. Därigenom är även radikal antirasism en förete-
else som är bredare än att motverka enbart öppet rasistiska uttryck.

9. Detta kan jämföras med de processer som får individer att gå med i eller stanna 
kvar i nazistiska grupperingar. Även inom de nazistiska grupperna är vi-känslan 
stark och t.ex. beskriver Lööw att vissa aktivister delar lägenhet med varandra och 
refererar till de andra aktivisterna som medlemmar i familjen eller som bröder och 
systrar (Lööw 1993:69). Även Björgo och Carlsson konstaterar att tillhörigheten i 
en nazistisk grupp kan vara ett sätt att söka en substitutfamilj (Björgo & Carlsson 
1999:57ff).
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3.2.3 Antifascistisk Aktion
En av de mest kända företrädarna för radikal antirasism är Antifascistisk 
Aktion (AFA) och då jag har diskuterat radikal antirasism med informan-
terna i min studie har AFA figurerat som exempel. Därför kommer jag 
nedan att presentera dess organisation och målsättningar för att ge en bild 
av AFA:s aktiviteter. AFA-aktivisten Olle Meurling beskriver organisatio-
nens historia och skriver att AFA växte fram eftersom 80-talets antirasis-
tiska folkrörelser mot rasism, som Stoppa Rasismen, inte prioriterade 
antifascistiskt arbete. Istället arbetade de med t.ex. asylfrågor och diskri-
minering. Brytningen med den antirasistiska folkrörelsen kom när Stoppa 
Rasismen inte ordnade någon motdemonstration till fascisternas marsch 
den 30:e november i Stockholm år 1991. Då tog en grupp anarkister initi-
ativet till en antifascistisk arbetsgrupp som stoppade marschen. Under de 
följande två åren beskriver Meurling att antifascistiska mobiliseringar 
drabbade samman med rasistiska företrädare vid flera tillfällen runt om i 
landet. Det ledde till att ett tjugotal antifascistiska grupper från hela lan-
det samlades i september 1993 och bildade ett landsomfattande nätverk 
som fick namnet Antifascistisk Aktion (Meurling 1998:108ff).
 Enligt Meurling har AFA hela tiden betonat vikten av att ha en antifas-
cistisk opposition och menar att antifascismen måste bygga på en kritisk 
samhällsopposition. AFA:s utgångspunkt är att ett antifascistiskt arbete 
måste utföras på gräsrotsnivå, grundat i människors egen vardag, vilket 
staten och myndigheter inte kan åstadkomma. AFA har även arbetat med 
frågor som egentligen ligger utanför antifascismen som t.ex. pornografi. 
Andra metoder som AFA arbetar med är skolföredrag, egen forskning 
kring extremhögern och genom att skriva artiklar. Enligt Meurling är de 
militanta inslagen i verksamheten inte ett självändamål, utan varje aktion 
planeras utifrån det politiska mål AFA vill uppnå. Protestverksamhet, opi-
nionsbildning, massmilitans och aktionsgruppsmilitans är därför arbets-
metoder som kompletterar varandra (ibid.). I ett temanummer om våld i 
tidningen Aluma intervjuas Joacim Blomqvist, före detta AFA-aktivist och 
numera redaktör för MANA – Antirasistisk tidskrift, om AFA:s relation 
till våld. Blomqvist var aktiv i AFA under 90-talet och säger att: ”AFA är 
ingen våldsorganisation. Våld förekommer men det är bara ett av många 
verktyg som används när inget annat fungerar”. Många upplever en frus-
tration av att se att t.ex. invandrare utsätts för våld medan polisen och 
etablissemanget inte kan förhindra det. Därför menar Blomqvist att våldet 
handlar om att skydda liv: ”Fascisterna vill ha makt för att angripa och 
förstöra för människor medan AFA:s våld var och är defensivt. Det är en 
stor skillnad.” (Blomqvist intervjuad av Adolfsson 2006:9).
 På AFA:s hemsida går det att läsa att AFA är ett nätverk som består av 
självständiga lokalgrupper över hela landet. De har ingen central styrelse 
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utan arbetet utgår från en platt organisation. Det lokalgrupperna arbetar 
för är bl.a. att krossa fascismen i alla dess former och att arbeta mot det 
kapitalistiska samhällssystemet, som de genom en revolution vill ersätta 
med ett stats- och klasslöst samhälle. AFA beskriver vidare att de endast 
arbetar utomparlamentariskt och anpassar sina arbetsmetoder till vad si-
tuationen kräver. Det innebär enligt dem själva allt från affischering och 
demonstrationer, till fysiska konfrontationer gentemot fascisterna på ga-
tan (AFA 2003). Lööw poängterar att AFA:s organisation på många sätt 
påminner om de rasistiska företrädarnas struktur. AFA har således inte 
har en uttalad ledare, endast ett fåtal aktivister och små aktivistgrupper 
som sympatisörerna samlas runtom. Enligt Lööw är AFA en del av den 
undergroundkultur som utgör en motsats till Vit Makt-världen och består 
exempelvis av militanta djurskyddsaktivister, feminister, antiporraktivis-
ter och militanta veganer (Lööw 1999:366).
 Detta är alltså AFA:s egen beskrivning av hur verksamheten startades 
och bakgrunden till arbetsmetoderna. Värt att notera i sammanhanget är 
att AFA-aktivisten Meurling själv beskriver verksamheten som militant, 
ett begrepp som är värdeladdat. Den radikala antirasismen tillkomst är 
således en reaktion på meningsskiljaktigeter mellan olika antirasistiska 
företrädare. Detta visar på det som sociologen Paul Gilroy beskriver som 
en splittring inom antirasismen mellan dem som vill agera mot fascism 
och dem som vill arbeta med andra uttryck för rasism (Gilroy 1990:73). I 
förlängningen handlar det om olika synsätt på vad antirasismen är ”anti” 
(se 1.2.4 Rasism och antirasism – En ohälsosam symbios?). Antirasistiska 
företrädare har olika infallsvinklar på detta som emellanåt står i konflikt 
med varandra. De antirasistiska aktörerna i denna studie poängterar inte 
vikten av att stoppa fascism och rasistiska företrädare på samma sätt som 
AFA gör. En annan skillnad är att AFA tydligt markerar avstånd gentemot 
staten och betonar vikten av kritisk samhällsopposition på gräsrotsnivå. 
Samtidigt finns det också likheter med antirasistiska aktörer av det slag 
som är fokus i denna studie. I många hänseenden påminner delar av ar-
betsmetoderna om varandra, som att sprida kunskap och skapa opinion. 
AFA arbetar både gentemot öppna uttryck för rasism men också med bre-
da utgångspunkter utifrån vad rasismen innefattar. Även om den radikala 
antirasismen har större betoning på fascism och nazism, arbetar den också 
mot samhällsproblem som är relaterade till t.ex. sexism. Den största skill-
naden är inställningen till våldsinslag som ett sätt att motverka rasism. 
Som jag så småningom visar utifrån mitt empiriska material, utgör denna 
skillnad en avgörande betydelse för de antirasistiska aktörerna i förelig-
gande studie då det gäller möjligheter till samarbete.
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4  arf och arm i arm

I föreliggande kapitel presenteras det empiriska underlaget för denna stu-
die, nämligen Antirasistiska filmdagar och Arm i arm – 4:e initiativet. Av-
sikten är att beskriva ARF och Arm i arm, så att läsaren får en inblick i 
deras verksamheter och en förståelse för deras sätt att agera antirasistiskt. 
Jag vill också visa hur dessa antirasistiska aktörer resonerar i frågor som 
är relevanta för att de ska kunna bedriva sina verksamheter. Framöver 
kommer dessa båda empiriska studier att löpa som en röd tråd genom 
texten. Kapitlet är delvis deskriptivt till sin karaktär och underlagen är 
huvudsakligen hämtat från följande källor: ARF-Antirasistiska filmdagar. 
Informationspärm samt Utvärdering av Arm i Arm – 4:e initiativet – Re-
geringens satsning mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskri-
minering (2004) men också från deltagande observationer och intervjuer. 
Övriga källor kommer att anges.

4.1 antirasistiska filmdagar
Då jag engagerade mig i ARF var det delvis kombinationen av film och 
antirasism som lockade mig och snart upptäckte jag att många av dem 
som är engagerade i ARF kände likadant. Intresset för film är påtagligt 
och det är många som har gedigna kunskaper om detta medium och över 
huvud taget, kan mycket om film. Trots mitt filmintresse och ett års stu-
dier i drama – teater och film, tyckte jag att de flesta var mer filmkunniga 
än vad jag var. Det betyder inte att intresset för antirasism kom i andra 
hand inom ARF, vare sig då eller nu. Snarare löper det som en röd tråd ge-
nom hela ARF-arrangemanget, filmen är det medel som används för att nå 
ut med ett antirasistiskt budskap. Kombinationen av film och antirasism 
var lyckad för min del, eftersom jag vid denna tidpunkt studerade Interna-
tionell Migration och Etniska Relationer vid Malmö högskola och i allt 
högre grad intresserade mig för rasism och dess verkningar. Att detta var 
början på det som senare skulle bli fokus i min avhandling hade jag för-
stås ingen aning om. Då hade jag antecknat mer…
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4.1.1 ARF:s idé
Antirasistiska filmdagars (ARF10) huvudverksamhet är de antirasistiska 
filmdagarna som genomförs under en vecka varje höst. Arrangemanget 
handlar egentligen inte bara om film, utan mer om antirasism och värde-
ringar och filmen är ett verktyg för att på olika sätt diskutera frågor som 
är relevanta i ett antirasistiskt perspektiv. Varje film visas i samband med 
ett seminarium, där en föreläsare talar om filmens tema eller initierar en 
dialog med publiken. ARF jobbar utifrån konceptet ”vi visar ingen film 
utan kommentar” (Utvärdering av ’ARF utveckling’ – Region och nätverk 
– 2002). Själva grundtanken i ARF är att diskutera värderingar utifrån fil-
mer och kopplingen mellan film och kommentar är något ARF värnar 
starkt om. Varje år väljs ett tema för festivalen som t.ex. Vem bryr sig? 
(1999), Låt dig inte tystas! (2000), Respekt (2001), Hit men inte längre! – 
om synliga och osynliga gränser (2002), En värld – många skärvor (2003), 
Kärleken ser inga färger (2004), Tänk till! (2005) eller Ung i Malmö 
(2006). Temat är sedan vägledande för vilka filmer som visas samt vilka 
föreläsare som bjuds in. Som ovanstående exempel visar är tematiken 
bred, men den ger ändå någon form av fingervisning kring den problema-
tik ARF vill belysa år från år. Mot bakgrund av de diskussioner som tidi-
gare förts om vilken eller vilka former av rasism som antirasismen verkat 
mot under 1900-talet, är det dags att se närmare på hur ARF ser på rasism 
och därtill relaterad problematik. ARF har utarbetat en definition som ut-
gångspunkt för sin verksamhet och denna lyder:

Rasism handlar inte enbart om olika etniska grupper. Det är en vid definition 

som inkluderar förtryck, maktmissbruk, något som förstärker vi-dom tän-

kande (vardagsrasism i Sverige), osynliggörandet, härskarteknik, likgiltighet.

Definitionen är en vid tolkning av rasismbegreppet, inom ramen för den-
na finns det utrymme för att verka mot förtryck i flera former. Rasism 
kan enligt ARF:s definition innefatta såväl högerextrema uttryck för ra-
sism som vardagsrasism. Utöver det kan homofobi eller olika former av 
maktmissbruk motverkas utifrån denna. Rasism beskrivs således inte 
som en enhetlig företeelse eller som en uttalad motståndare. Snarare är 
det attityder av olika slag som ARF uppmärksammar i sin definition. Jag 
menar att det är betydelsebärande att ARF väljer att använda sig av en 
bred förståelse av rasismproblematiken och vidare menar jag att det inte 

10. ARF uttalas som ett ord och inte var bokstav för sig. Enligt Svenska skrivregler ska 
initialförkortningar som läses ut som normala ord skrivas med små bokstäver 
(Svenska skrivregler 2000:110). Således borde Antirasistiska filmdagar förkortas 
arf, men eftersom verksamheten själv använder sig av stora bokstäver har jag valt 
att följa deras förkortning.
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är en slump. Exemplet visar att antirasism som företeelse kan vara betyd-
ligt större än att ”bara” vara mot rasism vilket också kommer att disku-
teras framgent.
 Att kombinera de känslor en film kan åstadkomma med en diskussion 
om filmens ämne är alltså grundidén och jag upplever att det finns en på-
taglig stolthet över denna pedagogik. En av projektledarna talar om det 
som styrkan i hela verksamheten:

Ja, alltså vilket fantastiskt koncept det är det här med film och kommentar. 

Det tycker jag är otroligt, att man kan nå känslor och påverka och förhopp-

ningsvis att folk öppnar upp och kanske får mer empati tillsammans med 

den mer intellektuella kommentaren. Jag tycker att det är otroligt bra och 

det är ett väldigt bra sätt att nå ut till människor i alla åldrar.

Kombinationen av hjärta och hjärna i metoden är ett vanligt förekom-
mande tema under intervjuerna och denna idé har jag också funnit stöd 
för i litteratur om antirasism. Psykologen Magne Raundalen och Gustav 
Lorentzen som arbetar för Unicef, menar att kultur är ett verkningsfullt 
medel i arbetet mot rasism. De diskuterar främst hur barn och ungdomar 
kan påverkas i antirasistisk riktning och menar att litteratur, film och TV 
kan hjälpa till att skapa en solidaritetskänsla. Att identifiera sig med hu-
vudpersonen i t.ex. en film om invandrare kan göra barn och ungdomar 
mycket engagerade (Raundalen & Lorentzen 1996:99). I sociologen Ei-
leen O’Briens studie av vita antirasister i USA, har det framkommit att en 
del människor blivit engagerade i arbetet mot rasism genom att t.ex. läsa 
litteratur som tar upp problem med rasistiska förtecken eller genom mu-
sik som tar upp rasismens verkningar. Detta menar O’Brien visar på vik-
ten av källor som litteratur, filmer m.m. som ökar den antirasistiska med-
vetenheten. Det behöver inte vara personliga erfarenheter eller kontakter 
med individer från minoritetssamhällen som leder till ett antirasistiskt en-
gagemang (O’Brien 2001:38). Denna slutsats menar jag ger ytterligare en 
dimension till ARF:s arbete. Att använda film som antirasistiskt verktyg 
kan vara ett sätt att nå människor med antirasismens budskap men också 
en väg att få människor engagerade i antirasism.

4.1.2 Värdegrund
ARF:s arbete utgår från deras definition av rasism men ARF har också 
dokument som beskriver vilken värdegrund deras arbete vilar på. I detta 
sammanhang lyfter ARF fram fem punkter som beskriver vad de vill med 
sin verksamhet:

• Vi vill motverka rasism och främlingsfientlighet
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• Vi vill arbeta för att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheter-
na efterlevs

• Vi tror på ett öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle
• Vi tror på respekt och tolerans i samvaro mellan människor
• Vi tror på film och kultur som en väg till insikt och kunskap

Den första punkten visar på ett motståndstagande till rasism och främ-
lingsfientlighet. Vad det innebär för ARF preciseras i tidigare nämnda de-
finition. Punkt två, tre och fyra kan sägas utgöra ARF:s vision, alltså vad 
ARF vill med sin verksamhet eller är ”för”. FN:s deklaration om mänskli-
ga rättigheter är på så vis ett ledande dokument som följs upp med ledord 
om demokrati, respekt och tolerans. Den sista punkten är en metodolo-
gisk utgångspunkt som är specifik för ARF:s arbete, där framför allt fil-
men är ett arbetsredskap. Dokumentet om värdegrund och definitionen 
av rasism utgör gemensamt en grund för ARF, där de konkretiserar sina 
målsättningar. Detta gör de både genom att visa vad det är de tar avstånd 
ifrån och genom att visa på positiva målsättningar eller visioner. Även om 
dessa dokument finns och åtminstone på pappret sammanfattar ARF:s 
värdegrund, är det få informanter som har uttryckt sig i termer av att detta 
är ARF:s vision. Utifrån intervjuerna framstår definitionen av rasism som 
väl förankrad, men ovanstående punkter verkar inte vara lika betydelse-
bärande som definitionen är. Flera informanter har refererat till definitio-
nen och diskuterat den i intervjuerna, men få har lyft dessa punkter som 
någonting arbetet i ARF utgår från. Det är först då jag har ställt följdfrå-
gor, som några informanter refererar till dem. Jag drar därför slutsatsen 
att arbetet ”mot” rasism är mer förankrat genom definitionen, än de posi-
tiva visionerna om vad ARF är ”för”. Det organisationen är ”anti” har 
alltså större tyngd än idealbilden av framtiden.

4.1.3 ARF:s organisation och verksamhet
ARF startades i Malmö på initiativ av dåvarande Invandrarförvaltningen 
år 1993 och FilmCentrum Syd är huvudman för verksamheten. Även om 
initiativet kom från kommunalt håll, är verksamheten främst förankrad 
inom den ideella sektorn och redan från start var de frivilliga insatserna 
från FilmCentrum Syd och Folkets Bio nödvändiga för att genomföra 
filmdagarna. Sedan 1998 medverkar istället kommunen i ARF:s arbete 
genom en representant från Utbildningsförvaltningen, enheten för Etniska 
relationer. De antirasistiska filmdagarna genomförs varje år under en 
vecka i oktober eller november, som ett samarbete mellan ARF och ett 
nätverk bestående av kulturföreningar, studieförbund, frivilligorganisa-
tioner och enskilda personer (Film – ett redskap i arbetet mot rasism 
2005:10). Numera har ARF spridit sig från att vara en Malmöföreteelse 
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till att genomföras i ett antal skånska kommuner. Vilka de är kan variera 
från år till år, men som exempel kan nämnas Bromölla, Helsingborg, 
Hässleholm, Kristianstad och Lund. Filmdagarna genomförs även i Göte-
borg, Stockholm och Uppsala (ARF 2006a). I denna studie är empirin 
hämtad från ARF i Malmö.
 Exempel på frivilliga organisationer som medverkar i ARF är Rädda 
Barnen, Röda Korset och Amnesty och från dessa kommer representanter 
som är med och planerar verksamheten. Som huvudman är FilmCentrum 
Syd arbetsgivare till den eller de projektledare som är anställda för att 
sköta administrationen och en del av planeringen kring filmfestivalen. 
Genom årens lopp har ett flertal olika personer innehaft tjänsten som pro-
jektledare och ibland har två personer delat tjänsten. De flesta av dessa 
personer har haft någon sorts koppling till film eller antirasism. Exempel-
vis har några projektledare varit verksamma som skådespelare eller tidi-
gare arbetat i andra ideella organisationer som agerat för mänskliga rät-
tigheter. I övrigt drivs projektet genom en i huvudsak frivillig arrangörs-
grupp, som ansvarar för planering och genomförande. Arrangörsgruppen 
består, förutom av projektledarna och kommunens representant, av repre-
sentanter från olika organisationer och enskilda individer som väljer att 
delta i gruppen. Eftersom deltagarna representerar olika organisationer 
och privata intressen har ARF ingen partipolitisk hemvist och en av ar-
rangörerna säger så här om de frivilligas partipolitiska åsikter:

Det varierar faktiskt rätt mycket, ja det gör det faktiskt. Det har funnits ge-

nom åren alla sorter. Alltså man har ju inte alla variationer, det kan jag inte 

säga, men det har funnits och finns i gruppen folk som har klara och tydliga 

vänstersympatier och det finns folk som röstar och lever borgerligt. Det 

finns sossar och det finns folk som inte är ett dugg intresserade [av partipoli-

tik, förf. anm.] och det finns miljöpartister och det finns liksom alla möjliga.

ARF består således av en bred samling människor utan partipolitisk lik-
riktning som samlas kring temat antirasism. Det kan vara olika individer 
och organisationer från år till år som deltar och ibland även från möte till 
möte. Principen som arrangörsgruppen arbetar utifrån är en person, en 
röst och den demokratiska plattformen är något ARF värnar om. Arrang-
örsgruppen träffas med jämna mellanrum året runt och diskuterar festiva-
lens tema, filmer som ska visas, vilka föreläsare som ska bjudas in och an-
dra frågor kring det praktiska arrangemanget. Jag har själv varit med i ar-
rangörsgruppen i ett års tid och har under mitt fältarbete också besökt 
något möte och det är ofta livliga diskussioner, ett stort intresse för film 
och ett engagemang för antirasism som präglar dessa träffar. Inom arrang-
örsgruppen finns arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av filmda-
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garna och det anordnas emellanåt visningar av filmer som kan vara aktu-
ella för ARF. Liksom då det gäller metoden finns det en påtaglig stolthet 
över organisationsformen och flera informanter har på olika sätt gett ut-
tryck för det under intervjuerna. Så här säger en arrangör:

Sedan just den arbetsformen som ARF är, att de bjuder in alla som är intres-

serade. Man kan ju representera någon organisation men man kan represen-

tera sig själv också, om man är intresserad av att arbeta med antirasistiska 

frågor. Så på det sättet tycker jag att det är en öppenhet och en kreativitet 

och en mötesplats.

Arrangören betonar det flexibla förhållningssätt som präglar ARF:s orga-
nisationsform. Människor kan engagera sig längre eller kortare tid i ARF. 
Ett exempel på detta är att i samband med de antirasistiska filmdagarna 
deltar ett antal tillfälliga funktionärer som hjälper till med de praktiska 
arrangemangen. Vid något tillfälle har jag också ställt upp som funktionär 
och denna insats handlar ofta om att sitta i biljettkassan, introducera före-
läsaren och se till att allting runt omkring själva filmvisningen fungerar 
smidigt. Som helhet består organisationen alltså av projektledare, arrang-
örer och funktionärer.
 Under år 2002 påbörjade ARF ytterligare en verksamhet som kallas 
’ARF utveckling’ och detta projekt var ett utvecklingsarbete som finansie-
rades av Allmänna arvsfonden inom ramen för satsningen Arm i arm. 
Projektet gick ut på att genomföra filmvisningar och diskussioner med 
skolelever under ett års tid. Syftet var att öka förståelsen för människors 
lika värde bland eleverna och samtalen kretsade kring mänskliga rättighe-
ter. Ytterligare ett syfte med ’ARF utveckling’ var att utveckla den redan 
befintliga pedagogiken med film och samtal och med utgångspunkt i detta 
ta fram ett handledningsmaterial. Utifrån projektet utarbetades ett sådant 
med syfte att t.ex. lärare ska kunna använda sig av ARF:s pedagogik i sin 
undervisning. Materialet kallas Film – ett redskap i arbetet mot rasism – 
Handbok om film och samtal i klassrummet (2005) och ger konkreta tips 
på både pedagogik, filmer och föreläsare. Ytterligare en målsättning med 
’ARF utveckling’, var att eleverna under demokratiska former skulle ar-
rangera ett filmseminarium för skolkompisar och lära sig att arbeta uti-
från demokratiska beslut. Projekt liknande ’ARF utveckling’ har också 
genomförts på mellanstadieskolor, ibland med ARF som huvudarrangör 
och ibland genom samarbeten med andra aktörer (ARF – Utvärdering I). 
Förutom ovanstående aktiviteter genomför ARF också ett flertal kringarr-
angemang i samband med filmdagarna, som utställningar och teater. Li-
kaså har ARF drivit eller deltagit i flera sidoprojekt, som t.ex. Africa Flash 
som var ett afrikanskt kulturprojekt med bl.a. filmvisningar och MR-cir-
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keln som var en studiecirkel om mänskliga rättigheter. ARF brukar också 
medverka i den årligt återkommande Malmöfestivalen. De antirasistiska 
filmdagarna är dock grunden för ARF:s arbete och pedagogiken som ut-
vecklades där, ligger i sin tur till grund för ’ARF utveckling’. Därför har 
pedagogiken varit en naturlig utgångspunkt vid intervjuerna. Fältarbetet 
har dock huvudsakligen gjorts i ’ARF utveckling’.

4.1.4 Finansiering och sponsring
ARF är beroende av betydande finansiellt stöd för att kunna genomföra 
sin verksamhet, trots de stora frivilliga insatserna. Ett sätt att hålla kost-
naderna nere är att samarbeta med s.k. visningsvärdar som står för delar 
av de omkostnader som är förknippade med en filmvisning. Ett exempel 
på detta är att Malmö högskola under ARF-veckan i oktober 2005, var 
visningsvärd för två filmer och ställde upp med lokal och föreläsare. ARF 
stod för kostnaden för filmvisningen samt det praktiska arbetet med att 
beställa filmen, göra reklam och administrera biljettbokningen. Filmvis-
ningarna är gratis för skolungdomar och ARF strävar inte efter att gå med 
vinst, men arrangemanget kring den antirasistiska filmveckan medför sto-
ra kostnader. Årligen omsätter ARF ca 600 000 – 700 000 kr och de störs-
ta kostnaderna förutom löner, består av avgifter som är förknippade med 
visningen av filmer och föreläsningsarvoden samt resa och hotell för före-
läsare. ARF finansierar detta genom bidrag från bl.a. stat och kommun, 
sponsring och genom bidrag från ideella föreningar och politiska förbund. 
Som tidigare nämnts finansierades ’ARF utveckling’ av Allmänna arvs-
fonden inom ramen för satsningen Arm i arm, verksamheten genomfördes 
sålunda med hjälp av statliga medel. Som också framkommit tidigare 
finns det inom Malmö stad en anställd på avdelningen för Etniska Rela-
tioner inom Utbildningsförvaltningen, som för kommunens räkning delvis 
arbetar med ARF. På så sätt har ARF i Malmö en stark kommunal anknyt-
ning. Förutom den rent personella resursen ger Malmö stad också bidrag 
till arrangemanget och är den enskilt största finansiären som står för mer 
än hälften av den årliga kostnaden. Avsikten med detta avsnitt är visa hur 
ARF resonerar i frågor som rör sponsring och ekonomiska bidrag av olika 
slag. Det är en inte helt okomplicerad fråga som handlar om vilka parter 
en antirasistisk aktör kan erhålla finansiering ifrån och ändå behålla sin 
trovärdighet. Att ARF accepterar statliga och kommunala medel leder till 
frågor om självständighet och huruvida ARF är fria att t.ex. kritisera 
Malmö stad ifall denna agerar på ett sätt som strider mot en antirasistisk 
ideologi.
 De informanter som jag diskuterat dessa funderingar med tonar ned 
resonemanget och menar att i praktiken utgör inte detta ett dilemma för 
dem. ARF har genom representanten från Etniska Relationer goda förbin-
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delser med Malmö stad och goda erfarenheter från ett långvarigt samar-
bete och finansiering av kommunen. Utifrån erfarenheterna i ARF är det 
en teoretisk problematik som inte har någon motsvarighet i det praktiska 
arbetet. Huruvida det är problematiskt att söka statliga eller kommunala 
medel är ingen levande diskussion inom ARF och en projektledare beskri-
ver det så här:

Vi har inte haft diskussioner om att […] det skulle vara ett problem med det. 

Jag tycker att det blir det ju inte så länge de inte börjar ställa krav på oss, el-

ler börjar ifrågasätta hur vi gör vårt arbete eller innehållet. Så ser jag inga 

problem med det. Det måste ligga i staten någonstans att vara öppen för 

självkritik. Om det fungerar ska det ju vara på det sättet. Då skulle vi ju 

kunna ta upp t.ex. strukturell diskriminering inom kommunen, utan att de 

kommer från kommunstyrelsen eller vad det nu är och säger att det här vill 

vi inte höra talas om. Så att nej, vi har aldrig tänkt att vi inte skulle kunna 

söka kommunala eller statliga pengar.

Det finns ett pragmatiskt förhållningssätt till finansieringen. Ekonomiska 
bidrag söks där det finns möjlighet att erhålla medel. Så länge finansiärer-
na inte ställer uttryckliga krav på hur ARF ska agera, finns det inget som 
hindrar att stat eller kommun ger bidrag till verksamheten. Dessutom ger 
ovanstående informant uttryck för att det inte föreligger ett motsatsför-
hållande mellan statliga eller kommunala intressen och de antirasistiska 
aktörerna. I ett fungerande samhälle ska stat och kommun vara öppna för 
kritik, vilket de antirasistiska aktörerna kan hjälpa till med i frågor som är 
relaterade till antirasism. Tvärtom har ARF goda erfarenheter av kommu-
nalt samarbete och en av arrangörerna poängterar detta:

Intellektuellt och så kan man säga att det finns en motsättning i det, men an-

nars inte. […] Det känns inte som om det [medel från kommunen, förf. 

anm.] över huvud taget har varit villkorat utan snarare har det varit nästan 

så där så man… väldigt, väldigt positivt. Väldigt sådär liksom ja, ja, ja [skrat-

tar, förf. anm.]. En känsla av att man tycker att ARF är jätteviktigt och 

egentligen borde ni ha mer pengar och så där.

Ingen av informanterna har gett uttryck för att de känner sig begränsade 
av statlig eller kommunal finansiering och det förklarar varför de inte 
upplever att detta är problematiskt. Snarare är det en förutsättning för att 
genomföra arrangemanget och i och med den nära kopplingen till kom-
munens avdelning för Etniska relationer, är samarbetet mer än bara eko-
nomiskt. Representanten därifrån deltar i såväl planering som genomför-
ande och Malmö stads intressen och ARF:s intressen sammanfaller till de-
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lar, vilket manifesteras i samarbetet. En arrangör reflekterar på följande 
sätt över huruvida finansiärerna kan utgöra begränsningar:

Jag känner absolut inte det, inte det minsta. Jag gör vad jag tycker. I mitt yr-

kesliv så måste jag vara tyst om vissa saker och den spelregeln har jag ställt 

upp på, men känner jag att jag skulle vara politiskt styrd i det jag arbetar 

ideellt med […] så ställer jag inte upp på det. Det har jag inte alls märkt i or-

ganisationen.

Varken projektledare eller arrangörer upplever att de är styrda av finansi-
ärerna i ARF:s arbete, men utifrån ovanstående framgår att om en sådan 
situationen skulle uppstå, hade denna inte accepterats av ARF. Även om 
inte den statliga och kommunala finansieringen verkar utgöra ett problem 
för ARF finns det delar av finansieringen som diskuterats livligt och det 
handlar då framförallt om sponsring. McDonalds är ett exempel på ett 
företag som ARF inte velat sponsras av och det har på förekommen anled-
ning förts diskussioner om detta i arrangörsgruppen. En arrangör berättar 
på följande sätt:

Det var nog en av de mest välbesökta ARF-mötena någonsin i ARF:s histo-

ria. Vi kom knappt in i rummet. Jag tror att det var 40 stycken av dem där. 

Och det blev en helvetes diskussion. Och det slutade med nej, utifrån att 

man inte ska liera sig, det var för mycket symbolverkan det här. […] Jag själv 

tyckte, varför inte ungefär. Alltså det är ju massor av människor som går på 

McDonalds. Så jag var inte så där riktigt övertygad om det. Men vissa var ju 

väldigt upprörda att hela förslaget över huvud taget kunde tänkas och dis-

kuteras. […] Rent allmänt menar jag att det handlar om huruvida det finns 

någon risk att vi förknippas med fel saker. Och det kanske man kan säga att 

det gör i det fallet, så är det ju. Men det får man ju bedöma tycker jag, från 

gång till gång.

De som argumenterade mot att McDonalds skulle sponsra ARF menade 
att restaurangkedjan representerar kulturell likriktning och homogenitet, 
vilket går emot den antirasistiska ideologin. McDonalds symboliserar ka-
pitalism och monokultur och i en del informanters ögon för McDonalds 
inte en bra antirasistisk politik. Samtidigt finns det inga kriterier inom 
ARF som säger att sponsorföretag ska ha en god antirasistisk politik, utan 
som arrangören ovan säger förs diskussionerna från fall till fall. En av 
projektledarna menar att det gäller att ha fingertoppskänsla angående vil-
ka företag som kan anses acceptabla för ARF:s del att sponsras av. Det 
finns ingen uttalad sponsringsstrategi, även om det finns diskussioner om 
enskilda företag. Min slutsats är att det även då det gäller sponsring finns 



72

ett pragmatiskt förhållningssätt, eftersom finansieringen är nödvändig. Så 
länge inte företagen uppenbart representerar värden ARF inte kan stå för 
accepteras de. Ovanstående diskussion visar dock att frågor som rör fi-
nansiering engagerar ARF:s arrangörer och att det finns starka åsikter om 
vad som är, respektive inte är, acceptabelt. Det finns med andra ord en 
medvetenhet om risker med att förknippas med vissa finansieringsformer.

4.1.5 Pedagogiken från teori till praktik
Grunden i ARF är film och kommentar och utifrån de deltagande obser-
vationer som genomförts vill jag delge mina intryck av verksamheten, 
med utgångspunkt i ARF:s pedagogik. Eftersom ARF:s ambition är att 
skapa en dialog mellan föreläsare och publik, använder de mindre bio-
grafsalonger för att skapa en intim atmosfär mellan publik och föreläsare. 
Arrangemanget vänder sig särskilt till skolelever från årskurs 4 och uppåt, 
men även allmänheten är välkommen på ARF:s filmvisningar. Verksamhe-
ten är inte riktad gentemot speciella skolor, utan det är upp till varje en-
skild lärare att boka in klasser på filmvisningarna. Det går att ifrågasätta 
huruvida ARF på detta sätt når ut till de ungdomar eller individer som har 
rasistiska åsikter. I målgruppen allmänhet är det tveksamt om individer 
med uttalat rasistiska åsikter självmant kommer till filmvisningarna. Det 
är troligare att det är filmintresserade och mer eller mindre engagerade 
antirasister som deltar i dessa visningar och som helhet är människor med 
uttalat rasistiska åsikter sällsynta på ARF:s filmvisningar. Ibland skolklas-
serna kan det dock finnas ungdomar med rasistiska åsikter, eftersom det 
är en skolaktivitet som eleverna är förpliktigade att delta i. På så vis kan 
ARF vid en del tillfällen nå dem.
 Pedagogiken som används vid de årligt återkommande filmdagarna 
har vidareutvecklats i projektet ’ARF utveckling’ som är en fördjupning 
av detta arbetssätt. Istället för att en skolklass kommer till filmfestivalen, 
har ARF följt ett antal klasser under ett läsår. Med samma pedagogik an-
vänder de film och kommentar. Till skillnad från filmdagarna då inbjudna 
föreläsare leder seminarierna, håller ARF:s representanter själva i föreläs-
ningarna. De har arbetat på detta sätt i olika årskurser, men vid de tillfäl-
len jag har deltagit har filmseminarierna hållits på högstadieskolor i stads-
delen Rosengård, ett invandrartätt område i Malmö. Merparten av de 
ungdomar som gick i dessa klasser hade invandrarbakgrund och frågan är 
om ARF når rätt målgrupp då de i ’ARF utveckling’ främst träffar ungdo-
mar som potentiellt riskerar att utsättas för rasism? Samtidigt har ARF ett 
bredare anslag i sitt arbete och verkar mot andra former av förtryck än 
rasism. Därigenom finns det andra problemområden att diskutera med 
denna målgrupp. Frågor kring demokrati och respekt var tongivande vid 
mina besök och utifrån detta perspektiv hade ARF:s tema relevans för 
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eleverna. Jag uppfattar det som att den pedagogik ARF använder sig av 
får som störst genomslagskraft i ’ARF utveckling’. Anledningen till det är 
att de klasser som deltar får kontinuerliga besök under ett läsår, därmed 
får ARF möjlighet att gå på djupet i de teman de lyfter.
 Vid de tillfällen jag deltagit under fältarbetet har ett typiskt ARF-upp-
lägg och reaktionerna på detta sett ut på följande sätt. Inledningsvis väljer 
ARF:s representant tillsammans med eleverna ut teman som kan vara re-
levanta för klassen att arbeta med och filmer som relaterar till dessa te-
man. Att eleverna redan från början aktiveras i att välja tema är viktigt för 
att de ska bli engagerade och också uppleva att arbetssättet är demokra-
tiskt. Eleverna får sedan delta vid en visning av filmen som oftast sker på 
skolan. Under förutsättning att det inte är en kortfilm tar detta ofta hela 
lektionstillfället, därför återupptas diskussionen nästa gång ARF:s repre-
sentanter möter klassen, ca två veckor senare. För att eleverna ska komma 
ihåg sina tankar om filmen, får de ibland i uppgift att skriva ner vad fil-
men handlar om. Det sker i samarbete med lärarna och i en av klasserna 
användes denna text också som underlag i svenskundervisningen. På så 
vis blev det ett samspel mellan ARF och den ordinarie undervisningen. 
Exempel på filmer som visades under mitt fältarbete var Skruva den som 
Beckham och 8 mile. Den förstnämnda handlar om en indisk tjej i Storbri-
tannien som vill spela fotboll tillsammans med sin engelska väninna. Hen-
nes familj har liten förståelse för detta och vill hellre att hon ska gifta sig 
med en indisk man och bilda familj, så som hennes syster har gjort. För att 
kunna fortsätta spela fotboll lever tjejen ett dubbelliv och tränar i hemlig-
het i ett damfotbollslag. Den sistnämnda filmen handlar om en vit kille i 
USA som har växt upp under fattiga förhållanden. Hans dröm är att bli 
rapartist, men han tas inte alltid på allvar av de andra raparna och han li-
der dessutom av scenskräck. Filmen skildrar också den sociala misär som 
omger huvudpersonen. Min uppfattning är att båda dessa filmer är under-
hållande och troligtvis tilltalar en ung publik, samtidigt som de bjuder på 
intressanta frågeställningar i ett antirasistiskt perspektiv. Bägge filmerna 
har också ett utpräglat ungdomsperspektiv och framför allt den sistnämn-
da bör vara synnerligen intressant för ungdomar eftersom den populäre 
amerikanske rapartisten Eminem spelar huvudrollen.
 Filmerna diskuteras sedan med eleverna vid de uppföljande träffarna 
och ARF:s representanter inleder med att låta eleverna få berätta om 
handlingen i den aktuella filmen, för att friska upp minnet. Till sin hjälp 
har eleverna minnesanteckningarna. Oftast är eleverna mycket engagera-
de och ger målande beskrivningar och tolkningar av filmens handling. 
Därefter tar oftast gruppdiskussioner vid när filmens tema ska analyseras 
närmare. Klassen delas in i två eller tre grupper beroende på hur stor den 
är och hur många representanter från ARF som är närvarande. Ibland blir 
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det tjej- och killgrupper, t.ex. vid filmen Skruva den som Beckham som 
har en tydlig genusproblematik. Eleverna får sedan resonera kring temat. 
Ibland ställer ARF:s representanter ledande frågor och de har förberett 
frågemallar att utgå ifrån. Mitt intryck är att eleverna tyckte att även detta 
var roligt och intressant, men samtidigt kunde de mer djupgående diskus-
sionerna vara svåra och emellanåt var det var jobbigt för en del elever att 
bruka allvar. Resultatet av diskussionerna varierade från gång till gång, 
beroende på att t.ex. vissa teman engagerade mer än andra. Ibland var 
elevernas dagsform avgörande och på sena eftermiddagar var det tydligt 
att de var för trötta för att orka diskutera. Vid en del tillfällen blev det där-
för stökigt, diskussionerna blev hetsiga och eleverna hade emellanåt svårt 
att respektera varandras åsikter. Just respekt var ett genomgående tema 
under diskussionerna oavsett vad filmerna handlade om. ARF:s represen-
tanter påminde ofta om att eleverna ska visa respekt för varandra och de 
åsikter som kommer fram. Balansen mellan en fri diskussion och stökigt 
klassrum där det var omöjligt för någon att göra sig hörd, var ibland hår-
fin trots att vuxennärvaron i rummet var hög, med en eller flera represen-
tanter från ARF, en eller två lärare och jag som observatör.
 Det medium som ARF använder sig av är attraktivt för ungdomar, vil-
ket märks på deras reaktioner till filmvisningarna. Att film generellt upp-
fattas som kul är inte alltid positivt. Det finns en risk att ungdomarna 
uppfattar filmvisningarna mer som roliga timmen och underhållning, sna-
rare än att ta till sig ARF:s budskap. Att eleverna tycker det är trevligt att 
se på film är inte samma sak som att de får en djupare förståelse för ra-
sismproblematiken. Både lärare och elever verkar dock överens om att ar-
betssättet är tilltalande och två av de lärare som samarbetar med ’ARF ut-
veckling’ uttrycker detta på följande sätt:

Temat kändes angeläget och det kändes som att det skapades möjligheter att 

jobba nära eleverna i och med att det kom in extra resurser, man kunde dela 

in dem i mindre grupper. När man diskuterar saker och ting är det alltid bra 

att ha få elever. Och så fick man ju hjälp med att välja filmer.

Vi kan ju säga att vi trivs med att använda filmen som redskap som ett kom-

plement till litteraturen… Man kanske når vissa elever som man inte hade 

nått annars. Lika viktigt som att recensera en bok är det att recensera en 

film, alltså man kan få ut ett budskap.

ARF:s arbetssätt, att diskutera utifrån film, är engagerande för ungdo-
marna och erbjuder ett komplement till traditionella undervisningsmeto-
der för lärarna. I och med att eleverna uppskattar formen ökar möjlighe-
terna att de tar till sig ARF:s budskap. Filmerna ger alla en gemensam re-
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ferensram att diskutera utifrån och genom ’ARF utveckling’, har ARF:s 
representanter och lärarna tillsammans hittat knep för att få eleverna att 
tänka till och vara med i diskussionerna. Ett sådant är att eleverna får 
skriva om filmen de har sett innan det är dags för diskussion, eftersom det 
hjälper dem att komma ihåg handlingen och vad de tyckte om filmen. Vid 
ett tillfälle då jag var närvarande fick eleverna i en klass tänka igenom vil-
ka filmer de hade sett det senaste året. Alla var märkbart engagerade, till-
sammans kom eleverna ihåg varje enskild film och vad de hade pratat om 
till respektive film. Det blev livliga diskussioner i klassrummet, vilket visar 
att ARF:s verksamhet är uppskattad och någonting som eleverna verkar 
uppriktigt intresserade av. Sedan går det givetvis att diskutera i vilken ut-
sträckning eleverna faktiskt påverkas i en antirasistisk riktning och denna 
diskussion återkommer jag till nedan.

4.1.6 Påverkansarbete och mätbarhet
”Det här funkar!” säger en arrangör avslutningsvis i det inledande citatet 
till denna avhandling. Det är en avgörande fråga för en verksamhet av 
detta slag. Gör den någon skillnad? Går det verkligen att påverka männis-
kor i antirasistisk riktning genom filmvisningar och samtal? Jag har själv 
funderat över detta, både under perioden jag var aktiv i ARF men också 
utifrån ämnet i avhandlingen. Under intervjuerna har temat varit åter-
kommande och frågorna har syftat till att ta reda på hur de människor 
som arbetar antirasistiskt resonerar kring detta. Vad säger aktiva antira-
sister om denna centrala fråga, går det att påverka? Informanterna i ARF 
har genomgående en retorik som handlar om att påverkan är möjlig och 
så här säger en av arrangörerna:

Jag tror ju att man kan påverka genom det här som vi gör, att man visar film 

och man har en förhoppningsvis bra föreläsare kopplat till filmen. Även om 

man vet att det här med påverkan är ju väldigt svårt att påvisa, att det har 

skett… Ja, det finns ju teorier som mer eller mindre menar att det är omöjligt 

att påverka. Och det finns andra teorier som menar att det är ganska möjligt 

att påverka. Och jag tror nog att man kan ibland under… gynnsamma om-

ständigheter så kan man, om allting klaffar med föreläsare, tidpunkt och 

vem som är där, så tror jag mycket väl att man kan påverka någon att tänka 

på saker som de kanske inte tänkt på och inse saker som de kanske inte in-

sett. Förhoppningsvis putta dem kanske lite grann i vad vi då tycker är rätt 

riktning. Mot humanism och jämlikhet.

Det finns en stark tro på förmågan att påverka genom ARF:s specifika 
metod och många ger uttryck för att under vissa förutsättningar, så är 
möjligheten att åtminstone delar av publiken får en tankeställare goda. 
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Detta svar är typiskt för hur informanterna i ARF resonerar och många 
lyfter fram metoden som en avgörande faktor som möjliggör påverkan 
hos publiken. Filmen öppnar upp för en känslomässig reaktion, föreläs-
ningen eller diskussionen stimulerar intellektet. Samtidigt uppfattar jag 
det inte som att det finns en övertro på att hela publiken tar till sig ARF:s 
budskap, utan en insikt om att alla inte är mottagliga. En projektledare ut-
trycker detta på följande sätt:

Som en av grabbarna sa när vi hade utvärdering: ”Jag tycker vad jag tycker 

ändå, ni kan inte ändra på det”. Jag sa: ”Nej, vi kan inte ändra på någonting 

för det är bara ni som kan ändra på er själva, precis som jag är den enda som 

kan ändra på mig”. Men jag kan öppna dörrar. Och det… och jag tror att, 

jag menar… om det är någon övertygad nazist eller rasist som kommer på 

våra arrangemang, inte sjuttsingen ändrar hon eller han sig. Men kanske på 

sikt att man har öppnat en dörr, precis som för de här ungdomarna, så att de 

tänker till lite senare.

Till ARF:s filmvisningar kommer skolklasser och det går inte i förhand att 
veta om det kommer att finnas ungdomar med rasistiska åsikter i publi-
ken. ARF når genom målgruppen skolklasser delvis en publik som kanske 
inte annars närmar sig antirasistiska möten, men eftersom det är en sko-
laktivitet måste de närvara. De flesta informanter resonerar på ett liknan-
de sätt som projektledaren ovan, en person med rasistiska åsikter ändrar 
sig inte på grund av en filmvisning, men den kan så ett frö eller ge en tan-
keställare som kanske på sikt kan göra att personen ändrar sina åsikter. 
Detta är den förhoppning som de flesta informanter hyser. Trots en ge-
nomgående positiv syn på möjligheten att påverka finns det också uttryck 
för oro och skepsis kring arbetet och en arrangör säger så här:

Nej alltså, att vi får någon siffra på att vi lyckas… 0,7 i vårt arbete eller vi har 

lyckats 1,4. Något sådant finns ju inte… Det vi har gjort är ju att vi har 

skickat med enkäter med dem som har varit där. Men det är mer frågor av 

typ: Vad tyckte du om ARF? Är det någonting du skulle vilja förändra? Är du 

nöjd med den servicen du fått? Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaks 

nästa år? Och det är klart att då får man kanske någon typ av mått på hur 

nöjda lärare är till exempel med ARF, både i det praktiska arrangemanget 

kring ARF och själva innehållsbiten. Men just att försöka fastställa om det är 

värt det, så att säga, hur mycket får vi ut av de här pengarna vi satsar i ARF, 

vad är liksom de konkreta resultaten, så är det så vitt jag vet väldigt svårt. 

[…] Man brottas lite med det här i vilken utsträckning lyckas vi egentligen 

åstadkomma någonting. […] Det är ju något diffust påverkansarbete där 

man liksom inte riktigt alltid får möjlighet att se om det spelar någon roll.
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Citatet är något ovanligt utifrån mitt material, så till vida att informanten 
uttryckligen visar en oro över huruvida ARF faktiskt påverkar eller inte. 
Samme informant visar visserligen vid ett annat tillfälle i samma intervju 
sin positiva tro på att det går att påverka, men det finns samtidigt en frus-
tration över att det inte går att få ett kvitto på att aktiviteterna ger resul-
tat. Som visats ovan har informanterna i huvudsak talat om att de tror att 
metoden fungerar, under vissa förutsättningar kan de öppna dörrar och 
förhoppningsvis putta någon i rätt riktning. Alla argument om huruvida 
påverkansarbetet fungerar eller inte, handlar om informanternas person-
liga övertygelse kring att det går att påverka. Att de tycker så är inte förvå-
nande, annars skulle de inte engagera sig i en verksamhet av detta slag. De 
som inte tror att det går att påverka väljer inte att engagera sig i påver-
kansarbete. Många informanter hänvisar förutom till övertygelsen att det 
går att påverka till indikationer som visar att arbetet gör skillnad. Så här 
menar en arrangör att ARF kan visa på konkreta resultat:

När det gäller skolan så tycker jag att en mätare på våra effekter eller even-

tuella framgångar är lärarnas reaktioner. Alltså när de återkommer till oss 

och säger att det skulle kunna vara bra ifall vi kom ut även i andra samman-

hang, därför att de har varit på seminarier och det har väckt reaktioner och 

de skulle vilja ha hjälp i den fortsatta bearbetningen, då känner jag att då har 

det liksom haft effekt. Och det har ju hänt faktiskt rätt så mycket. Och det 

här med spridningseffekten, att man vill ha mer och så här. Det här är inte 

underhållning och det uppfattas ju inte som underhållning heller, så det kan 

jag se att det finns en effekt där.

ARF:s främsta indikationer på sitt arbetssätt är reaktioner från skolor och 
de lärare som deltagit i filmvisningarna. Det genomförs utvärderingar 
med skolklasser och lärare kring arrangemanget och det ger fingervis-
ningar om hur publiken uppfattade arrangemanget. En nöjd publik är inte 
nödvändigtvis detsamma som en publik som påverkats antirasistiskt, men 
samtidigt visar det på ett intresse för de frågor som diskuteras. Även om 
det är svårt att objektivt visa på de effekter ARF:s påverkansarbete har, 
finns det således indikationer som visar på positivt resultat.

4.1.7 De redan frälsta
Ofta när jag själv deltar i antirasistiska sammanhang, träffar jag en hand-
full människor som jag lärt känna genom Rädda Barnen och ARF och vi 
möts en eller ett par gånger årligen på ideella evenemang av olika slag. Det 
kan handla om öppna föreläsningar eller mindre manifestationer. Tanken 
har många gånger slagit mig att dessa träffar blir möten för ”de redan 
frälsta”, vi som redan har tagit ställning då det gäller rasism. Det går där-
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för att ifrågasätta om denna form av tillställningar verkligen påverkar nå-
gon i antirasistisk riktning. Når de en målgrupp där det kan finnas indivi-
der med rasistiska åsikter? ARF har genom sitt fokus på målgruppen 
skolungdomar en viss möjlighet att nå ungdomar med rasistiska åsikter, 
då de följer med till ARF:s filmvisningar eftersom det är en skolaktivitet. 
På så vis ökar sannolikheten att ARF når utanför publiken ”de redan fräl-
sta” och faktiskt möter ungdomar med mer eller mindre rasistiska före-
ställningar. Samtidigt pekar en informant på att det finns andra aspekter 
av filmarrangemanget och det handlar om de interna processerna och på-
verkan inom organisationen:

Vi påverkar varandra och vi lär av varandra i den här gruppen. Och så kom-

mer någon in och naturligtvis så sprider vi oss inte bara med filmen utan vi 

sprider oss i andra organisationer och i andra forum i vårt vanliga liv och vi 

stärks ju genom filmen också. […] Visst skulle det varit intressant att försöka 

göra en undersökning om hur mycket vi har påverkat. Det är en tuff under-

sökning, det blir svårt. Men det är självklart att vi påverkar. Om vi gör det 

kostnadseffektivt, det vet jag inte, men mig ger det mer än vad det kostar de 

timmarna jag ställer gratis till förfogande.

Den påverkan som sker genom ARF är inte bara extern, utan även internt 
sker ett påverkansarbete som sedan sprids externt genom att individerna i 
ARF är aktiva i andra föreningar och på sina respektive arbetsplatser 
m.m. De som är aktiva stärks i sitt antirasistiska engagemang, utvecklar 
sina argument, träffar likasinnade och därigenom blir den interna proces-
sen också en viktig del av helheten kring ARF. Informanten lyfter också 
frågan om kostnadseffektivitet, gör en koppling till sin egen situation och 
menar att den personliga vinningen är större än den personliga kostnaden 
i investerad tid. Påverkansarbetet utåt som är fokus i verksamheten, ger 
också kraft inåt, i organisationen och hos individerna. För ”de redan fräl-
sta” fyller de antirasistiska arrangemangen en funktion genom att bekräf-
ta dem och stärka de goda krafterna.

4.2 arm i arm – 4:e initiativet
Arm i arm – 4:e initiativet är en antirasistisk satsning finansierad av All-
männa arvsfonden, som jag kom i kontakt med hösten 2003 då jag fick i 
uppdrag att utvärdera denna. Jag måste säga att jag tyckte att det var ett 
spännande uppdrag, både därför att det handlade om antirasism men 
också för att jag, och det kan jag väl erkänna så här i efterhand, aldrig ha-
de genomfört ett liknande uppdrag på egen hand förut. Utvärderingen ge-
nomfördes under följande vår och i stort sett var aktiviteterna inom sats-
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ningen avslutade. Enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes i 
efterhand. Jag hade dock möjlighet att träffa en del av aktörerna vid en så 
kallad projektledarträff dit de olika verksamheterna kunde skicka repre-
sentanter. Det som slog mig var den positiva atmosfären på träffen och att 
alla som medverkade verkade ganska stolta över att vara en del av Arm i 
arm. Det fanns en gemenskap mellan projekten baserat på att de var del-
aktiga i samma satsning och det hade jag inte väntat mig. På Arvsfondsde-
legationens kansli talades det till och med om en ”Arm i arm-anda” som 
var unik för denna satsning.

4.2.1 Arm i arm – Bakgrund och verksamheter
Arm i arm – 4:e initiativet är alltså namnet på en del av den före detta so-
cialdemokratiska regeringens satsning på att arbeta med frågor som rör 
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering och denna del 
finansierades av Allmänna arvsfonden. Bakgrunden är att regeringen år 
2001 antog En handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi 
och diskriminering (Regeringens skrivelse 2000/01:59). Redan året innan, 
i april 2000, presenterade regeringen tio initiativ för att arbeta mot rasism, 
främlingsfientlighet och diskriminering. Tre av dem var riktade gentemot 
ungdomar och dessa kom så småningom att kallas för Arm i arm – 4:e ini-
tiativet och blev en del av regeringens handlingsplan. Inledningsvis nämn-
des således inte homofobi som ett av de problemområden satsningen rik-
tades mot, men sedermera kom ett förtydligande från regeringen. I detta 
framgick att ungdomsinitiativen också skulle verka mot homofobi och 
diskriminering på grund av sexuell läggning. Att homofobi kopplades 
ihop med frågor som rör rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 
ansågs vara nyskapande. De tre initiativen som gemensamt kallades för 
Arm i arm – 4:e initiativet bestod som helhet av följande delar:
 Det 4:e initiativet eller som det också kallas, lokala projekt, handlade 
om att stötta ungdomsföreningars lokala verksamheter mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi eller diskriminering. Ur Allmänna arvsfonden 
delades sammanlagt 30 miljoner kronor ut under tre år, till 45 projekt som 
har varit både ett-, två-, och treåriga. De föreningar, stiftelser eller liknande 
som bedrev projektverksamheterna inom Arm i arm kunde vara allt från 
idrottsföreningar till mänskliga rättighetsorganisationer. Projekten har 
delvis haft olika fokus, så till vida att en del har arbetat mot t.ex. rasism 
medan andra har arbetat mot t.ex. homofobi. De flesta projekten har dock 
på något sätt arbetat mot flera av problemområdena. Det var inom ramen 
för detta initiativ som ’ARF utveckling’ erhöll medel från Arm i arm. Pro-
jekten fick inte bara ekonomiska medel från Allmänna arvsfonden, utan 
också stödinsatser genom en handläggartjänst på Arvsfondsdelegationens 
kansli. Handläggaren till Arm i arm hade bl.a. som uppgift att stötta pro-
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jekten och anordnade ett antal utbildningstillfällen till dessa. Det var vid 
en sådan s.k. projektledarträff som jag fick möjlighet att närvara och där-
med träffade representanter från ett antal av projekten inom det 4:e initia-
tivet. Handläggaren ansvarade också för en hemsida till Arm i arm som 
innehöll information om de verksamma projekten och gemensamma akti-
viteter inom ramen för satsningen (se www.armiarm.nu 2005).
 Det 6:e initiativet eller ungdomsambassadörerna handlade om att 
hundra ungdomar från hela Sverige utbildades till ”ambassadörer” mot 
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Ungdomsam-
bassadörerna var mellan 15-25 år gamla och verkade ideellt i t.ex. skolor 
och föreningar. Innan de påbörjade sitt uppdrag fick de utbildning i att 
arbeta mot nämnda problemområden och förväntades sedan agera i sina 
vardagsmiljöer för att sprida kunskap om detta och vara goda förebilder. 
Ungdomsambassadörerna arbetade under två år med detta uppdrag, från 
oktober 2000 – december 2002. Därefter tog riksorganisationen Ungdom 
Mot Rasism över ansvaret för ungdomsambassadörerna och fick i uppgift 
att stödja dem som fortsatt ville engagera sig.
 Det 9:e initiativet var en uppsatstävling mot rasism, främlingsfientlig-
het, homofobi och diskriminering där alla Sveriges gymnasieskolor, års-
kurs 1, hade möjlighet att delta under våren 2001. En jury utsåg de två 
vinnande bidragen och segrarna fick delta i ett s.k. Youth Summit som an-
ordnades i anknytning till världskonferensen mot rasism i Sydafrika i sep-
tember 2001. Vidare trycktes de 22 bästa bidragen i en antologi som kall-
las …blir du hel när jag går sönder? (2001).
 Dessa tre initiativ, det 4:e, 6:e och 9:e, utgjorde således gemensamt och 
helt ologiskt satsningen som kallas Arm i arm – 4:e initiativet. Anledning-
en till denna semantiska svårighet var att en arbetsgrupp tillsattes av re-
geringen för att ansvara för det 4:e initiativet. Denna kallades för Arm i 
arm – 4:e initiativet, men så småningom fick den också ansvar för även 
det 6:e och 9:e initiativet. Arbetsgruppen behöll ändå namnet Arm i arm – 
4:e initiativet. Från att ha varit namnet på själva arbetsgruppen kom sats-
ningen som helhet också att kallas för Arm i arm – 4:e initiativet, trots att 
även det 6:e och 9:e initiativet ingick. Då jag talar om Arm i arm i denna 
text menar jag det 4:e initiativet, eller som det också kallas, lokala projekt. 
Det är denna del av satsningen som är i fokus i avhandlingen då det 6:e 
och 9:e initiativet inte har varit relevant ur ett avhandlingsperspektiv. Ar-
betsgruppen Arm i arm – 4:e initiativet kommer kort och gott att benäm-
nas arbetsgruppen då den omnämns.

4.2.2 Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppen med uppdrag att leda arbetet med Arm i arm tillsattes av 
dåvarande statsrådet Ulrica Messing som ansvarade för integrations- och 
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ungdomsfrågor. Senare kom arbetsgruppen att knytas till dåvarande de-
mokrati- och integrationsminister Mona Sahlin. Gruppen leddes av Björn 
Fries och bestod i övrigt av en bred sammansättning av kompetenser med 
allt från ideellt engagerade personer till dem som professionellt arbetar 
med frågor som berör dessa problemområden.11 Gruppens sammansätt-
ning har varierat något under arbetets gång. Arbetsgruppens främsta upp-
gift var att välja vilka lokala projekt som skulle beviljas stöd till arbete 
mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Arbetssät-
tet var delvis nytt jämfört med Arvsfondsdelegationens reguljära ansök-
ningsförfarande och det var arbetsgruppen själv som utarbetade sina ar-
betsmetoder. En nyhet var att arbetsgruppen inte begärde färdiga projekt-
ansökningar från projekten utan de fick istället skicka in idéer till projekt. 
Bland dessa gjordes ett urval av handläggaren och sedan fick projekten 
presentera sina idéer vid ett personligt möte med arbetsgruppen. Därmed 
upprättades en personlig kontakt mellan projekten och arbetsgruppen 
samt handläggaren. Både arbetsgrupp och handläggare har sedan utgjort 
ett stöd för de projekt som erhöll medel. Detta är viktigt eftersom arbets-
gruppen därigenom har varit involverad i de lokala projektens verksam-
heter. Många av ledamöterna vittnar om ett personligt engagemang i pro-
jektaktiviteterna. Det gör att arbetsgruppens ledamöter är väl insatta i 
projektens verksamheter. Arbetsgruppen har också haft ansvaret för de 

11. Som helhet bestod arbetsgruppen av ordförande Björn Fries, samordnare för reger-
ingens narkotikapolitik, Mikael Wiehe, artist, Jon Voss som jobbar inom gaymedia 
och Nyamko Sabuni, dåvarande riksdagsledamot för folkpartiet. Elisabeth Bergsten, 
Iréne Lindén och Omar Nur har vid olika tillfällen representerat Integrationsverket. 
Emma Skough representerade PeaceQuest och var projektledare för Ungdomsriks-
dagen/URIX 2000. Ytterligare ledamöter var Christine Gilljam, utbildningsdirektör 
på HomO, Cafer Uzunel, departementssekreterare på Justitiedepartementet och 
Ahmet Önal, affärskonsult och tidigare ordförande i Turkiska Ungdomsförbundet. 
Tommi Teljosuo och Almir Cehajic har vid olika tillfällen representerat Arvsfonds-
delegationens kansli. Slutligen har Maria Hansson och Kristina Hållén vid olika 
tidpunkter varit handläggare för Arm i arm – 4:e initiativet. De tjänstemän som var 
ledamöter i arbetsgruppen hade till uppgift att bevaka olika intresseområden som  
t.ex. att Allmänna arvsfondens villkor för projektstöd följdes. Arbetsgruppens 
funktion var rådgivande och de hade således inte mandat att själva fatta beslut om 
fördelning av medel ur Allmänna arvsfonden. De formella besluten fattades av 
Arvsfondsdelegationen och vid medel på över 300 000 kr fattades besluten av re-
geringen. Förutom ledamöterna i arbetsgruppen närvarade handläggaren för Arm i 
arm – 4:e initiativet vid arbetsgruppens möten. Handläggartjänsten var först knuten 
till integration- och mångfaldsenheten på Näringsdepartementet. Enheten flyttade 
senare till Justitiedepartementet. Därefter knöts handläggartjänsten till Arvsfonds-
delegationens kansli på Utbildningsdepartementets ungdomspolitiska enhet. Hand-
läggarens uppgift var att sköta det löpande arbetet med satsningen (se Utvärdering 
av Arm i arm – 4:e initiativet – Regeringens ungdomssatsning mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering (2004)).
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projektledarträffar som genomförts och flera av ledamöterna har också 
deltagit vid träffarna. Inledningsvis tog arbetsgruppens ledamöter också 
på sig att agera faddrar till projekten, men detta upphörde efter tag då de 
flesta inte mäktade med denna uppgift.

4.2.3 Förutsättningar och kriterier
Arm i arm finansierades med medel från Allmänna arvsfonden och för att 
organisationer, stiftelser eller liknande ska kunna erhålla medel därifrån 
måste de uppfylla vissa kriterier. På Allmänna arvsfondens hemsida finns 
en genomgång av de generella förutsättningar som föreligger. Bland dessa 
framkommer bland annat att ur Allmänna arvsfonden fördelas medel till 
ideella organisationer eller föreningar och undantagsvis till t.ex. kommu-
nal verksamhet. Det sker endast om kommunen samarbetar med en ideell 
verksamhet. Vidare framgår att nystartade organisationer ej kan erhålla 
medel. Med andra ord krävs en viss stabilitet och långsiktighet hos den 
organisation som söker medel och den ska redan ha en befintlig verksam-
het. Den aktivitet organisationen söker medel till får inte vara en enstaka 
företeelse som t.ex. en studieresa eller konferens, men ej heller vara en del 
av organisationens ordinarie aktiviteter. Istället betonas att nyskapande 
och utvecklande verksamheter är förutsättningar för att erhålla medel 
(Allmänna arvsfonden 2007a). Vidare finns en blankett med anvisningar 
för ansökan om projektstöd på Allmänna arvsfondens hemsida. Av denna 
framgår att en förening som söker projektstöd ska bifoga stadgar och pro-
tokoll som visar styrelsens sammansättning och firmatecknare. Efter av-
slutat projekt är organisationen skyldig att göra en egenutvärdering, en 
s.k. redovisning. Arvsfondsdelegationens kansli bistår med instruktioner 
kring vilka frågeställningar som projekten ska besvara i redovisningen. 
De formella kriterierna för att få medel regleras i lag (1994:243) om All-
männa arvsfonden. Arbetsgruppens arbete med projekturvalet har också 
utgått från Allmänna arvsfondens villkor för projektstöd och enligt Slut-
rapport från arbetsgruppen Arm i arm – 4:e initiativet (2003) handlar vill-
koren om följande aspekter:

Allmänna arvsfonden har som syfte att främja verksamhet av ideell karaktär 

till förmån för barn och ungdomar samt personer med funktionshinder. För 

att få projektstöd ur fonden måste föreningen ha utvecklat en ny idé. Det 

kan handla om att pröva en ny metod, pröva en ny verksamhet eller vidare-

utveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning. Projektstöd får inte 

gå till ordinarie verksamhet. Betoningen på det nyskapande innebär också 

att det finns en viss förståelse för att alla projekt inte lyckas (Slutrapport 

från arbetsgruppen Arm i arm 4:e initiativet 2003:13).
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Förutom dessa villkor från Allmänna arvsfonden har arbetsgruppen också 
använt sig av fyra kriterier som regeringen fattat beslut om. Dessa är inte 
lagstadgade utan utgör prioriteringar vid fördelning av medel från All-
männa arvsfonden. Kriterierna lyder:

• Projekt som initieras och genomförs av ungdomar
• Projekt som innebär utveckling av nya metoder mot rasism, främ-

lingsfientlighet, homofobi och diskriminering
• Projekt som bedöms ge långsiktiga effekter
• Projekt som innebär samarbete mellan olika föreningar och skolan 

eller kommunen (ibid.).

Ovanstående villkor och kriterier är alltså de utgångspunkter arbets-
gruppen hade att förhålla sig till vid utdelningen av projektstöd och 
framför allt är det kriterierna som har utgjort ett riktmärke. Till de pro-
jekt som sökte pengar utgick information om ovan nämnda kriterier. 
Flera av dessa är relativa till sin karaktär. Vad innebär det t.ex. att en 
metod är nyskapande? Vad utmärker en långsiktig effekt? Att kriterierna 
är relativa har bitvis utgjort ett problem för arbetsgruppen under urvals-
processen och ledamöterna tycker att dessa har varit svåra att efterleva. 
I slutändan valdes de projekt som arbetsgruppen trodde hade goda möj-
ligheter att genomföra den planerade verksamheten (för en utförlig dis-
kussion om kriterierna och konsekvenserna av dessa se Utvärdering av 
Arm i arm – 4:e initiativet – Regeringens ungdomssatsning mot rasism, 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering 2004:33ff). Ytterli-
gare en aspekt av kriterierna är att homofobi inte nämndes vid det första 
ansökningstillfället som ett av de områden Arm i arm skulle arbeta mot, 
utan detta tillkom senare. Det är således utifrån dessa förutsättningar 
som lokala projekt kunde erhålla medel och de 45 projekt som bevilja-
des bidrag har i någon mån levt upp till de angivna förutsättningarna 
och kriterierna.
 Vad innebär dessa utgångspunkter för projekten i Arm i arm? En för-
utsättning för att erhålla medel var att aktören ej var en nystartad fören-
ing eller organisation. Det innebär att aktörerna i Arm i arm redan bedrev 
verksamhet av något slag. En del arbetade redan tidigare med frågor som 
på något vis kan relateras till rasism och därtill relaterad problematik, 
som t.ex. Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF) eller Riksorganisatio-
nen Ungdom Mot Rasism (UMR). Andra aktörer hade ett annat fokus i 
sin ordinarie verksamhet, som t.ex. KFUM Basket, Härnösand eller Råby-
Rekarne Friidrottsförening. Aktörerna skapades således inte utifrån sats-
ningen, utan var självständiga föreningar eller organisationer med egna 
dagordningar. Då de erhöll projektmedel av satsningen Arm i arm, förde-
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lades dock dessa med utgångspunkt i tidigare beskrivna förutsättningar 
och kriterier. Projekten som de antirasistiska aktörerna bedrev inom ra-
men för Arm i arm, genomförs således utifrån fastlagda premisser. Följ-
aktligen har de aktörer som beviljats medel för att driva projekt, endast 
kunnat erhålla detta utifrån exempelvis förutsättningen att de arbetar 
gentemot ungdomar och att ungdomar är delaktiga i planerandet och ge-
nomförandet av projekten. Ett annat exempel är att de projekt som ge-
nomförde samarbeten med andra aktörer, prioriterades av arbetsgruppen 
under urvalsprocessen, framför projekt som inte var delaktiga i någon 
form av samarbete.
 Trots att Arm i arms syfte var att motverka rasism, främlingsfientlig-
het, homofobi och diskriminering, fanns det inom ramen för satsningen 
inget enhetligt förhållningssätt till vad det innebar. Visserligen var ut-
gångspunkten som tidigare nämnts En handlingsplan mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 
2000/01:59) och arbetsgruppen hade vid urvalsprocessen till uppgift att 
utgå från den. I realiteten har handlingsplanen dock inte gett någon väg-
ledning. Dokument är till sin karaktär övergripande och innefattar en ge-
nomgång av insatser mot dessa problemområden internationellt och i 
Sverige, en situationsbeskrivning över läget i Sverige inklusive lagstiftning, 
samt förslag på hur insatserna kan vidareutvecklas. Problemområdena 
definieras inte uttryckligen. Det stod därför i praktiken varje projekt fritt 
att själv tolka vad t.ex. rasism innebär och välja vilket eller vilka av pro-
blemområdena som de ville motverka. En konsekvens av det var att pro-
jekten hade olika infallsvinklar på hur problematiken kan tolkas. Teore-
tiskt går det att tala om att projekten var styrda utifrån att de skulle upp-
fylla vissa kriterier och förutsättningar och arbeta mot vissa problemom-
råden. Att tala om styrning är det dock få projekt som skulle identifiera 
sig med, det finns heller inga utsagor i det empiriska materialet som tyder 
på att projekten upplevt någon form av styrning. Inget projekt har gett ut-
tryck för att styrning i Arm i arm skulle vara problematiskt – de flesta ut-
trycker snarare motsatsen – att Arm i arm gett dem möjlighet att bedriva 
verksamheter de annars inte skulle ha haft möjlighet att finansiera. Jag 
återkommer till en fördjupad diskussion om styrning framöver (se 7.1.4 
Styrningsprocesser och 8.2 Styrning och ställning).

4.2.4 Projektverksamheter och erfarenheter
Inom ramen för Arm i arm har alltså 45 projekt verkat mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering, men det finns inte möjlig-
het utrymmesmässigt att beskriva alla dessa närmare. I bilaga 1 återfinns 
kortfattade beskringar av dem, men för att ge en något fördjupad bild av 
hur projekten har agerat och deras erfarenheter, presenteras här fem pro-
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jekt12. Avsikten är att ge läsaren en bild av några projektverksamheter och 
hur de agerar mot rasism och därtill relaterad problematik, men också en 
inblick i de tankeprocesser som skapats under satsningens gång.

MoTBILd Av hoTBILd
Projektet genomfördes av föreningen Ideum Europa i Malmö och målsätt-
ningen var att stödja en ömsesidig och konstruktiv debatt om islam, som 
bygger på korrekt och socialt relevant information. Genom att producera 
utbildningsmaterial som behandlar islams lära och muslimers situation i 
samhället hoppades projektet på att skapa en motbild av den hotbild, som 
ofta förknippas med islam och muslimer. Materialet som projektet har 
sammanställt finns i studieboken Muslimer.nu – Islam & muslimer bortom 
nyhetsrubrikerna (M’Rad & Kopilovic 2003). Denna behandlar ämnen 
som exempelvis gudsuppfattning, utbildning, arbete, relationer samt de of-
ta debatterade företeelserna hedersmord och tvångsgifte. Projektet var 
tvåårigt. Under det första året producerades boken och under det andra 
året spreds materialet till skolor, studiegrupper samt bibliotek. Seminarier i 
tre städer anordnades för lärare i religion på högstadie- och gymnasienivå, 
för att diskutera hur islam behandlas i religionsundervisningen samt hur 
integrationsarbetet i skolan ser ut. Så här uttrycker projektet detta:

Men det blev verkligen kanon. Under de här träffarna [seminarier för religi-

onskunskapslärare, förf. anm.] har jag känt att man verkligen kan vara med 

och påverka med väldigt små medel. Det känner jag verkligen att jag blev 

väldigt lycklig över, när jag såg att det gick att förändra och påverka. Det var 

en jättestor lättnad.

Resonemanget känns igen från aktörerna inom ARF och det projektet be-
skriver uppfattar jag som typiskt för antirasistiska aktörer. Under mitt 
fältarbete har många informanter berättat om ögonblick, då de upplevt 
att de har fått positiv respons från målgruppen. Denna typ av indikationer 
är påtagligt viktiga eftersom de antirasistiska aktörerna emellanåt funde-
rar över om deras åtagande leder till någon förbättring eller inte. I likhet 
med andra projekt i Arm i arm efterlämnar projektet ’Motbild av hotbild’ 
ett konkret material genom ovan nämnda studiebok. Denna finns kvar ef-
ter projekttidens slut och projektet resonerar på följande sätt:

12. Erfarenheterna från Arm i arm finns utförligt beskrivna i Utvärdering av Arm i arm 
– 4:e initiativet (2004) i form av konkreta råd till andra projekt som vill arbeta med 
antirasistiska verksamheter. Utifrån utvärderingsmaterialet utarbetades också en 
skrift, Utmana normen! – Tips till projekt mot rasism, främlingsfientlighet, homo-
fobi och diskriminering (2004) och syftet med denna är att i kort och lättläst form 
förmedla erfarenheter vidare till andra projekt.
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Någonting som jag tycker är väldigt viktigt, det är just det att man har nå-

gonting att ta på efter projektets slut. Att man har en bok eller något slags 

material som kan vara rätt så länge, att det inte är någonting som bara dör 

ut. Det blir ju så oftast, man bara har en massa träffar hela tiden, men om 

man har både en bok och träffar. En bok lever ju rätt så länge. Det är någon-

ting som jag tycker är jätteviktigt.

Projektets sätt att resonera kring boken stämmer väl överens med erfaren-
heter från andra projekt som jag träffat i mitt fältarbete. Att lämna efter 
sig ett material säkerställer långsiktigheten och projektet lever vidare ge-
nom materialet. Det är också ett sätt att sprida erfarenheterna även efter 
projekttidens slut. Det ger kontinuitet åt det antirasistiska engagemanget 
och det gör också att andra aktörer kan använda sig av kunskaperna från 
en projektverksamhet som kanske bara varar i ett eller två år.

hoMoFoBI och uNgA – STöd och FöRäNdRINg
Detta projekt var ettårigt och har drivits av Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande, RFSL Stockholm och målet med projektet var bl.a. att 
utveckla metoder för att motverka homofobi. Projektet utarbetade en 
lärarhandledning som visar hur lärare kan arbeta preventivt bland ung-
domar och motverka den heteronorm som är en del av det som ligger 
bakom homofobin. Arbetet med denna beskriver projektet på följande 
sätt:

När jag skulle fundera över vad det är för slags metoder som jag är ute efter 

ägnade jag ganska mycket tid åt att tänka, vad finns nu? Det som finns är 

framförallt skolinformation, dvs. bögar, flator och bin som åker ut till skolor 

och berättar väldigt erfarenhetsbaserat. […] Det är en väldigt bra verksam-

het, men den är ju väldigt beroende av att det finns resurser på RFSL och att 

det över huvud taget finns ett RFSL i närheten av skolan. […] Den del som 

jag själv kan tycka är problematisk är att det bygger på en stark övertygelse 

om empati genom mötet, att det är först genom att jag får träffa en sådan 

där bög jag kan låta bli att skrika bögjävel på skolgården. […] Man tar in 

den där RFSL-truppen en förmiddag under de där nio åren och sedan tänker 

man att det är gjort, det är löst, de har ju träffat de där så de vet att de är inte 

så farliga. Det känns lite väl enkelt. Jag ville försöka hitta metoder där lärar-

na oavsett bakgrund, egen erfarenhet eller egen tidigare kunskap, tillsam-

mans med eleverna kan bjuda in till ett slags undersökande perspektiv och 

istället titta på normen. Vad är det för normer vi har omkring oss som repro-

ducerar de mönster där vissa faller ut och kallas annorlunda? […] Istället 

försöka se det som något slags värdegrundsprojekt.
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Den process som detta projekt beskriver visar hur perspektivet ”anti” ho-
mofobi, som är projektets huvudsakliga inriktning, får ett bredare anslag i 
och med att projektet arbetar med att utmana normen. Fastän homofobi 
är temat fungerar värdegrundsprojektet även i arbetet mot t.ex. rasism, 
eftersom metoden handlar om att utmana samhällets normer och stereo-
typer. Normerna kan handla om hur vi ser på sexualitet, men också om 
hur människor med annan etnicitet eller med handikapp uppfattas. I detta 
breda anslag, att utmana normen, menar jag att det finns paralleller till 
ARF som också arbetar med en bred definition av sitt huvudsakliga pro-
blemområde. Deras definition av rasism inkluderar bl.a. mobbning och 
precis som arbetet mot rasism kan innebära mycket mer än att arbeta mot 
just rasism, kan arbetet mot homofobi ha ett bredare anslag som inbegri-
per andra problemområden.

NoRMal, eller?
Projektet NORMal, eller? var ett ettårigt projekt som gick ut på att öka 
pojkars medvetenhet om det normsystem som omger föreställningar kring 
homofobi, kön, makt och vad det innebär att vara man. Projektet genom-
fördes i ett samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund, Sensus Stu-
dieförbund och Länsstyrelsen, Västerbottens län. Inledningsvis har pro-
jektet gjort en grundlig kunskapsinventering kring genusfrågor med fokus 
på maskulinitet. Sedan har ett antal träffar genomförts med killgrupper 
från högstadiet, där frågor kring manlighet med ett könsmaktsperspektiv 
har diskuterats. De erfarenheter som gjordes samlades sedan i boken 
NORMal, eller? – Vägledning, ledarmaterial för att sätta killar i rörelse 
(Fridh, Sjögren & Söderström 2003). Projektet beskrivs av de inblandade 
projektledarna som en resa. De menar att en viktig del av projektproces-
sen var att först fundera igenom sina egna bakgrunder samt sina egen sy-
ner på manlighet och diskutera detta sinsemellan. På följande sätt beskri-
ver projektet arbetsprocessen:

Men jag tror också att det är helt avgörande för vårt arbetssätt att vi har job-

bat med oss själva och vi har gjort det metodiskt, inte bara sporadiskt, utan 

det har varit medvetet metodiskt. […] Jag tror att vi inte har skiljt på… Vi 

har inte ställt oss utanför, liksom nu ska vi göra ett projekt och hjälpa de här 

killarna, utan vi har sett att vi är en del av det här. […] Det bygger på att vi 

har tittat på oss själva och att vi gör det ordentligt, därför att om man inte 

gör det kan man inte stå och säga de här sakerna, i alla fall inte med trovär-

dighet. Därför att det här projektet, det här handlar om våra liv, allting vi 

gör varje dag. […] Det var en förutsättning att vi kunde förankra det djupt 

inom oss och att vi blev projektet och projektet blev oss.
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Projektledarna beskriver att de använder sig själva som verktyg i projektet 
eftersom det handlar om hur de lever sina liv. Därför måste de också för-
hålla sig till sina egna erfarenheter som män i ett manssamhälle och de 
menar att det var avgörande för projektet att de arbetade med frågorna på 
ett personligt plan. Projektledarna arbetade systematiskt med detta, ge-
nom att t.ex. läsa litteratur om maskulinitet och därigenom har deras ar-
bete med sig själva också gett dem teoretiska kunskaper om heteronorma-
tivitet. Arbetet med att förankra frågor som rör problemområdet på ett 
personligt plan, har således gått hand i hand med en kunskapsinhämtning 
kring heteronormativitetsfrågor. Kunskaperna har sedan spridits i kill-
grupperna.

dIALog ISTäLLET FöR MoNoLog
Svensk-Turkiska Distriktsorganisationen i Västra Götaland med bas i Gö-
teborg initierade projektet med syfte att kartlägga de fördomar som finns 
i den turkiska gruppen gentemot svenskar. Detta skulle göras genom en 
enkätundersökning bland turkiska ungdomar. Projektet arbetade både 
med de fördomar som finns om den turkiska gruppen och de fördomar 
som finns inom den turkiska gruppen. Syftet var att öka kunskapsnivån 
om föreställningar som finns kring turkar och svenskar. Arbetet genom-
fördes tillsammans med svensk-turkiska medlemsföreningar och mål-
gruppen var svenskar med turkisk bakgrund. Då projektet inte lyckades 
engagera någon forskare till att göra enkätundersökningen som planerat, 
vände de sig istället till den tilltänkta målgruppen för att finna en lösning 
och projektet berättar om denna process:

Vi fick själva helt enkelt, starta med en enkät, bearbeta denna och diskutera 

enkäten inom våran målgrupp istället. Vi diskuterade hur vi skulle ställa frå-

gorna med ungdomarna som vi tänkte intervjua istället för att hitta professi-

onell hjälp. Så vi talade med ungdomarna och intervjuade dem, frågade dem 

vad de tyckte, vilka problem de tyckte var viktiga och så vidare och sedan 

försökte vi lägga in dem i enkäten, de frågorna som de tyckte var viktiga.

Lösningen för ’Dialog istället för monolog’ blev alltså att gå direkt till 
svenskturkiska ungdomar som var en del av målgruppen. De blev på så vis 
inblandade i processen att arbeta fram en enkät angående fördomar mot 
svenskar. Sedan var dessa och även andra ungdomar med och svarade på 
enkäten. Därefter vidtog arbetet att analysera svaren. Även här hade pro-
jektet nytta av samarbetet med ungdomarna:

När det var klart så gick vi tillbaka till ungdomarna och deras föräldrar 

samt även till lärare, psykologer och olika grupper som fick diskutera de här 
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resultaten. De fick göra själva utvärderingen egentligen och vi hade rätt bra 

diskussion om det. Bara det arbetet tyckte vi var jättenyttigt, även för ung-

domarna. De fick ju ventilera sig och de fick också säga sin mening om var-

för man har svarat på det viset. Då fick vi också förståelse för enkäten, för vi 

hade lite svårt att själva dra slutsatser från enkäten egentligen.

På detta sätt blev en del av målgruppen referenspersoner till projektet bå-
de före och efter undersökningen. Ungdomarna var inblandade både i att 
utforma de problemformuleringar projektet arbetade med och sedan i att 
analysera materialet och göra det begripligt. De blev en del av en kun-
skapsprocess där de fick jobba mer direkt med sina fördomar utifrån per-
sonliga erfarenheter. Det finns paralleller mellan detta och det som projek-
tet NORMal, eller? beskriver som betydelsefullt för sitt projekt, nämli-
gen att arbeta medvetet med sina egna fördomar och sitt eget förhållnings-
sätt till problemområdena. ’Dialog istället för monolog’ tycker att projek-
tet blev bättre genom denna ofrivilliga förändring. Att arbeta med sig själv 
och sina egna fördomar, är således något som flera aktörer i mitt fältarbete 
på olika sätt lyfter fram som betydelsefullt i antirasistiskt arbete.

RASISTERNAS ARguMENT I MEdIA
Detta ettåriga projekt genomfördes av Riksorganisationen Ungdom Mot 
Rasism (UMR) med bas i Kristianstad. Bakgrunden till projektet är att 
UMR menar att det är viktigt att påverka i sin närmiljö, eftersom främ-
lingsfientliga partier ofta agerar lokalt. Ett sätt att göra det är att bli bättre 
på att bemöta de argument dessa partier framhåller i t.ex. lokalmedia eller 
i debatter. Syftet med projektet var att medlemmar i organisationen skulle 
få lära sig hur de kan bemöta rasistiska argument. Därför arrangerade or-
ganisationen två konferenser som behandlade informationssökning, kri-
tiskt tänkande och hur det går till att skriva en debattartikel m.m. Tanken 
var därefter att de ungdomar som medverkat på konferenserna skulle bil-
da en mediagrupp eller någon form av nätverk för att vara en kunskapsre-
surs inom UMR. Konferenserna genomfördes, men UMR lyckades inte 
behålla det nätverk av ungdomar som deltagit. De svårigheter som upp-
stod beskriver projektet på följande sätt:

Jag tror det berodde på att det är svårt att engagera i vissa grejer man kanske 

inte känner att man har grepp om [kunskap om rasism, förf. anm.]. Jag tror inte 

att de [ungdomarna, förf. anm.] hade riktigt grepp om det här efter första kon-

ferensen. För oss som kan det här är det solklart, men det var det inte. Vi hade 

för höga förväntningar på ungdomarna som var där. Man ska inte underskatta 

heller men […] vi drev på för mycket. Man får nog vara försiktigare och det 

långsiktiga arbetet med att skapa stabila nätverk tar mer än två konferenser.
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Projektet drar slutsatsen att de överskattade förmågan att skapa engage-
mang utifrån frågor som är komplexa och tar tid att lära sig och i det här 
fallet handlade det om rasism och främlingsfientlighet. Projektet närmar 
sig därigenom en frågeställning som är central för antirasister, vad är 
egentligen rasism? Det är inte en enkel fråga att besvara och som visas i 
nästkommande kapitel, finns det många svar och ingen enhetlig syn på 
rasismproblematiken. Liksom för projektet ’Dialog istället till monolog’ 
tog projektverksamheten en annan vändning än vad som var tänkt från 
början. Nätverket ersattes genom en skrift som heter RAM – Rasisternas 
argument i media – En handbok för antirasister (Lagerlöf 2003). Därige-
nom tillvaratogs erfarenheterna från projektet och den kunskap som ta-
gits fram kunde spridas vidare genom skriften.

Mot bakgrund av ovanstående beskrivningar är frågan, hur ser projekten 
i Arm i arm på rasism och därtill relaterad problematik? I följande kapitel 
diskuteras det mer ingående, men utifrån redovisningen ovan ges exempel 
på hur rasism kan betraktas, men också på hur rasism kan knytas ihop 
med andra former av förtryck som homofobi. Projektet ’Motbild av hot-
bild’ motverkade islamofobi och den form av rasistiska uttryck som före-
trädelsevis drabbar muslimer. ’Dialog istället för monolog’ ville motverka 
fördomar såväl mot turkar som mot svenskar. Den form av rasism de fo-
kuserade på kan därför närmast beskrivas som vardagsrasism, även om 
projektet inte själv använde denna terminologi. ’Rasisternas argument i 
media’ verkade för att bemöta rasistiska uttryck i media, vilket kan hand-
la om uttalanden från främlingsfientliga partier. På så sätt är detta det en-
da projekt som lyfter fram en konkret motståndare i form av främlings-
fientliga partier. Projektet diskuterar också den problematik som genom-
gående framträder bland antirasistiska aktörer, att det är svårt att greppa 
vad rasism är. De övriga två projekten har arbetat mot homofobi samt uti-
från ett genusperspektiv. Projektet ’Homofobi och unga – stöd och för-
ändring’ arbetade med värdegrundsfrågor och utifrån deras resonemang 
går det att dra paralleller mellan mekanismerna bakom rasism och homo-
fobi. Det handlar om att utmana normerna. Även NORMal, eller? har 
ett förhållningssätt som grundar sig i att utmana normer och projektet gör 
en metodologisk iakttagelse som är allmängiltig – påverkansarbete börjar 
inom individen själv. Därigenom finner även dessa två projekt, som inte 
har en uttalad ambition att verka mot rasism, beröringspunkter med de 
mer uttalat antirasistiska projekten. Förutom ’Rasisternas argument i me-
dia’ definierar inget av ovanstående projekt en motståndare av något slag, 
utan samtliga agerar utifrån ett värdegrundsperspektiv mot rasism och 
därtill relaterad problematik.
 Hos projekten framträder kunskap som en central aspekt för att fram-
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mana förändring. ’Motbild av hotbild’ ville genom boken Muslimer.nu 
sprida relevant information om islam och de riktade sig till skolor, men 
även till allmänheten. ’Dialog istället för monolog’ kartlade och spred 
kunskap om fördomar och målgruppen var främst svenskar med turkisk 
bakgrund. ’Rasisternas argument i media’ framställde en skrift med infor-
mation om hur rasism kan bemötas. Projektet riktades i första hand till 
organisationens medlemmar, så att de sedan i sin tur ska kunna bemöta 
rasistiska företrädare. ’Homofobi och unga – stöd och förändring’ ville 
uppmärksamma hur normer i samhället fungerar och tog fram ett hand-
ledningsmaterial om detta som spreds till skolor. NORMal, eller? hade 
ett liknande förhållningssätt som gick ut på att diskutera vad som kan be-
traktas som normalt och varför. Målgruppen var unga killar och även 
detta projekt producerade ett handledningsmaterial. Beroende på vilken 
form av rasism eller annat problemområde som står i centrum för projek-
ten, betonas olika sorters kunskaper som centrala. Samtliga av ovanståen-
de projekt agerar för att inhämta och sprida någon form av kunskap gent-
emot någon form av målgrupp. De riktar sig dock mot olika målgrupper 
och någon har ett brett fokus och riktar sig gentemot allmänheten.

4.2.5 Påverkansarbete och långsiktighet
Ett dilemma för antirasistiska aktörer är huruvida de metoder de använ-
der är verkningsfulla och jag har redan beskrivit hur ARF resonerar kring 
detta. Även i Arm i arm har ämnet behandlats, liksom en närliggande frå-
geställning, huruvida projekten ger långsiktiga effekter. Enkätundersök-
ningen visar att projekten i princip entydigt bedömer att den egna verk-
samheten har gett förväntade resultat. Endast 2 av de 34 projekt som be-
svarade enkäten anger att detta påstående ”stämmer ganska dåligt”. 
Samtliga som svarade på påståendet att ”projektverksamheten har gett/
kommer att ge långsiktiga effekter” bedömer att detta stämmer. Att pro-
jekten skulle vara långsiktiga, var också en av de prioriteringar arbets-
gruppen utgick ifrån vid projekturvalet. Det är därför möjligt att projek-
ten i enkäten gärna ville förmedla en bild av att effekterna verkligen blivit 
långsiktiga. Samtidigt måste det klargöras att bedömningen av vad som 
är långsiktigt är relativ, det har inte specificerats i frågan. En uppfölj-
ningsfråga där projekten har fått resonera kring sina resultat, förtydligar 
dock vad de menar med långsiktiga effekter. Svaren kan delas in i tre ka-
tegorier: (1) projekt som lyfter fram att deltagare har ändrat sina värde-
ringar, (2) projekt som framhäver att långsiktigheten ligger i att den egna 
organisationen påverkats genom att projektet fortlever eller att projekt-
arrangörerna har förvärvat nya kunskaper och (3) projekt som menar att 
långsiktigheten ligger i att det finns material eller policydokument som 
kommer att fortleva efter projektets avslut. Vissa projekt lyfter fram fak-
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torer ur två av dessa kategorier, men svaren är i princip jämt fördelade 
mellan kategorierna, med en viss övervikt till den första kategorin som 
innebär att deltagare har förändrat sina värderingar. Kategorierna visar 
också att projekten med långsiktiga effekter avser både externa och in-
terna sådana. Externt påverkas deltagare och handledningsmaterial 
sprids. Internt påverkas t.ex. arrangörer, eller förändras arbetssättet inom 
organisationen.
 Några exempel från de olika kategorierna ger en bredare förståelse av 
hur projekten resonerar kring långsiktighet och ett projekt ur den första 
kategorin anser att ”[a]lla deltagarna kom fram till att skillnader mellan 
dem är på individnivå ej p.g.a. kön, etnicitet eller eventuellt handikapp”. 
Resonemanget visar en positiv bild av möjligheten att påverka genom vär-
deringsövningar, vilka ofta syftar till att visa på att skillnader är individu-
ella. Samtidigt finns ett självkritiskt tänkande kring denna typ av resultat 
hos antirasistiska aktörer, eller som ett projekt skriver: ”[v]i tror att alla 
ungdomar som har deltagit/deltar i projektet kommer att ta med sig sina 
erfarenheter/kunskaper i framtiden – men vi vet inte om det blir så”. Den-
na tveksamhet speglar en ambivalens i det antirasistiska arbetet. Samtidigt 
som det finns en klar optimism om att det är möjligt att utföra påverkans-
arbete och förändra attityder, finns det också en osäkerhet kring vilken 
nytta arbetet egentligen gör. Att därför se långsiktighet i att det finns ma-
terial i form av policydokument eller handledningsmaterial som lever vi-
dare efter projekttidens slut, är betydligt mer konkret. Många projekt lyfte 
fram exempel i denna tredje kategori och ett projekt formulerar sig så här: 
”[b]oken som var vårt slutmål har fått en stor nationell spridning och vi 
sprider också vårt budskap genom föreläsningar och utbildningar på olika 
platser i Sverige”. Långsiktigheten i detta projekt blir påtaglig i och med 
att den bok som producerats bevisligen spridits över landet. Att på detta 
sätt producera material om erfarenheter av det antirasistiska arbetet, har 
varit vanligt förekommande i satsningen på Arm i arm och ett sätt att sä-
kerställa långsiktigheten. Ett projekt som producerat ett handledningsma-
terial för lärare säger på följande sätt:

… det är långsiktigt för att det riktar sig till just vuxna. Om man kan lära en 

lärare och entusiasmera läraren till att arbeta med de här frågorna så vet 

man att det är längre hållbarhet på det […]. Får man in perspektivet och en 

tryggad plats på skolan, då kommer det att ge långvariga effekter för alla 

elever som passerar igenom den skolan framöver.

Genom en metodhandbok som läraren kan använda flera år framöver 
skapas kontinuitet i det antirasistiska arbetet. Projektet lyfter också fram 
vikten av att få lärare intresserade av att verka i dessa frågor under en 
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längre tid. Enskilda projekt har svårt att driva en verksamhet som årligen 
når ut till t.ex. skolungdomar, men genom att förankra en metodik hos lä-
rare skapas möjligheter för att metodiken ska fortleva. Vad den tredje ka-
tegorin inte säger någonting om är huruvida materialet kommer till an-
vändning och om det i så fall fungerar.
 Flera projekt lyfte fram aspekter ur kategori två, att den verksamhet 
de genomfört inom ramen för Arm i arm har påverkat den egna organisa-
tionen, eller att de har förvärvat nya kunskaper genom projektet. De flesta 
tror sig också ha möjlighet att driva verksamheten vidare, även efter att 
medel från Allmänna arvsfonden upphört. Projekten ser det som ett sätt 
att säkra långsiktigheten eller som ett projekt uttrycker det: ”[a]tt projek-
tet fortsätter är den bästa effekten. Långsiktigt tror vi att vi når ut till allt 
fler”. Återigen säger inte det någonting om huruvida metoden projektet 
använder, egentligen fungerar. Flera menar också att de som jobbat eller 
deltagit i projektet, blir en slags ambassadörer för de nya kunskaper de 
har förvärvat om rasism, främlingsfientlighet, homofobi eller diskrimine-
ring. Ett projekt beskriver det på följande sätt: ”[v]i hoppas kunna uppnå 
långsiktiga effekter genom att projektdeltagare för vidare sina kunskaper 
inom området och själva arbetar i sin närmiljö”. Att målgruppen som har 
förvärvat kunskaper om problematiken, på något sätt sprider dessa vidare 
eller agerar annorlunda, är en vanlig synpunkt. Liksom hos ARF finns 
bland Arm i arm-projekten en genomgående positiv bild av möjligheten 
att påverka och uppnå långsiktiga effekter. Då de antirasistiska aktörerna 
i denna studie talar om påverkan och långsiktighet, uppfattar jag att det 
finns optimistiska förhoppningar, en viss osäkerhet, men få säkerställda 
resultat som visar att påverkan verkligen sker. Det har troligtvis att göra 
med att det är metodologiskt svårt att säkerställa och det finns få mät-
verktyg som på ett rättvisande sätt kan avgöra detta. Det som inom ARF 
diskuterades i termer av att individerna inom organisationen också påver-
kar varandra, återfinns inom den andra av ovanstående kategorier. Anti-
rasistiska aktörer påverkas internt av de verksamheter de genomför och 
detta blir ett sätt för ”de redan frälsta” att stärka varandras antirasistiska 
engagemang.
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5  rasismens former  
och Uttryck

Genom den historiska genomgången samt beskrivningarna av det empi-
riska underlaget har det blivit tydligt att antirasistiska företrädare definie-
rar och tolkar begreppet rasism olika. Det är med andra ord inte självklart 
vad rasism innebär, vilket inte är något unikt för de antirasistiska aktörer-
na i denna studie. Inom den akademiska forskningen kring rasism och 
därtill relaterade problemområden finns också stora skillnader i tolkning-
en av begreppen. Så här långt kan jag också konstatera att de antirasistis-
ka aktörerna väljer att lägga fokus vid olika delar av rasismens komplexa 
register av uttryck. Vissa fokuserar på rasistiska företrädare, medan andra 
vill arbeta mot mer dolda uttryck som t.ex. vardagsrasism. För antirasis-
tiska aktörer kan det vara en rad olika faktorer som avgör var de väljer att 
lägga fokus. Resonemanget kan framstå som ett teoretiskt vägval, men 
praktiska förutsättningar påverkar också valet av fokus vilket följande 
exempel från ARF visar:

Från början letade vi med ljus och lykta efter filmer som på något sätt skild-

rade etniskt förtryck och etniska motsättningar, etnisk diskriminering eller 

ren rasism, alltså svart-vit eller rasrelaterad rasism. Vi har på något sätt alltid 

tagit sats från förintelsen men det har ju aldrig handlat bara om det. Och det 

gick väldigt fort… det tog kort tid innan vi insåg att vi måste bredda, det 

gick av bara farten kan man säga, att vi breddade den här definitionen [av 

rasism, förf. anm.] för att det ena följer på det andra och alternativet hade 

varit tråkigt, moralistiskt och pekpinneaktigt.

För ARF var det svårt att hitta tillräckligt många filmer som skildrade ra-
sism och etniskt förtryck och därför breddades deras fokus. Om ARF hade 
hållit sig till en strikt definition av rasism kopplat till ”ras” och etnicitet 
hade deras verksamhet blivit lidande. Filmdagarna hade blivit ett mindre 
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arrangemang och mer ensidigt. Svårigheten gjorde att ARF diskuterade 
igenom vad arbetet egentligen riktar sig mot och vad rasism innebär för 
ARF, inte bara utifrån ett teoretiskt perspektiv men också rent praktiskt. 
Hur kan rasism tolkas utifrån de förutsättningar som ARF har att agera 
antirasistiskt? Det i sin tur ledde till att ARF valde den breda definition av 
rasism som presenterades tidigare (se 4.1.1 ARF:s idé), vilken inkluderar 
olika sorters förtryck. I ARF:s definition kan rasism handla om flera as-
pekter av förtryck som mobbning eller homofobi. Därför visas filmer som 
Mitt liv i rosa med en handling som kretsar kring förtryck utifrån sexuali-
tet. I ARF:s tolkning ingår att motverka homofobi i det antirasistiska en-
gagemanget. För alla är det dock inte självklart att de aspekter ARF bely-
ser i sin definition av rasism faktiskt är antirasistiska. En arrangör säger så 
här:

Jag tror att det började väl mer i antirasism. De första årens teman var kan-

ske mer knutna just till rasism men de senaste åren med teman som Född fri 

och jämlik och Respekt… Det är klart att det går väl också att koppla till 

antirasistiskt arbete, eller det gör det naturligtvis, men det är ju bredare än 

så. Så jag vet inte, vi jobbar med antirasism, men inte bara.

Beroende på hur rasism tolkas kan även antirasism vara ett brett begrepp. 
Tolkningarna skiljer sig åt inom ARF om huruvida deras definition och 
det arbete de utför egentligen är helt och hållet antirasistiskt. Åtminstone 
är det inte enbart antirasistiskt enligt denne informant och det finns ett 
bredare anslag än att agera enbart mot rasism. Ingen som jag talat med 
har kommit med någon kritik gentemot detta utan snarare bejakat den 
breda utgångspunkten, även om det finns ett visst ifrågasättande om hu-
ruvida allt kan betraktas som antirasism.
 Även inom Arm i arm har det funnits olika utgångspunkter gällande 
förståelsen av problemområdena. Intentionerna i En nationell handlings-
plan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Re-
geringens skrivelse 2000/01:59) skulle tillvaratas, men i praktiken kunde 
projekten arbeta med nästan vad som helst som på något sätt kan relate-
ras till problemområdena. Denna breda ingång återspeglas i hur Arm i 
arm-projekten ser på rasism och därtill relaterad problematik. I enkäten 
fanns en fråga där projekten ombads att kortfattat beskriva eller definiera 
dessa begrepp. Svaren visar på den bredd som finns i tolkningarna av vad 
dessa uttryck står för. Det förstnämnda begreppet, rasism, beskrivs av fle-
ra projekt i termer av ”rasligt” förtryck, vilket kan exemplifieras med föl-
jande citat, rasism är ”idéer om att människor delas in i olika raser och att 
den egna rasen är överlägsen den andra”. Ett annat projekt skriver att ra-
sism är ”förtryck och diskriminering av individer p.g.a. etniskt ursprung, 
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kultur, språk, hårfärg m.m.”. De här två projekten tar i sina definitioner 
upp andra begrepp så som ”ras”, etnicitet och kultur. Att diskutera rasism 
innefattar således en diskussion även om dessa begrepp. Med utgångs-
punkt i ovanstående avser jag studera rasism utifrån ett teoretiskt per-
spektiv. Hur kan rasism och relaterade problemområden förstås? Vilka 
kopplingar finns mellan t.ex. rasism och homofobi? Hur tolkar de antira-
sistiska aktörerna inom den föreningsdrivna antirasismen dessa begrepp? 
Nedanstående resonemang börjar med en kortfattad historisk tillbaka-
blick på rasismbegreppet och andra närliggande begrepp, för att sedan 
fortsätta med en genomgång av olika teoretiska utgångspunkter kring ra-
sism och därtill relaterad problematik. Avslutningsvis görs ett antal ned-
slag i dagens Sverige, där aktuella teman kopplat till rasism diskuteras för 
att ge en bild av frågor som är relevanta för de antirasistiska aktörerna.

5.1 rasism, ”ras” och etnicitet
Jag uppfattar det som en svårighet i allmänhet och för antirasistiska före-
trädare i synnerhet, att det råder osäkerhet kring flera begrepp som är 
kopplade till rasism, vilket gör att det ibland kan vara svårt att föra dis-
kussioner om rasism. För de antirasistiska aktörerna i denna studie är det 
en trovärdighetsfråga och därför står mycket på spel för dem. Många är 
helt enkelt osäkra på vad begreppen innebär och om det är politiskt kor-
rekt att använda dem. ”Ras” är ett sådant begrepp. Går det i dagens sam-
hälle att tala om ”raser” eller är det förlegat? I detta sammanhang menar 
jag att det är relevant att göra en kortfattad historisk genomgång över 
några centrala begrepp, för att visa hur dess innebörd har förändrats över 
tid.

5.1.1 Rasism och ”ras” i ett historiskt perspektiv
I mina försök att reda ut vad begreppet antirasism innebär tangerade jag 
diskussionen om ”rasbegreppet” (se 1.2.1 Nytt begrepp – gamla företeel-
ser). Sociologen Stephen Castles konstaterade att hierarkier som grundar 
sig i uppfattningen att det finns skillnader mellan olika ”raser”, har fun-
nits i systematisk form sedan den europeiska kolonialismen på 1400-talet. 
Kolonialiseringen, menar Castles, skedde inte bara politiskt utan även ge-
nom en spridning av västerländska kulturella värden och ideologiskt har 
rasismen berättigat den europeiska dominansen. Människorna som bodde 
i Afrika, Asien och urinvånarna i Amerika sågs som underlägsna, vilket le-
gitimerade invasion, folkmord, slaveri och exploatering. På 1700- och 
1800-talet fanns det försök att berättiga rasism med hjälp av vetenskap 
och termen ”ras” var något oproblematiskt som sågs som biologiskt och 
naturligt. Vetenskapen kom fram till att olika ”raser” har olika fysiska 
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särdrag och det ansågs finnas en hierarkisk ordning mellan dem. Att den 
överlägsna ”rasen” var dominant var någonting önskvärt eftersom det 
ansågs leda till mänskliga framsteg (Castles 1996:18ff).
 Biologiska ”rasers” existens ses inte längre som någonting naturligt el-
ler självklart och begreppet är idag laddat. Castles beskriver att detta 
innebär ett dilemma för forskare, begreppet inte har någon egentlig veten-
skaplig grund, men kategoriseringar utifrån ”ras” är ändå avgörande fak-
torer i sociala strukturer. Många människor upplever själva att de tillhör 
en specifik ”ras”, något som är viktigt för deras sociala identitet. Det inne-
bär att ”rastillhörighet” hjälper till att definiera både ”Självet” och ”de 
Andra”. Castles menar att ”ras” inte är ett biologiskt begrepp men att det 
spelar en stor roll i den sociala verkligheten för många människor 
(ibid:22). Även sociologen Robert Miles konstaterar att ”ras” är imaginärt 
och att det inte finns någon biologisk grund för att indela människor i 
”raser”. Det finns en föreställning om att människor som tillhör samma 
”ras” har ett speciellt band på grund av sina fenotypiska särdrag. Därige-
nom blir kategorin ”ras” både inkluderande och exkluderande. I en diffe-
rentiering utifrån t.ex. hudfärg kan de som är vita inkluderas i vissa sam-
manhang och parallellt exkluderas i andra (Miles 1993:57f). Sociologerna 
Michael Omi och Howard Winant menar att ”ras” ofta beskrivs som en 
essens eller en illusion. De menar att det är viktigt att utmana båda dessa 
ståndpunkter och istället förstå ”ras” som ett instabilt komplex av sociala 
meningar som konstant förändras genom politisk kamp. De föreslår se-
dan en definition som innebär att ”ras” är ett begrepp som betecknar och 
symboliserar sociala konflikter och intressen, genom att referera till olika 
typer av mänskliga kroppar. Begreppet innefattar biologiska karakteristi-
ka som lyfts fram i vissa sociala och politiska processer. ”Ras” bör ses som 
ett element i den sociala strukturen istället för någonting avvikande inom 
strukturen och ”ras” är en dimension av mänsklig representation snarare 
än en illusion (Omi & Winant 2002:123f).
 ”Ras” kan med andra ord ses på många olika sätt och även om det kan 
betraktas som imaginärt går det inte att avfärda ”rasbegreppet” helt, ef-
tersom många upplever sig tillhöra en ”ras”. Dessutom konstaterar socio-
logen Stephen Spencer att ”ras” eller snarare det engelska ”race”, används 
på flera håll i världen, t.ex. i USA och Malaysia, vid tillfällen då européer 
hade föredragit begreppet etnicitet (Spencer 2006:33). Det kan enligt idé- 
och lärdomshistorikern Bernt Skovdahl förklaras med att ordet ”race” i 
engelska och även franska språket, används i en vidare bemärkelse än det 
svenska ordet ”ras”. Begreppet har på engelska inte så starka biologiska 
kopplingar, utan används med betydelsen kulturell nationstillhörighet 
(Skovdahl 1996:17). Bland de antirasistiska aktörerna framträder en osä-
kerhet gällande begreppet ”ras”. Bitvis kan det kopplas till att det interna-
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tionella ”race” blir problematiskt i en svensk kontext om det översätts till 
”ras”. Jag menar också att osäkerheten grundar sig i att delar av det syn-
sätt på ”raser” som växte fram under 1700-talet, lever kvar i dagens tolk-
ningar av begreppet. Det är svårt att helt släppa de biologiska kopplingar-
na och många uppfattar att rasism och ”ras” är två sammankopplade be-
grepp. T.ex. framkom det i enkätundersökningen av Arm i arm, där flera 
projekt förknippade rasism med ”rasbegreppet” och en hierarkisk ord-
ning mellan ”raser”. Även om det inte går att tala om ”raser” i vetenskap-
lig mening, kan vi alla konstatera att människor faktiskt ser olika ut, har 
olika hudfärg, olika sorters hår och ögon, vilket väger tyngre än att veten-
skapen inte definierar dessa skillnader som tillräckliga för att vara ras-
mässiga. Att ”rasen” dessutom spelar roll för många människor i deras 
dagliga liv och hur de definierar sig själva, är det heller ingen som säger 
mot. Det gör att ”rasbegreppet” lever kvar, samtidigt som det också finns 
en medvetenhet om att ”ras” är förlegat. Det är här osäkerheten kring be-
greppet manifesteras och användandet av ”ras” blir paradoxalt, det är 
orimligt, men ändå i viss mån sant. Bara det faktum att jag väljer att skriva 
”ras” inom citattecken speglar mitt egna ambivalenta förhållande till be-
greppet. Jag är dock inte ensam om min reservation, Spencer konstaterar 
att citattecken ofta används för att visa att begreppet är en ”dubiös fossil” 
(ibid.). I enkätsvaren från Arm i arm-projekten framkom att flera antira-
sistiska aktörer använder begreppet. En del använder det okritiskt men 
många visar också en medvetenhet om problematiken kring begreppet,  
t.ex. genom att istället använda ordet folkgrupp eller som ett projekt ut-
tryckte det, rasism är ”när man definierar och nedvärderar en grupp män-
niskor och felaktigt kallar dem en annan ras”. Det som framkommer tyd-
ligt är dock att flera projekt kopplar ihop begreppet rasism med ”ras”, al-
ternativt gör reflexionen att de som ger uttryck för rasism tror att ”raser” 
existerar. Oavsett vilket, är ”rasens” roll i rasismen en problematik som 
antirasistiska aktörer tvingas förhålla sig till och i de intervjuer jag ge-
nomfört kan jag spåra en tveksamhet kring huruvida begreppet är an-
vändbart. En av projektledarna i ARF uttryckte sig på följande sätt ”…jag 
vet inte om man ska säga att romer är en viss ”ras” [hejdar sig, förf. anm.]. 
Alltså det finns ju inga raser har man kommit fram till som tur är va…”. 
Uttalandet speglar den osäkerhet jag många gånger mött angående be-
greppet. Det finns en medvetenhet kring att begreppet är problematiskt 
och en rädsla att missbruka det, men ibland också en svårighet i att hitta 
alternativ som beskriver samma fenomen.

5.1.2 Den nya rasismen – från biologi till kultur
Ytterligare ett begrepp som jag emellanåt uppfattat att det råder viss osä-
kerhet om är rasism. Även om rasism historiskt sett har varit intimt kopp-



100

lat till ”ras”, är det inte alltid längre så. Begreppet har förändrats över tid, 
vilket gör att innebörden inte är så självklar som den kan verka vara. So-
ciologen Stephan Feuchtwang diskuterar rasismens biologiska kopplingar 
och menar att vi sedan 1800-talet har vant oss vid en biologisk syn på 
”ras”. Därigenom har vi felaktigt pekat ut rasism som en biologisk dok-
trin. Denna har tydligast manifesterats genom politiska projekt som t.ex. 
apartheid, som syftat till att skapa en ”renrasig” befolkning. Men den bio-
logiska doktrinen handlar egentligen om någonting helt annat, enligt 
Feuchtwang, nämligen om kulturella skillnader (Feuchtwang 1990:3f). 
Även Castles diskuterar kopplingen mellan ”ras” och rasism och menar 
att definitionen av rasism tidigare var biologisk och fokuserade på fysiska 
särdrag, som hudfärg och hårfärg, men nu överväger kulturella faktorer 
som religion och språk. Ibland är den biologiska och kulturella rasismen 
sammankopplad på så sätt att vissa kulturella särdrag anses ha en gene-
tisk upprinnelse. Att definitionen har förändrats betyder dock inte att kul-
turell rasism ej förekommit tidigare säger Castles. Tvärtom fokuserar 
många äldre former av rasism på kulturell och nationell härkomst. Det är 
definitionen som har förändrats, men biologisk och kulturell rasism har 
alltid existerat sida vid sida och varit nära sammankopplade med varan-
dra (Castles 1996:27ff). Att rasismdefinitionen har förändrats gör att 
forskare som filosofen Etienne Balibar talar om en ”ny rasism”. Denna 
nya rasism har tillkommit i en era av dekolonialisering och ideologiskt är 
detta en ”rasism utan ’ras’”. Balibar menar att den nya rasismen inte är 
dominerad av ett biologiskt arv utan av oöverstigliga kulturella skillnader. 
Den nya rasismen förutsätter inte vid första anblicken en överlägsenhet 
hos vissa grupper gentemot andra, utan ”bara” en oförenlighet mellan 
olika livsstilar och traditioner (Balibar 1991/1988:21).
 Kultur är alltså den avgörande faktorn i den nya rasismen, men alla 
forskare är dock inte överens om att det är riktigt att prata om en ny ra-
sism eller en kulturell rasism. Liksom Castles anser t.ex. antropologen Jo-
nathan Friedman att termen kulturell rasism egentligen handlar om klas-
sisk rasism, eftersom begreppet ”ras” sedan 1800-talet har handlat om 
kulturella, beteendemässiga och fysiska särdrag. Det gjordes ingen dis-
tinktion mellan dessa, alla särdrag behövde inte identifieras för att kunna 
klassificera ”den Andre” (Friedman 1999:235). Friedman menar alltså att 
det inte finns något nytt i den nya rasismen och det som Balibar lyfter 
fram har redan funnits inbakat i ”rasbegreppet” sedan långt tillbaka i ti-
den. Biologisk rasism har alltså kopplingar till kulturell rasism, vilket 
innebär att begreppet rasism har vidgats över tid. Denna förskjutning me-
nar jag är en av anledningarna till att det förekommer en osäkerhet om 
terminologin kring ”ras” och rasism. Hos de flesta antirasistiska aktörer 
jag har mött finns det en medvetenhet om skillnaderna mellan biologisk 
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och kulturell rasism, vilket framkommer t.ex. genom att en del projekt i 
Arm i arm definierar rasism utifrån kulturella faktorer. Ett projekt skriver 
att rasism är ”rädsla för människor med annan kulturell/etnisk bakgrund 
som leder till diskriminering”. Projektet lyfter fram termen etnicitet istäl-
let för ”ras” och beskriver att rasism handlar om förtryck p.g.a. kultur 
och etnicitet. Detta är ett sätt att förhålla sig till att rasism inte längre bara 
är knutet till det som tidigare kallades ”raser”. Etnicitet är ett begrepp 
som många projekt i Arm i arm lyfter fram och det är därför ett begrepp 
som jag avser gå vidare med att utforska.

5.1.3 Etnicitetens många ansikten
Etnicitet är det begrepp som idag oftast används för att beskriva de kän-
netecken som tillskrevs skillnader mellan det som tidigare kallades ”ra-
ser”. Antropologen Thomas Hylland Eriksen har utforskat termens ur-
sprung. Etnicitet kommer från grekiskans ethnos, vilket härstammar från 
ordet ethnikos och kan översättas till hednisk. Med denna innebörd an-
vändes ordet i engelskan från 1300-talet fram till 1800-talet, då betydel-
sen förändrades till ”rasmässiga” särdrag. Ordet ”ethnic” började under 
första hälften av 1900-talet att användas i USA som ett artigt sätt att be-
teckna t.ex. judar och italienare. Utifrån det har etniska grupper och etni-
citet blivit vanliga begrepp i engelskspråkig antropologi och används fli-
tigt sedan 1960-talet. Det gemensamma draget i olika förhållningssätt till 
begreppet etnicitet, är att det har att göra med ”klassificering av männis-
kor och grupprelationer” (Eriksen 1993:12). Eriksen menar att för att et-
nicitet ska uppstå mellan två grupper, måste de ha någon form av kontakt 
med varandra. Vidare måste det finnas en föreställning om att den andra 
gruppen skiljer sig från den egna i kulturellt hänseende. Om en sådan fö-
reställning inte existerar, finns det ingen etnicitet i det sammanhanget. Et-
nicitet är således inte en egenskap som en grupp har, utan etnicitet fram-
kommer i relationen mellan grupperna. Enligt Eriksen kan det inom en 
grupp finnas kulturella variationer, utan att det för den sakens skull hand-
lar om etniska skillnader. Etnicitet framkommer bara i de sammanhang 
kulturella skillnader upplevs som betydelsebärande och socialt relevanta 
(ibid:20ff). Historikern Rune Johansson anser att det inte finns någon all-
mängiltig definition av vad etnicitet betyder. De faktorer som kopplas 
ihop med etnicitet är bl.a. gemensam härkomst, gemensam kultur, reli-
gion, fysiska kännetecken, gemensamt språk och en upplevd vi-känsla av 
människorna i den etniska gruppen. Ingen av ovanstående faktorer kan 
ensamt definiera en etnisk grupp. Vidare går det att problematisera inne-
börden i faktorerna, t.ex. kan en grupp som avgränsas utifrån kriteriet ge-
mensam härkomst uppfattas som om den har ett gemensamt genetiskt ur-
sprung. En sådan tolkning har starka biologiska kopplingar vilket kan ty-
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das som ett uttryck för att den etniska gruppen tillhör en viss ”ras” (Jo-
hansson 1999:82ff).
 Som framgått är etnicitet starkt förknippat med ”ras” och det deskrip-
tiva och analytiska värdet i denna term är omdebatterat mellan forskare. 
Eriksen lyfter dock fram att ”rasbegreppet” kan vara viktigt så till vida att 
det styr människors handlingar. Huruvida begreppet bygger på någon 
sorts biologisk verklighet, blir underordnat det faktum att många männis-
kor upplever att ”ras” finns som en kulturell konstruktion och därför 
styrs deras handlingar av ”rasaspekter” (Eriksen 1993:13f). Sociologen 
Peter Kivisto summerar debatten om kopplingen mellan ”ras” och etnici-
tet, genom att beskriva tre olika relationer mellan dessa begrepp. Den för-
sta innebär att etnicitet och ”ras” ska behandlas som skilda analytiska be-
grepp. Den andra relationen modifierar detta genom att distinktionen 
mellan begreppen finns kvar, men ibland överlappar de varandra. Den 
tredje och sista relationen motsäger de båda andra genom att innebära att 
etnicitet bör ses som en övergripande term och att ”ras” är en del av etni-
citetsbegreppet. Kivisto pläderar sedan för den tredje positionen som 
innebär att etnicitet blir ett slags paraplybegrepp. Fördelen med det är att 
”ras” som identitetsmarkör inte går förlorat, eftersom det ses som en del 
av etniciteten. Samtidigt blir ”ras” inte något essentiellt utan en social 
konstruktion (Kivisto 2002:14ff).
 Även utanför forskarvärden används begreppet etnicitet. Sociologen 
Aleksandra Ålund anser att då etnicitet används vardagligt i Sverige, görs 
det med avseende på något statiskt som har en förutbestämd existens. Et-
niciteten verkar oberoende av sociala omständigheter och beskrivs som 
ett nedärvt kulturbagage som individen bär med sig. Ålund menar i mot-
sats till detta resonemang att etnicitet är ett föränderligt och socialt feno-
men. Etnicitet är inte någonting statiskt utan det skapas och återskapas 
kontinuerligt, men detta innebär inte att etniska identiteter eller konflikter 
är mindre verkliga. Däremot är de etniska identiteter som skapas i dagens 
mångkulturella samhälle inte någon form av ursprungliga identiteter, utan 
de är kopplade till de dilemman och konflikter som finns i vår samtid 
(Ålund 1999:29ff). Jag kan utifrån detta konstatera att det inte råder nå-
gon enighet inom forskarvärden om hur ”ras” och etnicitet hänger ihop, 
men att det finns en koppling framgår av ovanstående. Det är inte bara 
forskarvärlden som har problem med att konkretisera begreppen. Antro-
pologen Michael Banton beskriver att det inom FN finns stora svårigheter 
vad gäller tolkningen av dessa begrepp, utifrån t.ex. konventionstexter. 
Många gånger återspeglar begreppen europeiska och amerikanska synsätt 
på dessa fenomen, vilket leder till att konventionstexterna upplevs som 
västcentriska. Ett exempel på detta är kastsystemet i Indien. Är det diskri-
minering utifrån ”ras” eller inte? Är svarta sydafrikaner en etnisk minori-
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tet eller inte? Erfarenheterna från FN visar att begrepp som ”ras” och et-
nicitet är kulturbundna och inte alltid jämförbara i olika delar av världen 
eller vid olika historiska tidpunkter (Banton 2001:177ff).
 Det är således inte något unikt att antirasistiska aktörer har svårighe-
ter med att förhålla sig till dessa begrepp. I den enkätfråga där projekten 
fick definiera rasism förekommer begreppen ”ras” något oftare än etnici-
tet och termen ”folkgrupp” är också vanlig. Ibland används etnicitet när-
mast synonymt med ”ras”, eller på det sätt som Eriksen beskriver ovan att 
”ethnic” var ett artigt sätt att beteckna t.ex. italienare i USA (Eriksen 
1993:12). Begreppen folkgrupp, etnicitet eller etnisk grupp används ofta 
av projekten som en form av artig omskrivning för ”ras” som idag inte 
längre är en acceptabel terminologi. Ett exempel på detta är ett projekt 
som menar att rasism är ”en negativ attityd gentemot människor med ’an-
norlunda’ utseende, etnicitet, etc.”. Först beskrivs fysiska särdrag som en 
anledning till rasism och därtill kopplas etnicitet, som en förlängning av 
de biologiska aspekterna av rasism. Ett projekt skriver att rasism är ”ut-
tryck för idén att en folkgrupp är bättre eller sämre än en annan” och här 
används folkgrupp på ett sätt som i princip är synonymt med ras. Jag me-
nar dock att dessa omskrivningar är viktiga, därför att de visar att projek-
ten har en medvetenhet om att ”ras” är förlegat, de väljer därför andra 
sätt att uttrycka sig. En del projekt använder inte begreppet etnicitet, men 
gör omskrivningar som kan läsas som ett uttryck för etnicitet, t.ex. säger 
ett projekt att rasism är ”ett ofta irrationellt och godtyckligt sorterande 
med utgångspunkt i kulturellt filtrerad och overklig biologi”. På samma 
sätt använder en del projekt inte begreppet ”ras”, men uttrycker sig på ett 
sätt som ligger nära den biologiska kopplingen till rasism. En del använ-
der ”ras” till synes helt oreflekterat, andra använder det medvetet och 
analytiskt som t.ex. följande exempel visar:

Rasism kan beskrivas som en föreställning om den egna folkgruppens över-

lägsenhet och en uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan 

folkgrupper, som gör det motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda. 

Vidare innebär det att en folkgrupp, som betraktas som en mervärdig ”ras”, 

anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera de andra eller tvinga 

dem att leva åtskilda från andra folkgrupper.

Att projektet använder uttryck som en föreställning och sätter ”ras” inom 
citattecken visar på en hög abstraktionsnivå, projektet har goda kunska-
per om begreppen och väljer därför att markera det problematiska i dem 
på dessa sätt. Som framgår av ovanstående resonemang använder de anti-
rasistiska aktörerna ”ras” och etnicitet på olika sätt, vilket visar att det 
saknas ett gemensamt språk för antirasistiska aktörer. Terminologin an-
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vänds olika och det beror delvis på aktörernas kunskapsnivå. Hur de väl-
jer att uttrycka sig avspeglar i viss mån hur pålästa de är om rasismproble-
matiken. Samtidigt är ”ras” och etnicitet komplexa fenomen som det är 
svårt att förhålla sig till. Detta visar också diskussionerna inom forskarv-
ärlden och de svårigheter FN har.

5.2 olika sorters rasism och andra begrepp
Att rasismbegreppet har förändrats över tid ser jag som en bidragande or-
sak till att det råder en osäkerhet kring innebörden i begreppet och att det 
saknas ett gemensamt språk för de antirasistiska aktörerna. Idag talar 
forskare om flera former av rasism och Arm i arm agerar dessutom uttalat 
mot mer än bara rasism. I denna satsning ingår även främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering. Vad dessa begrepp innebär och vilka kopp-
lingar som finns dem emellan är därför relevant i denna studie. I en av-
handling om antirasism menar jag att det är viktigt att beröra rasismens 
olika former och olika rasismbegrepp eftersom de speglar komplexiteten i 
de fenomen de antirasistiska aktörerna motverkar. Jag lyfter därför fram 
ett antal rasismbegrepp som är framträdande i den offentliga debatten. 
Genom att diskutera dessa i relation till empiriska utsagor, visar jag också 
hur de antirasistiska aktörerna förhåller sig till dem.

5.2.1 Främlingsfientlighet och xenofobi – ”mildare” former av 
rasism?
Främlingsfientlighet var ett av de områden som Arm i arm verkade mot 
och det är ett begrepp som är närliggande till begreppet rasism. I enkäten 
bad jag projekten i Arm i arm att definiera även detta och de allra flesta 
gjorde definitioner som på något sätt antydde att rasism är värre än främ-
lingsfientlighet. T.ex. skriver ett projekt att rasism är ”när du anser att 
människor med annan hudfärg, etnicitet, tillhörighet eller religion är min-
dre värda”, medan främlingsfientlighet är ”när du inte kan eller vill um-
gås, konfronteras med människor från andra länder på grund av okunnig-
het”. Rasism handlar enligt detta projekt om människovärde utifrån 
grupptillhörighet, medan främlingsfientlighet handlar om okunskap. Ett 
annat exempel på hur projekten skiljer mellan rasism och främlingsfient-
lighet är följande, där projektet anser att rasism är ”uttryck för idén att en 
folkgrupp är bättre eller sämre än en annan”, medan främlingsfientlighet 
är ”rädsla för eller hot mot det annorlunda, t.ex. mot en person p.g.a. den-
nes hudfärg”. Det förstnämnda tangerar det jag diskuterade i ovanstående 
avsnitt, att rasism handlar om ”rashierarkier”, medan det sistnämnda 
handlar om rädsla inför det annorlunda. I beskrivningen av främlings-
fientlighet finner jag ofta ord som rädsla, misstänksamhet eller okunskap, 
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således beskrivs främlingsfientlighet som en mildare form av rasism. Ge-
nerellt sätt verkar de antirasistiska aktörerna mer överens om innebörden 
i begreppet främlingsfientlighet och den tolkning som aktörerna gör tyck-
er jag också överensstämmer med de vetenskapliga definitionerna av det-
samma.
 Främlingsfientlighet är en term som enligt Kommissionen mot rasism 
och främlingsfientlighet används för att beskriva de ”känslor som, i varie-
rande styrka, innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska 
grupper” (SOU 1989:13:19). Främlingsfientlighet ses alltså i denna be-
märkelse inte som ett ideologiskt ställningstagande, utan istället som ett 
psykologiskt fenomen, liksom begreppet xenofobi som betyder främlings-
rädsla. Historikern Anders Wigerfelt och etnologen Berit Wigerfelt för ett 
resonemang som går ut på att främlingsfientlighet består av negativa 
känslor och föreställningar visavi grupper eller individer som betraktas 
som annorlunda. I praktiken menar författarna dock att det är svårt att 
särskilja främlingsfientlighet från rasism (Wigerfelt & Wigerfelt 2001:34). 
Främlingsfientlighet används ibland som en omskrivning för rasism, efter-
som detta begrepp är mindre provocerande än rasism. T.ex. menar geo-
grafen Allan Pred att det finns en diskurs av kulturell rasism i Sverige, men 
att denna sällan kallas det offentligt. Det som kan benämnas kulturell ra-
sism kallas istället främlingsfientlighet, fientlighet mot invandrare, xeno-
fobi eller osäkerhet inför andra kulturer. Omskrivningarna görs enligt 
Pred för att de är mindre obehagliga och explosiva än innebörden i termen 
rasism och på så vis avväpnas ämnet. Att kalla kulturell rasism för osäker-
het gentemot andra kulturer gör att statusen av dessa fenomen förändras, 
de blir mindre hotfulla. Genom omskrivningarna handlar det inte om rik-
tig rasism utan ”bara” om osäkerhet eller oförstånd (Pred 2000:82ff). 
Journalisten Gellert Tamas uppmärksammar ett exempel på det i sam-
band med lasermannens våldsdåd i början av 90-talet (se 3.1.3 Det in-
vandrarpolitiska klimatet hårdnar). Dåvarande statsminister Carl Bildt 
uttalade sig i termer av att det fanns främlingsfientlighet i Sverige och en 
osäkerhet gentemot främlingar, men inte rasism (Tamas 2002). På så vis 
tonades problematiken ned. Även sociologen Aleksandra Ålund kommen-
terar kopplingen mellan främlingsfientlighet och rasism på ett liknande 
sätt och lyfter fram att flera försök att börja använda begreppet kulturra-
sism i den offentliga debatten under 90-talet, möttes med motstånd. An-
ledningen var att begreppet rasism sammankopplades med en högerextre-
mistisk hållning och var därmed förknippat med våldsamma rasistiska 
uttryck. Istället användes termer som främlingsrädsla och främlingsfient-
lighet eftersom de var mindre kraftfulla (Ålund 1997:31f).
 Jag kan konstatera att främlingsfientlighet både av antirasistiska aktö-
rer och i vetenskapliga sammanhang beskrivs som en mildare form av ra-
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sism, men forskare lyfter också fram att det är svårt att särskilja dessa fe-
nomen. I detta sammanhang är ett intressant enkätresultat att då projek-
ten i Arm i arm fick bedöma vilket av områdena rasism, främlingsfientlig-
het, homofobi eller diskriminering som de hade prioriterat, var projekten 
grovt räknat jämt fördelade över dessa områden. Jag hade förväntat mig 
att fler projekt skulle prioritera att agera mot rasism i relation till främ-
lingsfientlighet, eftersom det förstnämnda beskrivs som ett allvarligare 
problem. Så visade sig dock inte vara fallet och jag ser ett antal anledning-
ar till detta. Det kan vara en konsekvens av det som Pred och Ålund be-
skriver som att främlingsfientlighet blir en omskrivning för rasism. Uttalat 
rasistiska åsikter är något bara ett fåtal människor anses stå för och som 
har diskuterats innan kopplas rasism av många projekt till ett ”rasligt” 
tänkande (5.1.1 Rasism och ”ras” i ett historiskt perspektiv) och i för-
längningen därför också till rasistiska företrädare. Det är få av de antira-
sistiska aktörerna i denna studie som uttalat har rasistiska företrädare 
som målgrupp. Genom att agera mot främlingsfientlighet får de antirasis-
tiska aktörerna en bredare antirasistisk ansats och en målgrupp som inte 
är knuten till uttalat rasistiska företrädare. Att inte fler väljer att prioritera 
det ”värre” problemområdet rasism, kan också bero på att det kring ra-
sism råder en större osäkerhet. De antirasistiska aktörerna är mer överens 
om innebörden i begreppet främlingsfientlighet. Därför är det troligt att 
de åtminstone retoriskt karakteriserar sitt agerande som ”mot” främlings-
fientlighet, eftersom detta är ett område de har bättre innehållsmässigt 
grepp om. I praktiken är det dessutom svårt att skilja mellan rasism och 
främlingsfientlighet.

5.2.2 Kulturrasism
Pred och Ålund nämnde specifikt kulturell rasism eller kulturrasism som 
ett exempel på en form av rasism som ofta diskuteras i termer av främ-
lingsfientlighet, eftersom det upplevs som mindre hotfullt. Kulturrasism 
diskuterades också delvis tidigare utifrån att det finns en förskjutning i 
rasismbegreppet från biologiska markörer till kulturella sådana (se 5.1.2 
Den nya rasismen – från biologi till kultur). Men vad menas egentligen 
med kulturrasism? Enligt sociologen Stephen Castles beror förskjutningen 
i rasismdefinitionen bl.a. på att biologisk rasism blev fullständigt oaccep-
tabelt efter andra världskriget. Det började uppmärksammas att etniska 
minoriteter som inte var mörkhyade, men t.ex. levde i en annan kultur el-
ler tillhörde en annan religion än majoriteten, utsattes för diskriminering 
och rasism. Ytterligare en faktor som påverkade definitionen var att ra-
sism mellan olika minoriteter i Afrika och Asien, inte kunde förklaras ge-
nom begreppet ”ras” eller att människor hade olika hudfärg. Det är idag 
mer självklart att rasism inte enbart handlar om hudfärg även om det fort-
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farande i praktiken spelar en stor roll. Det viktiga menar Castles är att det 
inte finns någon essentiell skillnad i rasismens karaktär, oberoende av om 
den är biologisk, det vill säga grundar sig i ”ras”, eller om den är kulturell, 
det vill säga grundar sig i etnicitet. ”Ras” och etnicitet är likartade sociala 
konstruktioner som definierar Självet och den Andre. Den största skillna-
den är att inom den kulturella rasismen används en retorik kring etnicitet, 
medan den biologiska rasismen använder en retorik som handlar om här-
komst. Rasismen handlar inte längre om att det finns påstått överlägsna 
grupper, utan om att det finns kulturella skillnader som gör att olika grup-
per inte kan leva bredvid varandra (Castles 1996:27ff). Pred menar att 
kulturell rasism är den vanligaste formen av rasism i Sverige. Med kultu-
rell rasism menar han att negativa etniska stereotyper leder till rasistiska 
effekter och att hårfärg, hudfärg och andra kroppsliga drag översätts till 
kulturella markörer. Dessa kulturella markörer gör att biologisk skillnad 
och kulturell skillnad automatiskt blandas ihop (Pred 2000:66). Termen 
kulturrasism speglar rasismbegreppets utveckling och hos de antirasistis-
ka aktörerna märks detta genom att en del använder begreppet kultur i 
någon form då de ska definiera rasism. Det används på ett liknande sätt 
som etnicitet, för att markera de skillnader som tidigare beskrevs genom 
begreppet ”ras”.

5.2.3 Strukturell/institutionell rasism eller diskriminering
Diskriminering innebär att ”göra åtskillnad emellan” och vardagligt an-
vänds det för att beskriva att en grupp, som oftast befinner sig i någon 
form av maktposition eller överläge, särbehandlar representanter för an-
dra grupper (SoS-rapport 1999:6:72f). Den offentliga debatten de senaste 
åren har till stor del handlat om strukturell eller institutionell rasism samt 
diskriminering. Inte minst har diskriminering med etniska förtecken upp-
märksammats i samband med att SOU-utredningen Det blågula glashuset 
– strukturell diskriminering i Sverige presenterades år 2005 (SOU 
2005:56). Denna utredning har utgått från följande definition:

Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet 

avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna 

förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer 

som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättig-

heter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskrimi-

nering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt 

(SOU 2005:56:75).

Ytterligare en utredning, Integrationens svarta bok – Agenda för jämlik-
het och social sammanhållning (SOU 2006:79) granskar strukturell dis-
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kriminering utifrån religiös eller etnisk tillhörighet i Sverige. I rapporten 
sammanfattas problematiken på följande sätt:

[D]en strukturella/institutionella diskrimineringen är både en orsak och en 

konsekvens av maktojämlikheten i Sverige och att den skapas och perma-

nentas genom den komplexa interaktionen mellan strukturella villkor, insti-

tutionella arrangemang och individuella handlingar. En förutsättning för 

diskriminering är uppfattningen om att människor är ”olika”, har olika vär-

den och att denna olikhet motiverar särbehandling. Omvänt är diskrimine-

ringen även en produkt av samhällsinstitutionernas oförmåga att hantera 

strukturell ojämlikhet (SOU 2006:79:19f).

Strukturell eller institutionell diskriminering handlar således om att sam-
hällets institutioner så som t.ex. skola, arbetsförmedling eller rättsväsende 
missgynnar människor utifrån föreställningen att människor har olika 
värden. Begreppen strukturell och institutionell är närbesläktade och an-
vänds många gånger i det närmaste synonymt. Wigerfelt och Wigerfelt 
konstaterar att i en svensk kontext används ofta termen etnisk diskrimi-
nering för att beskriva dessa fenomen, såväl i vardagligt tal som i lagstift-
ning (Wigerfelt & Wigerfelt 2001:30).
 I Integrationsverkets rapport Vardagsdiskriminering och rasism – En 
kunskapsöversikt av Paulina de los Reyes, ekonomisk historiker och ge-
nusforskare samt Mats Wingborg, journalist, diskuterar författarna dis-
kriminering. De menar att utifrån den struktur som råder i samhället, där 
vissa individer och grupper tillåts ha företräde framför andra, är resultatet 
att diskriminering uppstår. Författarna knyter på så sätt begreppen struk-
tur och diskriminering till varandra. De fortsätter med att skriva om inne-
börden i etnisk diskriminering samt kopplingen mellan etnisk- och struk-
turell diskriminering på följande sätt:

När det gäller etnisk diskriminering är kategoriseringar baserade på såväl 

nationalitet, etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund eller religion, som ut-

seendemässiga drag som hår och hudfärg centrala markörer. Att säga att 

diskriminering är strukturell innebär att den utgör en bärande princip för 

hur relationer mellan människor formas i dagens samhälle och även för hur 

resurser, inflytande och makt fördelas mellan individer och grupper av indi-

vider (de los Reyes & Wingborg 2002:11).

Författarna menar att diskriminering därmed inte kan ses som isolerade 
företeelser, utan ingår i en världsordning där alla människors lika värde 
inte respekteras. Genom diskrimineringen skapas en underordning för vis-
sa grupper av människor och olikheter upprätthålls (ibid.). Diskriminering 
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är ett begrepp som inte bara används i sammanhang som kan relateras till 
etnicitet. I Sverige finns diskrimineringsombudsmän inom fyra områden. 
De är statliga myndigheter och arbetar utifrån olika diskrimineringslagar 
varav ett är kopplat till etnicitet, ombudsmannen mot etnisk diskrimine-
ring (DO). Denna ombudsman arbetar för att förebygga och stoppa dis-
kriminering beroende på etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning 
(DO 2006). De övriga diskrimineringsombudsmännen är jämställdhets-
ombudsmannen (JämO) som ansvarar för frågor som rör könsdiskrimine-
ring med fokus på arbetslivet, högskolor och skolväsendet (JämO 2006). 
Handikappombudsmannen (HO) arbetar för att motverka och förebygga 
diskriminering p.g.a. funktionshinder (HO 2006). Slutligen finns ombuds-
mannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), som 
har till uppdrag att motverka homofobi och orättvis behandling som har 
samband med homo-, bi- eller heterosexualitet (HomO 2006).
 De antirasistiska aktörerna ombads definiera även begreppet diskri-
minering i den enkätundersökning som genomfördes av Arm i arm. Frå-
gan specificerades dock inte utifrån de olika diskrimineringsområdena. 
Flera lyfter att detta handlar om negativ särbehandling eller om ”[e]n 
grupp människor som inte får samma rättigheter som andra”. Det finns 
några svar som avviker från dessa tolkningar, men påfallande många talar 
om särbehandling och underordning av grupper utifrån etniska och/eller 
andra kriterier så som sexuell läggning. Jämfört med definitionerna av ra-
sism menar jag att det liksom gällande främlingsfientlighet finns en större 
begreppsmässig samstämmighet vad gäller diskriminering. Ungefär en 
fjärdedel av projekten i Arm i arm menar att de har prioriterat arbetet mot 
diskriminering. En ledamot i Arm i arms arbetsgrupp resonerar dock kri-
tiskt kring huruvida det som projekten uppfattar som arbete mot diskri-
minering verkligen är det:

Diskriminering jobbade vi inte mot, så har inte jag upplevt det […]. Jag kan 

inte minnas en enda projektansökan som hade ett diskrimineringsperspektiv. 

Men främlingsfientlighet, rasism och homofobi fanns det. Sedan kan man ju 

definiera och när jurister pratar om diskriminering så har det ju en tydlig de-

finition. I folkmun använder man sedan diskriminering egentligen liktydigt 

med någon slags kränkande behandling för att man har en avvikande sexuell 

läggning jämfört med majoriteten eller ett annat etniskt ursprung än ur-

svensk. Och i den bemärkelsen är det klart att vi har jobbat mot diskrimine-

ring eller mot kränkningar av människor. Men inte med diskriminering på 

det sättet som lagen hanterar diskriminering. Det har heller inte varit något 

projekt som i sin projektansökan har formulerat sig utifrån diskriminering 

som den är formulerad i lagen om olaga diskriminering eller diskrimine-

ringsförbudslagen eller något sådant.
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Huruvida projekten har arbetat mot diskriminering eller inte är således en 
definitionsfråga. Den lagstiftning som de olika ombudsmännen arbetar 
utifrån verkar inte ha haft någon genomslagskraft hos projekten. Däremot 
tycker jag att projektens definitioner av diskriminering ligger i linje med 
de definitioner som forskare lyfter fram. Många projekt upplever att dis-
kriminering har varit en stor del av deras arbete och de tolkar diskrimine-
ring ungefär som ledamoten ovan beskriver, som kränkningar mot män-
niskor med t.ex. annan etnicitet eller sexualitet. Diskriminering och struk-
turell rasism är närliggande begrepp och inom ARF funderar en av ar-
rangörerna på att deras arbete också måste riktas mot de strukturella as-
pekterna av rasism:

Det är så jävla svårt vad vi än gör att komma åt de här värderingarna som 

inte uttalas, alltså det som ligger under, det som är det här tysta motståndet 

på arbetsplatserna och i bostadsområdena, det som liksom gör att man inte 

släpper in folk och så. Och det som jag känner nu är på gång inom ARF. […] 

Det har ju varit mycket fokuserat på skolan och det behövs, men utöver det 

behöver vi också göra någonting för att nå de här som bär strukturerna, at-

tityderna och så. Och det känner jag att vi håller på att göra nu. Alltså det 

skulle åtminstone kunna bli någon slags genombrott här. Hyresgästfören-

ingen vill ha riktade seminarier till sina medlemmar och MKB [Malmö 

Kommunala Bostadsbolag, förf. anm.] vill ha riktade seminarier.

Genom att arbeta antirasistiskt inom stora och inflytelserika organisatio-
ner som Hyresgästföreningen och MKB kan ARF i högre utsträckning på-
verka strukturer, exempelvis genom att influera hur MKB väljer sina hy-
resgäster. Jag tror inte att det är en slump att ARF-arrangören uttrycker 
sig i termer av strukturell rasism och påtalar vikten av att påverka struk-
turer. Mitt generella intryck är att individerna bakom ARF är pålästa i 
frågor som rör rasism och genom sitt arbete vill förändra samhällsstruk-
turer, vilket jag återkommer till i följande kapitel. Vad gäller diskrimine-
ring verkar det vara ett väl inarbetat begrepp som det råder samstämmig-
het om definitionsmässigt hos de antirasistiska aktörerna och det vållar 
inte problem på det sätt som rasismbegreppet gör.

5.2.4 Vardagsrasism eller subtil rasism
Ett annat begrepp som varit framträdande under de senaste åren är var-
dagsrasism eller som det också kan kallas, köksbordsrasism eller subtil 
rasism. Antropologen Philomena Essed introducerade begreppet ”eve-
ryday racism”, vardagsrasism, vilket handlar om strukturella uttryck av 
rasism som manifesteras i rutinartade, vardagliga händelser. Det som sker 
i vardagsrasismen är att den strukturella rasismen reproduceras på mikro-
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nivå och på mikronivån sker rasism i vardagliga situationer. Till skillnad 
från rasism innebär vardagsrasism att systematiska, återkommande och 
vardagliga händelser får en rasistisk innebörd. Vardagsrasismen är på så 
vis alltid en del av rasismen, men all rasism kan inte beskrivas som var-
dagsrasism, enligt Essed. Det faktum att vardagsrasism är en del av var-
dagliga händelser, gör att det också är något som socialiseras in i männis-
kors attityder och påverkar deras beteenden. Det gör att vardagsrasism 
aldrig kan ses som ett individuellt problem, det vill säga att det är enskilda 
individer som står för dess yttringar. Istället är vardagsrasismen något alla 
har runt omkring sig dagligen och uppfostras in i (Essed 1991:2f). Socio-
logen Teun A. van Dijk menar att även om öppna och våldsamma uttryck 
för rasism är chockerande, definierar de inte livssituationen för de flesta 
minoritetsindivider. Vardagsrasismens kumulativa och strukturella effek-
ter är däremot svårare att hantera, eftersom de påverkar det dagliga livet 
för dem som utsätts (van Dijk 1993:5). Även Wigerfelt och Wigerfelt har 
uppmärksammat vardagsrasism, dock i en svensk kontext, och de drar en 
liknande slutsats. Enligt deras studie i Klippans kommun uppfattas var-
dagsrasism, eller vad författarna kallar underliggande rasism, av sina of-
fer som värre än den öppna rasismen. Vardagsrasistiska yttringar, som 
dagliga kränkningar och misstänksamhet, är uttröttande och förstör 
självkänslan för de drabbade. En bidragande orsak till problematiken är 
att majoritetsbefolkningen sällan lägger märke till vardagsrasistiska ut-
tryck. Det är en konsekvens av att vardagsrasismen är socialiserad in i 
samhället och de som utsätts blir inte trodda utan uppfattas som över-
känsliga. Författarna poängterar också att den underliggande rasismen 
inte är något som är specifikt för Klippans kommun, utan den finns i hela 
Sverige (Wigerfelt & Wigerfelt 2001:297).
 I ARF:s definition av rasism nämns vardagsrasism i Sverige specifikt 
som något de ska verka mot och många antirasistiska aktörer vill verka 
mot detta, vilket speglar den genomslagskraft begreppet fått. Innehålls-
mässigt diskuterar också antirasistiska aktörer vardagsrasism på ett sätt 
som liknar de aspekter som Essed lyfter fram. En av projektledarna till 
ARF använder inte begreppet men säger på följande sätt:

Vi kan ju inte bara gå på om det är en svart person som blir trakasserad på 

gatan, nedslagen eller mördad som t.ex. i Klippan därför att det börjar inn-

an. Det börjar med de skämt och de saker man säger hemma vid köksbor-

det.

Denna informant nämner köksbordet som en arena där rasistiska uttryck 
kan ta sin början och jag ser det som en omskrivning för vardagsrasism. 
Vardagsrasismen ses i viss bemärkelse som roten till det onda där proble-
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men börjar, t.ex. genom fördomar som frodas hemma och får stå oemot-
sagda. Genom att nämna ”köksbordet” och ”hemma” indikerar projekt-
ledaren att det är något familjärt över detta och tangerar det som Essed 
kallar rutinartat och vardagligt. Att antirasistiska aktörer vill verka mot 
vardagsrasism och därmed ser hemmet som en arena där fördomar får 
fäste, innebär i förlängningen att de har en målgrupp som utgörs av ”al-
la”. Om detta resonemang knyts till frågan vad de antirasistiska aktörerna 
är ”anti”, går det i detta sammanhang att tala om att deras målgrupp är 
allmänheten då de motverkar vardagsrasism. Vardagsrasismen kan inte 
knytas till exempelvis rasistiska företrädare eller enskilda institutioner, 
utan handlar om allmänhetens fördomar som leder till vardagsrasistiska 
uttryck.

5.2.5 Homofobi
I denna studie av antirasism är, som jag redan har varit inne på, även ho-
mofobi ett centralt begrepp. Kriminologen Eva Tiby har i sin avhandling 
om hatbrott sammanställt forskning och definitioner av begreppet homo-
fobi och hon lyfter fram att betydelsen ursprungligen är ”rädsla för det li-
ka”, men att det också har knutits till rädsla för att vara i närheten av ho-
mosexuella (Tiby 1999:216). Homofobi handlar om föreställningar av 
homosexuella och negativa myter och stereotyper om homosexualitet. 
Utöver det kan begreppet tolkas som irrationell rädsla för detsamma. 
Konsekvenserna av homofobi kan vara fördomar, diskriminering, våld 
och trakasserier. Det drabbar människor som är homosexuella men också 
bi- eller transsexuella. Vissa forskare talar om homofobi när det gäller fobi 
mot homosexuella män, medan lesbofobi är fobi gentemot lesbiska kvin-
nor (ibid:16f). Forskning visar att bland heterosexuella är män oftast mer 
negativa till homosexualitet än vad kvinnor är. Även de som är homosexu-
ella kan ha fördomar om homosexuella som grupp. Det beror på att ho-
mofoba attityder präglar samhället vilket leder till att homofobi internali-
seras även bland homosexuella. Enligt Tiby visar forskning även att ho-
mofobi också drabbar heterosexuella. Eftersom det finns föreställningar 
om könsroller i samhället påverkar homofobin heterosexuella så till vida, 
att den begränsar deras möjligheter att agera på sätt som strider mot tra-
ditionella könsroller. Vidare beskriver Tiby att forskare ibland gör distink-
tioner mellan fobi och attityd. En del forskare menar att om något ska 
kunna klassas som fobi krävs en irrationell och ihållande rädsla, som t.ex. 
klaustrofobi. Att tala om homofobi är därför missvisande eftersom det of-
tast inte rör sig om ihållande och irrationell rädsla av det slag som psyko-
logiska fobier innebär. Dessa forskare förespråkar istället begreppet ho-
monegativ. Med utgångspunkt i samma logik vill en del forskare istället 
använda begreppet heterosexism (ibid:216ff).
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 De aspekter av homofobi som Tiby lyfter i sin sammanställning om 
begreppet speglas till stor del i de definitioner som projekten i Arm i arm 
har gett av homofobi. Påfallande många projekt talar om negativa attity-
der eller rädsla gentemot homosexuella. Ett projekt föreslår begreppet ho-
mofientlighet istället för homofobi, vilket dessutom ligger i linje med be-
greppet främlingsfientlighet som projektet jämför det med. Det påminner 
om det resonemang som forskare för om att begreppet homonegativ är 
mer adekvat. Enstaka projekt beskriver homofobi som hat mot homosex-
uella. Bland de projekt som prioriterat homofobi är definitionerna ofta 
väl genomtänkta. I relation till projekt som prioriterade rasism uppfattar 
jag det som att definitionerna av homofobi är mer genomarbetade. Kan-
ske har det att göra med att homofobiprojekten så vitt jag vet drevs av in-
divider som själva är homosexuella, genom företrädelsevis organisationen 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Kalmar, Stockholm, 
Skåne, Skaraborg, Östersund samt även deras ungdomsförbund. Projekt 
som jobbade mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering drevs av 
människor med såväl svensk som annan etnisk bakgrund. I homofobipro-
jekten var således individerna personligt involverade och kanske också 
drabbade av problematiken, medan det var större spridning bland indivi-
derna inom de andra problemområdena. En möjlig slutsats är att det 
förstnämnda leder till mer genomarbetade definitioner. Ett projekt som 
prioriterade homofobi inom ramen för satsningen Arm i arm skriver att 
homofobi är:

En föreställning om den heterosexuella gruppens överlägsenhet och en upp-

fattning om att det finns biologiska och kulturella skillnader mellan männis-

kor med olika sexuell läggning, som gör det motiverat att dela in dessa i mer 

eller mindre värda. Vilket innebär att genom att betrakta sig som mervärdiga 

anser en individ, en grupp eller ett samhälle sig ha rätt och har tillägnat sig 

en handlingsberedskap för att förtrycka, utnyttja, kontrollera eller utplåna 

[annan, förf. anm.] sexuell läggning än den heteronormativa.

Projektet lyfter att homofobi handlar om en föreställning om skillnader 
p.g.a. sexuell läggning. Liksom gällande rasism handlar det inte om fak-
tiska skillnader, utan föreställningen om vad dessa skillnader innebär. 
Projektet lyfter också ett annat begrep, heteronormativ. Detta begrepp 
används av flera av de projekt som prioriterat homofobi och vissa vill 
hellre använda det. Så här skriver ett projekt: ”Vi har undvikit begreppet 
”homofobi”, istället har vi pratat om vad som kan komma av att leva utan 
annan erfarenhet än det ’heteronormativa’”. Genom att prata om det he-
teronormativa samhället vill projekten visa på vad som ses som normalt, 
hellre än att fokusera på det annorlunda. Utifrån det metodologiska för-
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hållningssättet att utmana heteronormativitet, har några projekt dragit 
slutsatsen att detta perspektiv handlar om mer än homofobi och att det 
kan appliceras på arbetet mot rasism. Det leder vidare till en diskussion 
om de likheter som finns mellan homofobi och problemområden som ra-
sism, främlingsfientlighet och diskriminering.

5.2.6 ”Anti” rasism, främlingsfientlighet, homofobi eller 
diskriminering?
Arm i arm-satsningen bygger på skrivelsen En handlingsplan mot rasism, 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 
2000/01:59). Att dessa problemområden kopplades ihop beror på att de 
ansågs vara relaterade till varandra. Begreppen har redan diskuterats se-
parat och jag kan konstatera att de på många sätt skiljer sig åt, men också 
har beröringspunkter. Diskriminering används inte bara i sammanhang 
som kan relateras till etnicitet, utan det är en heltäckande term som inbe-
griper negativ särbehandling på grund av exempelvis sexuell läggning el-
ler handikapp. Genom att diskrimineringsbegreppet också används i sam-
manhang som har att göra med sexuell läggning, har det klara kopplingar 
till homofobi, som i övrigt är det begrepp som troligtvis uppfattas som av-
vikande i denna konstellation av problemområden. Men det finns flera 
gemensamma drag mellan rasism och homofobi, inte minst i brottsstatis-
tik. Journalisten Anna-Lena Lodenius visar i rapporten Hatbrott att män-
niskor med annan etnisk bakgrund och homosexuella ofta utsätts för 
våldsbrott av samma typ av förövare. Ofta begås de av människor med 
anknytning till högerextrema organisationer och riktas mot personer som 
på något sätt kan uppfattas som avvikande från de rådande normerna. 
Brott av detta slag kallas hatbrott, vilket har blivit en allt vanligare sam-
lingsbeteckning. Begreppet inbegriper förtryck av olika minoriteter, t.ex. 
brott som motiveras av islamofobi eller homofobi (Lodenius 2002:9). Det 
finns dock ingen enhetlig definition av begreppet, vare sig i en svensk kon-
text eller andra länder, tvärtom kan innebörden variera i t.ex. lagstiftning, 
statistik eller åtgärdsprogram (Grevholm & Sporre 2007:48). Karin 
Lönnheden, utredare på Brå (Brottsförebyggande rådet) beskriver i rap-
porten Hatbrotten och kriminalvården att begreppet hatbrott kommer 
från engelskans ”Hate Crime”, en term som används internationellt och 
som under senare år blivit vanlig även i Sverige. Till största del består hat-
brott av rasistiska eller främlingsfientliga motiv, men även brott mot ho-
mosexuella har ökat. De flesta hatbrott är inte våldsamma, utan olaga 
hot, ofredande och skadegörelse är vanligt förekommande brottsrubrice-
ringar. Delar av skinnheadrörelsen har legat bakom ett systematiskt våld 
mot homosexuella de senaste årtiondena. De ägnar sig åt s.k. ”queer-
bashing” som har översatts till bögknackning på svenska. Många texter i 
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nazistiska tidningar och i vit-makt musik innehåller texter som gör hatis-
ka utspel mot homosexuella (Lönnheden 2002:4ff).
 Historikern Helén Lööw menar att det finns många fall av våld mot 
homosexuella som är kopplat till rasideologi, men i den offentliga debat-
ten uppmärksammas detta sällan. Sedan 80-talet är homosexuella den 
grupp som utsätts för det grövsta våldet av rasistiska företrädare. Rasideo-
login är starkt homofob, men det finns enligt Lööw en oförmåga i att se 
homofobin som en del av det rasistiska tankesättet. Istället bidrar de all-
mänt homofoba föreställningarna i samhället till osynliggörandet av offer 
för homofobt våld (Lööw 2002:7f). Detta tycker jag visar på att offer för 
homofobisk brottslighet drabbas av ett dubbelt utanförskap. Dels uppfat-
tas de som avvikande från normen och blir därmed offer för våldsyttringar. 
Dels osynliggörs den brottslighet de utsätts för i den offentliga debatten. 
Forskning visar också att endast var fjärde homo- eller bisexuell anmäler 
de brott som de har utsatts för och anledningen är ofta att de inte vågar 
berätta för polisen om sin homo- eller bisexualitet. Många är rädda för re-
pressalier från polisen, för att inte bli tagna på allvar eller för att polisen 
ska betrakta det brott de utsatts för som mindre allvarligt beroende på de-
ras sexuella läggning (Slätt & Pettersson 2003:18f). Detta bekräftas av 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Ho-
mO), som emellanåt får in anmälningar om hur polisen hanterar denna typ 
av ärenden (Blomquist & Englund 2003:26f). Samtidigt har hatbrott mot 
framför allt homosexuella blivit mer och mer uppmärksammat i samhälls-
debatten, inte minst genom reportageboken No tears for queers av journa-
listen Johan Hilton. Den skildrar på ett ingående sätt tre fall av hatbrott, 
varav två ägt rum i Sverige. Bara namnet på boken visar på ett provokativt 
sätt hur samhällsklimatet gällande hatbrott kan uppfattas (Hilton 2005). 
Jag finner således en del gemensamma beröringspunkter mellan rasism och 
homofobi, även om kopplingarna dem emellan i dagsläget är dåligt utfors-
kat. Det går dock att konstatera att det våld som drabbar HBT-personer 
(homo-, bisexuella och transpersoner) ofta har kopplingar till rasistiska 
företrädare. Samtidigt som det är viktigt att visa på vilka kopplingar det 
finns mellan dessa fenomen, tycker jag också att det är viktigt att klargöra 
att rasism inte är en förutsättning för homofobi och tvärtom. Fenomenen 
existerar också separat utan kopplingar till varandra. I satsningen på Arm i 
arm är det dock de gemensamma kopplingarna som står i fokus.
 Som nämndes tidigare fick projekten svara på en fråga där de bedöm-
de vilket problemområde som varit prioriterat av rasism, främlingsfient-
lighet, homofobi och diskriminering och svaren visade att alla var ungefär 
lika välrepresenterade. Utöver detta fick projekten också bedöma i vilken 
mån de hade arbetat med varje enskilt problemområde. Tanken med detta 
var att se om projekten förutom sina prioriteringar också arbetade gente-
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mot andra områden. Visserligen hoppade ett antal projekt över frågan, 
vilket jag tror berodde på att de missförstod syftet med denna, men svaren 
visar ändå exempelvis att 8 av 10 projekt i någon mån jobbat mot rasism 
respektive främlingsfientlighet. Trots att hälften av projekten hade andra 
prioriteringar, har dessa områden också varit frågor som de behandlat. 
Inte helt överraskande anser också 9 av 10 projekt att de i någon mån har 
arbetat mot diskriminering. Eftersom detta begrepp inbegriper såväl för-
tryck p.g.a. etnicitet som sexuell läggning, har det en bred ansats som de 
flesta projekt kan känna igen sig i. En intressant aspekt av enkätresultaten 
är att homofobifrågan har engagerat hälften av projekten i någon mån. 
Eftersom ungefär en fjärdedel av projekten prioriterade denna fråga, inne-
bär det att ytterligare en fjärdedel valde att arbeta mot homofobi utöver 
att de prioriterat något av områdena rasism, främlingsfientlighet eller dis-
kriminering. Att koppla ihop homofobifrågor med rasismfrågor ansågs 
nytänkande i Arm i arm-satsningen. Resultaten i enkätundersökningen vi-
sar att projekt med annan prioritering än homofobi också har agerat mot 
detta. I intervjuerna framkom det också att projekten är positiva till att 
homofobiperspektivet knöts till de övriga problemområdena. Så här säger 
en projektledare om detta:

Jag tror att det finns jättemycket att hämta där, att man inte isolerar frågor-

na utan verkligen kör gemensamma projekt. Att man samarbetar och försö-

ker nätverka över gränserna för det tycker jag är svårt, eller det är lätt att se 

att där sker det stora begränsningar, för kontaktytorna är så små gentemot 

varandra. Det är få personer som är engagerade i båda kamperna samtidigt. 

HBT-rörelsen är jättedålig på att nå ut till invandrargrupper. Precis som in-

vandrargrupper är väldigt dåliga på att nå ut till HBT-communitien.

Projektledaren identifierar ett problem som satsningen på Arm i arm till 
viss del lyckas överbrygga. Ungdomar med utanförskap på grund av in-
vandrarskap och ungdomar som tillhör HBT-gruppen träffas sällan, trots 
att de till viss del drabbas av samma problematik. Inom Arm i arm har ett 
visst erfarenhetsutbyte skett mellan arbetet mot rasism och homofobi, 
framför allt genom de gemensamma projektledarträffarna. På så vis har 
kopplingen mellan förtryck p.g.a. etnicitet och förtryck p.g.a. sexualitet 
blivit tydligare för projekten. Vad gäller det konkreta antirasistiska arbe-
tet, berättar ett projekt om hur Arm i arm satte igång tankeprocesser kring 
hur deras handledarmaterial för att arbeta mot homofobi kan användas 
på andra sätt:

Vi skulle hitta metoder för att arbeta mot homofobi och samtidigt väldigt 

snabbt när vi satte oss i gruppen så konstaterade vi att homofobi, det är 
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samma grundproblem som rasism och andra rädslor och förtryckarstruktu-

rer. För det är ju som du säger att om man läser handledningen nu, så precis 

samma övningar hade man kunnat använda för att undersöka etnicitet t.ex. 

eller klassbakgrund eller funktionshinder. Det är ju samma vi och dom-tän-

kande. Det fungerar ju likadant.

Projektledaren konstaterar att det material de tagit fram för att arbeta 
mot homofobi lika gärna kan användas i arbetet mot rasism. Projektet har 
arbetat med att utmana samhällets normer och genom denna inriktning 
får projektet automatiskt ett bredare perspektiv än att bara vara mot ho-
mofobi. Jag uppfattar det som att Arm i arms inriktning på arbete mot ra-
sism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering skapat tankar 
hos de antirasistiska aktörerna, väckt idéer om nya former av samarbeten 
och en bredare förståelse för förtryck av olika former.
 Även ARF uppmärksammar kopplingarna mellan problemområdena, 
eftersom de enligt sin definition av rasism arbetar mot förtryck i alla dess 
former och därmed inkluderas homofobi. Trots att ARF i sin definition av 
rasism inte uttalat nämner homofobi, visar deras praktiska arbete att det 
är ett område som de berör genom filmvisningar som t.ex. Mitt liv i rosa 
(se Haur du sitt Malmö haur du sitt varden). Att homofobiperspektivet 
får ett stort genomslag i satsningen på Arm i arm och att ARF:s definition 
inkluderar homofobi menar jag speglar ett nytänkande hos antirasistiska 
aktörer. I mitten av 90-talet konstaterade Lööw att antirasismens argu-
ment i Sverige huvudsakligen handlat om vissa bitar av rasideologin eller 
etnocentrismen, nämligen den del som rör attityder gentemot etniska mi-
noriteter. Kampanjer eller våld mot homosexuella från rasistiska företrä-
dare fick inte särskilt stor uppmärksamhet inom antirasismen, vilket 
Lööw menar hämmade den antirasistiska retoriken (Lööw 1994:7). Att 
homofobifrågan hade stor genomslagskraft bland projekten i Arm i arm 
kan å ena sidan bero på att satsningen var styrd att omfatta rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Å andra sidan var projek-
ten inte ålagda att arbeta mot alla problemområden, utan de kunde foku-
sera endast på arbete mot t.ex. främlingsfientlighet om de så önskade. Att 
så många projekt utöver de som prioriterade homofobi valde att i någon 
mån arbeta mot detta, visar att de antirasistiska aktörerna är villiga att 
inkludera ett homofobiperspektiv i sin verksamhet. Jag menar därför att 
förhållningssättet hos de antirasistiska aktörerna i denna studie speglar en 
utveckling sedan 90-talets början. Den antirasistiska retoriken har bred-
dats till att bitvis även omfatta homofobi.
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5.3 aktuell tematik
Ett antal teman med rasismproblematiken i fokus har dykt upp under mi-
na intervjuer eller på andra sätt visat sig vara framträdande under studiens 
gång, t.ex. i den offentliga debatten. Detta är teman som antirasister ofta 
får bemöta och som påverkar den antirasistiska retoriken. Det kan handla 
om kontroversiella områden, t.ex. invandrare som begår brott, eller frå-
gor som har haft speciell aktualitet under avhandlingsarbetet, som mus-
limers situation i Sverige. Avsikten med följande avsnitt är att göra nedslag 
i ett antal teman som är relevanta för antirasistiska aktörer, där rasismpro-
blematiken är den gemensamma nämnaren. Problematiken i dessa teman 
presenteras, men också hur forskare ser på desamma och vilka förkla-
ringsmodeller de lyfter fram. Detta är ingen heltäckande beskrivning och 
inte heller är presentationen upplagd utifrån att vissa områden är mer re-
levanta än andra. Snarare vill jag förmedla några aktuella teman för att 
visa hur antirasistiska aktörer förhåller sig till dem.

5.3.1 Sverige och den onämnbara rasismen
Redan i inledningen nämnde jag att Sverige ofta uppfattas som demokra-
tins förespråkare och antirasismens försvarare (se Haur du sitt Malmö 
haur du sitt varden). Samtidigt finns det problem med rasistiska förtecken 
och bilden av det antirasistiska Sverige har till viss del att göra med att ra-
sism och därtill relaterad problematik inte alltid erkänns. I utredningen 
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige diskuteras att 
ett av de svåraste problemen vad gäller arbetet mot strukturell diskrimine-
ring, är att det finns en inbyggd förnekelse av detta. Det svenska samhället 
präglas av en okunskap angående historiska aspekter om europeisk kolo-
nialism och rasistiska ideologier och framför allt hur dessa påverkar da-
gens samhälle (SOU 2005:56:86f). Det leder till att det i Sverige finns en 
allmän tveksamhet till att erkänna den diskriminering som förekommer i 
samhället. Grunden till detta är en föreställning om att Sverige är ”annor-
lunda” jämfört med andra länder, så till vida att landet inte har en historia 
av förtryck av etniska minoriteter. Efter andra världskriget har Sverige va-
rit framträdande när det gäller att förespråka solidaritet, stödja u-länder 
och FN samt att kritisera t.ex. apartheid. Underförstått innebär det att 
liknande problem inte förekommer inom landet (ibid:91). Även litteratur-
vetaren Stefan Jonsson konstaterar att tanken på att det finns strukturell 
rasism inte bara i Sverige, utan även de övriga skandinaviska länderna, 
har tagit lång tid att förankra i den offentliga debatten. Det faktum att öp-
pen rasism gentemot invandrare varit ovanligt, gör att de skandinaviska 
länderna förefaller vara etniskt jämlika och fördomsfria. Då dylika över-
grepp sker betraktas de som marginella företeelser (Jonsson 2004:47). En 
konsekvens av jämlikhetsdiskursen, menar antropologen Peter Hervik, är 
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att antropologer i Skandinavien inte har lagt stor vikt vid studier av ra-
sism. Att uppmärksamma rasismen vore att erkänna att samhället inte är 
jämlikt (Hervik 2004:149f).
 Oviljan att erkänna rasismen kan också ta sig andra uttryck och geo-
grafen Allan Pred anser att svenskarna tror att de riktiga ”rasisterna” är 
några andra som finns utanför deras sociala nätverk. Antagandet bygger 
på föreställningen att endast fysiskt våld och fascistiska symboler har ra-
sistiska konsekvenser (Pred 2000:82ff). Ett exempel på denna problematik 
finns i antropologen Karin Normans studie av rasismens verkningar i ett 
mindre svenskt samhälle. Norman konstaterar att de som pekas ut som 
”rasister”, är människor som tillhör organiserade rasistiska grupperingar. 
Genom utpekandet distanserar sig lokalbefolkningen från rasismen och 
undviker de konflikter som handlar om vardagsrasism (Norman 2004:209f). 
Ett liknande fenomen är att framställa vissa orter som öppet rasistiska, 
medan det övriga samhället står i kontrast till dessa och betraktas som be-
friade från rasism. Pred diskuterar de situationer som har uppstått i bl.a. 
Klippan, Sjöbo och Trollhättan och menar att dessa städer har fått repre-
sentera rasismen i Sverige, eftersom där har funnits synliga rasistiska akti-
viteter. Ortsborna beskrivs som intoleranta och fördomsfulla och i avsak-
nad av humanism, solidaritet och generositet (Pred 2000:192f). Sjöbo pe-
kades ut som rasistiskt efter att en klar majoritet av Sjöboborna röstade 
nej till att orten skulle ta emot 15 flyktingar år 1988. Sociologerna Björn 
Fryklunds och Tomas Petersons studie visar att valet egentligen handlade 
om betydligt mer än själva sakfrågan. Väljarna gav uttryck för ett missnöje 
mot en Stockholmsbaserad politik, jordbrukarnas svåra situation samt 
den nationella flyktingpolitiken. I valresultatet finns det därför spår av ett 
politikerförakt och ett försvar till lokalt självstyre (Fryklund & Peterson 
1989:62f). Det som folkomröstningsresultatet gav uttryck för, menar för-
fattarna, var ett dubbelt främlingskap där det dels fanns ett främlingskap 
mot människor som är olika Sjöboborna kulturellt, men även ett främling-
skap mellan Sjöbo och resten av samhället (ibid:42). Bakgrunden till att 
Sjöbo röstade nej till flyktingmottagande är således betydligt mer komplex 
än att Sjöboborna är intoleranta och saknar solidaritet.
 I mina intervjuer har jag bett informanter att diskutera vad de tycker 
att det finns för problem med antirasistiskt arbete. Många gånger handlar 
det om konkreta problem, som att engagera frivilliga eller få deltagare till 
antirasistiska aktiviteter. Ibland nämns också övergripande problem och 
oviljan att erkänna förekomsten av rasism har förekommit som ett tema, 
bl.a. uttrycker en av arrangörerna till ARF detta på följande sätt:

…men problem. Det är i så fall, alltså vad säger man, svenskens rädsla för att 

våga erkänna att vi är ett rasistiskt samhälle och det dilemmat att nej, men så 



120

är det inte. Jag menar titta här, vi har frihet och vi har det och detta [i Sverige, 

förf. anm.]. Jag menar att jag använder film för att det är ett bra medel att nå 

fram till ett syfte. Men i och med att man också drar paralleller med Sverige 

om man tittar på en film som handlar om USA eller handlar om Iran, så när 

man drar parallellerna till Sverige, då får man ju vissa sådana här reaktioner 

att så är det inte. […] Det är dit man ska nå också, inte att få upp försvars-

mekanismerna men att väcka en känsla att det kryper närmre på dem och att 

sedan försöka diskutera vidare, att människor kan faktiskt inse att, jo, vi har 

osynliga gränser här och vi har synliga gränser.

Denna arrangör lyfter fram att det i Sverige finns frihet, vilket används 
som bevis på att rasism inte förekommer. Argumentet tangerar resone-
manget ovan att Sverige underförstått inte har problem med rasism, efter-
som landet kritiserat orättvisor av rasistisk karaktär utomlands. Att ra-
sism inte alltid erkänns borde rimligtvis vara en central problematik för 
antirasistiska aktörer, men även om det har nämnts som en svårighet är 
det förhållandevis få som har lyft fram denna aspekt. En anledning till 
detta menar jag kan vara att de flesta antirasistiska aktörer genom sina 
verksamheter, ofta möter deltagare som redan erkänner rasismen, de som 
kan kallas ”de redan frälsta”. Den grupp som det är svårast för antirasis-
tiska aktörer att nå, är de som har uttalat rasistiska åsikter eller inte er-
känner rasismproblematiken. Problemet blir därför hypotetiskt och de 
mer konkreta svårigheterna som att få fler deltagare har därför framträtt 
mer i intervjuerna. En annan anledning kan vara att den offentliga debat-
ten om rasism och därtill relaterad problematik, har varit framträdande 
under senare år. Det officiella Sverige har aktivt arbetat med dessa frågor, 
genom t.ex. betänkandet från utredningen om strukturell diskriminering 
på grund av etnisk eller religiös tillhörighet (SOU 2005:56) och rapporten 
Intolerans – antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och invandrar-
fientliga tendenser bland unga (Ring & Morgentau 2004). Ordföranden 
för European Network against Racism (Enar) Bashy Quraishy skriver i en 
artikel om antirasism i Europa att ”Sverige med alla dess brister ligger 
fortfarande mil före andra länder när det gäller officiell etnisk jämlikhets-
politik” (Quraishy 2005:137). Det finns således också positiva erfarenhe-
ter i Sverige om frågor som rör rasismproblematik, vilket är viktigt att 
komma ihåg. De senaste årens debatt kan ha gjort att problemet att rasism 
inte erkänns har minskat och därför inte längre är framträdande för anti-
rasistiska aktörer, även om det ibland gör sig påmint.

5.3.2 Politik och internationella händelser
Antirasistiska aktörer ställs ofta inför situationer då de måste argumente-
ra kring frågor som rör t.ex. invandring till Sverige, både i sitt antirasistis-
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ka arbete och privat. Detta är ett scenario jag själv är bekant med, både 
som antirasist och utifrån mitt avhandlingsämne. Det leder många gånger 
till reaktioner från omgivningen, både positiva och negativa. Ett vanligt 
tema som antirasistiska aktörer tvingas bemöta handlar om invandrings-
politiken. I intervjuerna förekommer emellanåt spontana reaktioner eller 
kritiska reflexioner om denna. Invandringspolitik tas också upp i det anti-
rasistiska arbetet och ett exempel kommer ifrån en av arrangörerna i ARF 
som resonerar på följande vis om Schengenavtalet:

När vi har arbetat så vill vi peka på situationer som handlar om hur man stö-

ter ut. Vi hade ju tema Hit men inte längre ett år och det handlade lite om 

Schengenavtalet och gränserna. Vi ser ju de stackars poliserna i Sverige nu 

som ska ha inre arbete [arbeta med inre utlänningskontroller, förf. anm.]. Det 

är självklart att man väljer dem som har mörkare färg när man ska kontrolle-

ra ifall de är välkomna i Sverige. Jag menar, det är polisernas perspektiv.

Informanten lyfter en fråga som handlar om hur polisen kan bedöma vem 
som bör kontrolleras i en inre utlänningskontroll och de svårigheter poli-
sen brottas med i detta arbete. Ämnet har varit aktuellt både i media och i 
forskning och en IMER-avhandling av Sophie Hydén och Anna Lundberg 
visar just på det glapp som finns mellan polisens uppgift att göra inre ut-
länningskontroller, risken för etnisk diskriminering samt att rättssäkerhe-
ten sätts ur spel i detta arbete (Hydén & Lundberg 2004). Genom ARF:s 
tema Hit men inte längre blir invandringspolitiken implicit ett område 
som de antirasistiska filmdagarna tar upp. Vilka är välkomna i Sverige? 
På vilka bevekelsegrunder nekas människor tillträde till Sverige? Frågorna 
är knutna till rasismproblematiken och exemplet visar hur antirasistiska 
aktörer i sitt arbete ger uttryck för kritik av politik som är relaterad till 
invandringsfrågor.
 Under den tid som jag har arbetat med avhandlingen är det ett antal 
frågor som har varit särskilt aktuella. De mest framträdande är händel-
serna i samband med och efter terrorattacken mot World Trade Center i 
New York den 11 september 2001. Islamologen Jonas Otterbeck och eko-
nomiske historikern Pieter Bevelander menar att efter denna händelse har 
termen islamofobi blivit ett nyckelbegrepp i policydokument och politisk 
retorik såväl som i forskning och media. Men även inom den antirasistis-
ka retoriken har begreppet islamofobi fått ökad betydelse (Otterbeck & 
Bevelander 2006:20). En av ARF:s projektledare ger uttryck för den pro-
blematik som blev påtaglig efter terrorattacken:

Varje år så har vi ju inför starten till det nya projektet en diskussion om vad 

det är som händer i samhället, i Sverige, i Europa, i världen idag och hur kan 
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vi vinkla detta på ett sätt där vi jobbar mot främlingsfientlighet och rasism. 

[…] Hur artar sig rasismen i Malmö i år på annat sätt nu efter 11 september? 

Det är självklart att vi har pratat väldigt mycket och diskuterat mycket om 

muslimers utsatta situation.

Efter terrorattacken den 11 september 2001 blev misstänksamheten mot 
muslimer mer påtaglig och islamofobi blev en högaktuell fråga för antira-
sistiska aktörer. Omvärldsfrågor styr på så sätt till viss del de antirasistiska 
aktörernas arbete, jag ser det också som ett sätt att förnya arbetet och vara 
aktuell i de frågor som diskuteras. I uttalandet ovan syns både en lokal 
och global förankring kring de frågor som ARF vid detta tillfälle väljer att 
fokusera på. Hur ser det ut för muslimer i Malmö efter den 11 september? 
Händelser på andra kontinenter kan ha stor effekt på den antirasistiska 
dagordningen i Sverige. Samtidigt är islamofobi inte ett nytt fenomen i 
Sverige och enligt Håkan Hvitfelt, professor i journalistik, finns det sedan 
lång tid tillbaka en negativ bild av islam hos många svenskar. Denna bild 
har förstärkts genom medias ensidiga och ofta negativa rapportering av 
islam och muslimer. Det gör att många människor reagerar med misstänk-
samhet när de hör ”islam”, ”Allah” eller ser kvinnor med slöja (Hvitfelt 
1998:83f). Just medias bild av islam har, som tidigare nämnts, Arm i arm-
projektet ’Motbild av Hotbild’ haft som utgångspunkt. Genom antologin 
Muslimer.nu – Islam & muslimer bortom nyhetsrubrikerna (M’Rad & 
Kopilovic 2003) vill projektet ge en bild av islam utifrån hur praktiseran-
de muslimer ser på sin religion. Även om terrorattacken aktualiserade ar-
betet mot islamofobi hos antirasistiska aktörer har det pågått redan tidi-
gare.

5.3.3 …men ”dom” som begår brott då…
Ett annat tema som antirasister ofta får bemöta är invandrare och brotts-
lighet vilket några informanter speciellt lyft fram. Medieforskaren Ylva 
Brune konstaterar att i nyheter som berör invandrare och brottslighet kul-
turaliseras brotten. Brott som t.ex. snatteri verkar få ett nyhetsvärde då 
det har utförts av invandrare. Det faktum att det är en invandrare som be-
gått brottet ger också en form av förklaringsvärde. När media beskriver 
våldtäkter menar Brune att invandrade våldtäktsmän problematiseras i 
kulturella termer, medan en svensk som begår samma brott beskrivs som 
ett undantag, psykiskt störd, alkoholiserad eller nerknarkad (Brune 
1998:44ff). Kriminologerna Hanns von Hofer, Jerzy Sarnecki och Henrik 
Tham redogör för det statistiska underlag som finns angående invandrare 
och brottslighet. ”Invandrare” är inte en juridisk kategori men svensk lag-
stiftning skiljer mellan svenska och utländska medborgare. Författarna 
har därför utgått från en särskild analys som tagits fram med hjälp av Sta-



123

tistiska centralbyrån (SCB). De konstaterar att tillgängliga data inte i nå-
gon högre grad visar att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistik. 
Det finns små eller inga skillnader alls efter det att bakgrundsförhållanden 
kontrollerats. Skillnaderna som finns är i ungefär samma storleksordning 
som skillnaden mellan stad och land eller mellan olika samhällsklasser. 
Författarna diskuterar också kulturella aspekter av brottslighet. De menar 
att kultur är en överskattad förklaringsmodell mot bakgrund av att 70 % 
av de lagförda brott, alltså brott som gått till rättegång, som rör utländska 
medborgare handlar om vardagliga brott som trafikförseelser eller egen-
domsbrott. Dessutom kommer de flesta utländska lagöverträdarna från 
samhällen som är förhållandevis lika det svenska (von Hofer, Sarnecki & 
Tham 1998:74ff).
 Även sociologen Aleksandra Ålund är kritisk till hur invandrarbrotts-
lingar beskrivs i media och att brott kulturaliseras. Mediadebatten hand-
lar ofta om invandrares påstådda kriminella beteende och om att invand-
rarmän styrs av patriarkala mönster. Dessa förklaringar förs fram på be-
kostnad av strukturella förklaringsmodeller (Ålund 2004:46f). Ålund me-
nar att brottsligt beteende måste kontextualiseras. Den fördomsfulla bild 
som massmedia ger av ungdomsbrottslighet bland invandrare, med fokus 
på splittrade familjer och kulturella problem, påverkar invandrarungdo-
mars självbild vilket begränsar deras möjligheter. Invandrarungdomarnas 
brottslighet blir på så sätt en självuppfyllande profetia (Ålund 1997:166). 
Vidare menar Ålund att det är viktigt att ta hänsyn till samspelet mellan 
kultur och den sociala struktur som invandrarungdomar lever i. Kultur är 
inte någonting statiskt som ”importeras” från hemlandet, utan kultur är 
relaterad till de livsvillkor som ungdomarna har i Sverige här och nu, med 
problem som utanförskap, segregering och diskriminering (ibid:31f). Kul-
tur blir en förklaringsmodell som döljer den sociala verklighet som många 
invandrare befinner sig i. Det leder till en förenklad och statisk syn på et-
nicitet där den sociala dimensionen av etnicitet osynliggörs (ibid:12). En 
inblick i forskning kring invandrare och brottslighet visar således att det 
finns få eller inga statistiska belägg för att invandrare är överrepresente-
rade i brottsstatistik, samtidigt som den samhälleliga debatten visar att 
invandrares brott kulturaliseras. Min bedömning är att detta är en stän-
digt aktuell tematik för de antirasistiska aktörerna.

5.3.4 Diskriminering på arbetsmarknaden eller 
”dom” snor våra jobb?
Ett område som diskuterats flitigt i media är invandrare på arbetsmarkna-
den. Antirasistiska aktörer får i sitt arbete ibland bemöta två motsatta på-
ståenden, ”dom” snor våra jobb alternativt, ”dom” vill bara ha bidrag. En 
aktuell fråga är därför hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden för 
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människor med invandrarbakgrund? Enligt en rapport från Integrations-
verket var sysselsättningsgraden för utrikes födda 59 % och för inrikes 
födda 75 % år 2004. Klyftorna mellan inrikes födda och utrikes födda 
har varit tämligen konstant de senaste åren. Det fanns en positiv trend vad 
gäller sysselsättning för utrikes födda i mitten av 90-talet, men den av-
bröts i början av 2000-talet när arbetsmarknadsläget försämrades. Det 
drabbade främst de utrikes födda som varit kort tid i Sverige, d.v.s. färre 
än 10 år (Statistikrapport 2004 – statistisk uppföljning av Rapport Inte-
gration 2003:13f). Kulturgeografen Katarina Mattsson och Ingemar 
Lindberg, verksamhetsansvarig för Agoras forskarnätverk, konstaterar 
att det går att tala om en framväxande etnisk underklass. Författarna me-
nar att det finns en etnisk hierarki på arbetsmarknaden, där de människor 
som anses vara mest annorlunda utifrån kulturella, religiösa, etniska eller 
utseendemässiga variabler, har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Det är dessutom svårare för dem att få jobb som motsvarar deras utbild-
ningsbakgrund och yrkeskvalifikationer (Mattsson & Lindberg 2004:7f). 
Mattsson anser vidare att det är märkligt att fokus sällan läggs på att in-
vandrare från västerländska samhällen som t.ex. Europa, USA, Kanada 
eller Australien ”generellt har högre sysselsättningsgrad, lägre arbetslös-
het, högre inkomster och mindre segregerat boende än ’utomeuropeiska 
invandrargrupper’” (Mattson 2004b:136). Mattson menar att det i detta 
sammanhang kan var fruktbart att tala om vithet som norm, eftersom det 
är uppenbart att ”vita västerlänningar” har en annan ställning på arbets-
marknaden än de som tillhör vad hon kallar ”utomeuropeiska invandrar-
grupper” (ibid.).
 En aspekt av denna problematik är att människor med ett utländskt 
klingande namn har svårt att ens komma på jobbintervju, vilket sociolo-
gen Nora Räthzel diskuterar. Om en person med utländskt namn använ-
der ett svenskt namn i sin ansökan misstänkliggörs detta. Kommer perso-
nen på intervju och där avslöjar sitt riktiga namn, kan det leda till att ar-
betsgivaren ratar personen p.g.a. att företaget inte vill ha ”lögnare” an-
ställda. Den strategi som återstår enligt Räthzels studie, är att byta sitt 
namn permanent, till något som låter mer svenskt (Räthzel 2005:50ff). En 
annan aspekt av diskriminering på arbetsmarknaden lyfter sociologen 
Wuokko Knocke fram och hon menar att bristen på ”social kompetens” 
hos ”de Andra”, använts som förklaringsmodell för att människor med 
invandrarbakgrund inte kommer in på den svenska arbetsmarknaden. 
Vad den ”sociala kompetensen” egentligen innefattar och vad det är ”vi” 
har som ”de Andra” förmodas sakna konkretiseras sällan (Knocke 
2004:51f). ARF tar upp detta tema i sina filmvisningar och ett exempel är 
från de antirasistiska filmdagarna 2005 med temat Tänk till!. ARF visade 
filmen Coach Carter som handlar om en tränare för ett basketlag i en sko-
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la i USA. Skolan ligger i ett utsatt område och de flesta av eleverna är 
afroamerikaner från fattiga hemförhållanden. Tränaren, Ken Carter, får 
reda på att ungdomarna i laget underpresterar i skolan och ställer därför 
krav på att de ska höja sina betyg för att få vara med i basketlaget. Filmen 
bygger på verkliga händelser. Utifrån filmen genomfördes sedan ett semi-
narium med titeln Hur ser Malmö ut?. Diskriminering i skolan och i ar-
betslivet var en av de frågeställningar som föreläsarna diskuterade med 
utgångspunkt i filmen. Exemplet visar hur ARF bemöter frågor som rör 
arbetsmarknaden och invandrare.
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6  antirasism som företeelse

Som framgick redan i inledningskapitlet är det inte självklart vad det 
egentligen innebär att vara ”anti” rasism. Liksom rasism är antirasism ett 
begrepp som kan tolkas på olika sätt, såväl för de som arbetar konkret 
med dessa frågor som inom forskning. Detta till synes teoretiska dilemma 
tar sig också praktiska uttryck för antirasistiska aktörer, vilket några in-
formanter har reflekterat över i intervjuerna utifrån frågeställningen vad 
är antirasismen ”anti”? En projektledare i ARF beskriver hur definitionen 
av rasism som presenterades tidigare (se 4.1.1 ARF:s idé) tillkom, samt re-
sonemangen bakom att hålla definitionen vid:

Alltså jag var ju ganska förvirrad första året jag var projektledare. Vad är 

egentligen [rasism, förf. anm.], alltså hur brett kan det vara? Jag försökte då 

att få en formulering på vad vår definition av rasism och främlingsfientlighet 

är och den är ju väldigt vid… det här med vi-dom tänkande. […] Vi har 

mobbning, sexism, homofobi o.s.v. Och det är ju det här att vi tar fram de 

strukturer i samhället som har liknande, eller som har någon sorts gemen-

sam nämnare med det. […] Mobbning till exempel, det är för att kunna nå 

unga människor där de är. Om man börjar prata om rasistiska termer är jag 

inte säker på att de skulle förstå men för att ta människor där de är, alltså 

unga människor då, så är det ju väldigt mycket mobbning i skolan.

Projektledarens slutsats är att definitionen är praktisk med tanke på att 
ARF jobbar gentemot olika åldersgrupper. Då de arbetar med lågstadiet 
fungerar det inte att prata om rasistiskt förtryck, men mobbning menar 
projektledaren, innehåller samma problematik. Att ha en bred definition 
blir därför ett sätt att möta behovet hos de varierade målgrupperna, men 
samtidigt få en utgångspunkt för arbetet i ARF. Det viktiga är att mekanis-
merna är desamma som i rasism och ARF:s förhållande till antirasism är 
på så sätt bredare än ett arbete uteslutande mot rasism. Grundtanken är 
densamma som i Arm i arm som har ett brett fokus på att arbeta mot ra-
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sism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering, eftersom dessa 
fenomen har en liknande grund. Bredden ger möjlighet att bemöta olika 
delar av problematiken, men det gör också att det inte är självklart vad el-
ler vem motståndaren till antirasismen är.
 I ett av de inledande styckena diskuterade jag vad det innebär att vara 
antirasist (se 1.2.3 Antirasist, icke-rasist eller mot rasism?). Resonemang-
en ledde till att jag konstaterade att det hos individen krävs ett aktivt en-
gagemang för att vara antirasist. Det krävs också kunskap för att kunna 
utmana rasistiska föreställningar. Ytterligare aspekter av individens roll i 
antirasismen är att individer har olika förutsättningar för att agera antira-
sistiskt, t.ex. beroende på etnisk bakgrund. Vad innebär det utifrån ett 
majoritets- respektive minoritetsperspektiv? Individer har också olika syn 
på antirasism och den breda utgångspunkt för engagemanget som även 
omfattar t.ex. homofobi är inte självklar för alla. En person som är ”mot” 
rasism är inte per definition ”mot” homofobi, precis som rasistiska åsikter 
inte automatiskt innebär homofoba sådana. En av projektledarna på ARF 
resonerar på följande sätt om vad antirasism kan innebära både som be-
grepp och på individnivå:

Men också antirasism, det är så svårt att säga för att vi tar upp så många oli-

ka frågor och det är klart att vi inte kan vara överens om… Det är inte så att 

det finns en antirasism, att antirasism är en fråga som vi alla enas bakom ut-

an det kan ju vara olika intressen som går i konflikt med varandra. Jag skulle 

kunna vara uttalad antirasist, men prygla min fru därhemma för att jag inte 

tycker att hon ställer upp på mig. Hur förhåller sig då de andra i gruppen till 

mig? Jag är ju antirasist men samtidigt gör jag ju det här. Det kan ju vara oli-

ka sådana saker som kan gå i konflikt med varandra.

Antirasism är inget åsiktspaket med ett självklart innehåll. Även om infor-
manten lyfter ett extremt exempel, hustrumisshandel, finns det olika för-
hållningssätt som ibland står i opposition till varandra. I det inledande 
kapitlet presenterades en genomgång av olika varianter av antirasism (se 
1.1.1 Studiefältet), exempelvis vetenskaplig- eller mediaorienterad antira-
sism. Dessa uppmärksammar olika delar av rasismproblematiken och 
kompletterar på så sätt varandra. Som informanten ovan ger uttryck för, 
går det inte att tala om en antirasism, de olika uttryck som antirasistiskt 
engagemang kan ta gör att det är möjligt att tala om antirasismer, i plural. 
Denna studie fokuserar på vad jag kallar den föreningsdrivna antirasis-
men och hur antirasistiska aktörer inom denna förhåller sig till rasism och 
antirasism. För att belysa det har jag tidigare diskuterat de antirasistiska 
aktörernas syn på rasism. Istället för att diskutera vad antirasistiska aktö-
rer är ”anti” går det att vända på frågan, vad är de ”för”? Det kan vara en 
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kompletterande utgångspunkt som ger en bild av vad de vill uppnå. Ned-
an kommer individens roll i antirasismen att diskuteras. Efter det följer en 
diskussion om fördelar och nackdelar med att agera ”för” eller ”mot” och 
vilka konsekvenser det har i den antirasistiska praktiken med utgångs-
punkt i det empiriska underlaget. Slutligen diskuteras tillvägagångssätt 
och vilka former av kunskap de antirasistiska aktörerna i denna studie 
betonar, samt hur kunskap är en komponent i de antirasistiska aktörernas 
strategier.

6.1 individen i antirasismen
För de individer som engagerar sig i antirasism är utgångspunkterna olika. 
En del har själva drabbats av rasism medan andra tillhör en majoritetsbe-
folkning och utsätts således sällan för rasism. Orsakerna till att engagera 
sig skiljer sig åt, men också möjligheterna att agera antirasistiskt utifrån 
individens förutsättningar. Bland Arm i arm-projekten har de som priori-
terat arbetet mot homofobi ofta bestått av personer som själva tillhör 
HBT-gruppen (homo-, bisexuella och transpersoner) vilket kan förklara 
deras engagemang. Hos de antirasistiska aktörerna generellt finns en 
blandning av människor med svensk och annan etnisk bakgrund. Nedan 
diskuteras faktorer som påverkar individen i antirasismen.

6.1.1 Att engageras i antirasism
I denna studie riktas fokus på antirasistiska aktörer och jag har vid inter-
vjuerna sett informanterna som representanter för sina verksamheter. 
Därför har jag endast i liten utsträckning berört personliga faktorer, som 
t.ex. varför informanten valt att engagera sig i antirasism. Emellanåt har 
intervjuerna ändå kommit att behandla detta ämne och det finns också 
andra studier som tar upp denna aspekt. Sociologen Eileen O’Brien disku-
terar tre olika ingångar till att människor agerar i antirasistiska verksam-
heter. Den första handlar om att individer engageras genom nätverk, t.ex. 
utifrån att de är delaktiga i en organisation som ingår i ett antirasistiskt 
nätverk. På så vis blir de involverade också i det sistnämnda (O’Brien 
2001:18ff). Scenariot stämmer väl in på min egen erfarenhet eftersom det 
var mitt engagemang i Rädda Barnen som ledde till att jag kom i kontakt 
med ARF. Nätverket är en viktig del av ARF:s organisation och genom 
detta tillkommer konstant nya individer som driver verksamheten vidare. 
Den andra ingången är enligt O’Brien empati genom vad hon kallas ap-
proximativa upplevelser, alltså upplevelser som på något vis liknar rasis-
tiskt förtryck gör individerna engagerade. Det kan ske genom överlap-
pande approximationer, som innebär att individen identifierar sig med 
rasistiskt förtryck p.g.a. egna erfarenheter av att vara förtryckt som t.ex. 
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kvinna eller homosexuell. En annan variant är lånade approximationer, 
som går ut på att en individ identifierar sig med en vän som utsätts för ra-
sism. Den sista varianten är globala approximationer, som handlar om att 
individer tar ställning för demokratiska principer generellt, ser rasism som 
ett brott mot mänskligheten och därför engagerar sig i antirasism (ibid.). 
Det finns motsvarigheter till det sistnämnda i ARF där t.ex. en projektle-
dare beskriver sitt engagemang på följande sätt:

Jag är en sådan människa som inte är teoretisk. Jag är mycket praktisk. Jag 

är engagerad i antirasism för att jag tycker att man måste kämpa mot allt 

som är orättvist. Det är mycket som handlar om det. Rasism och vardagsra-

sism. Ja… orättvisor. Det är mest det som rör mig, inom i olika områden.

Många som engagerar sig i ARF kommer liksom jag från nätverket runt 
ARF med företrädare som Amnesty, Röda Korset eller Rädda Barnen. Fle-
ra av dessa organisationer agerar för mänskliga rättigheter eller barns rät-
tigheter. Det är därför troligt att fler personer i ARF, i likhet med ovan ci-
terade projektledare, engagerar sig p.g.a. globala approximationer och 
genom det antirasistiska förhållningssättet tar ställning för mänskliga rät-
tigheter generellt. Det ligger också i linje med ARF:s breda utgångspunkt 
till rasismproblematiken.
 Den tredje ingången är vad O’Brien kallar vändpunkter eller att så ett 
frö. Det handlar om individer som relaterar sitt antirasistiska engagemang 
till specifika händelser, då deras antirasistiska medvetenhet vaknade 
(ibid.). Eftersom O’Brien studerar vita antirasister i USA saknas i denna 
terminologi ytterligare en ingång, att själv vara utsatt för rasism samt även 
att reagera på rasistiska företeelser. En arrangör berättar om sitt engage-
mang och hur ARF delvis tillkom som en motreaktion på öppet rasistiska 
uttryck:

Vi satt och pratade om hur man kan jobba mot rasism, framför allt i skolor, 

eller hur man når elever. Det gjorde vi på någon slags förekommen anled-

ning, det hade funnits våldsdåd med rasistiska inslag på olika håll runt om i 

Skåne, det fanns skinheads i Malmö och nynazister och det fanns en rädsla 

för att det här skulle sprida sig. Det vi kände och det som jag kände väldigt 

mycket själv, det var att vi behöver jobba med… information är inte något 

verkningsfullt instrument när det gäller att bearbeta attityder rätt upp och 

ner utan vi behöver jobba med något instrument som påverkar både känslor 

och intellekt. Då föll det sig naturligt att börja jobba med film.

Detta tangerar vad O’Brien kallar approximativa upplevelser och visar 
också hur antirasistiskt engagemang kan skapas som ett svar på rasistiska 
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uttryck. För individen är rasistiska företeelser ett incitament till att enga-
gera sig i antirasism. Ovanstående kategorier uppfattar jag inte som ex-
klusiva utan två eller flera av dessa kan i kombination leda till att indivi-
der väljer att agerar antirasistiskt.

6.1.2 Majoriteter och minoriteter i antirasismen
Att antirasister agerar utifrån olika förutsättningar är en aspekt jag har 
funderat mycket över. Inte minst eftersom jag förhållandevis ofta har bli-
vit tillfrågad om varför jag som svensk valt att studera IMER och engage-
ra mig i antirasism. Jag har alltid tyckt att frågan är märklig, som om ra-
sism är en fråga reserverad för dem som utsätts för detsamma. Jag förstår 
inte logiken i det som antyds, att svenskar inte behöver bry sig om rasism 
eller engagera sig i antirasism. Icke desto mindre visar denna förlupna frå-
ga, att etnisk tillhörighet har betydelse i det antirasistiska engagemanget. 
Frågan är hur det påverkar? I amerikansk forskning förs en diskussion om 
detta och majoriteten utgörs där av vita, medan bl.a. afroamerikaner, asia-
ter och den indianska ursprungsbefolkningen är minoriteter. I ett svenskt 
perspektiv kan dessa resonemang översättas till att handla om dem som 
ibland kallas etniska svenskar och minoriteten består av människor med 
s.k. invandrarbakgrund. Det finns klara skillnader gällande historia och 
dagsläge för majoritets- och minoritetsbefolkningar i USA och Sverige, 
men huvuddragen av resonemangen tycker jag är användbara i en svensk 
kontext.
 O’Brien menar att eftersom majoritetsbefolkningen i de allra flesta fall 
inte utsätts för rasism är deras handlingsutrymme annorlunda än minori-
teters. Ett sådant exempel är att de har tillträde till arenor där endast indi-
vider från majoriteten finns. I dessa sammanhang förekommer rasistiska 
kommentarer som inte skulle ha ägt rum om minoriteter varit närvarande. 
De som tillhör majoriteten har också lättare att bli tagna på allvar när de 
pratar om rasism än vad minoriteter har. Minoriteter betraktas ofta som 
överkänsliga i frågor som rör rasism, medan de som tillhör majoriteten 
kan föra diskussioner om rasism utan att bli kallade överkänsliga. Där-
med kan de använda andra strategier och argument och O’Brien kallar 
detta privilegierat motstånd (O’Brien 2001:66f). Även antropologen Phi-
lomena Esseds studie av vardagsrasism i Nederländerna och USA visar på 
denna aspekt. Essed menar att svarta som försöker problematisera rasism 
anklagas för att överdriva, dra förhastade slutsatser och hålla på med hår-
klyverier. Enligt Essed visar detta att majoritetsbefolkningen tycker att 
deras version av verkligheten är överlägsen och opartisk. Det i sin tur le-
der till en ovilja att hantera frågor som rör rasism (Essed 1991:273f). Att 
de som tillhör en minoritet anses partiska då de diskuterar rasism kan ta 
olika uttryck. Statsvetaren Magnus Dahlstedts studie av partipolitiskt för-
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troendevalda med utländsk bakgrund i Sverige, visar att som ”invandrar-
representant” finns det vissa spelregler inom partierna som måste följas. 
Dahlstedt beskriver att det kan innebära att de utländska förtroendevalda 
uppfattar att de inte bör engagera sig för mycket i frågor som rör rasism 
och diskriminering. För dem som gör det är risken att de motarbetas eller 
betraktas med misstro från partimedlemmar med svensk bakgrund (Dahl-
stedt 2005:174).
 De som tillhör en majoritet har således ett annat handlingsutrymme då 
det gäller att diskutera rasism och därtill relaterad problematik. För anti-
rasistiska aktörer som agerar ur ett minoritetsperspektiv kan det krympta 
handlingsutrymmet leda till konkreta svårigheter. Ett exempel på detta är 
Arm i arm-projektet ’Motbild av hotbild’, vars verksamhet gick ut på att 
skriva en bok med syfte att sprida kunskap om islam utifrån praktiserande 
muslimers syn på sin religion (för en mer detaljerad beskrivning se 4.2.4 
Projektverksamheter och erfarenheter). Redan innan boken var färdig 
stötte projektet på motstånd:

Vi var väldigt oroliga över hur boken skulle tas emot just på grund av att den 

var skriven av muslimer. Folk var ju lite skeptiska till det i början. Jag kom-

mer ihåg när vi skulle söka researchmaterial till boken, som vi kunde använ-

da som källor. Då var vi inne på ett skolbibliotek och där var det en lärare 

som ställde sig mycket skeptisk till idén. Hon ansåg att muslimernas syn på 

islam var helt ovidkommande.

Reaktionen visar hur minoriteter möts med misstro utifrån det antirasis-
tiska engagemanget. Muslimers syn på islam betraktas som partisk och 
därmed inte relevant. Därför ifrågasätts projektverksamheten. ’Motbild 
av hotbild’ har dock efterhand mött andra reaktioner, genom att nyckel-
personer från både islamiska organisationer och svenska läroverk ställt 
sig positiva till materialet. Exemplet visar dock på den problematik som 
kan drabba antirasistiska aktörer som agerar utifrån ett minoritetsper-
spektiv. En paradox utifrån resonemangen i detta stycke är att minoriteter 
ifrågasätts för att de ej är objektiva och som tillhörande en majoritetsbe-
folkning ifrågasätts jag utifrån den underförstådda motiveringen att ra-
sism är en fråga för ”de Andra”, invandrarna. Kanske är det så att antira-
sistiskt engagemang bitvis ifrågasätts oavsett vem som agerar, viket i sin 
tur kan relateras till oviljan att erkänna rasism som en reell problematik i 
Sverige (se även 5.3.1 Sverige och den onämnbara rasismen).
 Att det kan finnas fördelar med att agera antirasistiskt utifrån ett ma-
joritetsperspektiv framgår av ovanstående men finns det svårigheter ock-
så? För en del individer ur majoritetssamhället innebär engagemanget i 
antirasism omvälvande upplevelser. Pedagogerna Louise Derman-Sparks 
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och Carol Brunson Phillips, som båda undervisar i antirasism, menar att 
insikten att det finns en inbyggd rasism i samhällsstrukturen, för flertalet 
majoritetsstudenter är plågsam och svår att ta till sig. De flesta genomgår 
en fas där de känner skam och skuld för att de tillhör den privilegierade 
majoriteten (Derman-Sparks & Phillips 1997:88ff). Det är något som 
även O’Brien uppmärksammar. Hon menar att när vita amerikaner inser 
de rasistiska strukturernas bredd och majoritetsbefolkningens roll i den-
na, är deras inledande reaktion ofta skuld och vanmakt. Effekten accentu-
eras av att antirasister marginaliseras, vilket är ett led i rasismens effekter. 
Det gör att det finns få positiva förebilder från majoritetssamhället att 
tillgå, vilket leder till att då individer från en majoritet vill engagera sig 
mot rasism, är det svårt att se potentialen och få positiva självbilder av 
antirasism ur ett majoritetsperspektiv (O’Brien 2001:2).

6.1.3 Individ och struktur – en antirasistisk identitet
Derman-Sparks och Phillips för ett resonemang som går ut på att indivi-
der som tillhör en majoritet föds in i en samhällsstruktur där de tillhör den 
dominanta gruppen. Därmed är de ur ett strukturellt perspektiv privile-
gierade. Det innebär att individer från en majoritet kan vara delaktiga i att 
reproducera rasism, även om de inte har intentionen att göra detta. Alla 
har dock inte samma makt inom samhällsstrukturen och har ej heller valt 
att förtrycka människor. För att vara antirasist krävs enligt Derman-
Sparks och Phillips att individen tar ansvar både för sin egen rasism och 
för den rasism som finns i samhällsstrukturen. En aspekt av det är att det 
är effekten av rasism som är avgörande och inte intentionen. Med det me-
nar författarna att händelser på såväl mikro- som makronivå som inte är 
avsedda att vara rasistiska, ändå får den effekten vilket påverkar dess of-
fer. Vidare menar författarna att det inte går att ställa sig utanför sam-
hällsstrukturen och därigenom bli antirasistisk. Däremot går det att verka 
inom strukturen för att förändra och därigenom skapa nya institutionella 
och strukturella förhållanden. I detta sammanhang är individens avsikt 
avgörande, eftersom denna avgör om individen passivt ingår i den rasis-
tiska strukturen eller gör motstånd mot densamma. Derman-Sparks och 
Phillips menar att målet med antirasism grundläggande handlar om att 
skapa nya strukturella förhållanden. Vägen dit går genom individen som 
måste ta ansvar för sig själv och sina egna fördomar och därefter ta ansvar 
för samhällsstrukturen (Derman-Sparks & Phillips 1997:22ff). Om denna 
målsättning med antirasism accepteras är frågan hur de antirasistiska ak-
törerna ser på möjligheten att förändra samhällsstrukturen? En av pro-
jektledarna i ARF för ett resonemang om det med utgångspunkt i ARF:s 
metodik:
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…då tycker jag nog att då är det inte bara individen som har blivit föränd-

rad. Då är man också igång med att förändra samhället därför att samhället 

består av individer. […] Jag tror att man genom att diskutera, genom att se 

filmer, genom att lyssna på föreläsare så diskuterar man det här med andra 

också. Och på det sättet så blir det en inverkan som gör att samhället för-

ändras på sikt…

Projektledaren lyfter fram att samhället består av individer och genom att 
påverka dem påverkas också i förlängningen strukturen. Jag uppfattar ar-
gumentet som typiskt för de antirasistiska aktörerna, flera informanter 
har gett uttryck för liknande resonemang. Det finns en stark positiv tro på 
att det är möjligt att påverka både individer och samhällsstrukturen, vil-
ket också har diskuterats i det empiriska kapitlet där ARF och projekten 
från Arm i arm har resonerat kring hur de ser på utsikten att påverka i 
antirasistisk riktning. Denna optimistiska syn på förändring är inget som 
är unikt för de antirasistiska aktörerna. Heléne Thomsson, som har stude-
rat integrationsarbete för kvinnor med invandrarbakgrund, gör en lik-
nande iakttagelse gällande kvinnoverksamheter. Hon konstaterar i sin 
studie att de kvinnor som driver t.ex. kvinnocenter alltid är positivt in-
ställda till dessa och övertygade om nödvändigheten i att bedriva liknande 
arbete (Thomsson 2002:79). En liknande positiv inställning genomsyrar 
också retoriken hos de antirasistiska aktörerna i denna studie.
 Tidigare har innebörden i att vara antirasist diskuterats vilket Der-
man-Sparks och Phillips talar om i termer av att skapa sig en antirasistisk 
identitet. Grunden i den är att ha förståelse för det som diskuterades ovan, 
den inbyggda rasismen i samhällsstrukturen och vilken roll individen har i 
denna. Genom att vara öppen och rannsaka sig själv och sin egen medvet-
na eller omedvetna rasism, kan en majoritetsindivid tillgodogöra sig en 
antirasistisk identitet. Även för minoriteter handlar den antirasistiska 
identiteten om en ökad självinsikt. Denna karakteriseras enligt författarna 
av att individen får en större självkänsla och kännedom gentemot den eg-
na kulturella identiteten, samt en förmåga att se både den egna och andra 
etniska grupper mer objektivt. Med utgångspunkt i den antirasistiska 
identiteten kan såväl majoritets- som minoritetsindivider agera antirasis-
tiskt (Derman-Sparks & Phillips 1997:3). Ett reflexivt förhållningssätt 
baserat på kunskap om rasismens uttryck är således enligt dessa författare 
början på att skapa en antirasistisk identitet, både för majoriteter och för 
minoriteter. I ovanstående betonas också det aktiva i antirasismen och att 
ha en antirasistisk identitet kräver agerande. Detta är i linje med iakttagel-
sen (se 1.2.3 Antirasist, icke-rasist eller mot rasism?) att de flesta förknip-
par antirasism med någon form av aktivt agerande, det är detta som skil-
jer antirasisten från den som ”bara” är mot rasism.
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 Resonemangen ovan väckte minnen från min första termin på IMER 
till liv. Studierna blev för mig en möjlighet att sätta ord på orättvisor som 
jag anat, men inte lyckats identifiera och denna process var emellanåt 
konfliktfylld. Vi var ett antal studenter som mer eller mindre högljutt kon-
templerade, diskuterade, protesterade och argumenterade fram och tillba-
ka kring rasismens effekter, ibland i samförstånd och ibland i total opposi-
tion till varandra. Vi avhandlade ämnen som huruvida det är rasistiskt att 
säga negerboll och om detta i så fall kan jämföras med en annan bageri-
produkt, finska pinnar? En studiekamrat lade fram teorin att Oprah Win-
frey kulturellt sett kan beskrivas som en kokosnöt, d.v.s. svart på utsidan 
men vit inuti. Diskussionerna må framstå som naiva, men så här i efter-
hand tror jag att vi övade oss intellektuellt och retoriskt på att greppa ra-
sismproblematiken. Vi fick förståelse för densamma (negerboll – oaccep-
tabelt; finska pinnar – helt okej; Oprah Winfrey, en kokosnöt? – fortfa-
rande en öppen fråga) genom allt från seriösa frågeställningar till debatter 
om TV-personligheter. När jag läser Derman-Sparks och Phillips resone-
mang tror jag att jag får en förklaring till vad det var som hände med oss. 
Vi var på väg att skapa våra antirasistiska identiteter.

6.2 att vara ”anti”…
Att antirasismen är ”anti” rasism framgår av dess benämning, men vad är 
det antirasismen är ”för”? Det finns olika förhållningssätt till att vara 
”mot” och en del menar att det är viktigt att markera motstånd. Andra 
hävdar att detta har en negativ klang och att antirasismen istället bör lyfta 
fram positiva bilder av hur ett antirasistiskt samhälle kan se ut. För att ut-
forska detta utgår jag från studier av antirasism, hur antirasistiska före-
trädare resonerar och slutligen undersöker jag förhållningssätten inom 
ARF och Arm i arm och konsekvenserna därav.

6.2.1 ”Anti” vad?
I föregående kapitel diskuterades rasism och jag visade att antirasistiska 
aktörer med detta begrepp menar allt från rasbiologisk- till vardaglig ra-
sism. Sociologerna Michael Omi och Howard Winant konstaterar att ra-
sismbegreppets utveckling de tre senaste decennierna har bidragit till en 
generell kris vad gäller uppfattningen om rasism idag. Avsaknaden av en 
allmängiltig förståelse av vad begreppet innebär har blivit ett påtagligt 
problem för dem som försöker utmana rasism (Omi & Winant 2002:134). 
I linje med detta resonemang konstaterade jag tidigare att det bitvis sak-
nas ett gemensamt språk för antirasistiska aktörer, gällande framför allt 
innebörden i rasismbegreppet. En liknande iakttagelse gör sociologen Ei-
leen O’Brien och hon menar att avsaknaden av ett gemensamt språk bland 
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antirasister är en utmaning. Den lösning hon föreslår är att definiera ra-
sism så brett som möjligt, därigenom skapas en bred antirasistisk ram in-
om vilken de flesta antirasistiska företrädare kan inkluderas (O’Brien 
2001:134ff). Samtidigt menar O’Brien att en särskild uppgift för antira-
sismen är att verka mot strukturell rasism och vardagsrasism. Anledning-
en till det är att frågor som rör strukturell rasism ofta saknas i den offent-
liga debatten, medan samhället som helhet tar avstånd för öppna rasistis-
ka uttryck som t.ex. nazism. En viktig roll för antirasismen är därför att 
vara förgrundsgestalt i att motarbeta den strukturella rasismen och på-
verka i vardagen (ibid:102f). O’Brien beskriver situationen i USA, men ett 
liknande perspektiv tar sociologen Louis Kushnick upp i ett europeiskt 
perspektiv. Han menar att det är viktigt att utmana tanken att rasistiskt 
våld kan stoppas genom enbart fokus på skinheads, nynazister och andra 
extremister. Rasism på andra nivåer utgör grunden för dessa rasistiska ut-
tryck (Kushnick 1995:196f). Kushnicks uttalande gjordes i mitten av 90-
talet. I Sverige har en offentlig debatt om strukturell rasism varit framträ-
dande under 2000-talets början, t.ex. genom SOU-utredningen Det blå-
gula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56). Som 
framgick av föregående kapitel motverkar också de antirasistiska aktö-
rerna både strukturell och vardagsrasism och har i praktiken ett bredare 
förhållningssätt än att endast motverka högerextrema uttryck för rasism.
 Frågan om vad antirasismen egentligen är ”anti” engagerar även anti-
rasistiska företrädare av olika slag i Sverige. Sociologen Abby Peterson 
beskriver att i hennes studie från mitten av 90-talet har antirasistiska fö-
reträdare olika uppfattningar, men de flesta såg på rasism i ett bredare 
perspektiv än att bara agera mot rasistiska företrädare. Tvärtom tonades 
vikten av dessa ner och istället poängterades vardagsrasism, xenofobi el-
ler rasistiska värderingar hos svenskar i allmänhet. En del lyfte också 
fram den strukturella rasismen eller rasism som på något sätt är kopplat 
till politiska beslut, så som invandrings- och flyktingpolitik (Peterson 
1997:86ff). Petersons studie bekräftar således delvis hur de antirasistiska 
aktörerna i denna studie ser på rasism, där vardagsrasism och strukturell 
rasism är former som bl.a. ARF betonar att de vill agera mot. I en svensk 
kontext diskuterar även Babak Rahimi, redaktör för Mana – Antirasistisk 
tidskrift, antirasismens långsiktiga strategier. Rahimi är kritisk till att 
antirasistiska företrädare blivit allt tystare sedan 90-talets början, då det 
förekom högljudda protester mot rasism. Dessa var en motreaktion till 
öppet rasistiska våldsdåd och hårdare invandrarpolitiska strömningar (se 
3.1.3 Det invandrarpolitiska klimatet hårdnar). Rahimi menar att antira-
sismens företrädare måste omdefiniera sin roll, hitta nya positioner och 
det gäller att:
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…se det lokala och det globala, och utifrån dessa definiera den antirasistiska 

rörelsens olika beståndsdelar och verksamhetsområden. Att lika effektivt 

som vi agerar mot arbetskraftsinvandring till Sverige, agera mot orättvis be-

handling av den invandrade arbetskraften; att se och reagera när Konsum 

importerar tomatburkar från Italien som fylls av billig rumänsk arbetskraft 

och vi erbjuds köpa dem ”tre för en tia”, eller när ICA importerar varor från 

det ockuperade Palestina (Rahimi 2004/2005:18).

Rahimi fortsätter med att hävda att antirasismen bör synliggöra uteslu-
tande strukturer och att en kamp mot rasism också är en kamp mot patri-
arkat, heteronormativitet, sexism och klassexploatering. Det går inte hel-
ler att skilja den rasistiska inrikespolitiken och maktstrukturerna inom 
landet från den rasistiska utrikespolitiken och de globala maktstrukturer-
na. Kampen mot rasism är således en global kamp (ibid.). Rahimi lyfter 
fram olika perspektiv på vad han anser att antirasismen bör inrymma och 
han vill se en stark koppling mellan det lokala och globala. Detta innebär 
konsekvenser för t.ex. vilka produkter en medveten antirasist kan köpa 
och han menar att klassperspektivet bör ingå i det antirasistiska arbetet. 
Med denna breda utgångspunkt genomsyrar antirasismen allt från in-
köpslistan till Konsum, till EU:s jordbrukspolitik. Ett liknande förhåll-
ningssätt framkom vid konferensen Bortom rasismer i Europa – visioner 
för ett annat samhälle13. Där diskuterades vilka frågor som är viktiga för 
antirasismen i Sverige och från konferensdeltagarna framkom flera per-
spektiv. En del ansåg att AFA:s engagemang är speciellt viktigt för antira-
sismen, eftersom AFA är ensamma om att bemöta rasistiska företrädare 
som NSF (Nationalsocialistisk front). Andra pekade, som nämndes tidi-
gare, på att sexismen inom antirasismen är en avgörande fråga att göra 
upp med för att kunna vara effektiv (se 1.1.4 Avgränsningar). Ytterligare 
ett perspektiv var att antirasismen bör lägga kraft på att motverka politis-
ka handlingsprogram som Välfärd för alla14 som tagits fram i Malmö 

13. Som nämndes tidigare är Bortom rasismer i Europa – visioner för ett annat samhälle 
en konferens som anordnades av bl.a. Tankesmedjan Agora i samarbete med Cen-
trum mot Rasism, ABF Stockholm och Olof Palmes Internationella centrum. Delta-
garna var huvudsakligen forskare, journalister och företrädare för fackliga organi-
sationer. Under konferensen diskuterades bl.a. strategier för antirasistiskt arbete 
och handlingslinjer för antirasistiskt motstånd, med utgångspunkt i situationen i 
Malmö. 

14. Välfärd för alla – det dubbla åtagandet är en handlingsplan som Malmö kommun-
styrelse och kommunfullmäktige tog beslut om i mars 2004. I denna redovisas ett 
antal åtgärder för att öka välfärden för grupper i Malmö kommun som är socialt 
och ekonomiskt utsatta. För att lyckas med handlingsplanen menar kommunstyrel-
sens ordförande Ilmar Reepalu (s) att det krävs en bred uppslutning från alla delar 
 [noten fortsätter på nästa sida]
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stad, eftersom de bygger på stereotypa och rasistiska föreställningar om 
invandrare i det svenska samhället. Ovanstående diskussion visar att vad 
antirasismen är ”anti” inte är självklart, samt att olika perspektiv ibland 
står i opposition, men ibland kompletterar varandra. Även om rasistiska 
företrädare uttryckligen nämns som en part antirasistiska aktörer bör 
agera mot, tonas vikten av dessa ner av de flesta. Istället lyfts rasistiska 
strukturer eller vardagsrasism fram. Jag vill uttrycka det som att antirasis-
tiska företrädare framhäver att rasistiska företeelser bör motverkas. För-
hållningssättet finner jag också hos de antirasistiska aktörerna i denna 
studie. Enstaka projekt inom Arm i arm riktar sig mot rasistiska företrä-
dare, men huvudsakligen agerar de mot rasism i dess vidaste bemärkelse 
och har målgrupper som består av en bredare allmänhet eller specifika 
grupper, som t.ex. ungdomar eller skolelever.

6.2.2 ”För” eller ”mot”?
En fråga som hänger ihop med ovanstående diskussion är huruvida det är 
strategiskt att vara ”mot” någonting framför att vara ”för” t.ex. mångfald 
eller jämlikhet? Kathryn Karusaitis Basham, Susan Donner och Joyce E 
Everett, som undervisar i socialt arbete, genomför antirasistiska projekt-
arbeten med studenterna. De diskuterar att flera studenter reagerat på be-
greppet antirasism, att vara ”mot” ger en starkt negativ laddning som är 
provocerande, vilket i sin tur leder till en defensiv hållning från omvärlden 
(Basham, Donner & Everett 2001:165). Peterson konstaterar att antira-
sistiska företrädare är bekymrade över att deras engagemang dikteras uti-
från rasistiska företrädares aktiviteter. Eftersom de rasistiska företrädarna 
har tagit initiativet till kampen, återstår det att reagera på deras budskap 
och aktioner. Det gör att antirasistiska företrädare tvingas in i rollen att 
vara ”anti”, istället för att kunna lyfta fram mer positiva bilder av hur ett 
antirasistiskt samhälle kan se ut (Peterson 1997:91). Även etnologen Eva 
Norström tar upp denna frågeställning i en studie om vardagsrasism i 

[forts not 14]
 av samhället (Handlingsplan Välfärd för alla – det dubbla åtagandet). Den efterföl-

jande debatten kom främst att handla om det ”invandringsstopp” som Reepalu ar-
gumenterade för. Vid ett symposium med syfte att rannsaka handlingsplanen den 22 
september 2004 fick fyra forskare möjlighet att ge sina synpunkter på denna. Deras 
kritik sammanfattar de debatter som Välfärd för alla gett upphov till och de menar 
att handlingsplanen har en paradoxal syn på invandrare, å ena sida är de en resurs 
som samhället måste ta till vara, å andra sidan är de ett problem som måste spridas 
över landet (Dokumentation av symposiet kring handlingsplanen för Välfärd för 
alla). Vissa delar av Välfärd för alla har också kritiserats av andra ledande socialde-
mokrater i Malmö, t.ex. är Luciano Astudillo negativ till ”invandringsstoppet” men 
menar samtidigt att många som kritiserat handlingsplanen inte har förstått djupet 
av problemen i Malmö (Astudillo 2005:126).
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Karlskrona kommun15. Hennes ståndpunkt är att kommunen bör lägga 
resurser på aktiviteter som är ”för” snarare än ”mot”. Visserligen menar 
Norström att det är viktigt att tydligt deklarera motstånd mot rasism och 
diskriminering, men att ha en inriktning på teman som är ”anti” innebär 
att spela motståndarens spel. Det anser hon inte bara ger kraft åt motstån-
daren, dessutom blir de antirasistiska företrädarna beroende av motstån-
daren för sin egen existens (Norström 2002:23f).
 En konsekvens av att vara ”anti” kan således vara att antirasistiska 
företrädare förlorar sin självständighet i relation till motståndaren. Detta 
diskuterades tidigare i termer av att det finns en symbios mellan rasism 
och antirasism och att antirasismen på ett teoretiskt plan är underordnad 
rasismen (se 1.2.4 Rasism och antirasism – en ohälsosam symbios?). Jag 
har också visat hur ARF:s tillkomst delvis var en motreaktion på rasistiska 
företeelser runtom i Skåne (se 6.1.1 Att engageras i antirasism). Hur ser de 
antirasistiska aktörerna på detta? Att jobba ”för” eller ”mot” har proble-
matiserats både inom ARF och Arm i arm. Inom ARF har det funnits en 
diskussion om ordet ”anti” i namnet på verksamheten och en arrangör 
berättar om de resonemang som har förts:

Det har alltid funnits en diskussion om namnet. En av arrangörerna var den 

som först tog upp det, hon har aldrig varit nöjd med namnet och hennes mo-

tivering är att det börjar med ”anti”, att det är en negation, att det är bättre 

att vara ”för” någonting än att vara ”mot” någonting och det har vi haft 

diskussion om. Jag tillhör dem som har hävdat att det är bra att vara ”mot” 

sådant som är dåligt, att man markerar det.

Arrangören lyfter fram samma aspekt som Norström gjorde, nämligen att 
det kan finnas en poäng i att markera motstånd. Att göra det kan vara 
symboliskt viktigt eftersom det visar på ett avståndstagande från företeel-
sen rasism. Att vara ”mot” någonting kan enligt resonemanget vara lika 
fruktbart som att arbeta ”för” någonting. En ledamot i arbetsgruppen till 
Arm i arm resonerar delvis på motsatt sätt:

15. Studien gjordes inom ramen för ett s.k. pilotkommunprojekt. Den före detta social-
demokratiska regeringen gav i uppdrag åt Integrationsverket att i samarbete med 
Svenska kommunförbundet utveckla en rådgivande verksamhet för kommuner och 
andra aktörer med behov av stöd i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. Ett 
antal kommuner blev därför pilotkommuner i denna verksamhet, däribland Karls-
krona, Landskrona, Uddevalla och Kalmar som år 2001 träffade en överenskom-
melse med Integrationsverket om att delta i arbetet. Pilotkommunernas uppgift var 
att utveckla metoder i antirasistiskt arbete och speciellt fokus lades vid vardagsra-
sismen. Målet med verksamheten var att öka kunskapen om den lokala situationen, 
utveckla strategier för lokalt arbete mot rasism och främlingsfientlighet samt att ut-
veckla metoder för förebyggande arbetet på lång sikt (Sverige mot rasism 2005a).
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Man måste fråga sig hur meningsfullt det är att jobba ”mot” vissa typer av 

kränkningar av medborgerliga eller mänskliga rättigheter inom vissa sär-

skilda målgrupper. Fördelen med att jobba bredare är att frågan är bredare 

och det är lättare att argumentera ”för” varför alla ska följa mänskliga rät-

tigheter och behandla alla andra människor juste, än att gå in i en diskussion 

om varför invandrare ska behandlas juste eller varför homosexuella ska be-

handlas [juste, förf. anm.]. Man slipper sätta olika grupper mot varandra 

genom att bredda. Samtidigt som fördelen med att smalna av är naturligtvis 

att då kan man också hitta specialistkompetens och vissa frågor är specifika. 

Diskriminering av invandrare är till delar annorlunda än diskriminering av 

homosexuella och har andra orsakssamband.

Ledamoten sätter ord på både för- och nackdelar med att jobba ”för” eller 
”mot”. Att agera med en bred utgångspunkt på problemområdena ger en 
trovärdighet, eftersom en allmängiltig premiss är att alla människor är li-
ka värda. Som exempel på vad arbete ”för” kan vara inriktat på nämns 
mänskliga rättigheter. Det kan finnas en poäng i att inte utkristallisera ett 
arbete ”mot” t.ex. homofobi, eftersom det retoriskt är svårare att förklara 
varför en verksamhet är inriktad på förtryck av just HBT-personer, när 
även andra grupper förtrycks. Det finns således både för- och nackdelar 
för antirasistiska företrädare vare sig de väljer att jobba ”för” eller ”mot”. 
Som framgick i föregående kapitel har de uttryck för rasism som de anti-
rasistiska aktörerna motverkar en bred spännvidd. Diskussionerna i 
ovanstående stycke visar också att även andra antirasistiska företrädare 
beskriver en bredare ansats än att ”bara” vara mot rasism, många innefat-
tar redan olika former av förtryck i begreppet antirasism. Men vilka kon-
sekvenser finns av att vara ”för” eller ”mot” i det praktiska antirasistiska 
engagemanget?

6.2.3 Konsekvenser av ”för” och ”mot” i ARF och Arm i arm
Diskussionerna om ”för” och ”mot” kan också ta andra uttryck. Inom 
ARF är en fråga som emellanåt lyfts huruvida det är riktigt att kalla en 
verksamhet som arbetar mot så mycket mer än rasism, för antirasistisk. 
Utifrån mina intervjuer är det ingen som ifrågasätter det breda anslag 
ARF arbetar med, däremot finns det emellanåt ett ifrågasättande av huru-
vida det verkligen bör kallas antirasism. Enligt en av arrangörerna har det 
lett till ännu en diskussion om namnet på verksamheten:

Det är ju en av de nya som har kommit in utifrån och som väl, ja som man 

kan göra när man kommer utifrån, man kan häpna över saker som är lite 

konstiga. För han säger: ”varför heter ni Antirasistiska filmdagar när ni har 

en tematik för festivalen som är så bred?”. Det handlar om Respekt, det 
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handlar om Född fri och jämlik, och man har filmer som handlar om mobb-

ning, man har filmer som handlar om rasism, filmer som handlar om pro-

blem med att komma ut om man är homosexuell och vi har filmer som 

handlar om privatisering i offentlig verksamhet. Det är ett spektra som är så 

mycket bredare än antirasism och då tycker han att det är konstigt att ha ett 

namn och marknadsföra en filmfestival på ett sätt som inte överensstämmer 

med själva programmet och själva innehållet.

Risken med att utgå från en bred definition av vad rasism innebär är att 
det antirasistiska budskapet blir otydligt. Fokuseringen på förtryckande 
strukturer av olika slag gör att det är lättare att ifrågasätta om ARF verk-
ligen är en antirasistisk verksamhet. Att antirasistiska aktörer många 
gånger arbetar med ett brett problemregister kan vara svårt att kommuni-
cera externt. ARF är en utåtriktad verksamhet och namnet väcker vissa 
förväntningar på evenemanget. Att rasism enligt ARF:s definition innefat-
tar såväl homofobi som mobbning, innebär inte att publiken har förståel-
se för denna definition. De interna diskussionerna om huruvida detta 
verkligen är antirasism har lett till att alternativa namn på verksamheten 
har föreslagits. Ett sådant är att behålla bokstäverna i den nuvarande för-
kortningen, men byta ut vad de står för. Namnet Antirasistiska filmdagar 
skulle således ersättas och ett förslag som en av mina informanter berät-
tade om var att R:et i ARF istället för Rasistiska skulle stå för Rättigheter. 
Vad de andra bokstäverna skulle ersättas med enligt förslaget fick jag inte 
något svar på16. Ovanstående diskussion speglar den komplexitet som lig-
ger i frågan ”anti vad?”. Svaret på frågan ska inte bara spegla den egna 
verksamhetens definition, utan det finns också förväntningar utifrån att 
ta hänsyn till. Att ha en bred definition kan vara lämpligt mot bakgrunden 
att det gör det möjligt att arbeta med problemområden som är uppbyggda 
kring liknande förtryck. Men om det inte kommuniceras är risken att 
budskapet blir otydligt både för dem som är med och bedriver verksamhe-
ten och för publik och finansiärer.
 Vad arbetet är ”för” och ”emot” handlar också om vilka aspekter som 
skiljer antirasistiska aktörer från andra verksamheter inom liknande om-
råden. ARF konkurrerar t.ex. med andra filmarrangemang och utifrån det 
reflekterar en projektledare över vad antirasism innebär i en filmkontext:

16. I oktober 2007, bara dagar innan avhandlingen skulle tryckas, blev jag uppmärk-
sammad på att ARF fått en ny hemsida och där presenteras som ARF – Film & kul-
tur för mänskliga rättigheter. Namnbytet förklaras på följande sätt: ”Eftersom ARF 
gör så mycket mer än enbart de Antirasistiska Filmdagarna, har vi valt att ändra vår 
underrubrik till Film & Kultur för Mänskliga Rättigheter. Vi vill nämligen hellre 
vara för än mot. Hellre vara med, mitt i och skapa debatt, än att stå utanför.” (ARF 
2007b).
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De här diskussionerna om hur vi jobbar, vad som är viktiga frågor, […] vad 

är antirasistiska filmer, alltså just i filmvalet. För det kan vara lätt att man 

glider över mot att vara en mer traditionell filmfestival. Man skulle lätt kun-

na säga att BUFF, vår ungdomsfilmfestival [Barn- och ungdomsfilmfestival, 

förf. anm.], är ett antirasistiskt- antidiskrimineringsarrangemang också på 

sätt och vis. För i princip alla barn- och ungdomsfilmer har en slags moral 

ändå och vill väcka frågor hos ungdomarna. Någonstans så måste vi ändå 

förhålla oss till det att vi måste ha någonting utöver detta, mer än att bara 

visa filmerna och låta filmernas budskap tala för sig själv. Så vad är det då 

som är en antirasistisk film? Sedan kan vi ju alltid gardera oss lite och säga 

att vi kopplar en föreläsning till filmen så vi skulle kunna ta True Lies t.ex. 

och med rätt föreläsning så blir det, inte en antirasistisk film, men ett antira-

sistiskt filmseminarium.

Vad ARF är ”anti” får en innebörd utifrån dess verksamhet och en fråge-
ställning som kan verka teoretisk får en praktisk innebörd. Vad gör en 
film till antirasistisk utöver den inbyggda moralen? True Lies som infor-
manten nämner är en actionfilm med Arnold Schwarzenegger i huvudrol-
len. Handlingen kretsar kring en hemlig agent som försöker avvärja ett 
hot från den arabiska terroristorganisationen Röd Jihad vilken förfogar 
över atombomber. Filmen analyseras av etnologen Magnus Berg som ett 
exempel på populärorientalism. Han konstaterar att den visar på väster-
länningars rationalitet, ställt mot i detta fall militanta islamisters irratio-
nalitet och omaskulina beteende (Berg 1998:110ff). Grundläggande byg-
ger filmen således på stereotypa bilder av t.ex. islam, manligt och kvinnligt 
och den är i sig således inte antirasistisk, snarare tvärtom. Filmen har varit 
föremål för diskussion inom ARF under den tid jag själv var aktiv, utifrån 
frågeställningen vilken typ av film ARF bör visa? Den ena ståndpunkten 
som bl.a. jag själv argumenterade för, är att True Lies är ett bra exempel 
på den sorts actionfilm många ungdomar ser. Därför är det viktigt att an-
vända filmer liknande denna, för att ge ungdomar verktyg att analysera 
och dekonstruera de stereotyper som präglar filmer av detta slag. Den an-
dra ståndpunkten är att ARF bör visa filmer av god kvalitet och ge utrym-
me till filmer som inte nödvändigtvis får en stor publik på biomarknaden. 
ARF verkar ha landat i en kompromiss mellan dessa båda ståndpunkter, 
de visar både populärkulturella filmer och kvalitetsfilmer och har semina-
rier utifrån dessa. På så vis främjas både ungdomars kritiska tänkande 
gällande t.ex. actionfilmer och de får möjlighet att se filmer av ett annat 
slag än de flesta är vana vid. Frågan om vad ARF är ”anti” blir således re-
laterat till den konkreta verksamheten och en film med rasistiska underto-
ner kan med ett antirasistiskt seminarium ändå bli en del av en antirasis-
tisk helhet.
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 Då satsningen på Arm i arm tillkom var dess fokus att verka mot ra-
sism, främlingsfientlighet och diskriminering. Regeringen beslöt senare att 
även homofobi var ett område som satsningen skulle verka mot (se 4.2.1 
Arm i arm – Bakgrund och verksamheter). I detta sammanhang går det att 
tala om styrning från regeringens sida och förutsättningarna för satsning-
en som helhet förändrades, utan att aktörerna inom densamma kunde på-
verka det. Vad fick det för konsekvenser? I arbetsgruppen ledde de för-
ändrade förutsättningarna till diskussioner så till vida att en del ledamöter 
menade att de blivit rekryterade på grund av sitt engagemang i frågor som 
rör rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering. Det fanns inte ett 
motstånd till att agera även mot homofobi, men en del ifrågasatte tillägget 
eftersom de saknade kompetens inom området och hade gått med i ar-
betsgruppen utifrån andra premisser. Arbetsgruppen utökades med två 
experter inom homofobiområdet och processen som helhet beskriver en 
ledamot på följande sätt:

Folk sa direkt att jag är duktig på rasism, främlingsfientlighet och diskrimi-

nering, det är det jag brinner för. Homofobi, visst är det en viktig fråga men 

det är inte min fråga, det är inte vad jag personligen känner för. Gruppen ac-

cepterade till slut att uppdraget breddades och jag tycker alla sedan i prakti-

ken har varit väldigt engagerade, även de som var skeptiska i början har va-

rit engagerade i HBT-delen också.

I intervjuerna som helhet framstår det som om arbetsgruppens ledamöter 
har berikats av att homofobifrågan lades till och i efterhand är positiva till 
det. För de projekt som redan erhållit medel innebar homofobiperspekti-
vets tillkomst ingen förändring. Det var upp till varje enskilt projekt att 
välja hur och om de ville agera mot det. Att frågor som rör rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering har gemensamma berö-
ringspunkter har framgått och som helhet hade homofobiperspektivet 
som jag tidigare visat också stor genomslagskraft bland projekten (se 
5.2.6 ”Anti” rasism, främlingsfientlighet, homofobi eller diskrimine-
ring?).
 Jag har tidigare diskuterat att det antirasistiska engagemanget för in-
dividen kan ha sin utgångspunkt i t.ex. personliga erfarenheter av rasism, 
eller vad O’Brien kallar globala approximationer (O’Brien 2001:18ff). 
Det sistnämnda innebär ett ställningstagande för mänskliga rättigheter 
generellt är grunden till det antirasistiska engagemanget (se 6.1.1 Att en-
gageras i antirasism). Beroende på vilka faktorer som får individen att en-
gagera sig, kan ett tillägg av det slag som skedde i Arm i arm få olika kon-
sekvenser för individerna. För den som engagerar sig ”för” mänskliga rät-
tigheter generellt utifrån globala approximationer, är det inte kontroversi-
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ellt att också agera ”mot” homofobi. Men ett engagemang mot rasism 
innebär inte automatiskt ett intresse i homofobifrågor, eller tvärtom. Ar-
betsgruppens initiala reaktion kan vara relaterat till att de personliga driv-
krafterna handlade om att agera ”mot” rasism, inte homofobi. Då per-
spektivet tillkom genom beslut från regeringen, ledde det till reaktioner. 
Jag menar att den ambivalens tillägget skapade hos arbetsgruppen delvis 
återspeglar ett förhållningssätt, som är förknippat med att satsningen var 
riktad ”mot” vissa specifika problemområden, men inte hade en positiv 
vision kring vad den ville åstadkomma. Utan ett uttalat perspektiv på vad 
arbetet är ”för” uppstår osäkerhet när fler aspekter av ”mot” läggs till. 
Det är inte självklart att vara ”mot” homofobi för den som är ”mot” ra-
sism. Men för den som är ”för” t.ex. jämlikhet eller mänskliga rättigheter 
framstår tillägget av homofobiperspektivet inte som problematiskt. Med 
en övergripande princip om att arbetet är ”för” människors lika värde, är 
det självklart att verka mot alla former av förtryck. Det förefaller osanno-
likt att en liknande diskussion som den i arbetsgruppen skulle uppstå i 
ARF, där de breda utgångspunkterna för rasismproblematiken är väl för-
ankrade. ARF har positiva visioner och en värdegrund som betonar 
mänskliga rättigheter, tron på ett öppet och jämlikt samhälle med respekt 
och tolerans i samvaron mellan människor (se 4.1.2 Värdegrund). Jag me-
nar också att det inte finns en motsättning i förhållningssätten ”för” eller 
”mot” utan tvärtom, att de båda tillför olika perspektiv till antirasismen. 
Ett arbete kan vara ”mot” rasism men samtidigt ha en inriktning på att 
vara ”för” mänskliga rättigheter. Perspektiven kompletterar varandra och 
ger en tydligare bild av vad antirasismen motverkar och vad den vill upp-
nå.

6.3 kunskap och strategier
För att påverka i antirasistisk riktning har det redan framkommit att fler-
talet antirasistiska företrädare på något sätt utgår från olika former av 
kunskap. Det blir ett verktyg i det antirasistiska engagemanget. Vilken 
sorts kunskap som är relevant varierar från en aktör till en annan, bero-
ende på hur rasism och därtill relaterad problematik betraktas. I följande 
avsnitt fördjupas diskussionen om på vilket sätt kunskap är relevant för 
de antirasistiska företrädarna och vilken sorts kunskap de antirasistiska 
aktörerna i denna studie efterlyser.

6.3.1 Antirasistisk kunskap – ett strategiskt verktyg
Utifrån mina eftersökningar av teoretisk litteratur kring antirasism kan 
jag konstatera att merparten är pedagogiska texter som beskriver hur t.ex. 
lärare kan arbeta med antirasism. Det handlar således om strategier för 
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att implementera antirasism i klassrummet. Kathryn Karusaitis Basham, 
Susan Donner och Joyce E Everett som undervisar i socialt arbete, lägger 
vikt vid att praktiska projektarbeten är en grundpelare i detta. Fokus rik-
tas mot att lära ut ett antirasistiskt förhållningssätt utifrån studenternas 
blivande profession (Basham, Donner & Everett 2001). Även pedagoger-
na Louise Derman-Sparks och Carol Brunson Phillips arbetar med kurser 
i antirasism. De redogör för hur universitetslärare kan lägga upp kurser i 
antirasism och ger förslag på litteratur, kursmoment, övningar m.m. (Der-
man-Sparks & Phillips 1997). Ännu ett exempel på en artikel kring peda-
gogik och antirasism är skriven av filosofen Aristotelis Santas som beskri-
ver hur lärare kan använda demokratiska och antirasistiska utbildnings-
principer, för att skapa en antirasistisk samhällsanda i klassrummet (San-
tas 2000). Ett gemensamt drag hos dessa författare är att kunskap om ra-
sism är nyckeln till ett antirasistiskt samhällsengagemang och också ett 
verktyg för att arbeta mot rasism.
 Kunskap lyfts alltså fram i flera artiklar och böcker om antirasism. I 
de empiriska exemplen har resonemang om det också varit framträdande 
och jag har också visat hur ett antal antirasistiska företrädare agerar uti-
från olika kunskapsperspektiv (se 3.2.1 Antirasism idag). Tidigare disku-
terades också innebörden i en antirasistisk identitet vilken kopplades till 
kunskap om rasismens uttryck (se 6.1.3 Individ och struktur – en antira-
sistisk identitet). Derman-Sparks och Phillips beskriver antirasism som ett 
aktivt ställningstagande för individen grundat på kunskap om rasismens 
effekter. Det som är viktigt att ha kännedom om, menar Derman-Sparks 
och Phillips, är att rasism finns i olika former som interagerar. Kunskapen 
om det är avgörande för antirasistiskt arbete. Genom kunskap kan indivi-
den utmana, avbryta och eliminera rasistiska manifestationer (Derman-
Sparks & Phillips 1997:3ff). Det Derman-Sparks och Phillips beskriver 
motsvarar diskussionerna om rasism i föregående kapitel. Att det är vik-
tigt för antirasistiska aktörer att ha kunskap om rasismens former och ut-
tryck tar även en av projektledarna i ARF upp:

Och sedan när jag möter människor […] både vuxna och ungdomar som har 

en annan åsikt, så är det upp till mig, min kunskap, det är hela tiden det. […] 

Men att försöka öppna dörrar och se att man kan se saker på ett annat sätt, 

t.ex. med människor som klagar över dessa invandrargäng som rånar gamla 

tanter och snor mobiltelefoner o.s.v. och då försöka få folk att se att det 

finns faktiskt en klassfråga. Det finns sociala orsaker bakom också, kanske 

man skulle titta på det. I Kirseberg [en stadsdel i Malmö, förf. anm.] för 50-

60 år sedan så var det ju backaborna [invånarna i Kirseberg, förf. anm.] som 

var busarna i stan. Och det handlade inte om etnicitet eller religion, det 

handlade om social klass.
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Projektledaren använder sin kunskap och försöker att eliminera ett rasis-
tiskt uttryck på det sätt som Derman-Sparks och Phillips förespråkar. Ge-
nom att dekonstruera resonemanget visar projektledaren att det finns 
klassfrågor och alltså strukturella faktorer, som ligger bakom t.ex. in-
vandrargäng och brottslighet. Kunskapen gör att projektledaren kan er-
bjuda en annan förståelse för ämnet. Exemplet ligger i linje med den pro-
blematik som tidigare diskuterades angående invandrares brottslighet 
som ofta kulturaliseras i den offentliga debatten (se 5.3.3 …men ”dom” 
som begår brott då…). Bl.a. konstaterar sociologen Aleksandra Ålund att 
det är viktigt att ”invandrarkulturer” inte beskrivs som någonting statiskt, 
utan de växer fram i relation till de livsvillkor som finns i samtidens Sveri-
ge (Ålund 1997:31f). En liknande retorik används av projektledaren ovan 
och kunskapen om de bakomliggande faktorerna blir ett antirasistiskt 
verktyg.

6.3.2 Kunskapens dilemma
Att ha kunskap om rasismens former och uttryck och kunna dekonstruera 
dessa är således viktiga delar av antirasismens strategi. Det är till och med 
så att avsaknad av kunskap om rasismens konsekvenser, kan vara kontra-
produktivt och istället göra att antirasistiska aktiviteter reproducerar ra-
sism. Ett exempel på det framkommer i en studie av antropologen Karin 
Norman. I ett mindre svenskt samhälle genomfördes en antirasistisk ma-
nifestation. Denna präglades enligt Norman av okunskap om rasismens 
effekter från arrangörernas sida. Komplexa frågeställningar om skillnader 
och gränsdragningar, förenklades till budskapet att alla människor är lika. 
Enligt Norman visar exemplet att välmening är tvetydigt och goda inten-
tioner kan avslöja naivitet i förhållande till maktförhållanden (Norman 
2004:219f). Risken med antirasistiska arrangemang där kunskap om ra-
sismens effekter är otillräckliga, kan vara att rasistiska uttryck förstärks 
eller bekräftas. Ett annat exempel på denna problematik ger Santas, som 
beskriver att det bland antirasister från majoritetsbefolkningar finns en 
tendens att agera utifrån en förmyndarmentalitet. Santas beskriver detta 
scenario i en amerikansk kontext och menar att antirasister från en majo-
ritet omedvetet betraktar rasismens offer som om de är i behov av skydd. 
Offren uppfattas som organisatoriskt underlägsna och i behov av rädd-
ning (Santas 2000:349). Santas iakttagelse gör det relevant att fundera 
över huruvida antirasister är befriade från rasism. Att vara antirasist inne-
bär inte per automatik att vara fri från fördomar med rasistiska konnota-
tioner. Historikern Heléne Lööw menar att det inom antirasismen finns 
flera exempel på individer och organisationer som visat stor solidaritet 
med t.ex. en etnisk grupp, men avståndstagande från en annan. Lööw me-
nar att det är fullt möjligt att vara både ”invandrarvän” och ”invandrar-
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fientlig” på en och samma gång (Lööw 1999:364). Att vara aktiv mot ra-
sism är således ingen vaccination mot fördomar, vilket följande erfarenhet 
från en projektledare i ARF visar:

Man börjar samtalet i arrangörsgruppen hos de vuxna och ungdomar som 

vill vara med och påverka. Vad är det vi vill göra, vad är det vi vill säga och 

vad är det vi tycker är viktigt att ta upp? Jag råkade nämligen vara med på 

ett möte på en ort där man skulle diskutera vilka ämnen som man tyckte det 

var viktigt lokalt att ta upp. Och rätt snabbt kom vi in på homosexualitet 

och alltså håret stod ju rätt upp på huvudet på mig för folk hade sådana för-

domar. Ja, i arrangörsgruppen [i denna ort, förf. anm.]. Någon tyckte att ho-

mosexuella inte borde få adoptera för det var ju lite äckligt. Någon skulle 

berätta att han lidit av svår homofobi och att han hade träffat en homosexu-

ell man. Men han hade ju inte träffat honom på det viset, det var ju många 

andra människor med samtidigt, han var ju inte själv med honom. Sedan så 

var det en människa som sa, att jag tänker ju nog att det här med homosexu-

alitet, jag tycker ju att det är ett handikapp. Ja… liksom…. och vad är det då 

man vill ta upp? Varför vill man jobba med ARF? Vad är det för typ av för-

ändringsarbete eller påverkansarbete man vill göra? Vad är det man ska på-

verka för någonting?

För att en antirasistisk identitet av det slag Derman-Sparks och Phillips 
talar om ska komma till stånd, krävs att individen rannsakar sig själv och 
sina egna fördomar (se 6.1.3 Individ och struktur – en antirasistisk identi-
tet). En antirasistisk identitet uppstår inte bara på grund av ett antirasis-
tiskt engagemang och ovanstående exempel visar att det kan vara ett stort 
avstånd mellan tanke och handling. På den ort projektledaren besöker 
finns en arrangörsgrupp som i handling vill agera antirasistiskt, men sam-
tidigt ger uttryck för stereotypa föreställningar om homosexuella. Exemp-
let visar en avsaknad av kunskap om rasismens former och uttryck, samt 
en avsaknad av det som kan kallas en antirasistisk identitet. Det visar 
också att alla inte kopplar ihop antirasism med ett agerande gentemot 
förtryck av homosexuella. Med utgångspunkt i ovanstående, ifrågasätter 
projektledaren vad denna arrangörsgrupp egentligen vill med det antira-
sistiska engagemanget och varför de vill jobba med ARF över huvud taget, 
då deras uttalanden går helt emot ARF:s ideologi. Att enskilda individer 
eller grupper av individer inom antirasismen inte gjort upp med egna för-
domar blir i förlängningen ett trovärdighetsproblem för antirasistiska fö-
reträdare.
 Även för den medvetne antirasisten kan engagemanget skapa dilem-
man. När jag föreläser om rasism och antirasism funderar jag emellanåt 
på, om jag i någon mån reproducerar rasistiska föreställningar då jag för-
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söker förklara dessa företeelser. Mitt dilemma härleder jag till avsaknaden 
av ett gemensamt språk och svårigheten att tolka och begreppsliggöra vad 
rasism egentligen är. Kan rasism exemplifieras utan att rasistiska föreställ-
ningar reproduceras? Denna problematik gör antirasism till ett minerat 
fält att agera inom och är ett dilemma för antirasistiska företrädare. För 
att belysa kunskapens dilemma vill jag visa på två diskussioner som ägde 
rum i ’ARF utveckling’ under mitt fältarbete. ARF:s representanter besök-
te skolklasser, visade film och ledde sedan seminarier om filmens tema. I 
dessa sammanhang företrädde de ARF och dess värdegrund, men i prakti-
ken var det samtidigt oundvikligt att de också utgick från privata värde-
ringar. Detta kan också diskuteras i termer av att organisatoriskt hand-
lande är en social hybrid (se 2.2.4 Informanten, människan och organisa-
tionen). Det innebär att representanterna agerade utifrån att de delvis är 
privatpersoner och delvis företrädde ARF. Sociologen Göran Ahrne kallar 
individer som agerar på detta sätt för organisatoriska kentaurer (Ahrne 
1999:17 eller Ahrne 2001:162). I ’ARF utveckling’ hamnade representan-
terna i diskussioner om allt från mobbning, rasism till sexism m.m. utifrån 
den breda förståelse av rasism som finns inom ARF. Som organisatoriska 
kentaurer hanterade de dessa med utgångspunkt i ARF:s värdegrund, men 
också utifrån privata förutsättningar och kunskaper om rasism. Vid ett 
tillfälle uppstod en diskussion efter filmen 8 mile (för en kortfattad be-
skrivning av filmen, se 4.1.5 Pedagogiken från teori till praktik), som il-
lustrerar svårigheten med att föra antirasistiska diskussioner.
 Temat vid seminariet var mobbning och en elev argumenterade kraft-
fullt för att våld kan vara ett sätt att undvika att bli mobbad. Logiken var 
tydlig och lättförståelig – för den som är fysiskt överlägsen kan våld vara 
ett sätt att värja sig från verbala eller fysiska påhopp. ARF:s representant 
lyckades aldrig föra in argument som förvissade vare sig eleven eller resten 
av klassen om att våld bör undvikas eller är förkastligt. Då diskussionen 
avslutades föreföll våld vara den bästa lösningen, eleven ”vann” så till vi-
da att inga övertygande alternativ presenterades. Det finns en risk att se-
minariet snarare stärkte elever i övertygelsen att våld kan vara enda möj-
liga lösningen på ett problem. Diskussionen ändrade sedan karaktär och 
handlade om respekt och skillnaden mellan att vara en person som får 
respekt, eller att vara en person som andra är rädda för. Att omgivningen 
är rädd för en person innebär inte att denne respekteras. I detta samman-
hang fick ARF:s representant gehör för sina argument. Diskussionen av-
slutades med att eleverna var överens om att respekt och rädsla är två oli-
ka saker. Här fick ARF:s värdegrund ett tydligt genomslag i punkten vi 
tror på respekt och tolerans i samvaro mellan människor (se 4.1.2 Värde-
grund). Exemplet visar på kunskapens dilemma inom antirasismen. I den 
första diskussionen om våld är mitt intryck att representanten saknade en 



149

retorisk plattform för att förmedla antivåldsbudskapet. Kanske är våld ett 
område som inte diskuterats mycket inom ARF, vilket i så fall gjorde att 
representanten fick förlita sig på sina privata åsikter och kunskaper om 
det. Den andra diskussionen om respekt är väl förankrad i ARF och res-
pekt var temat för de antirasistiska filmdagarna år 2001. Representanten 
hade därför organisationens kunskap att falla tillbaka på. Exemplet ger 
en bild av vikten för antirasistiska aktörer att förankra rasismproblemati-
ken kunskapsmässigt inom organisationen och hos de individer som age-
rar inom den antirasistiska verksamheten. Annars är det upp till varje en-
skild individ att agera utifrån egna förutsättningar. Samtidigt som kun-
skap är ett verktyg, kan avsaknaden av det i värsta fall vara kontrapro-
duktivt.
 Kunskap av olika slag är således centralt för antirasismen, men är kun-
skap om rasism och därtill relaterad problematik verkligen en möjlig lös-
ning på rasismproblematiken? Etnologen Gunnar Alsmark ställer sig kri-
tisk till det utifrån en studie i Sjöbo i samband med att kommunen inte 
ville ta emot flyktingar på 80-talet. Enligt Alsmark anses ofta en negativ 
inställning till invandrare vara resultatet av okunskap. Resonemanget 
bygger på föreställningen att människor vet för lite om invandrare, vilket 
gör att de är rädda för dem. Statliga informationskampanjer har försökt 
motverka detta, men Alsmark menar att dessa inte fyller sitt syfte. Ett pro-
blem är att informationen når dem som redan har tagit ställning mot ra-
sism och är positivt inställda till andra kulturer, en svårighet som diskute-
rat tidigare också gällande det antirasistiska engagemanget (se 4.1.8 De 
redan frälsta). De som är negativt inställda lägger inte tid på att sätta sig in 
i information om företeelser som de grundläggande ogillar. En av Als-
marks slutsatser är att det är svårt för en individ att gå emot sitt sociala 
nätverk och redovisa en annan åsikt än den förväntade. Det gör att infor-
mationskampanjer har liten verkan. Ytterligare en aspekt är att det auto-
matiskt förutsätts att information ska ge positiva resultat, utifrån tanken 
att bara vi vet mer om varandra kommer vi att bli mer toleranta. Alsmark 
menar att resultatet lika gärna kan vara det motsatta, ju mer vi får veta 
om varandra desto svårare kan det bli att acceptera kulturella skillnader 
som vi ogillar (Alsmark 1992:49ff). Även Lööw menar att det finns en 
övertro på att rasism kan informeras bort och dessutom en föreställning 
om att de som ger uttryck för rasism är oupplysta, outbildade och antiin-
tellektuella. Det är en förenkling och Lööw poängterar att den utbredda 
sympatin för nationalsocialismen i mellankrigstiden ofta fanns hos intel-
lektuella i Europa. Informationskampanjer kan dock ha ett symbolvärde, 
i och med att de är en markering från samhällets sida (Lööw 1994:8). Min 
uppfattning är att de flesta antirasistiska aktörer skulle hålla med om Als-
marks och Lööws invändningar. Samtidigt menar jag att det i samman-
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hanget är rimligt att skilja på information och kunskap. Kunskap menar 
jag är mer djupgående och mot bakgrund av de antirasistiska aktörernas 
betoning på detta är en relevant fråga hur de ser på sin egen kunskapsni-
vå?

6.3.3 Det dolda kunskapsbehovet
I den enkät som genomfördes bland projekten inom Arm i arm behandla-
de ett antal frågor kunskapsbehovet bland projekten och resultatet från 
dessa är inte entydigt. Ungefär fyra femtedelar av projekten svarar positivt 
till att de redan från start hade den kunskap de behövde om rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi eller diskriminering, för att driva sina projekt. 
Med andra ord uppfattade de flesta projekt själva att de hade goda kun-
skapsmässiga förutsättningar. Samtidigt svarar nästan hälften av projek-
ten att de hade behov av mer kunskap om rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi eller diskriminering, när de planerade och startade verksamhe-
terna. Svaren kan tolkas som att projekten i och för sig ansåg sig ha god 
kännedom inom sina respektive områden, men samtidigt fanns en viss 
osäkerhet på om dessa kunskaper var tillräckliga. Det kan också kopplas 
till den osäkerhet som finns angående innebörden i begreppet rasism och 
avsaknaden av ett gemensamt språk (se 5.1 Rasism, ”ras” och etnicitet). 
Kunskapsnivån varierade troligtvis från projekt till projekt, eftersom vissa 
aktörer dagligen arbetade med frågor som rör rasism och därtill relaterad 
problematik, medan andra var t.ex. idrottsorganisationer som huvudsak-
ligen arrangerade sportaktiviteter.
 Under satsningen på Arm i arm genomfördes i arbetsgruppens regi ett 
antal projektledarträffar som representanter från projekten hade möjlig-
het att delta i. Syftet var att bidra med erfarenhetsutbyten och fortbildning 
inom problemområdena. Sammanlagt genomfördes fyra träffar, den sista 
av dessa deltog jag själv i som observatör. Träffarna bestod bl.a. av semi-
narier kring rasism, tillfälle för projekten att presentera sina verksamheter 
och information om Allmänna arvsfonden. En enkätfråga handlade om 
hur projekten uppfattat kunskapsmomenten under projektledarträffarna. 
Av dem som deltog i konferenserna menar nästan fyra femtedelar att dessa 
har gett dem nya kunskaper om rasism, främlingsfientlighet, homofobi 
och diskriminering. Det innebär att även om flertalet ansåg sig ha god 
kännedom om dessa områden för att bedriva sina projekt, har de under 
projektledarträffarna fått nya kunskaper och därmed blivit uppmärksam-
made på fler aspekter av det eller de problemområden de agerat mot. Kan-
ske har projektledarträffarnas kunskapsmoment i någon mån bemött den 
osäkerhet projekten gav uttryck för, då de sade sig ha behov av mer kun-
skap. Svaren kan också tolkas som att projekten upptäckt kunskapsluckor 
gällande rasism och därtill relaterade problemområden. Detta visar att 
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det fanns vad jag kallar ett dolt kunskapsbehov hos projekten. I samman-
hanget är det dock värt att notera att det kan vara svårt för projekten att 
inventera sina kunskapsbehov. Rasism och därtill relaterade problemom-
råden är ett brett kunskapsfält och denna studie visar att motståndet mot 
rasism vid närmare påseende visar sig vara ett vidsträckt engagemang. Det 
är därför inte överraskande att projekten ger uttryck för ett behov av mer 
kunskap om problemområdena. Det dolda kunskapsbehovet visar dock 
på de antirasistiska aktörernas kontinuerliga behov av kunskap och för-
djupad förståelse för rasismproblematiken.

6.3.4 Antirasistiska strategier
Med utgångspunkt i de teoretiska diskussionerna om vikten av kunskap i 
det antirasistiska engagemanget och utifrån det empiriska underlaget, 
framträder tre strategier från de antirasistiska aktörerna. Den första är 
kunskap som strategiskt verktyg, vilket innebär att ha kunskap om rasis-
mens olika uttryck för att kunna förklara och analysera dessa. Grundläg-
gande handlar det om att ha en förståelse för den problematik som antira-
sismen vill motverka. Enskilda aktörer kan ha olika syn på vilken kunskap 
som är mest väsentlig. Det har att göra med vilken eller vilka former av 
rasism aktören agerar mot, men det är också relaterat till den arbetsmetod 
som används. Kunskap är således ett strategiskt verktyg internt hos de 
antirasistiska aktörerna. Ett exempel på hur kunskap används internt 
återfinns hos projektet NORMal, eller?, där projektledarna metodiskt 
lade stor vikt på att förankra genusproblematiken hos sig själva. De arbe-
tade systematiskt med förankring eftersom de menar att det krävs för att 
vara trovärdiga. Deras slutsats är att förankringen var en förutsättning för 
att bedriva verksamheten (för en utförligare beskrivning av NORMal, 
eller?, se 4.2.4 Projektverksamheter och erfarenheter). Projektledarnas 
tankegång kan relateras till Derman-Sparks och Phillips resonemang att 
kunskap om rasismens komplexitet är nödvändigt för att kunna utmana 
rasistiska manifestationer (Derman-Sparks & Phillips 1997:3). Att pro-
blematiken är väl förankrad internt hos de antirasistiska aktörerna är 
också en förutsättning för följande två externa strategier.
 Den andra strategin går ut på att bemöta rasistiska företeelser av olika 
slag genom att sprida kunskap om rasism och därtill relaterad problema-
tik. Detta är således en extern aktivitet och kunskapen används i det utåt-
riktade arbetet. Exempel på detta förhållningssätt finns t.ex. hos några av 
projekten inom Arm i arm. Projektet ’Rasisternas argument i media’ vill 
med hjälp av handboken RAM – Rasisters argument i media – En hand-
bok för antirasister (Lagerlöf 2003) förmedla kunskap om hur antirasister 
kan använda media för att bemöta rasistiska argument. Projektet ’Mot-
bild av hotbild’ har genom boken Muslimer.nu – Islam & muslimer bort-
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om nyhetsrubrikerna (M’Rad & Kopilovic 2003) ambitionen att ge insik-
ter i hur muslimska ungdomar själva uppfattar islam som religion och hur 
de förhåller sig till att vara muslimer. ARF genomför filmseminarium som 
på olika sätt förmedlar kunskap om rasismproblematiken. Vilken kun-
skap det är som sprids beror på de olika projektens verksamheter och fo-
kus.
 Den tredje strategin framträder då antirasistiska aktörer bemöter ra-
sistiska argument eller dekonstruerar rasistiska uttryck, vilket således en 
extern aktivitet där den antirasistiska aktören bemöter rasistiska företeel-
ser. Det kan innebära att de antirasistiska aktörerna möter öppet rasistiska 
företrädare eller enskilda individer, med allt från förhållandevis milda för-
domar till öppet rasistiska åsikter. Att bemöta rasistiska argument kan så-
ledes handla om att stå i opposition till någon form av motståndare, men 
betydligt vanligare är att det handlar om diskussioner där rasism som fö-
reteelse på olika sätt är temat. De rasistiska argumenten kan bemötas med 
motargument, men den antirasistiska strategin är också att bemöta rasis-
tiska uttryck med följdfrågor, visa på större sammanhang eller visa hur 
rasistiska argument förenklar komplicerade skeenden. Det är inte alltid 
mest fördelaktigt att påpeka det felaktiga i ett rasistiskt argument, eller 
direkt försöka svara på missvisande påståenden. Istället används strategin 
att låta argument falla på sin egen orimlighet, genom att bryta ner rasis-
tiska föreställningar. Ett exempel på det återfinns tidigare i texten (se 6.3.1 
Antirasistisk kunskap – ett strategiskt instrument), där en projektledare i 
ARF beskriver hur kunskapen används för att förklara hur klassfrågor 
kan spela roll, relaterat till invandrarungdomars brottslighet. Metoden 
används också av föreläsare vid ARF:s seminarium under de antirasistiska 
filmdagarna. Utgångspunkten även för denna strategi, är att ha kunskap 
för att kunna bemöta och dekonstruera rasistiska uttryck.
 Då de antirasistiska aktörerna använder kunskap som verktyg görs 
det alltså utifrån tre strategier, kunskapen är ett strategiskt internt verk-
tyg, kunskap sprids externt och kunskap används för att bemöta eller de-
konstruera rasistiska uttryck. Med andra ord används inte kunskapen all-
tid för att argumentera mot meningsmotståndare, i bemärkelsen ställa sig 
i opposition till dessa. Istället handlar det om att bemöta företeelsen ra-
sism eller rasistiska föreställningar. Utifrån dessa strategier identifieras in-
te alltid en motståndare till de antirasistiska aktörerna, utan det kan 
handla om att bemöta t.ex. fördomar som är vanligt förekommande hos 
en bredare allmänhet. Det menar jag är ett utmärkande drag hos antirasis-
tiska aktörer av det slag som ARF och Arm i arm representerar. Deras ak-
tiviteter riktas ofta mot målgruppen allmänhet, snarare än mot motstån-
dare som företräder rasistiska åsikter. Kunskapen är också relaterad till 
interna processer och ett verktyg för att förstå de förlopp som ligger bak-
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om rasistiska uttryck. Ovanstående strategier visar att kunskap inom 
antirasismen, inte bara handlar om att informera om att ”de Andra” visst 
kan leva tillsammans med ”Oss”. Att kunskap används som ett verktyg 
inom antirasismen är en betydligt bredare och mer mångbottnad företeel-
se.

6.3.5 Antirasism i media
Ett strategiskt område för antirasistiska aktörer handlar om möjligheten 
att sprida den antirasistiska retoriken i massmedia. Det är problematiskt 
så till vida att media oftast är intresserade av att skildra spektakulära hän-
delser. Enligt sociologen Abby Peterson får antirasistiska aktiviteter främst 
uppmärksamhet vid direkta sammanstötningar mellan rasistiska- och 
antirasistiska företrädare. De sistnämnda tillhör oftast det som kan kallas 
radikal antirasism. Graden av våld avgör hur händelsen bevakas, således 
märks de radikala antirasisterna mest i media, även om det finns betydligt 
fler antirasistiska företrädare som inte använder våld. Att icke-våldsmani-
festationer inte får uppmärksamhet i media har gjort många antirasister 
besvikna (Peterson 1995:17ff). Frustrationen över det menar Peterson gör 
att antirasistiska företrädare kan frestas att agera på ett sätt, som massme-
dia väljer att uppmärksamma. Därigenom tvingar massmedia fram vissa 
mönster av våldsamma konfrontationer med rasistiska företrädare, inom 
delar av antirasismen (Peterson 1997:34ff). Sociologen Birgitta Löwander 
menar att medias oförmåga att tydliggöra vad antirasistiska demonstran-
ter står för, har misskrediterat antirasismen. Istället för att beskriva dem 
som förkämpar för humanism, betonas de konfrontativa inslagen. Det i 
sin tur leder till att antirasistiska företrädare har en misstro gentemot ny-
hetsmedia (Löwander 1998:92).
 Det finns även andra problem gällande antirasismens roll i media. Lö-
wander menar att det i nyhetsrapporter om antirasism generellt inte finns 
lika tydliga aktörer, som det finns i nyheter om rasism. De som kan antas 
vara huvudpersonerna, invandrare och flyktingar, hamnar oftast i bak-
grunden och tilldelas rollen som offer. Istället finns det i förgrunden 
svenskar som uttrycker solidaritet med våldsoffer och Löwander menar 
att det oftast är de som kan kallas för samhällets moralelit, som presente-
ras i media (Löwander 1997:101). Vidare anser Löwander att nyhetsme-
dias beskrivningar av antirasism är tvetydig. Å ena sidan presenteras anti-
rasister som fredliga, det är ofta unga svenska flickor som får representera 
denna bild. Å andra sidan är de bråkstakar och det är många gånger svårt 
att skilja antirasisterna från de rasistiska företrädarna (ibid:164). Löwan-
der drar också en parallell till brittisk forskning som visar att brittiska 
antirasister under 80-talet beskrevs som klandervärda. Genom strategier 
som brukar benämnas blaming the victim (att ge offret skulden) skuldbe-
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lades antirasisterna. På samma sätt som kvinnor anses ha skuld i våldtäk-
ter, ansågs antirasister ha skuld i att rasistiska upplopp ägde rum (ibid:52). 
Liknande slutsatser drar Magnus Dahlstedt, Fredrik Eriksson och Martin 
Hultman. De har gjort en studie av dagstidningars rapportering av rasis-
tiska- och antirasistiska manifestationer, med utgångspunkt i de samman-
drabbningar som har utspelat sig i Norrköping och i Salem. Enligt förfat-
tarna framträder tre aktörer i massmedia. Den första är polisen som är 
”de goda”, eftersom de arbetar för att upprätthålla lag och ordning. Den 
andra är antirasisterna som är ”de onda”, därför att de försöker ställa till 
bråk. Slutligen får de högerextrema krafterna rollen som ”de osynliga”, 
eftersom de lugnt och fredligt genomfört en demonstration. Författarna 
menar att det är vanligt att dagstidningarna drar likhetstecken mellan ra-
sistiska- och antirasistiska företrädare och framställer dem som ”lika go-
da kålsupare”, eftersom de båda stör ordningen. De menar också att det 
är en utmaning för antirasistiska företrädare att finna strategier för att 
hantera de stereotyper av antirasister som presenteras i media, för att inte 
riskera att likställas med rasistiska företrädare (Dahlstedt, Eriksson & 
Hultman 2005:93ff).
 Att massmedia främst beskriver den radikala antirasismen, har jag 
kommenterat tidigare i relation till mitt eget avhandlingsarbete. Då jag 
berättat att temat är antirasism förutsätter de flesta att jag skriver om ra-
dikal antirasism och till en början förvånade det mig (se 1.1.2 Antirasism i 
teori, praktik och organisation). I ljuset av medias nyhetsrapportering får 
det sin förklaring. Massmedias sätt att skildra antirasism utgör en konkret 
svårighet för de antirasistiska företrädare som använder fredliga metoder. 
Media är ett viktigt verktyg för att sprida antirasism, men också för att  
t.ex. marknadsföra aktiviteter så som ARF:s filmdagar. En av arrangörer-
na till ARF menar att det finns en risk att media förlöjligar fredliga insat-
ser mot rasism, eftersom dessa inte innehåller den dramatik som efterfrå-
gas i media. Arrangören reflekterar över det på följande sätt:

Alltså pressen är inte rolig där tycker jag. Massmedia är inte rolig just i de 

lägena när det handlar om att öka försäljning och sånt. Man väljer ju natur-

ligtvis det som är mest kontroversiellt, mest iögonfallande och så. De skulle 

mycket väl ha kunnat valt Skratta mot rasism17 men då misstänker jag att de 

hade gjort de utifrån ett mindre uppskattande perspektiv och mer förlöjli-

gande.

17. Skratta mot rasism arrangerades av ARF i samarbete med danska Mellemfolkelig 
samvirke år 2001. Tanken var att manifestera motstånd mot rasism genom att ha 
roligt, väcka uppmärksamhet och skratta åt det löjeväckande i rasism och skratta 
av glädjen i det gemensamma antirasistiska arbetet. 
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Arrangören ger också uttryck för den frustration över medias roll som Pe-
terson beskriver. ARF:s verksamhet anses inte vara kontroversiell och 
därmed inte tillräckligt spännande för att berätta om. På så sätt är det 
svårt för antirasistiska aktörer att använda media på ett effektivt sätt. 
ARF har dock förekommit i positiva reportage, t.ex. artikeln Svåra samtal 
möjliga med filmens hjälp (Sydsvenskan 2003-10-18), som beskriver både 
de antirasistiska filmdagarna och arbetet med ’ARF utveckling’, i anslut-
ning till de årliga filmdagarna år 2003. Emellanåt lyckas antirasistiska 
aktörer med medias hjälp förmedla t.ex. information om kommande akti-
viteter, då blir massmedia ett sätt att sprida det antirasistiska budskapet.
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7  antirasism som social arena

I det inledande kapitlet försökte jag kategorisera de antirasistiska aktö-
rerna i denna studie, för att ha en utgångspunkt inför vidare diskussioner i 
avhandlingen (se 1.1.1 Studiefältet). Jag fick så småningom konstatera att 
det empiriska underlaget inte enkelt låter sig kategoriseras och insåg att 
frågan som följt mig i mitt arbete är ”vad är det egentligen jag studerar?”. 
Utifrån det formulerades syftet att analysera vad som är utmärkande för 
den form av antirasism som ARF och Arm i arm representerar, det jag 
kallar den föreningsdrivna antirasismen. I nedanstående kapitel diskute-
rar jag samhälleliga och sociala förutsättningar för de antirasistiska aktö-
rerna i denna studie. Olof Unsgaard, med en bakgrund i statsvetenskap 
och praktisk filosofi och nu lärare på Globalverkstaden i Göteborg, dis-
kuterar hur idéburna aktörer agerar för att förändra samhället. Hans ut-
gångspunkt är att antalet s.k. NGO:s (non-governmental organization) 
har fyrdubblats sedan 1990-talets början och att det har genomförts fem 
världssociala forum som lockat över 600 000 besökare (Unsgaard 
2006:149). Unsgaard gör följande reflektion:

Det är ett myller av olika organisationer, nätverk och individer som ägnar 

sig åt politiskt förändringsarbete. Organisationsformen är lika skiftande 

som kampmetoderna. Det finns nätverk som bara består av en e-postlista till 

internationellt erkända stiftelser och organisationer som Amnesty Interna-

tional och Röda Korset. Kampmetoderna innehåller allt från lobbying, in-

samlande av namnunderskrifter, författandet av skuggrapporter till direkt 

aktion, förstörelse av utsäde och egendom samt civil olydnad. För att göra 

det väldigt enkelt för sig kan man prata om detta i termer av NGO:er och 

sociala rörelser. Hur man exakt ska definiera det ena eller andra är en delikat 

och fruktansvärt komplicerad historia. Hur man än väljer att göra det så 

finns det viktiga undantag som inte passar in (Unsgaard 2006:149).
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De organisatoriska aspekter som rör idéburna aktörer är således generellt 
svåra att avgränsa och definiera, engagemanget kan ta många uttryck. För-
utom de begrepp Unsgaard nämner, NGO:s och sociala rörelser, går det 
också att diskutera de antirasistiska aktörernas plattform utifrån begrep-
pet det civila samhället. I det civila samhället finns en mångfald av aktörer 
som genom olika metoder, ideologiska ställningstaganden, målsättningar 
och problemformuleringar agerar för social förändring. Min utgångspunkt 
är därför att diskutera de antirasistiska aktörerna i relation till civilsam-
hället. I sammanhanget analyseras också deras kopplingar till finansiärer 
som stat och kommun i ett styrningsperspektiv. Mot denna bakgrund dis-
kuterar jag sedan de antirasistiska aktörerna i ett rörelseperspektiv, för att 
utforska om dessa kan sägas vara en del av en antirasistisk rörelse.
 Något informanterna både i ARF och Arm i arm lyfter fram, är vikten 
av att samarbeta med andra aktörer som arbetar med samma eller liknan-
de problemområden. Samarbetena är ett sätt att bli starkare och ARF är 
uppbyggt som ett nätverkssamarbete med flera frivilliga organisationer 
som Röda Korset och Amnesty. En av projektledarna i ARF reflekterar på 
följande sätt på frågan om nätverkandet är en medveten strategi:

Ja, det är det från början, så har jag uppfattat det. Det ska vara en styrka i sig 

att jobba på det sättet. Det måste vi också göra för som sagt, jag kommer 

från filmbakgrunden och den andra projektledaren har läst lite kring mänsk-

liga rättigheter. Men den där kunskapen kring olika diskrimineringsfrågor 

den har ju inte vi som projektledare, inte den spetskompetensen. Utan det är 

just i de samarbetena med olika organisationer, då kan de vara med och ta 

upp just det ämnet och vilka frågeställningar som är viktiga och hur vi ska 

kunna närma oss dem och var står vi i det här ämnet. Så att, ja, det är en 

medveten strategi och jag tror att det är nödvändigt också.

Nätverket är således strategiskt eftersom det tillför kompetens till organi-
sationen och breddar kunskapen om rasism och därtill relaterad proble-
matik. På så sätt är ARF inte beroende av att en enskild projektledare ska 
besitta ingående kunskaper om rasism. Även inom Arm i arm har nätver-
ken mellan olika projekt spelat en stor roll, men här har informanter beto-
nat andra aspekter av nätverkandet. På detta målande sätt beskriver ett 
projekt vad det fått ut av de projektledarträffar som genomfördes på ini-
tiativ av arbetsgruppen:

Och så jävla, jävla, jävla inspirerande att känna att det finns andra som gör 

det [arbetar med samma frågor, förf. anm.] och att man får kontaktnät. Och 

jag menar, vi har ju nu kontakt med flera som vi har träffat. […] Och det be-

höver inte leda till något konkret just i stunden, men det är flera som vi har 
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kontakt med som liksom, man tipsar varandra, eller man kanske sprider 

varandras idéer. Det är oerhört värdefullt. Det tror jag att det kan man näs-

tan inte betona hur värdefullt det är.

Projektledarträffarna hade delvis som syfte att ge projektledarna inom ra-
men för Arm i arm möjlighet att träffa andra aktörer som jobbar med 
samma eller liknande frågor. Nätverkandet var på så sätt en strategi ska-
pad av arbetsgruppen. Att nätverka behöver inte innebära direkta samar-
beten, utan det kan vara viktigt att mötas för att inspirera och bekräfta 
varandra. Av ovanstående framgår att nätverket på en gemensam arena 
präglar de antirasistiska aktörer som är fokus i denna studie. Jag uppfat-
tar det som betydelsebärande i deras organisationsform och avser därför 
utforska hur de antirasistiska aktörerna inom den föreningsdrivna antira-
sismen ser på nätverken, samt vilka begränsningar som finns inom dessa.

7.1 Det civila samhället
Fokus i denna avhandling är antirasistiska aktörer som har sin organisa-
toriska grund i det som ibland kallas den ideella sektorn, där en mångfald 
av frivilliga föreningar, stiftelser och liknande återfinns. Samtidigt har de 
antirasistiska aktörerna genom finansiering också kopplingar till såväl 
stat som näringsliv. Jag vill med föreliggande avsnitt sätta de antirasistiska 
aktörerna i den föreningsdrivna antirasismen i ett större sammanhang, 
samt ge en bild av organisationssverige som helhet för att visa hur de anti-
rasistiska aktörerna utgör en del av det som kallas civilsamhället. Genom 
att diskutera civilsamhället ges en utgångspunkt för en diskussion om de 
samhälleliga premisser som de antirasistiska aktörerna verkar inom. Be-
greppet bidrar med både en bakgrundsbeskrivning och en plattform för 
vidare analys av antirasism som social företeelse.

7.1.1 Antirasism i civilsamhället
De empiriska exemplen i denna avhandling har hittills diskuterats i termer 
av att de är antirasistiska aktörer, men i det inledande kapitlet konstatera-
des att en gemensam nämnare för dessa är att de är idéburna organisatio-
ner (se 1.1.3 Begreppsdiskussioner). ARF driver de antirasistiska filmda-
garna och har också genomfört projektet ’ARF utveckling’. Inom ramen 
för Arm i arm verkade 45 projekt på olika sätt mot rasism, främlingsfient-
lighet, homofobi och diskriminering. Projekten i sin tur är förankrade i 
olika föreningar, stiftelser eller liknande som t.ex. Röda Korset eller Red-
bergslids Boxningsklubb. Den gemensamma grunden är att de huvudsak-
ligen är idéburna organisationer med antirasistisk inriktning och utifrån 
detta har jag valt att kalla dem antirasistiska aktörer. Frågan är hur dessa 
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antirasistiska aktörer kan beskrivas i relation till övriga organisationssve-
rige? Företagsekonomen Filip Wijkström och Marianne af Malmborg, 
med erfarenhet från den ideella sektorn både som profession och förtro-
endevald, menar att de organisationer som verkar i samhället benämns på 
olika sätt beroende på sammanhang. Ofta karakteriseras organisationer 
utifrån vad de inte kan sägas vara, t.ex. beskrivs de i termer av icke-statli-
ga organisationer (det som ofta kallas NGO:s, non-governmental organi-
zations) eller som icke-vinstdrivande organisationer (s.k. NPO:s, non-
profit organizations). Idag menar författarna att terminologin handlar om 
att organisationer är en del av det civila samhället, samt att i en svensk 
kontext används ofta begreppet den ideella sektorn för att beskriva orga-
nisationernas hemvist (Wijkström & af Malmborg 2005:82f). Jag vill 
därför titta närmare på vad det civila samhället innefattar för att studera 
den arena inom vilken de antirasistiska aktörerna agerar.
 Wijkström och Torbjörn Einarsson, som forskar vid institutionen för 
företagande och ledning på handelshögskolan i Stockholm, menar att tre 
begrepp har använts i Sverige för att ringa in likartade organisatoriska fe-
nomen. Dessa är det civila samhället, den sociala ekonomin samt den ide-
ella sektorn. Begreppen används för att fylla ett tomrum mellan det som 
kan beskrivas som stat och näringsliv. Benämningarna har blivit nyckel-
koncept för att förstå samhällsorganisering. De används dock på olika 
sätt, avgränsningarna till andra sektorer är inte självklara och innebörden 
i begreppen varierar över tid (Wijkström & Einarsson 2006:9). Den tidi-
gare utbildningsministern och demokratiutredaren Bengt Göransson dis-
kuterar begreppet civilsamhälle och menar att det är svårdefinierbart, ef-
tersom det inte har någon gemensam bas och det inte finns något entydigt 
civilsamhälle. Även detta begrepp kan snarast beskrivas med hjälp av ne-
gationer. Civilsamhället är inte den offentliga sektorn, det är inte närings-
livet och heller inte privatliv. Utifrån svårigheten att definiera vad civil-
samhället egentligen är, försöker Göransson att avgränsa innebörden ge-
nom en jämförelse mellan olika begrepp. Han menar att istället för att an-
vända abstrakta termer som ”privatliv, civilsamhälle, näringsliv och of-
fentlig sektor” är det fruktbart att istället tala om ”familj, förening, före-
tag och förvaltning”. Därigenom blir det tydligare vad civilsamhället 
innebär och i hans begreppsöversättning handlar detta om föreningslivet 
(Göransson 2005:42f). Vidare menar Göransson att civilsamhället inte är 
väl avgränsat. Emellanåt benämns det som den tredje sektorn och ställs då 
i relation till den första och andra sektorn, alltså marknaden och sam-
hällsapparaten. Emellanåt används det för att beskriva ett folkrörelsesam-
hälle. Det menar författaren är felaktigt, eftersom det sistnämnda är en 
smalare företeelse än det som kan omfattas av civilsamhället (ibid:37). 
Mary Kaldor, professor vid London School of Economics, menar att be-
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greppet i nutida betydelse har kopplats till sociala rörelser, NGO:s och 
icke-vinstdrivande verksamheter. Betoningen ligger på självorganisering 
och autonomi i förhållande till den moderna staten. Ytterligare en viktig 
aspekt av det civila samhället är att skapa oberoende ytor där individer 
får möjlighet att agera utifrån sina övertygelser, utan inflytande från t.ex. 
statsmakten eller den rådande ideologin (Kaldor 2003:21).
 Med utgångspunkt i ovanstående går det att beskriva de antirasistiska 
aktörerna som en del av det civila samhället eller som aktörer i den ideella 
sektorn. De har sin grund i olika former av föreningar eller stiftelser och 
är i enlighet med Göranssons terminologi inte vare sig familj, företag eller 
förvaltning, utan just en del av föreningslivet. De antirasistiska aktörerna 
i denna studie agerar dock inte autonomt i relation till staten på det sätt 
som Kaldor lyfter fram, utan finansieras liksom många andra frivilliga 
föreningar i Sverige delvis genom statliga medel. Det finns på så vis för-
bindelser mellan det civila samhället och den offentliga sektorn, vilket vi-
sar på Göranssons poäng att civilsamhället inte är väl avgränsat. Statsve-
taren Erik Amnå, som diskuterar kopplingen mellan aktörer i civilsamhäl-
let och staten, inleder sitt resonemang med att konstatera att begreppet ci-
vilsamhälle förankrades i svenskt debattklimat i början av 90-talet. Be-
greppet var till en början präglat av högerideologier och parallellt pågick 
en debatt i Sverige som handlade om privatisering och systemskifte. Under 
den här tiden menar Amnå att synen på både svensk demokrati och den 
offentliga sektorn omprövades. Det gjorde att begreppet ofta kopplades 
ihop med en ideologisk kritik av den offentliga sektorn. Samtidigt innefat-
tade begreppet en vänsterkritik gentemot samhällsutvecklingen gällande 
stat, föreningsliv och folkrörelser. Denna kritik handlade om att folkrörel-
serna i praktiken hade vuxit samman med staten och därmed förlorat sin 
självständighet och kritiska udd. Amnå menar att en av de intressanta as-
pekterna av begreppet civilsamhälle är att det inte går att förstå inom tra-
ditionella vänster- eller högerideologier. Poängen är, att genom begreppet 
civilsamhälle frikopplades folkrörelser och föreningsliv från sina nära 
kopplingar till statsmakten och föreningslivet blev en viktig aktör i sig 
själv. Amnå menar att aktörer i det civila samhället kan agera självstän-
digt genom att ha en kritisk relation i förhållande till det demokratiska 
systemet (Amnå 2005:12ff). Utifrån detta förhållningssätt är det möjligt 
för frivilligorganisationer att vara självständiga aktörer i civilsamhället 
och samtidigt ha finansiella kopplingar till statsmakten.

7.1.2 Det civila samhället i Sverige
Wijkström och Einarsson menar att intresset för funktioner som genom-
förs av andra än stat, kommun eller företag har ökat sedan 90-talet både i 
Sverige och i världen. Ofta handlar det om privat organiserade aktörer 
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som inte har något vinstintresse utan istället ett allmännyttigt uppdrag, 
utan att för den delen vara statliga eller kommunala. Författarna använ-
der begreppen idéburna eller ideella organisationer synonymt som en be-
teckning på dessa och ställer frågan, vad sysslar de med? Svaret menar de 
är ”allting”. De idéburna aktörernas intressesfärer är varierade och de 
återfinns överallt i samhället (Wijkström & Einarsson 2006:1). Att säga 
att de antirasistiska aktörerna är en del av det civila samhället är därför 
inte det minsta uppseendeväckande, inom civilsamhället ryms ”allting”. 
Det intressanta är istället att visa det organisationslandskap som de anti-
rasistiska aktörerna verkar inom och vad som är utmärkande för de förut-
sättningar som finns i Sverige. Wijkström och af Malmborg menar att det 
svenska civilsamhällets landskap präglas av tusentals små ideella fören-
ingar, vars organisation är knuten till idéer eller intressen. Ofta är dessa 
föreningar sammanslutna i större strukturer, som t.ex. förbund eller riks-
organisationer, som i många fall kallas för folkrörelser. Vidare skriver för-
fattarna att under 1900-talet har folkrörelserna varit den dominerande 
organisatoriska lösningen som ersatt andra organisationsmodeller (Wijk-
ström & af Malmborg 2005:77). Enligt sociologen Peter Gundelach som 
studerat liknande företeelser i en dansk kontext, präglas folkrörelserna av 
en kollektivt decentraliserad beslutsprocess och en vilja att få inflytande 
på den politiska dagordningen (Gundelach 1988:268). I folkrörelserna 
har föreningen enligt Wijkström och Einarsson varit den organisatoriska 
grunden. De poängterar dock att det som oftast betraktas som en sam-
manhållen förening juridiskt sett, i själva verket ofta består av samman-
slagningar av olika juridiska personer. Dessa kan innefatta förbund av 
hundratals föreningar av mindre slag. Författarna menar att de ideella or-
ganisationerna ofta interagerar med såväl andra organisationer som före-
tag och myndigheter (Wijkström & Einarsson 2006:31ff). Det märks 
också hos de antirasistiska aktörerna som både samverkar och skapar 
nätverk för att kunna sprida idéer, kunskap och det antirasistiska budska-
pet. De antirasistiska aktörerna interagerar också med såväl företag som 
myndigheter, för att t.ex. söka sponsring eller annan finansiering.
 Lars Svedberg, verksam inom socialt arbete, menar att något som är 
speciellt för det svenska civilsamhället är att största delen av de aktiviteter 
som genomförs är ideella, fastän Sverige är en fungerande välfärdsstat. I 
andra länder är professionella och avlönade insatser betydande inom t.ex. 
idrott, kultur och även i religiösa sammanhang. Anledningen till detta kan 
vara att det i Sverige funnits en demokratisk tradition, en lång historia av 
folkligt engagemang samt en framträdande folkrörelsetradition. Dessa 
faktorer i kombination med en stabil offentlig sektor gör att de ideella in-
slagen blivit betydande. Svedberg menar också att det finns en statsvänlig 
tradition i Sverige (Svedberg 2005:48). Det Svedberg kallar en statsvänlig 
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tradition kan knytas till huruvida aktörerna i civilsamhället är självstän-
diga i relation till staten. Enligt Anna Meeuwisse och Sune Sunesson, båda 
verksamma inom socialt arbete, råder det en missuppfattning gällande re-
lationen mellan stat och frivilliga organisationer. Författarna menar att 
denna ofta beskrivs som konfliktfylld, men flertalet studier visar på det 
motsatta. Förhållandet mellan stat och frivilliga organisationer har bitvis 
snarare karaktäriserats av samverkan och till och med ett gemensamt be-
roende av varandra. Författarna menar att de frivilliga organisationerna 
många gånger spelat en stor roll för att upprätta den svenska välfärdssta-
ten. I Sverige framträder en situation där staten har gett stöd till frivilliga 
organisationer av olika slag inom t.ex. idrott, handkappfrågor eller socialt 
arbete. Därigenom har frivilliga organisationer också inflytande i sociala 
frågor (Meeuwisse & Sunesson 1998:174f). Att de antirasistiska aktörer-
na finansieras av statliga medel kan vara ett utslag för den statsvänliga 
tradition som återfinns i svenskt föreningsliv, där frivilliga organisationer 
inom många olika områden agerar i nära relation med staten. Genom 
samarbetet får aktörerna i den ideella sektorn också inflytande i de områ-
den de agerar inom.
 Fastän de ideella insatserna är betydande inom det civila samhället 
växer ekonomin i den ideella sektorn stadigt. Wijkström och Einarssons 
beräkningar visar att den ideella sektorn och dess organisationer år 2002 
omsatte ca 125 miljarder kronor (exklusive Svenska kyrkan), vilket mot-
svarar 5.3 % av BNP. Inom den ideella sektorn sysselsattes ca 120 000 
anställda vilket motsvarar 2.7 % av Sveriges arbetskraft (Wijkström & 
Einarsson 2006:58). Det kan jämföras med år 1992 då Wijkström och 
Tommy Lundström, den sistnämnde verksam inom socialt arbete, genom-
förde en studie som visar att den ideella sektorn (exklusive Svenska kyr-
kan) omsatte 60 miljarder kr. Det motsvarade drygt 4 % av BNP och sys-
selsättningen låg på drygt 100 000 anställda, vilket då utgjorde 2.5 % av 
den totala arbetskraften (Wijkström & Lundström 2002:155ff). Ovanstå-
ende sammanställningar visar att den ideella sektorn växer både i absoluta 
och relativa tal. Även om föreningarna i Sverige präglas av en stor del fri-
villigt engagemang, är det påfallande ofta som de medel projekten i Arm i 
arm erhållit från Allmänna arvsfonden används delvis till att finansiera en 
projektledartjänst eller liknande. De frivilliga insatserna kompletteras 
med en eller flera personer som i egenskap av projektledare styr upp de 
ideella krafterna och ger dem stöd i arbetet. För många av projekten som 
använder finansieringen till en projektledartjänst är det en förutsättning 
för att verksamheten ska kunna bedrivas. Projektledaren blir ett nav kring 
vilken de ideella krafterna samlas. Det är tydligt i ARF:s verksamhet där 
den demokratiska grunden utgörs av frivilliga insatser, medan det löpande 
praktiska arbetet till stor del utförs av en eller flera projektledare.



164

7.1.3 Det globala civilsamhället
De antirasistiska aktörerna som agerar lokalt har också kopplingar till 
den internationella arenan. Exempelvis sände ARF två representanter till 
det s.k. NGO Forum som genomfördes i samband med FN:s World Con-
ference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance i Durban år 2001. På ett liknande sätt har en del av de andra 
aktörerna i Arm i arm internationella kopplingar och exempel på det är 
Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnen som bedriver interna-
tionell verksamhet. Det finns således en koppling mellan det lokala och 
globala engagemanget. På 90-talet menar Kaldor att det globala civilsam-
hället blev ett nytt modeord som etablerades efter bl.a. Berlinmurens fall 
1989. Även om termen civilsamhälle har funnits länge, så förändrades 
innehållet genom att det knöts starkare till begreppet globalisering. Det 
innebär att civilsamhället inte längre är knutet till statsgränser. I det glo-
bala civilsamhället kan människor med gemensamma intressen världen 
över agera unisont, inte bara gentemot det egna landets regering, utan 
också gentemot globala institutioner eller andra länders regeringar (Kal-
dor 2003:1f). Vidare menar Kaldor att det nya med begreppet globalt ci-
vilsamhälle är att det innefattar krav på både politiska och privata rättig-
heter, rätten till självbestämmande och självorganisering i ett globalt per-
spektiv. Kraven innebär att aktörerna i det globala civilsamhället vill gå 
bortom statsgränser och förändra staterna. För att uppnå det är det nöd-
vändigt att skapa allianser bortom statsgränser (ibid:76). De frivilliga or-
ganisationers roll har förändrats i det globala civilsamhället och Kaldor 
menar att NGO:s inflytande ökar. Det som är utmärkande är att den glo-
bala sfär som tidigare betraktades som reserverad för diplomater, topp-
möten och militära strateger öppnats för nya aktörer. Den globala politi-
ken blir under 90-talet ett fält för interaktion mellan globala institutioner 
och det globala civilsamhället. I det sistnämnda finns grupper, nätverk och 
rörelser med kollektiva intressen som kan benämnas på olika sätt, t.ex. 
globala sociala rörelser, internationella NGO:s (s.k. INGO:s) eller trans-
nationella lobbynätverk (ibid:78f).
 Socialantropologen Christina Garsten gör en jämförelse mellan det lo-
kala och globala civilsamhället och menar att det förstnämnda ofta har 
betraktats som en kritisk medlare mellan medborgaren och staten. I det 
globala civilsamhället råder andra förhållanden, det finns ingen global 
stat som aktörerna kan vara medlare gentemot. Trots det menar Garsten 
att representanter för det globala civilsamhället ofta framstår som mer 
trovärdiga än andra globala aktörer som t.ex. transnationella företag. Det 
beror på att de skapar ingångar i globala frågor som rör mänskliga rättig-
heter. Genom att föra allmänhetens talan och bredda politiker och före-
tagsledares infallsvinklar på etik och långsiktighet, skapas en plattform 
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för ”global politisk kultur”. Vidare menar Garsten att representanter för 
det globala civilsamhället ofta felaktigt kallas för anti-globalister, efter-
som de kritiserar den ekonomiska globaliseringen. Garsten menar att de 
är emot den form av kapitalism som går ut över mänskliga rättigheter och 
eftersträvar levande demokratier på både ett lokalt, nationellt och inter-
nationellt plan. Flertalet är inte mot globalisering som sådan, snarare 
finns det en kluvenhet till denna, i och med att deras egna nätverk skapas 
utifrån transnationella och gränsöverskridande kontakter i det globala ci-
vilsamhället. På så vis finner de också näring i globaliseringen (Garsten 
2005:114ff). Det globala civilsamhället är nära knutet till frågor som rör 
mänskliga rättigheter och att globala frågor engagerar antirasismen är 
inget nytt. Som visades i den historiska genomgången (se 3 Historik och 
nutid), var denna form av engagemang den dominerande efter andra 
världskriget. Då riktades det antirasistiska engagemanget t.ex. mot apart-
heidregimen i Sydafrika. De globala kopplingarna kan också återfinnas i 
olika antirasistiska metoder. I ARF:s arbetssätt, film och kommentar, görs 
ofta anknytningar till globala frågor som sedan knyts till det lokala. T.ex. 
visas filmer från andra delar av världen och i diskussionen kopplas fil-
mens tema till ett lokalt perspektiv.

7.1.4 Styrningsprocesser
Tidigare konstaterade Svedberg att Sverige präglats statsvänlig tradition 
(Svedberg 2005:48). Många av det civila samhällets aktörer finansieras 
liksom ARF och projekten i Arm i arm av t.ex. statliga och kommunala 
medel. I detta sammanhang kan det vara relevant att föra en diskussion 
om styrning. Sociologen Sven E Olsson18 diskuterar social styrning och 
menar att begreppet inte är populärt, trots att det är något som politiker, 
intresseorganisationer, byråkrater med flera dagligen ägnar sig åt. Istället 
för styrning används begrepp som medbestämmande, kommunikation el-
ler information, trots att det ändå är styrning som åsyftas. Begreppen an-
vänds därför att de är mindre laddade. Dessutom menar Olsson att styr-
ning inte är en enkelriktad mekanism, utan äger rum både uppifrån med 
riktning neråt såväl som på andra hållet, nerifrån och upp. Styrning angår 
alla, de som styr såväl som de som genomför styrandet och de som är 
styrda. Vidare kan styrning definieras som ett förlopp med riktning över 
tid och den samhälleliga styrningen är således en social process (Olsson 
1991:12ff).
 Sociologen Göran Therborn menar att en styrningsprocess innefattar 
förutom de styrande och de styrda, ytterligare fyra aspekter. Den första 

18. Sven E Olsson heter nu mer Hort. Han är verksam vid Södertörns högskola och 
presenteras på hemsidan som Sven E. O. Hort (Södertörns högskola 2007). Jag har 
dock valt att hålla fast vid det namn som används i ovanstående publikation.



166

handlar om en normriktning för den önskade utvecklingen. Den andra as-
pekten omfattar olika former av styrmedier. Dessa kan vara både positiva 
och negativa, alltså incitament eller sanktioner, men de kan också handla 
om information eller kommunikation utifrån de styrandes perspektiv. 
Den tredje aspekten handlar om implementering som gör att de styrda 
handlar i önskvärd riktning. De styrda parterna kan t.ex. utgöras av myn-
digheter, intresseorganisationer, sociala rörelser eller en viss yrkeskår. Den 
sista och fjärde aspekten omfattar återkopplingsprocesser som ger de sty-
rande insikt i hur implementeringen går och på så vis kan styrningen ut-
värderas eller ändras om den inte visar sig fruktbar (Therborn 1991a:36f). 
Therborns resonemang kan appliceras på de antirasistiska aktörerna i 
Arm i arm. Genom att staten erbjuder medel för att agera mot rasism och 
därtill relaterad problematik, skapas ett incitament för frivilliga organisa-
tioner att agera inom detta fält. Organisationerna blir en del av implemen-
teringen av den önskvärda utvecklingen och på så sätt blir de antirasistis-
ka aktörerna en del av en styrningsprocess. Utifrån förutsättningarna i 
Arm i arm blir de projekt som innefattades i satsningen ett verktyg för 
staten att uppfylla delar av målsättningarna i En handlingsplan mot ra-
sism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens 
skrivelse 2000/01:59), som låg till grund för satsningen.
 Vidare framhåller Therborn att styrning inte är förknippad med någon 
speciell politisk ideologi. Styrning blir önskvärt när fyra förutsättningar 
uppfylls. Det handlar för det första om att det finns en övertygelse som 
innebär att samhällen har en utveckling över tid som inte är förutbestämd. 
Den andra förutsättningen är att det finns en allmän uppfattning om att 
den riktning samhället är på väg mot, inte längre är den önskvärda. Den 
tredje knyter an till den andra och innebär att det finns en uppfattning om 
att den önskvärda utvecklingen inte kan uppnås, utan styrande åtgärder 
över tid. Den fjärde förutsättningen är att det finns en aktör som har för-
troende från allmänheten att styra utvecklingen i det som anses vara rätt 
riktning. Med utgångspunkt i dessa förutsättningar menar Therborn att 
styrningsproblematiken knyts till det moderna, så till vida att föreställ-
ningen om en naturlig ordning överges (Therborn 1991a:37f). Bakom so-
cial styrning ser Therborn en kombination av aspekter som handlar om att 
det finns något bättre som de styrande har kännedom om och detta ”goda” 
är möjligt att åstadkomma. Det kan dock inte uppnås genom det sätt att 
agera som för närvarande är rådande och styrning behövs över en viss tid 
för att uppnå det ”goda”. Therborn diskuterar också skyldigheter och han 
menar att dessa har sina begränsningar i en styrningsprocess. Poängen är 
att skyldigheter inte är tillräckliga då styrning behövs. Om det hade räckt 
att framföra att alla människor är skyldiga att uppnå ”goda” saker, skulle 
det egentligen inte behövas någon styrning (Therborn 1991b:58ff). De 
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antirasistiska aktörerna i denna studie är inte bara en del av en styrnings-
process utifrån att de är en del av den statliga satsningen Arm i arm. Att 
agera antirasistiskt handlar också om styrning. De antirasistiska aktörerna 
vill genom sina metoder uppnå det ”goda” och styra samhällsutvecklingen 
i en antirasistisk riktning. Att arbeta med påverkansarbete är därför i sig 
ett sätt att försöka styra.
 Begreppet styrning framställs ofta med negativ klang, men samtidigt 
ställer sig Therborn frågan om styrning kan vara önskvärt ur en demokra-
tisk synvinkel? Hans svar är att styrning kan vara förenligt med demokra-
ti, eftersom det inte nödvändigtvis finns någon uppdelning mellan de sty-
rande och de styrda. Therborn menar att ur en analytisk synvinkel behö-
ver dessa två termer inte syfta på olika personer. På så vis formas riktning-
en för den sociala styrningen i en demokratisk process (Therborn 
1991a:37f). Therborn lyfter också fram att utländska forskare ofta fram-
ställer Sveriges styrning som en sorts ”mjuk autoritarianism”, men Ther-
born menar att social styrning inte behöver vara auktoritär. Istället kan 
den vara ett sätt att skapa mer demokrati, genom att de styrande får fler 
signaler från de styrda än vad de styrelseformer gör, som inte har kontakt 
med befolkningen (Therborn 1991b:63). I ett antirasistiskt perspektiv me-
nar jag att det trots högerpopulistiska strömningar i politiken, finns en 
politisk enighet kring att rasism bör motverkas och en folklig förankring i 
detta. Att staten stöttar antirasistiska aktörer är ett exempel på ett område 
där det i sak inte finns någon meningsskiljaktighet mellan de styrande och 
de styrda. Det kan däremot finnas skilda perspektiv på vilka uttryck för 
rasism som bör motverkas och därigenom en konflikt kring den styrning 
som utövas.

7.2 De sociala rörelsernas utmärkande drag
I det civila samhället finns således en mångfald av aktörer och i en svensk 
kontext har folkrörelsetraditionen varit framträdande, men kan de antira-
sistiska aktörerna i denna studie sägas vara en del av en antirasistisk rö-
relse? I följande avsnitt fortsätter jag att utforska förutsättningarna för 
antirasistiska aktörer. I teorier om nya sociala rörelser finns ytterligare ut-
gångspunkter som kan ligga till grund för att studera deras villkor och or-
ganisationsformer. Förutom de organisatoriska aspekterna inom rörelse-
forskning, ligger fokus också på de kollektiva handlingar som utmärker 
nya sociala rörelser, samt på identitetsaspekter. Syftet med avsnittet är att 
föra en diskussion om huruvida de antirasistiska aktörerna kan sägas vara 
en del av en antirasistisk rörelse.
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7.2.1 Sociala rörelser
Enligt sociologen Håkan Thörn etablerades begreppet sociala rörelser un-
der 1800-talet i en tid som präglades av att människor levde i en värld 
som var under omvandling, kommunikationsmöjligheterna förbättrades 
och industrialismen gjorde att människor flyttade från byar till städer 
med fabriker. Samtidigt gjorde de svåra levnadsförhållandena att männis-
kor protesterade och visade sitt missnöje och Thörn beskriver det som att 
rörelse uppstod i städerna. I en tid som präglades av fattigdom, social 
misär och upplopp kom den sociala frågan alltmer att relatera till arbetar-
klassens organisering, som inom sociologin kom att betecknas med be-
greppet social rörelse (Thörn 1997a:48f). Thörn menar att begreppet se-
dan dess tillkomst har haft en ambivalent karaktär. Det har förknippats 
med social förändring, men också kopplats till en kollektiv aktör som har 
stått för själva förändringen. Vid mitten av 1980-talet fördes en debatt 
som enligt Thörn ledde till att begreppet lösgjordes från sina givna kopp-
lingar till social förändring. Istället blev sociala rörelser en beteckning på 
kollektiva fenomen som är under rörelse i samhället, men ej längre auto-
matiskt kopplat till arbetarrörelsen. Den sociala rörelsen kan istället 
uppstå i t.ex. organisationer, föreningar eller som sociala strömningar 
(ibid:95). Sociologen Magnus Ring använder sig av följande arbetsdefini-
tion av sociala rörelser i en avhandling där han utforskar begreppets inne-
börd:

En social rörelse är organiserade kollektiva handlingar i syfte att förändra 

eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska 

metoder, som att agera genom ett politiskt parti. Dessa handlingar baseras 

på en kollektiv värdegrund, en kollektiv identitet, som i sin tur bygger på att 

rörelsen uppfattar sig som en del av en central social konflikt (Ring 

2007:58).

Rings definition ska inte ses som en heltäckande förklaring, men i denna 
ryms flera dimensioner av sociala rörelser som kommer att utvecklas ned-
an. Vidare finns det enligt Ring en koppling mellan det civila samhället 
och sociala rörelser så till vida att sociala rörelser ofta placeras in och an-
ses ha sitt ursprung i det civila samhället. En del forskare menar till och 
med att en rörelse upphör att vara en rörelse om den förflyttar sig till t.ex. 
den politiska sfären. Slutsatsen bygger på antagandet att rörelser varken 
är knutna till staten eller marknaden (ibid:75f). Men sociala rörelser kan 
ta olika former vilket bl.a. sociologen Ron Eyerman och vetenskapsteore-
tikern Andrew Jamison uppmärksammar. I motsats till ovanstående reso-
nemang menar de att begreppet folkrörelse ofta används i Sverige för att 
beskriva t.ex. politiska partier, vilket är specifikt utifrån en svensk kon-
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text. Författarna gör en jämförelse med Danmark som har en rörelsetradi-
tion som är utomparlamentarisk och på gräsrotsnivå. Att Sverige har ett 
etablerat miljöparti beror enligt Eyerman och Jamison på att sociala rörel-
ser i ett svenskt sammanhang ofta varit integrerade i ett politiskt parti. 
Som exempel på det nämns den socialdemokratiska ”rörelsen”, bönder-
nas ”rörelse” och ”miljörörelsen”, som alla är identifierbara med olika 
politiska partier. I Sverige diskuterar forskare därför ofta rörelser genom 
att slå ihop parti och rörelse i termer av en folkrörelse, medan dansk 
forskning är mer inriktad på gräsrotsmobilisering (Eyerman & Jamison 
2005:39).
 Sociologen Alberto Melucci har varit tongivande inom studiet av soci-
ala och kollektiva rörelser. Han menar att det i de sociala rörelserna finns 
tre utmärkande dimensioner och dessa är solidaritet, konflikt och ett 
överskridande av gränserna inom systemet. Det förstnämnda innebär att 
en social rörelse är en form av kollektiv handling som innebär solidaritet. 
Denna omfattar aktörernas ömsesidiga erkännande som medlemmar i 
samma sociala enhet, alltså en vi-känsla. Den andra dimensionen handlar 
om rörelsens engagemang i en konflikt med någon form av motståndare. 
Konflikten innebär en opposition mellan två eller flera aktörer, som gör 
anspråk på samma nyttigheter eller värden. Slutligen utmärks en social 
rörelse av att den utmanar systemets kompatibilitetsgränser. Den sociala 
rörelsens handlingar stävar efter att gå över gränserna för vad systemet 
kan tolerera och därigenom skjuta gränserna framåt. Därigenom är inten-
tionen att tvinga systemets struktur att förändras (Melucci 1989/1991:40f). 
Meluccis tre dimensioner får mig att begrunda vad dessa innebär i ett 
antirasistiskt perspektiv. Utgör de antirasistiska aktörernas agerande en 
kollektiv handling? Vem eller vilka befinner sig de antirasistiska aktörerna 
i konflikt med? Vilka gränser utmanas av de antirasistiska aktörerna?

7.2.2 Sociala rörelser i ett antirasistiskt perspektiv
För att söka svar på dessa frågor vänder jag mig till sociologen Abby Pe-
terson som studerat antirasistiska grupperingar i 90-talets Sverige och 
diskuterar dem utifrån ett rörelseperspektiv. Utifrån hennes analys är en 
fundamental aspekt av att förstå antirasism som en social rörelse, att anti-
rasism innefattar en konflikt och opposition gentemot en motståndare. 
Följaktligen måste en studie av en antirasistisk rörelse också identifiera 
dess motståndare. Peterson menar att denna kan utgöras av en rasistisk 
rörelse som visserligen är svår att tydligt definiera, men motståndaren kan 
också vara specifika institutioner. Vidare har Peterson hämtat delar av si-
na tankegångar från Meluccis begreppsvärld och utifrån denna beskriver 
hon en social rörelse som en form av aktionssystem. Det är a) alltid relate-
rat till en social konflikt; b) en utopisk arena där möjligheten att genom 
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kollektiv handling utmana och överskrida den sociala ordningen bejakas; 
och c) förenas genom kommunikativ praxis vilket kan beskrivas som en 
process varigenom olika perspektiv skapas. I ett antirasistiskt perspektiv 
beskriver Peterson att då antirasism förstås som en social rörelse, är det 
ett aktionsutrymme där kollektiva aktörer är engagerade i en konflikt 
gentemot rasistiska motståndare och framhäver en utopisk vision av ett 
antirasistiskt samhälle. Den antirasistiska rörelsen blir en form av transet-
nisk rörelse där människor med olika etnicitet samlas och agerar för den 
antirasistiska visionen (Peterson 1997:15f).
 Även Ring betonar att en central del av sociala rörelser är konflikt-
aspekter och han menar att dessa t.o.m. utgör den viktigaste dimensionen. 
För att en social rörelse ska uppstå och fortleva krävs en konflikt av något 
slag (Ring 2007:62f). Dessa kan ta olika uttryck och Ring beskriver kon-
flikterna på följande sätt:

Sociala rörelser är uttryck för en särskild slags konflikt, en social reaktion på 

ett samhälleligt förhållande eller tillstånd. Reaktionerna kan vara olika. Det 

kan handla om att rörelsen gör motstånd emot förändringar, såväl som att 

rörelsen vill initiera förändring. […] Konflikter förutsätter dessutom en klar 

definition av opponenterna liksom det de kämpar om (Ring 2007:63).

Ring och Peterson lägger således tonvikten på konfliktdimensionen. I ett 
antirasistiskt perspektiv innebär det att för att antirasistiska grupperingar 
ska kunna beskrivas i termer av att de är en rörelse, måste de bekämpa en 
antagonist. Det får mig att fundera över vem eller vad som är motstånda-
ren till de antirasistiska aktörerna i denna studie. Utifrån det empiriska 
underlaget drar jag slutsatsen att dessa som helhet inte agerar mot specifi-
ka motståndare som t.ex. institutioner, rasistiska företrädare eller indivi-
der med rasistiska åsikter. Istället är det snarare själva företeelsen rasism 
som till största del motverkas. Det finns ingen tydligt identifierbar mot-
ståndare i den mening som Peterson och Ring beskriver. Däremot är de 
antirasistiska aktörerna involverade i en social konflikt där rasism som 
företeelse utgör konflikten, vilket ligger i linje med hur Ring framställer att 
sociala rörelser reagerar på samhälleliga förhållanden. Det finns också ett 
kollektivt agerande, människor går samman för att på olika sätt motarbe-
ta rasism som företeelse. Dessa två aspekter kan jämföras med två av  
Meluccis tre dimensioner, solidaritet och konflikt (Melucci 1989/1991:40f). 
Peterson lägger till aspekten kommunikativ praxis (Peterson 1997:15f). 
Härigenom betonar hon att det inom aktionssystemet skapas olika per-
spektiv på det som är rörelsens kärna, antirasism. Att det hos de antirasis-
tiska aktörerna finns olika perspektiv på rasism har varit ett framträdande 
drag i denna studie. Jag har visat att de betonar vikten av att motverka oli-
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ka former av rasism och ha en bred förståelse för rasismproblematiken. 
De antirasistiska aktörerna förenas dock i det gemensamma målet att 
motverka rasism i dess vidaste bemärkelse. Utifrån Meluccis dimensioner 
och Petersons aktionssystem finns det således både aspekter som talar för 
och emot att de antirasistiska aktörerna i denna studie är en del av en anti-
rasistisk rörelse.

7.2.3 Nya sociala rörelser
Den debatt som pågick under 80-talet ledde fram till att begreppet nya so-
ciala rörelser myntades av Melucci och teoretiskt förändrades innebörden 
delvis. Förändringen återspeglas i teorier om genom vilka processer kol-
lektiv handling byggs upp, hur det skapas en enhet i de olika elementen av 
den kollektiva handlingen samt vilka processer som ligger bakom att indi-
vider involveras eller drar sig ur den kollektiva handlingen (Melucci 
1989/1991:36). I förordet till den svenska utgåvan av Meluccis bok No-
mader i nuet, beskriver Thörn och Peterson teorier om nya sociala rörelser 
utifrån Meluccis perspektiv. De poängterar bl.a. att de nya sociala rörel-
serna innehåller element från äldre rörelser och är en blandning av äldre 
och nyare ideologier. Det finns inte längre samhälleliga förutsättningar för 
homogena rörelser, som t.ex. arbetarrörelsen som förutsatte homogena 
klassidentiteter. Den typ av samhälleliga konflikter där arbetarrörelsen 
har sin plattform hör till den tidiga industrikapitalismen. Dagens kom-
plexa samhällen utmärks istället av konflikter och kollektiva identiteter 
som är betydligt mer tillfälliga (Peterson och Thörn 1991:7f). Thörn dis-
kuterar också Meluccis ståndpunkt som innebär att dagens samhälle är så 
komplext, att det inte kan producera en central social rörelse. Det som 
kännetecknar det komplexa samhället är att det i detta skapas en mång-
fald av sociala rörelser. De nya sociala rörelserna, som bl.a. Melucci be-
skrivit, bestod bl.a. av student-, kvinno-, freds- och miljörörelsen (Thörn 
1997a:101ff). Historikern Kim Salomon menar att de nya sociala rörel-
serna vanligtvis definieras utifrån att de är ett kollektivt organiserat hand-
lande och många gånger består rörelserna av informella nätverk av vän-
ner, eller någon sorts struktur för att genomföra kollektiva aktioner. Rö-
relsernas resurser består av utbildning, tid och gemenskap snarare än eko-
nomiska tillgångar. Olika sorters aktioner gör att offentligheten dras in 
och aktionerna fungerar också på så sätt att de stärker gemenskapen och 
samhörighetskänslan inom gruppen (Salomon 1996:17f). Utifrån ovan-
stående finns det drag från de nya sociala rörelserna som överensstämmer 
med erfarenheterna från de antirasistiska aktörerna i denna studie. De 
agerar huvudsakligen utifrån ett frivilligt engagemang. Även om avlönade 
projektledare emellanåt står för det löpande arbetet är framträdande re-
surser hos de antirasistiska aktörerna knutna till de frivilliga insatserna 
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och deltagarnas vilja att lägga tid på det antirasistiska engagemanget. Vi-
dare är resurserna kopplade till deltagarnas kunskap om rasism och där-
till relaterad problematik och som citatet från ARF i inledningen till kapit-
let visar, finns det ett strategiskt tänkande bakom detta.
 Melucci myntade som beskrevs tidigare begreppet nya sociala rörelser, 
något han själv senare ångrade, främst för att ordet ”nya” i sammanhang-
et föranleder missförstånd. Ordet leder till frågan, vad är det som är nytt i 
nya sociala rörelser? ”Ny” menar Melucci, är ett relativt begrepp och 
hans avsikt var att det skulle ha en tillfällig funktion för att belysa skillna-
derna mellan historiska former av klasskonflikt och framväxande former 
av kollektiv handling. Melucci menar att både förespråkare och kritiker 
till begreppet nya sociala rörelser begår samma epistemologiska misstag, 
att se fenomenen som enhetliga empiriska objekt. Melucci betonar istället 
att de nya sociala rörelserna består av en mängd olika komponenter och 
är sammansatta av delar som hör till olika historiska perioder. Det som är 
av vikt är att försöka förstå mångfalden av element som förenas till en 
konkret enhet hos en kollektiv aktör, inte att försöka utröna vad som är 
nytt i de nya sociala rörelserna (Melucci 1989/1991:25f). Vidare menar 
Melucci att termen i sig innebär ett problem, eftersom den inte greppar 
komplexiteten som ryms inom detta fenomen. Melucci anser att en social 
rörelse inte är ett enhetligt subjekt utan istället ett sammansatt aktions-
system. Inom systemet ryms skilda meningar och mål samt olika organi-
sationsformer och dessa strålar samman på mer eller mindre hållbara 
sätt. Melucci beskriver därför vikten av att omvandla termen social rörel-
se till ett analytiskt begrepp och därigenom komma bort från att använda 
det som en beskrivning av de empiriska formerna av kollektiv handling. I 
detta sammanhang menar Melucci att många forskare använder social 
rörelse på ett naivt deskriptivt sätt, som framställer den sociala rörelsen 
som ett enhetligt subjekt, t.ex. som en ungdomsrörelse eller en kvinnorö-
relse. Det som är kärnan är att förstå hur och varför de komplexa och åt-
skilda element som tillsammans utgör de kollektiva handlingarna, många 
gånger strålar samman och bildar relativt enhetliga empiriska storheter 
(ibid:40ff). I ett antirasistiskt perspektiv innebär det att det intressanta är 
att förstå hur en mångfald av element, kan förenas genom kollektiva ak-
törer i en antirasistisk rörelse. Frågan är således hur dessa perspektiv sam-
manstrålar? Som jag var inne på i föregående stycke har de antirasistiska 
aktörerna i denna studie gemensamt att de motverkar rasism i dess vidas-
te bemärkelse. Det är företeelsen rasism som bekämpas, inte individer 
med rasistiska åsikter eller rasistiska företrädare. Jag menar därför att de 
antirasistiska aktörerna förenas i detta breda perspektiv även om deras 
metoder och målgrupper skiljer sig åt.
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7.2.4 Kollektiv identitet
Thörn lyfter fram att nya teoretiska perspektiv har introducerats inom 
rörelseforskning efter debatten i mitten av 80-talet och ett begrepp som 
fått en stark ställning är kollektiv identitet. Det innebär att fokus läggs 
på den kulturella dimensionen av det kollektiva handlandet (Thörn 
1997a:108f). Melucci menar att den kollektiva identiteten är en av de 
viktigaste aspekterna av kollektiva fenomen. Även om denna har olika 
grad av stabilitet, koncentration eller spridning så är den alltid ett perma-
nent inslag i den kollektiva handlingen. För Melucci handlar den kollek-
tiva identiteten om att många individer agerar gemensamt. Individerna 
interagerar utifrån handlingens mål, i relation till de hinder och möjlig-
heter som uppstår på vägen. Enligt Melucci finns det tre grundläggande 
dimensioner vad gäller den kollektiva identiteten som process. Den för-
sta är en formulering av handlingens mål, medel och miljö. Den andra 
handlar om en aktivering av relationerna mellan aktörerna. Slutligen 
handlar den tredje om emotionella investeringar som gör att aktörerna 
känner igen sig i varandra. Med andra ord är den kollektiva identiteten 
en process, där aktörerna producerar gemensamma kunskapsramar. 
Dessa ramar hjälper aktörerna att bedöma omgivningen och beräkna 
kostnader och vinster med sina handlingar (Melucci 1989/1991:50). I ett 
antirasistiskt perspektiv kan den kollektiva identiteten relateras till de 
antirasistiska aktörernas övergripande målsättningar. Som tidigare visats 
skiljer sig dessa från en aktör till en annan. Vissa definierar tydligt vilken 
form av rasism de verkar mot och eventuellt också positiva målsättning-
ar, som t.ex. att sträva efter jämlikhet eller mänskliga rättigheter. Det 
finns dock ingen enhetlig uppfattning om antirasismens målsättning, ej 
heller om metoder att uppnå eventuella mål. Med andra ord finns det inte 
ett kollektivt agerande i enlighet med den dimension som enligt Melucci 
handlar om rörelsens mål, medel och miljö. De andra dimensionerna 
handlar om relationer och igenkänning. Att de antirasistiska aktörerna 
interagerar och känner igen sig i varandra framgår utifrån att de ofta 
agerar genom nätverk. ARF:s organisation är knuten till ett nätverk mel-
lan olika antirasistiska aktörer och i Arm i arm bildades ett nätverk för 
projekten som deltog i satsningen. Nätverken stärker och bekräftar det 
antirasistiska engagemanget, vilket kommer att diskuteras mer utförligt i 
nästa avsnitt, men i nätverken finns inslag av processer som skapar det 
Melucci beskriver som gemensamma kunskapsramar.
 Sociologen Erika Andersson, som studerat antirasistiska projekt, fo-
kuserar i sin studie på det hon kallar den explicita respektive implicita ni-
vån av kollektiva identiteter. Den explicita nivån är solidaritet till främ-
lingen och viljan att övertyga potentiella meningsmotståndare och i An-
derssons studie har de antirasistiska projekten det gemensamt. De impli-
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cita budskapen skiljer sig åt, men hos flera handlar de om rätten till identi-
tetsskapande och då inte bara inom områden som rasism och därtill rela-
terad problematik. I det implicita budskapet finns det en längtan att över-
skrida det moderna samhällets strukturer och där finns också en misstro 
mot traditionella nations-, köns- eller klassgränser. Det implicita budska-
pet blir inte uttalat ett agerande mot rasism, utan det är en mycket bredare 
samhällskritik (Andersson 1994:18f). Slutsatsen stämmer väl med erfa-
renheterna från de antirasistiska aktörerna i denna studie. Den breda ut-
gångspunkten för hur rasism kan tolkas, som flera aktörer ger uttryck för, 
visar att antirasismen inte bara handlar om att explicit vara mot rasism. 
ARF:s definition av rasism vittnar om det och i denna nämns t.ex. förtryck 
och likgiltighet (se 4.1.1 ARF:s idé). De implicita och vidare utgångspunk-
terna handlar, som Andersson uttrycker det, om en bredare samhällskritik 
som kan relateras till områden som inte alltid är direkt knutna till rasism.

7.2.5 De sociala rörelsernas kognitva praxis
I delar av rörelseforskningen betonas kunskapsmässiga komponenter.  
Eyerman och Jamison gör en poäng av vad de kallar rörelsers kognitiva 
praxis, de använder begreppet för att analysera rörelser. Denna ger rörel-
sen en kärnidentitet och författarna menar att den är en struktur, genom 
vilken en rörelse kan studeras för att klargöra hur den utvecklas över tid, 
vilken status rörelsen befinner sig i för tillfället och vilken potential den 
har. Genom begreppet rörelseintellektuell synliggör författarna individer-
na i rörelsen. Begreppen hör ihop, eftersom de rörelseintellektuella ligger 
bakom rörelsens kognitiva praxis (Eyerman & Jamison 2005:47). De rö-
relseintellektuella är de individer som genom sitt sätt att agera på olika 
sätt är med och formar rörelsens kunskapsintressen och dess kognitiva 
identitet (ibid:101). Medan många rörelseforskare har fokuserat på de 
nya sociala rörelsernas ideologiska budskap, vill Eyerman och Jamison 
visa på rörelsers kognitiva betydelser. Dessa återspeglar den dynamik och 
medlande roll rörelser har i, vad författarna refererar till som skapandet 
av kunskap. Kunskapsutveckling är centralt och genom sociala rörelsers 
kognitiva praxis skapas ny kunskap och nya perspektiv inom t.ex. veten-
skap och ideologi. Kunskap handlar dock inte bara om systematiserad ve-
tenskap, utan kan vara av många slag. Det finns t.ex. formell och infor-
mell kunskap, objektiv och subjektiv sådan, samt professionell och popu-
lär kunskap. Eyerman och Jamison menar att de sociala rörelserna spelar 
en stor roll genom att göra om vardagskunskap till professionell kunskap, 
samt genom att tolka professionell kunskap i nya sammanhang. Som kun-
skapsproducent är en social rörelse inte en organisation eller intresse-
grupp utan ett kognitivt territorium, eller annorlunda uttryckt, ett nytt of-
fentligt utrymme. I utrymmet utspelas en dynamisk interaktion mellan 
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olika grupper och organisationer och det är i dessa spänningar i det kog-
nitiva territoriet som en social rörelse formas. Det är när nya tankar, idéer 
och kunskap tar form som en social rörelse definierar sig själv i samhället 
(ibid:51ff).
 Att se sociala rörelser ur ett kognitivt perspektiv är att se dem som 
processer. Författarna menar att det finns en tendens att identifiera rörel-
ser utifrån de organisationer, partier eller institutioner som förknippas 
med rörelsen. På så sätt reduceras rörelser till empiriska fenomen och de 
kognitiva aspekterna hamnar i bakgrunden. Rörelser ska inte förväxlas 
med organisationer även om rörelser ofta medverkar till att organisatio-
ner och institutioner skapas eller förnyas. Istället är organisationer ett 
redskap för rörelsen som hjälper till att producera dess mening (ibid:63f). 
Utifrån dessa författares synvinkel kan inte en antirasistisk rörelse identi-
fieras utifrån aktörer som ARF och projekten i Arm i arm. Istället är aktö-
rerna redskap som är delaktiga i att forma rörelsens kunskapsintressen. 
Ett av de perspektiv som varit genomgående i denna studie handlar om 
kunskap och hur de antirasistiska aktörerna använder det som ett verktyg 
både i det interna och externa arbetet. I Eyerman och Jamisons termino-
logi handlar det om rörelsers kognitiva betydelse och att ny kunskap och 
nya perspektiv skapas. Inom Arm i arm var satsningens utgångspunkt att 
agera mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Det 
ansågs nyskapande att knyta homofobiperspektivet till rasismproblemati-
ken. En del av de antirasistiska aktörerna, som ARF, arbetade redan med 
en bred förståelse av rasismproblematiken där t.ex. homofobi ingår. För 
andra blev det ett nytt perspektiv och kopplingen mellan homofobi och 
rasism blev tydligare, vilket synliggörs genom att ungefär hälften av de 
antirasistiska aktörerna i Arm i arm valde att i någon mån agera mot ho-
mofobi (se 5.2.6 ”Anti” rasism, främlingsfientlighet, homofobi eller dis-
kriminering?). I ett historiskt perspektiv har det också framgått att antira-
sismens fokus har förändrats över tid (se 3 Historik och nutid). Utifrån 
Eyermans och Jamisons synsätt innebär det att den kognitiva betydelsen 
förändras. De kunskapsintressen de antirasistiska aktörerna i denna stu-
die representerar, handlar om att förvalta och sprida kännedom om rasis-
mens former och uttryck, både internt och externt.

7.3 nätverk och samarbete
Jag har i tidigare kapitel beskrivit ARF:s organisation samt även förutsätt-
ningarna inom ramen för satsningen Arm i arm. Det har då framgått att 
ARF består av huvudmannen FilmCentrum Syd och ett samarbete mellan 
olika aktörer i det civila samhället, som t.ex. Röda Korset och Amnesty. 
Den så kallade arrangörsgruppen är verksamhetens frivilliga kärntrupp 
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(se 4.1 Antirasistiska filmdagar). Arm i arm bestod av bl.a. 45 projekt som 
erhöll medel från Allmänna arvsfonden för att agera mot rasism, främ-
lingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Projekten var förankrade i 
redan befintliga organisationer, stiftelser eller liknande. En av regeringen 
utsedd arbetsgrupp ansvarade för urvalet av projekt samt genomförde 
projektledarträffar som riktade sig till de aktörer som verkade inom sats-
ningen (se 4.2 Arm i arm – 4:e initiativet). Utifrån dessa förutsättningar 
kommer nu delar av de organisatoriska aspekterna kring ARF och Arm i 
arm att fördjupas med fokus på samarbetsformer. Jag avser med följande 
avsnitt visa hur de antirasistiska aktörerna resonerar i frågor som rör nät-
verk och vilken betydelse dessa har.

7.3.1 Antirasistiska nätverk
Flera av de antirasistiska företrädare som diskuterades i den historiska 
genomgången har uppstått under en period, för att sedan försvinna igen. 
Denna tillfälliga karaktär är något som sociologen Abby Peterson, genom 
en studie av antirasistiska grupperingar under 90-talet, konstaterar är ut-
märkande för antirasistiska företrädare. Studien omfattar bl.a. Röda Kor-
set, Stoppa Rasismen, politiska ungdomsförbund, AFA med flera. Peter-
son menar att denna tillfälliga karaktär gör det omöjligt att sammanställa 
en komplett kartläggning över antirasistiska grupperingar. Vissa kan fin-
nas under en kort tid och vara inflytelserika, men sedan försvinna helt 
från den antirasistiska arenan. Vidare menar Peterson att de flesta grupper 
saknar en sammansatt organisatorisk struktur och engagemanget kon-
strueras istället runt deltagarnas delaktighet. Det gör att livslängden är 
beroende av deltagarnas engagemang, vilket leder till en organisatorisk 
svaghet. Det som istället skapar kontinuitet och stabilitet är de nätverk 
som finns och upprätthåller antirasistiska aktiviteter (Peterson 1997:80f).
 Nätverken kan innefatta aktörer med fokus på antirasistiska verksam-
heter, men Peterson beskriver också ett fenomen som hon kallar antirasis-
tiska regnbågskoalitioner. Begreppet är hämtat från den amerikanske po-
litikern Jesse Jackson och innebär politiska koalitioner över såväl ”ras-” 
som klassgränser. Peterson använder det för att beskriva tillfälliga antira-
sistiska allianser som sträcker över politiska och etniska skiljelinjer, t.ex. 
samverkan mellan politiska ungdomsförbund, kristna grupper eller andra 
frivilligorganisationer som Röda Korset. Utöver det tillkommer oorgani-
serade ungdomar som deltar i antirasistiska aktiviteter. Trots olika politis-
ka inriktningar agerar dessa parter gemensamt i sakfrågan, antirasism. 
Enligt Peterson förespråkar regnbågskoalitioner icke-våldsmetoder och 
de har överkommit politiska skillnader och skapat ett ömsesidigt erkän-
nande. Därigenom drivs antirasistiska aktiviteter genom tillfälliga bro-
byggen mellan olika aktörer (Peterson 1995:17ff). De antirasistiska nät-
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verken spelar följaktligen en viktig roll, både som brobryggare mellan or-
ganisationer som vill engagera sig mot rasism, men också för att skapa 
kontinuitet i det antirasistiska engagemanget.

7.3.2 ARF och dess nätverk
Inom ARF utgör nätverket kärnan i organisationen. Arrangörsgruppen 
som består av representanter från olika föreningar och enskilda individer, 
är verksamma hela året med planering och nätverket står på så vis för 
kontinuitet. Under de antirasistiska filmdagarna knyts också ett flertal 
funktionärer till verksamheten. Dessa kommer delvis från de organisatio-
ner som är representerade i arrangörsgruppen, men också från andra håll. 
T.ex. ställer kompisar till arrangörerna upp och personer som inte har tid 
att vara med i planeringsprocessen hjälper till vid genomförandet. Kring 
de antirasistiska filmdagarna samlas ett större tillfälligt nätverk av indivi-
der. I mindre skala finns det på så vis en likhet med det som Peterson kall-
lar regnbågskoalitioner (Peterson 1995:17ff). Nätverket agerar gemen-
samt i sakfrågan, antirasism, under kortare perioder och är en förutsätt-
ning för att ARF:s verksamhet ska kunna genomföras. En av arrangörerna 
berättar om nätverkskaraktären på engagemanget i ARF på följande sätt:

Jag ser ju att folk engagerar sig under en period och sedan faller ifrån och det 

är min erfarenhet av föreningsarbete över huvud taget. Jag ser också att det 

alltid är ett problem för vem som än är projektledare att få de här arbets-

grupperna att fungera under året, alltså i perioden mellan [de antirasistiska 

filmdagarna, förf. anm.]. Det lättaste är ju att engagera funktionärerna just 

när det händer. Jag tror ändå att det är viktigt att hålla kvar den här kon-

struktionen. Den är ju tungrodd […] och de som är anställda […] måste ju 

hela tiden förankra det de gör hos arrangörsgruppen. […] Jag tror att det 

positiva i det, även om de är tungrott, det är att det bildas ett starkare nät-

verk och att själva botten i det här är att de som jobbar ideellt påverkar de 

anställda som har lön för sin arbetstid. […] Det här jobbet handlar om det 

personliga engagemanget oberoende av om du jobbar ideellt eller är an-

ställd. Jag är inte säker på att det hade varit alls likadant ifall man hade varit 

en grupp anställda.

I citatet lyfts flera aspekter av engagemanget i ARF. Det finns på olika ni-
våer och somliga är tillfälliga funktionärer, medan arrangörerna planerar 
verksamheten kontinuerligt. Projektledare driver det löpande arbetet. Ge-
mensamt skapas ett nätverk mellan dessa nivåer som driver filmdagarna 
framåt. Att människor går ut och in ur nätverk är en del av de ideella vill-
koren, under perioden mellan de årliga filmdagarna svalnar engagemang-
et för att blomma upp igen året därpå. Nätverksformen skapar kontinui-
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tet och gör att det är lätt för individer att engagera sig kortare eller längre 
perioder utifrån egna preferenser och möjligheter, eller som en arrangör 
uttrycker det:

Redan innan ARF bildades har jag varit mer utomlands än hemma i Sverige 

så därför blir det ju lite till och från, men de ser glada ut och accepterar när 

jag kommer och då dyker jag upp i projektgrupper eller i arrangörsgruppen 

och så vidare.

Det är över huvud taget påtagligt i intervjumaterialet att många infor-
manter har en stark åsikt om organisationsformen och värnar om den de-
mokratiska grund som ARF vilar på. Det personliga engagemanget och 
den platta organisationsstrukturen är en stor del av ARF och jag vill knyta 
detta till det resonemangen om kollektiv identitet (se 7.2.3 Kollektiv iden-
titet). Att arrangörsgruppen arbetar utifrån principen en person, en röst 
och att verksamheten drivs på en demokratisk grund handlar också om 
ARF:s identitet och är en viktig del av dess självbild. Den kollektiva iden-
titeten som sociologen Alberto Melucci beskriver, handlar bl.a. om hur 
aktörerna beräknar kostnader och vinster utav sitt engagemang. I detta 
sammanhang lyfter Melucci fram att den kollektiva identiteten är en pro-
cess där aktörerna producerar gemensamma kunskapsramar (Melucci 
1989/1991:50). I ARF är arbetet i arrangörsgruppen delvis ”tungrott” en-
ligt en av de tidigare citerade informanterna ovan och flera informanter 
har använt en liknande terminologi. Det tar tid och kraft att förankra alla 
beslut i arrangörsgruppen och att organisationen därmed inte är så effek-
tiv som den skulle kunna vara, har bitvis ifrågasatts. En projektledare be-
rättar om det:

Vi träffade en representant från Malmö kulturstöd som är en av dem som 

beviljar pengar från Malmö stad. Representanten antydde att där var en del 

som höjde sina röster, just för att de tyckte att det verkar lite rörigt det här 

med att ha de ideella organisationerna och nätverksarbetet och de ifrågasat-

te väl det. Det är klart att det kan ju få till resultat att det blir lite rörigt eller 

att processen blir lite rörig eller så. Men som sagt, det sa vi till representan-

ten också att det sättet, vi ser det som en styrka. Det kan vara lite svårt att 

jobba med det, men samtidigt är det jätteviktigt för oss.

Citatet speglar den kraft som många informanter uppvisat då de beskrivit 
organisationsformen. Det framgår att vinsterna med att ha kvar den de-
mokratiska strukturen är större än kostnaderna. Kostnaden är en tröghet 
i organisationen, men vinsten är en demokratisk plattform, där allas rös-
ter är lika mycket värda och besluten får en gedigen förankring i nätver-
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ket. Det är en stor del av den kollektiva identiteten kring ARF och en av 
projektledarna beskriver det frivilliga engagemanget så här:

Jag tycker att det är en otroligt viktig del av ARF. Jag tycker att om det inte 

finns en ideell grupp som har en, om man ska använda ordet makt, så tycker 

jag att då försvinner ARF-själen. Därför att ARF är inte bara en filmfestival, 

en temafestival så som vilken festival som helst. Dels så tror jag att många 

människor tänker mycket bättre än en person, vilket det ofta blir om det ba-

ra är professionella. Sedan är också tanken bakom ARF att de här diskussio-

nerna som förs i arrangörsgruppen också ska föras ut i olika organisationer i 

andra sammanhang för att slå rot i större delen av befolkningen. Det har inte 

en person möjlighet att göra.

Den kollektiva identiteten ligger i den demokratiska grunden och flera in-
formanter lyfter fram den som en positiv och viktig del av ARF. Informan-
ten ovan väcker ytterligare en aspekt kring nätverkande, nämligen att det 
är ett sätt att sprida den antirasistiska kunskapen och förmedla ARF:s vi-
sion i vidare kretsar. Nätverken fungerar på så sätt både som bärare av 
kunskap, kunskapsspridare och som mottagare av kunskap kring antira-
sism. Jag menar att det tangerar vad Melucci beskriver som att den ge-
mensamma kunskapsramen sprids i nätverket. Den gemensamma kun-
skapsramen, som i ARF:s fall är starkt knuten till organisationens demo-
kratiska form, blir en del av det som diskuterades tidigare i termer av den 
kollektiva identitetens implicita och explicita nivå. Sociologen Erika An-
dersson lyfter fram att den implicita nivån är en bredare samhällskritik 
som kan variera mellan olika antirasistiska grupperingar (Andersson 
1994:18f). ARF:s betoning av demokratiska strukturer där alla röster är 
lika mycket värda blir en del av deras implicita budskap. Nätverket inom 
ARF och den demokratiska formen är således inte bara organisatoriska 
förutsättningar för ARF, utan också en central del av ARF:s självbild och 
den kollektiva identiteten inom organisationen.

7.3.3 Projektledarträffar i Arm i arm
Arm i arm omfattar 45 projektverksamheter och de enskilda aktörernas 
nätverk har inte studerats, men sannolikt har flera av dem kopplingar till 
andra organisationer i det civila samhället. Istället är det de projektledar-
träffar som anordnades inom ramen för Arm i arm som är fokus i nedan-
stående stycke. Arbetsgruppen initierade dessa och syftet var att bidra 
med vidareutbildning i frågor som rör rasism, främlingsfientlighet, homo-
fobi och diskriminering. Enkätundersökningen visar att förutom att bidra 
med nya kunskaper, anser ungefär tre fjärdedelar av projekten att träffar-
na också gav dem nya idéer, inspiration och kontakter som de har haft 
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nytta av i sin verksamhet. Att träffarna hjälpte till att skapa ett nätverk 
och ge inspiration vittnar flertalet om, både i enkäter och i intervjuer. I 
nätverket kunde de också dela erfarenheter av problem i det antirasistiska 
engagemanget. Vid en träff berättade projektet NORMal, eller? om 
svårigheter som det brottades med. Ett av de andra projekten i Arm i arm 
kommenterar NORMal, eller? och säger på följande sätt om vad pro-
jektledarträffarna bidrog med:

Ja, framför allt att träffa andra. Och att liksom titta utanför sin dörr, bortom 

ens egna domäner, åtminstone ett par gånger. […] Jag blev väldigt inspirerad 

av Umeå-killarna [Projektet NORMal, eller?, förf. anm.]. […] Deras gene-

rositet med att också prata om svårigheterna. Jag tyckte att… de var så tryg-

ga att berätta om det, så att det la ribban att andra kunde berätta att fan, det 

här går skitdåligt liksom. Det är också viktigt att det inte uppstår någon 

slags politisk korrekthet att man ska säga fina saker.

I citatet framkommer att projektledarträffarna gav ett socialt stöd till pro-
jekten, möjlighet att dela med sig av bekymmer och höra att andra också 
har stött på svårigheter av olika slag. Den sociala samvaron som uppstod 
utgjorde ett mervärde och utifrån såväl enkäter som intervjuer, framstår 
det som att gemenskapen har varit minst lika viktigt för projekten som 
kunskapsmomenten. Genom träffarna skapades ett nätverk och Arm i 
arm-projekten upplevde att de var en del av en större helhet. Utifrån det 
tillkom den Arm i arm-anda som en del informanter refererat till. Arbets-
gruppen som låg bakom projektledarträffarna beskriver också dessa i po-
sitiva ordalag och lyfter fram vikten av att projekten fått träffa andra i 
samma situation:

Det har varit väldigt positivt. Dels har de varit väldigt viktigt för deltagarna, 

för att byta erfarenheter och träffa andra som sysslar med ungefär samma 

sak och inte minst att få uppmärksamhet för det man gör. Att inse att man 

inte är ensam som sitter i kommunen eller föreningen som jobbar med den 

frågan. Efter att ha varit projektledare i ganska många liknande projekt själv 

i föreningsliv så vet jag, att få träffa andra människor som jobbar med sam-

ma sak och bara få prata med dem, har en väldigt viktig funktion i ett pro-

jektarbete.

Citatet är representativt för arbetsgruppens bild och genom att ge projek-
ten möjlighet att träffa andra som arbetar med samma problematik har de 
bildat egna nätverk och stöttat varandra. En aspekt av projektledarträf-
farna är att de tillkom på initiativ av arbetsgruppen. Med andra ord var 
de skapade utifrån vad som kan betraktas som ett ovanifrånperspektiv. 
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Det kan också beskrivas i termer av att de antirasistiska aktörerna var en 
del av en styrningsprocess. Styrningen skedde genom att arbetsgruppen 
försåg dem med kunskap, som de i sin tur spred vidare genom sina egna 
nätverk. Därigenom styrdes de antirasistiska perspektiv som presentera-
des på träffarna, samt vilken kunskap projekten fick ta del av. Med ut-
gångspunkt i det vill jag återkomma till sociologen Göran Therborns reso-
nemang, att det inte per definition behöver finnas en uppdelning mellan 
de som styr och de som är styrda (Therborn 1991a:37fr). I detta fall före-
faller det som om projektens intressen sammanfaller med statens intres-
sen, den sistnämnda representerad genom arbetsgruppen. Det empiriska 
underlaget visar att projekten genomgående har goda erfarenheter av des-
sa träffar och att de har varit betydelsefulla för projekten.
 Det finns ytterligare aspekter att beakta mot bakgrund av ovanstående 
resonemang. Arbetsgruppens ledamöter var tillsatta utifrån att de hade 
kompetens inom de problemområden som satsningen omfattar (se 4.2.2 
Arbetsgruppens arbete). Flera av ledamöterna hade egna erfarenheter av 
att arbeta ideellt inom dessa områden, vilket resulterade i att de såg ett 
behov av gemensamma kontaktytor för antirasistiska aktörer. Citatet 
ovan från en av ledamöterna visar detta och likaså på det Therborn be-
skriver i termer av att social styrning kan skapa mer demokrati, då de sty-
rande får signaler från befolkningen (Therborn 1991b:63). I arbetsgrup-
pen tillvaratogs intressen från det civila samhället genom att en del leda-
möter kom från den ideella sektorn och hade erfarenheter av att driva 
projektverksamheter på frivillig basis. Arm i arm gav antirasistiska aktö-
rer från hela landet möjlighet att träffas, i vad som kan beskrivas som ett 
skapat nätverk. Även om såväl satsningen som projektledarträffarna var 
skapade utifrån ett regeringsinitiativ, är det inga av aktörerna som gett ut-
tryck för kritik gentemot det. Snarare har uppskattningen av träffarna 
som beskrivits ovan varit stor och projektledarträffar av det slag som ge-
nomfördes inom Arm i arm blev ett komplement till de antirasistiska ak-
törernas egna nätverk. Samtidigt går det att ifrågasätta vem det då är som 
sätter den antirasistiska agendan. Det var arbetsgruppen som på uppdrag 
av regeringen planerade projektledarträffarna, vilket gjordes med ut-
gångspunkt i En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 2000/01:59). På så 
vis kan träffarna i förlängningen beskrivas som en produkt av statens in-
tressen i antirasism. Deltagarna ser dock träffarna i ljuset av sitt eget enga-
gemang i antirasism och utifrån olika utgångspunkter finns hos de antira-
sistiska aktörerna och staten ett gemensamt intresse. Mot denna bakgrund 
kan träffarna beskrivas som en förening av statens och de antirasistiska 
aktörernas intressen.
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7.3.4 Nätverkens begränsningar
Samtidigt som nätverken är viktiga för antirasistiska aktörer, finns det 
också begränsningar för vilka övriga antirasistiska företrädare som kan 
ingå i dessa. Den radikala antirasismens aktiviteter får som tidigare be-
skrivits ofta en stor massmedial uppmärksamhet (se 3.2.2 Radikal antira-
sism), men står också bitvis för en form av antirasism som aktörer av det 
slag ARF representerar inte vill förknippas med. Flera informanter från 
ARF tvivlar på de radikala antirasisternas motiv och det de reagerar kraf-
tigast mot är användandet av våld. Två arrangörer resonerar på följande 
sätt om den radikala antirasismen:

Ja, jag är ju inte… särskilt positivt inställd till AFA eller många av de här 

grupperna. Och egentligen inte för vad de står för utan mer för att jag ibland 

tvivlar över medlemmarnas motiv till att vara med i de här organisationerna. 

Det är ju lätt att gömma sig bakom fina ord, att man är antirasist och så vi-

dare, men jag vet inte. Ibland så får man känslan av att det handlar mer om 

att ha någon gemenskap och ha någon att supa tillsammans med och ha nå-

gon att gå ut och få kickar på stan tillsammans med och känna sig häftig och 

känna sig sedd. […] Det främjar ju inte de här organisationernas arbete så 

att säga. […] Så att jag är nog ganska kluvet inställd till dem plus att jag 

tycker att våld är fel och så.

Jag tror att några av dem är seriösa antirasister och jag tror att några av dem 

inte särskilt väl har tänkt igenom vad det är de pysslar med. Jag tycker inte 

om, jag kan inte acceptera användandet av våld. Jag har lättare att acceptera 

att man slår en sten genom ett fönster än att man slår det på en levande män-

niska, men jag tycker inte att det är någon bra metod.

Det relevanta i ovanstående är inte huruvida informanterna har rätt i sin 
analys av AFA:s medlemmar, medel och mål, utan det kraftiga motstånds-
tagandet till framför allt våldet. Informanterna tvivlar på de motiv som 
ligger bakom att engagera sig i den radikala antirasismen och ifrågasätter 
huruvida aktivisterna är intresserade av antirasism eller de emellanåt före-
kommande våldsinslagen. Misstroendet mot den radikala antirasismens 
motiv och arbetsmetoder omöjliggör i viss mån samarbete mellan ARF 
och radikala aktörer. En av arrangörerna resonerade på följande sätt på 
frågan om de kan tänka sig att ARF skulle genomföra ett arrangemang 
med t.ex. AFA:

Det skulle innebära alldeles för stora svårigheter för frivilligorganisationer-

na i ARF och det skulle över huvud taget inte bli aktuellt. Man offrar inte 

den organisationen man har byggt upp med mycket omsorg och engage-
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mang och sådär, det gör man inte. Av samma anledning som vänstern inte 

samarbetar överallt med KPML(r) när det gäller EMU-motstånd. Där får 

man resonera mer taktiskt. Och sedan är det ju också så att om man skulle 

samarbeta med dem, om det hade varit möjligt, så hade det bara varit möj-

ligt på våra villkor, det vill säga då hade man inte kunnat komma med tegel-

stenar utan då hade man liksom fått gå med.

Det är således strategiskt olämpligt att samarbeta med den radikala antira-
sismen, eftersom det skulle kunna skada den egna organisationen såväl 
som det egna nätverket. De organisationer som under studien har utgjort 
stommen i ARF kan inte kopplas ihop med radikal antirasism utan att ta 
skada, därför blir den praktiska konsekvensen att sådana samarbeten inte 
förekommer. Nätverkandet sker utifrån de värderingar som råder inom 
ARF:s organisation. Flera informanter påpekade dock att det kan finnas 
engagerade individer i ARF som samtidigt är aktiva inom den radikala 
antirasismen. De representerar dock inte radikala organisationer i sitt ar-
bete i ARF. Så länge individen ställer upp på ARF:s värdegrund föreligger 
ingen konflikt. I detta sammanhang vill jag dra en parallell till det resone-
mang jag förde i metodkapitlet (se 2.2.4 Informanten, människan och or-
ganisationen) utifrån sociologen Göran Ahrnes tankegångar angående or-
ganisatoriska kentaurer. De handlar om att människor agerar delvis utifrån 
sina egna värderingar och delvis utifrån värderingarna i den organisation 
de representerar (se Ahrne 1999:17 eller Ahrne 2001:162). Med utgångs-
punkt i ovanstående resonemang innebär det att samarbeten med individer 
som också tillhör t.ex. AFA fungerar så länge individen ställer upp på ARF:
s värderingar och agerar utifrån dem i de sammanhang individen represen-
terar ARF. Ett samarbete mellan organisationerna ARF och AFA fungerar 
dock inte eftersom de skiljer sig åt i centrala värdegrundsfrågor.
 Nätverkens begränsningar synliggör den klyfta som bitvis finns inom 
antirasismen, vilken kan kopplas till vad antirasismen är ”anti” (se 1.2.3 
Rasism och antirasism – en ohälsosam symbios?). Ett genomgående tema i 
avhandlingen har varit att det är svårt att finna en enhetlig definition av 
rasism och att det saknas ett gemensamt språk kring rasismproblemati-
ken. Därmed saknas också en enhetlig bild av vad antirasism är. Olika 
förhållningssätt till antirasism begränsar nätverken utifrån skilda per-
spektiv på vad antirasismen bör motverka och hur det ska gå till. Samti-
digt är nätverken en modell som gör att individer och organisationer kan 
engagera sig mer eller mindre tillfälligt i de antirasistiska aktörernas akti-
viteter och däri ligger styrkan. Nätverken och de tillfälliga sammanslut-
ningarna som har likheter med regnbågskoalitioner, speglar en flexibilitet 
inom antirasismen som tar tillvara på engagemang bland andra aktörer i 
det civila samhället.
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8  antirasism i rörelse

Det har hittills framkommit i den historiska tillbakablicken att antirasis-
men i Sverige gått från att vara en huvudsakligen inhemsk angelägenhet, 
med fokus på att agera mot nazism, till ett internationellt engagemang där 
bl.a. apartheid stod i fokus. På 80-talet knöts antirasismen i Sverige återi-
gen till inhemska företeelser, med anledning av att det invandrarpolitiska 
klimatet hårdnade. Antirasistiska företrädare agerade då mot rasistiska 
företrädare som BSS (Bevara Sverige Svenskt) som stod för öppet rasistis-
ka uttryck (se 3 Historik och nutid). Därefter har såväl den antirasistiska 
praktiken som diskussionerna om rasism förändrats. Strukturell rasism är 
ett exempel på en form av rasism, som får mer uppmärksamhet i dagslä-
get. Den antirasism som bedrivs i föreningar av det slag ARF och projek-
ten i Arm i arm representerar, har till största del ingen tydligt identifierbar 
motståndare. Genom det empiriska underlaget har jag visat hur antirasis-
tiska aktörer bitvis saknar ett gemensamt språk om rasism och att det 
saknas samsyn om vad framförallt rasism innefattar. Främlingsfientlighet, 
diskriminering och homofobi råder det större samsyn om. De antirasistis-
ka aktörerna agerar mot rasism i dess vidaste bemärkelse och förutom att 
vara mot rasism, agerar de även mot t.ex. homofobi. Det antirasistiska 
engagemanget är på så vis betydligt bredare än att ”bara” vara ”anti” ra-
sism (se 5 Rasismens former och uttryck).
 Mot bakgrund av ovanstående har begreppet ”anti” diskuterats och 
vad antirasismen är ”för”. En del antirasistiska aktörer vill poängtera att 
de är ”mot” rasism, andra vill lyfta fram positiva visioner om ett antirasis-
tiskt samhälle där mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati är led-
ord. Dessa förhållningssätt är inte motstridiga utan kan förenas. Ur ett 
teoretiskt perspektiv diskuterades innebörden i en antirasistisk identitet, 
att denna kräver ett aktivt agerande och ett ansvarstagande för såväl egna 
fördomar, som den rasism som finns i samhället. Den antirasistiska identi-
teten är intimt knuten till kunskap om rasismens former och uttryck, vil-
ket krävs för att kunna bemöta och dekonstruera rasistiska föreställning-
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ar. Det finns bland de antirasistiska aktörerna en positiv hållning till att 
deras engagemang leder till förändring och en övertygelse om att det i för-
längningen påverkar samhällsstrukturen. Genom att påverka enskilda in-
divider påverkas också strukturen, eftersom vi alla är en del av denna. För 
att påverka använder de antirasistiska aktörerna ett antal strategier som 
grundar sig i kunskap av olika slag. Kunskap är något de antirasistiska 
aktörerna poängterar vikten av, inte minst eftersom okunskap i det antira-
sistiska arbetet kan vara kontraproduktivt och istället förstärka rasistiska 
stereotyper. De strategier de antirasistiska aktörerna använder sig av är 
både externa och interna och de handlar om att sprida kunskap samt be-
möta och dekonstruera rasistiska argument (se 6 Antirasism som företeel-
se). Mot denna bakgrund har jag initierat en diskussion om de samhälleli-
ga förutsättningarna för antirasistiska aktörer som har sin grund i det ci-
vila samhället, men samtidigt finansiella kopplingar till stat och kommun. 
Genom det empiriska underlaget ARF och Arm i arm diskuterar jag i detta 
avslutande kapitel, vad som karaktäriserar dessa antirasistiska aktörer 
utifrån frågeställningen, vad är utmärkande för den föreningsdrivna anti-
rasismen?
 En utgångspunkt i avhandlingen har varit att söka förståelse för hur 
de antirasistiska aktörerna agerar och resonerar i frågor som rör antira-
sism. Med min bakgrund som ideellt engagerad i Rädda Barnen och före 
detta aktiv i ARF:s arrangörsgrupp, har jag närmat mig studiefältet både 
som forskare och antirasist. Det har aldrig varit min intention att kritiskt 
granska de antirasistiska aktörerna, i bemärkelsen skärskåda om deras 
verksamheter verkligen leder till påverkan hos dess målgrupper. Den frå-
gan lämnar jag vidare till kommande avhandlingar och forskningsprojekt. 
Tanken har istället varit att diskutera hur antirasistiska aktörer förhåller 
sig till sitt eget arbete och genom att låta deras röster ta plats i avhand-
lingen, visa på målsättningar, visioner, dilemman och svårigheter i det 
antirasistiska arbetet. Då jag närmar mig avslutningen känns det därför 
passande att lämna ordet till en av arrangörerna i ARF, för att låta denna 
resonera kring huruvida det finns en antirasistisk rörelse:

Rörelse tycker jag är nog fel, det finns inte en antirasistisk rörelse. Man kan 

säga att det finns ett nätverk, det tycker jag är ett bättre ord. Inte för att det 

är modernt utan det är mer… Rörelser handlar mer om att, man är ju mer 

homogen. Man har liksom formulerat folkrörelser och sådär… och det 

tycker jag det är det för splittrat [för att vara, förf. anm.]. Man är antirasister 

på olika håll på sina egna villkor och sådär. Men så har man sina kontakter, 

sina föreningspunkter och sina rum som man möts i. ARF är ungefär ett så-

dant rum men inte mer. Och så möts man i något annat rum på något sätt.
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Det är inte min avsikt att låta denna arrangör förekomma min analys av 
temat, men det är ändå värt att diskutera vad informanten säger. Citatet 
visar på aspekter som jag tidigare betonat, att nätverken är betydelsefulla 
för de antirasistiska aktörerna. I denna utsaga kallar arrangören ARF för 
ett antirasistiskt rum och menar att det finns olika rum där antirasistiska 
aktörer möts. Jag uppfattar det som att nätverken bidrar till möten i dessa 
rum. Samtidigt lyfter också informanten att antirasism kan se olika ut för 
olika individer och antirasismen är på så sätt inte enhetlig. De antirasistis-
ka rummen kan således ha varierande karaktär och frågan är om och vad 
som förenar de antirasistiska aktörerna i dessa rum? Nedan utvecklar jag 
detta resonemang med utgångspunkt i teorier om sociala rörelser. Jag av-
ser också fördjupa diskussionen om de antirasistiska aktörernas förhåll-
ningssätt till finansiärer som stat och kommun. Det görs i ett styrningsper-
spektiv. Slutligen sammanställer jag de framträdande dragen i det jag 
kallar föreningsdriven antirasism.

8.1 antirasism i civilsamhället eller en antirasistisk rörelse?
Då det civila samhället diskuterades initierades en diskussion om de anti-
rasistiska aktörernas plattform och dess kopplingar till staten. De är i lik-
het med andra aktörer i den ideella sektorn en del av det civila samhället, 
men det finns också rörelseliknande drag bland dessa. Frågan är om det 
finns tillräckligt starka argument för att tala om de antirasistiska aktörer-
na som en del av en antirasistisk rörelse? I nedanstående avsnitt diskuterar 
jag de antirasistiska aktörerna i ett rörelseperspektiv, för att utforska vad 
som talar för och emot att beskriva dem i termer av en antirasistisk rörel-
se. Slutligen avser jag med utgångspunkt i diskussioner om det civila sam-
hället, sociala rörelser och de kategoriseringar av antirasism som introdu-
cerades i inledningskapitlet, definiera vad de antirasistiska aktörerna i 
denna studie är exempel på.

8.1.1 De antirasistiska aktörerna i civilsamhället
Det civila samhället har beskrivits som en arena där idéburna aktörer age-
rar för social förändring. I föregående kapitel beskrevs Wijkströms och 
Einarssons terminologi gällande begreppet det civila samhället. De använ-
der det för att beskriva det tomrum som finns mellan stat och näringsliv 
och det innefattar aktörer utan vinstintresse (Wijkström & Einarsson 
2006:1ff). Samtidigt lyfter till exempel Göransson fram att civilsamhället 
inte är väl avgränsat (Göransson 2005:37). Kaldor menar att begreppet 
numer alltmer knyts till s.k. NGO:s samt att i det civila samhället skapas 
oberoende ytor, som är självständiga i relation till statsmakten. Däri age-
rar människor utifrån sina övertygelser (Kaldor 2003:21). De antirasistis-
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ka aktörerna i denna studie kan beskrivas som en del av civilsamhället, 
utifrån att deras agerande har en idégrund med antirasism som fokus. De 
drivs inte av något vinstintresse i bemärkelsen att verksamheten har som 
målsättning att gå med ekonomisk vinst. Aktörernas organisering kan va-
riera från t.ex. föreningsform till stiftelser, men huvudsakligen genomförs 
deras verksamheter genom frivilliga insatser. Samtidigt agerar de inte uti-
från oberoende ytor enligt Kaldors definition, utan en gemensam faktor är 
att de har statliga kopplingar, genom de ekonomiska bidrag de erhåller 
från Allmänna arvsfonden. Det visar att civilsamhället inte är avgränsat 
från t.ex. den offentliga sektorn. Enligt Svedberg finns det i Sverige en 
statsvänlig tradition (Svedberg 2005:48). Det märks bland de antirasistis-
ka aktörerna som kan utgöra ett exempel på det med sina nära kopplingar 
till staten. Utifrån det empiriska underlaget finns det inget som tyder på 
att de uppfattar att det är problematiskt. Den genomgående retoriken 
handlar om uppskattning av möjligheten att finansiera de antirasistiska 
verksamheterna genom statliga medel. Deras reaktion överensstämmer 
med det Meeuwisse och Sunesson beskriver, som att förhållandet mellan 
stat och frivilligsektor i Sverige karakteriserats av samverkan (Meeuwisse 
& Sunesson 1998:174f). Mot denna bakgrund kan jag konstatera att de 
antirasistiska aktörerna i denna studie agerar med sin bas i det svenska ci-
vilsamhället. Det präglas av en nära koppling till stat och offentlig sektor. 
Hos de antirasistiska aktörerna manifesteras det, genom de ekonomiska 
medel de erhåller från staten och en positiv hållning till denna finansie-
ringsform.
 De antirasistiska aktörerna har också kopplingar till det som kan kal-
las det globala civilsamhället. Förutom att ARF hade representanter som 
deltog i det s.k. NGO Forum som samlade ideella krafter i samband med 
FN:s World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xeno-
phobia and Related Intolerance i Durban 2001, använder de ofta globala 
teman i sina filmvisningar. I Arm i arm har också flera aktörer globala 
kopplingar både i de antirasistiska metoderna och genom verksamheter 
med global anknytning. Rädda Barnen som drev projektet ’AGERA mot 
rasism och främlingsfientlighet’ verkar t.ex. genom Save the Children Al-
liance i ett barnrättsperspektiv över stora delar av världen och försöker 
påverka politiker, stater och världssamfundet i barnfrågor. De antirasistis-
ka aktörernas organisationsformer är olika till sin karaktär. En del ingår i 
det som kan beskrivas som folkrörelser och då finns ofta starka globala 
kopplingar som i exemplet med Rädda Barnen. Hos andra är det mindre 
framträdande eller snarare förankrat i metoden, som behandlar rasism ur 
ett lokalt såväl som globalt perspektiv.
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8.1.2 De antirasistiska aktörerna i ett socialt rörelseperspektiv
Då den teoretiska grunden för sociala rörelser diskuterades i föregående 
kapitel konstaterade Thörn att sociala rörelser är kollektiva fenomen som 
idag inte längre är knutna till arbetarrörelsen, utan kan uppstå i t.ex. för-
eningar eller som sociala strömningar (Thörn 1997a:95). Rings definition 
av sociala rörelser utgick från att dessa ej använder traditionella politiska 
metoder och ej utgörs av ett politiskt parti, utan istället baseras agerandet 
på en kollektiv värdegrund (Ring 2007:58). Följaktligen finns det förut-
sättningar för att antirasistiska aktörer kan beskrivas utifrån teorier om 
sociala rörelser. Men Ring lyfter också att inom delar av rörelseforskning-
en finns uppfattningen att rörelser upphör att vara rörelser om de knyts 
till staten eller markanden (ibid:75). Mot bakgrund av det nära samarbe-
tet mellan de antirasistiska aktörerna och staten finns det således också 
argument mot att betrakta dessa som en del av en antirasistisk rörelse. Te-
mat kommer att utvecklas nedan och som utgångspunkt för diskussionen, 
vill jag återvända till Meluccis tre dimensioner av vad som är utmärkande 
för en social rörelse. Den första är solidaritet, en social rörelse är en kol-
lektiv handling som innefattar solidaritet. Den andra handlar om konflikt 
och rörelsen står i opposition till någon form av motståndare. Den tredje 
är att en social rörelse utmanar systemets kompatibilitetsgränser och 
överskrider gränser inom samhället. Vidare är en utgångspunkt för reso-
nemangen Meluccis syn på sammansatta aktionssystem, som innebär att 
en rörelse inte är ett enhetligt subjekt utan att det ryms olika åsikter och 
organisationsformer inom densamma (Melucci 1989/1991:40ff). Det sist-
nämnda är också en av de poänger Peterson lyfter, då hon diskuterar soci-
ala rörelser i ett antirasistiskt perspektiv och hon menar att en social rö-
relse är en form av aktionssystem, som förenas genom vad hon kallar 
kommunikativ praxis. Det är en process inom vilken olika perspektiv ska-
pas (Peterson 1997:15f).
 De sammansatta aktionssystemen eller den kommunikativa praxisen 
kan illustreras genom att det inom antirasismen finns flera olika sätt att 
tolka och förstå rasismproblematiken. Därför agerar antirasistiska före-
trädare mot olika former av rasism. Utifrån det har som tidigare diskute-
rats Taguieff beskrivit olika varianter av antirasism (se 1.1.1 Studiefältet). 
T.ex. har den traditionella antirasismen som fokus att ställa parter som 
diskriminerar inför rätta, medan den vetenskapliga antirasismen agerar 
bl.a. genom att utmana begreppet ”ras” (Taguieffs definitioner hämtade 
ur Gibb 2003:78f). Det råder ingen konsensus om vad problemets kärna 
är och på samma sätt finns det olika åsikter om hur antirasism bör bedri-
vas och vilka metoder som är acceptabla. Det kan illustreras genom den 
misstänksamhet som finns hos de antirasistiska aktörerna i denna studie, 
gentemot företrädare för den radikala antirasismen. Denna typ av kon-
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flikt menar jag visar på det Melucci beskriver som att sociala rörelser inte 
är enhetliga subjekt utan består av olika delar. Dessa kan snarare förkla-
ras som ett sammansatt aktionssystem, där olika meningar sammanstrå-
lar. Aktionssystemen sammanstrålar utifrån mer eller mindre hållbara 
förutsättningar och det intressanta, menar Melucci, är att försöka förstå 
vad det är som gör att dessa komplexa och åtskilda element kan utgöra en 
kollektiv handling (Melucci 1989/1991:40ff). I Petersons terminologi 
handlar detta om kommunikativ praxis, att det skapas olika perspektiv 
kring kärnfrågan, antirasism. Utgångspunkten för den fortsatta diskussio-
nen blir därför att utforska den kollektiva handlingen hos de antirasistiska 
aktörerna och den kommunikativa praxisen.

8.1.3 Solidaritet och kollektivitet
En av Meluccis dimensioner handlar om solidaritet. Då den teoretiska 
grunden för nya sociala rörelser diskuterades, konstaterade bl.a. Salomon 
att dessa utmärks av kollektivt handlande och ofta består av informella 
nätverk, som gemensamt utför kollektiva aktioner. Resurserna knyts till 
utbildning och gemenskap (Salomon 1996:17f). Thörn konstaterade att i 
det komplexa samhället finns det inte utrymme för en central rörelse, utan 
istället skapas många sociala rörelser (Thörn 1997a:106). Utifrån det me-
nar jag att det hos de antirasistiska aktörerna i denna studie finns rörelse-
liknande drag. Det kollektiva handlandet i formella och informella nät-
verk är, som beskrivits ovan, en central del av de antirasistiska aktörernas 
organisering. Nätverken är en förutsättning för att en verksamhet som 
ARF kan bedrivas, inte minst under själva de antirasistiska filmdagarna, 
då ARF kraftsamlar och ett flertal individer ställer upp som funktionärer. 
Det finns ett kontinuerligt nätverk kring ARF som driver verksamheten 
framåt, men det finns också vad som i mindre skala kan beskrivas som en 
tillfällig regnbågskoalition, som agerar under filmdagarna. Även inom 
Arm i arm har nätverken mellan projekten haft betydelse och genom nät-
verken blir de antirasistiska aktörerna stärkta i sitt engagemang, men de 
är också ett sätt att sprida och erhålla kunskap om de problemområden 
aktörerna agerar mot. Nätverken skapar en form av kollektivitet och 
emellanåt används de för att genomföra gemensamma aktiviteter. Följakt-
ligen finns hos de antirasistiska aktörerna rörelseliknande drag.
 Kunskap sprids således i nätverken och att kunskap är centralt för de 
antirasistiska aktörerna, har också varit ett framträdande tema i denna 
studie. I både det interna och externa engagemanget, är kunskap ett stra-
tegiskt verktyg för att sprida antirasism (se 6.3.4 Antirasistiska strategier). 
I Eyermans och Jamisons rörelseteori analyseras kunskapsaspekter och de 
fokuserar på vad de kallar sociala rörelsers kognitiva praxis. I deras termi-
nologi finns det individer som är s.k. rörelseintellektuella, som formar 
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kunskapsintressen inom en rörelse (Eyerman & Jamison 2005). De en-
skilda individer som engagerar sig i verksamheter som ARF och projekten 
i Arm i arm, kan utifrån författarnas begreppsvärld betraktas som rörelse-
intellektuella. Med utgångspunkt i denna studie är mitt intryck att det 
finns en spridning kunskapsmässigt bland de antirasistiska aktörerna, vad 
gäller de problemområden som antirasismen innefattar. En del individer 
är kunniga medan andra utgår ifrån en övertygelse om att rasism är för-
kastligt, utan att i högre grad fördjupa problematiken. Utifrån olika förut-
sättningar och målsättningar drivs således olika kunskapsintressen bland 
de antirasistiska aktörerna. Två av projekten från Arm i arm kan exempli-
fiera detta. Projektet ’Motbild av hotbild’ agerade för att sprida kunskap 
om islam utifrån muslimers syn på religionen. Ett annat projekt, ’Rasister-
nas argument i media’, stöttade medlemmarna i föreningen att bli bättre 
på att bemöta rasistiska argument, genom att bl.a. utbilda dem i att söka 
information om rasism och skriva insändare (se 4.2.4 Projektverksamhe-
ter och erfarenheter). Båda projekten tar fasta på att samla och sprida 
kunskap, men det ena fokuserar på aspekter som rör islam medan det an-
dra har ett bredare fokus på rasism. Dessa två aktörer representerar på så 
vis olika kunskapsintressen, som båda kan inrymmas inom antirasismen. 
Eyerman och Jamison menar att skapandet av kunskap är centralt inom 
sociala rörelser och jag anser att det väl överensstämmer med erfarenhe-
terna från de antirasistiska aktörerna i denna studie. Ett av de utmärkande 
dragen hos dem är vikten av att samla, sprida och förvalta kunskap av 
olika slag. Utifrån författarnas bild av sociala rörelser är det möjligt att 
hos ARF och projekten i Arm i arm se rörelseliknande drag, men förfat-
tarna poängterar också att rörelser inte kan identifieras utifrån enskilda 
organisationer. Organisationer är istället redskap som förmedlar rörelsens 
mening (ibid:63f). I detta sammanhang går det inte att tala om att aktö-
rerna i Arm i arm har en enhetlig mening. Flertalet producerar kunskap, 
men de enskilda aktörerna har olika syn på vilka kunskapsintressen som 
är mest relevanta. Olika kunskapsintressen odlas, de står sällan i konflikt 
med varandra, men är heller inte enhetliga. Ovanstående resonemang får 
mig således att dra slutsatsen att det finns solidaritetsaspekter i det kollek-
tiva agerandet i nätverken, men de antirasistiska aktörerna samlas inte 
kring en enhetlig innebörd, utan olika aspekter av antirasismens budskap 
är framträdande hos olika aktörer.

8.1.4 Motståndare eller målgrupp?
Tidigare konstaterades att det generellt inom antirasismen finns ett sam-
mansatt aktionssystem, där olika meningar kring antirasismens kärnfrå-
gor sammanstrålar. Frågan är om det finns komponenter som förenar 
dessa åtskilda element, så att de kan sägas utgöra en kollektiv handling? 
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En av de aspekter som betonas inom social rörelseteori är att de sociala 
rörelserna befinner sig i en konflikt. Melucci nämner det som en av de tre 
utmärkande dimensionerna för sociala rörelser (Melucci 1989/1991:40f). 
Ring anser det vara den mest utmärkande aspekten av sociala rörelser och 
menar att konflikter kan handla om att vilja förändra samhället, samt att 
konflikten innebär en tydlig definition av antagonisten (Ring 2007:63). 
Peterson lyfter också fram att det hon beskriver som en antirasistisk rö-
relse i Sverige under 90-talet, skapas och återskapas genom spänningar 
mellan grupper av unga. Dessa ställer sig i opposition till varandra och 
den antirasistiska rörelsen har en motpart som består av vad Peterson 
kallar en rasistisk rörelse. Om antirasism förstås utifrån teorier om sociala 
rörelser, menar Peterson att det är en arena där kollektiva aktörer är enga-
gerade i opposition gentemot en rasistisk rörelse. Följaktligen måste en 
analys av antirasism också fokusera på den motståndare som blir en del 
av den antirasistiska arenan (Peterson 1997:15ff). Jag delar Petersons 
analys så till vida att en studie av antirasism också bör behandla rasism, 
vilket har varit en av utgångspunkterna i denna avhandling. Däremot blir 
Petersons och Rings konstateranden mer komplexa om motståndare i 
sammanhanget ska tolkas som en fysisk person, organisation, institution 
eller liknande. Ring menar att det ska finnas en tydlig antagonist och Pe-
terson identifierar en rasistisk rörelse som motståndaren, men utifrån de 
antirasistiska aktörernas perspektiv i denna studie är det sällan fysiska 
personer eller institutioner som identifieras som är motståndare. Frågan 
är vem som är motståndaren för de antirasistiska aktörerna?
 I det inledande kapitlet diskuterades vilka ”rasisterna” är. Resone-
manget gick ut på att motparten till de antirasistiska aktörerna i denna 
studie, kommer att diskuteras i termer av att de är mot rasism i dess vidare 
bemärkelse (se 1.1.3 Begreppsdiskussioner). Det har sedermera framkom-
mit att rasism är ett komplext fenomen med många olika uttryck och att 
antirasistiska aktörer också agerar mot relaterade problemområden som 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. De antirasistiska ak-
törerna har således en bred utgångspunkt, som även innefattar frågor om 
sexualitet, genus m.m. Historiskt sett har det funnits motståndare till anti-
rasistiska företrädare som har varit tydligt definierade, exempelvis var en-
gagemanget under 1900-talets första hälft riktat gentemot företrädare för 
nazismen och under den andra hälften motarbetades apartheidregimen i 
Sydafrika (se 3.1 Då…). Den radikala antirasismen identifierar också en 
tydligare motpart och fokuserar delvis sina aktioner gentemot individer 
med rasistiska åsikter eller öppet rasistiska företrädare (se 3.2.2 Radikal 
antirasism och 3.2.3 Antifascistisk Aktion). De antirasistiska aktörerna i 
denna studie har i högre utsträckning ett engagemang som går ut på att 
motverka rasism och därtill relaterad problematik som företeelser. Mot-
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ståndaren är således inte en fysisk person eller aktör, även om undantag 
finns bland projekten i Arm i arm. Projektet Exit Skåne hade t.ex. som fo-
kus att stötta ungdomar som ville lämna rasistiska grupperingar (se bilaga 
1). Även om syftet inte uttalat var att bekämpa rasistiska företrädare, före-
kom förebyggande arbete riktat gentemot rekrytering till dessa. På så sätt 
fanns det för Exit Skåne indirekt motståndare i form av rasistiska företrä-
dare. Några projekt har också i intervjuerna talat om vikten av att mot-
verka Sverigedemokraterna och deras politiska budskap. Generellt agerar 
dock de antirasistiska aktörerna i denna studie mot rasism som företeelse 
och denna har många olika uttryck som kan tolkas på vitt skilda sätt. 
Motparten till antirasism återfinns såväl lokalt som globalt och det har 
också framkommit att i det praktiska antirasistiska arbetet, kan hänsyn 
också tas till metodologiska aspekter. Vad gör t.ex. en filmvisning i ARF 
till antirasistisk, utöver en films inneboende moral eller brist på sådan? 
Vad det innebär att vara ”anti” rasism har utforskats både i ett teoretiskt 
perspektiv och utifrån antirasistisk praktik (se 6.2 Att vara ”anti”…). 
Mot bakgrund av dessa resonemang går det att dra slutsatsen att de anti-
rasistiska aktörernas motpart, är ett brett område förknippat med rasism. 
Att därför säga att de antirasistiska aktörerna är mot rasism i dess vidaste 
bemärkelse förefaller rättvisande, men det svarare inte på frågan vem 
motståndaren är, åtminstone inte om motståndaren betraktas som en fy-
sisk person, aktör, institution eller liknande.
 I enlighet med ovanstående är det inte fruktbart att diskutera de anti-
rasistiska aktörernas motståndare i termer av en eller flera fysiska perso-
ner. I traditionell mening finns det ingen tydlig motståndare till de antira-
sistiska aktörerna, utan det är företeelsen rasism i dess vidaste bemärkelse 
som motarbetas. Rasism som företeelse är inte frikopplat från människor, 
det är människor som antingen genom individuellt agerande, genom insti-
tutionella förhållanden, eller genom fördomar och omedvetna föreställ-
ningar om ”den Andre” sprider rasistiska uttryck. Detta gör dock inte att 
det är enskilda individer som utpekas som motpart för de antirasistiska 
aktörerna. Istället för att definiera en motpart menar jag att en mer rättvi-
sande terminologi, är att de antirasistiska aktörerna agerar gentemot mål-
grupper. Målgruppen är inte alltid väl avgränsad och den kan t.ex. bestå 
av en bredare allmänhet, ungdomar eller skolbarn i en viss ålder. Poängen 
är att målgruppen inte betraktas som en motståndare, utan som en möjlig 
part att påverka i antirasistisk riktning. För att göra det väljer de antirasis-
tiska aktörerna ut en eller flera målgrupper som de vill påverka. Det som 
skulle kunna betraktas som en motståndare är snarare en part som de 
antirasistiska aktörerna vill vinna förtroende hos och försöka förmedla 
ett budskap till. Det är samverkan och påverkansarbete gentemot mål-
gruppen som betonas. I föregående kapitel introducerades begreppet styr-
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ning och Olsson konstaterade, att styrning inte är en enkelriktad process 
utan den kan ske både uppifrån och ner (Olsson 1991:12f). Utifrån det 
menar jag att det går att tala om att de antirasistiska aktörerna ägnar sig 
åt en form av styrning, där de försöker påverka sina respektive målgrup-
per i antirasistisk riktning och det förenar de antirasistiska aktörerna. Det 
går inte i traditionell bemärkelse att betrakta det som en kollektiv hand-
ling, eftersom det inte finns en gemensam motståndare, men det finns kol-
lektiva drag i förhållningssättet gentemot målgruppen eller målgrupper-
na.

8.1.5 Att utmana gränser
Den tredje av de dimensioner som Melucci framställer som utmärkande 
för de sociala rörelserna handlar om att utmana systemets kompatibili-
tetsgränser (Melucci 1989/1991:40ff). Frågan är om de antirasistiska ak-
törerna i denna studie kan sägas göra det? I kapitlet om antirasism hävda-
de Derman-Sparks och Phillips, att målet med antirasism handlar om att 
skapa nya strukturella förhållanden. Det sker då individen tar ansvar både 
för sina egna fördomar och därefter för samhällsstrukturen (Derman-
Sparks & Phillips 1997:22ff). Flera av de antirasistiska aktörerna har lyft 
fram vikten av att påverka rasistiska strukturer och det finns också en tro 
på att det är möjligt, främst utifrån principen att om människor påverkas, 
förändras också samhällsstrukturen (se 6.1.4 Individ och struktur – en 
antirasistisk identitet). Mot denna bakgrund kan de antirasistiska aktö-
rernas agerande i viss mån sägas provocera systemets gränser, eftersom de 
därmed strävar efter att förändra strukturen och därmed utmana kompa-
tibilitetsgränserna. Samtidigt är de antirasistiska aktörerna delvis finan-
sierade av samma system som de försöker påverka. ARF erhöll både kom-
munala och statliga medel och Arm i arm är en satsning där projekten fi-
nansierades av statliga medel genom Allmänna arvsfonden. Kan gränserna 
utmanas om staten finansierar de antirasistiska aktörerna? Som fram-
kommit tidigare har de antirasistiska aktörerna uttryckt att det inte upp-
fattar det som problematiskt att de är stats- eller kommunfinansierade. 
Sett ur deras perspektiv föreligger det inget motsatsförhållande i att finan-
sieras av statliga medel och ändå kunna agera mot strukturella uttryck för 
rasism. Finansiering och sponsring blir ur deras synvinkel problematiskt 
om de upplever sig som styrda och så är inte fallet. Det betyder inte att 
antirasistiskt engagemang och statliga intressen alltid är förenligt. Antira-
sistiska företrädare som t.ex. agerar i asylärenden kan uttalat ha staten 
som motståndare, eftersom de vill påverka asylpolitiken. En del väljer att 
inte acceptera finansiering från stat eller näringsliv för att kunna agera 
fristående från desamma. Således har en del antirasistiska företrädare ett 
annat förhållningssätt och avstår från samröre och finansiering från stat-
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ligt håll. De antirasistiska aktörerna i denna studie agerar dock mot en 
bredare allmänhet och kan karakteriseras av att de generellt försöker på-
verka målgrupper snarare än att påverka makthavare. Eftersom maktha-
vare överlag inte är en uttalad målgrupp, är det utifrån detta perspektiv 
inte problematiskt med statsfinansiering. Utmanar då de antirasistiska 
aktörerna gränserna?
 Det som talar emot att gränserna utmanas är att då statliga medel er-
bjuds för att agera mot rasism och därtill relaterad problematik, finns det 
inga tydliga gränser att utmana. I föregående kapitel diskuterades styr-
ningsprocesser och Therborn framlade att styrning kan ur demokratisk 
synvinkel emellanåt vara önskvärt. Hans poäng är att det inte behöver fin-
nas någon motsättning mellan de styrande och de styrda, om de är överens 
om en riktning. Då det sker formas den sociala styrningen i en demokra-
tisk process (Therborn 1991a:37f). Om jag applicerar resonemanget på 
diskussionen om huruvida de antirasistiska aktörerna utmanar gränser, så 
är de styrande och de styrda överens, rasism som företeelse bör motver-
kas. Mot denna bakgrund föreligger det ingen konflikt mellan de antira-
sistiska aktörerna och det system de verkar inom och finansieras av. De 
antirasistiska aktörerna strävar efter det som Melucci beskriver i termer 
av att utmana systemets kompatibilitetsgränser. De menar att de genom 
sitt agerande på sikt förändrar samhällsstrukturen och beskriver det som 
att då de agerar mot rasism, försöker de inverka på individer. Då dessa 
påverkas i antirasistisk riktning förändras också strukturer, eftersom sam-
hällsstrukturen är de människor som är en del av den. Det finns således en 
ambition att påverka samhällsstrukturen hos de antirasistiska aktörerna. 
Då Melucci talar om att utmana systemets kompatibilitetsgränser, uppfat-
tar jag att innebörden i det handlar om att ställa sig i konflikt med det rå-
dande systemets normer och värderingar. Att utmana gränserna är i den 
bemärkelsen ett starkt uttryck för kritik i opposition mot den rådande 
statsmakten och samhällsstrukturen. I denna mening anser jag inte att de 
antirasistiska aktörerna i denna studie utmanar systemets kompatibili-
tetsgränser, även om de strävar efter att påverka samhällsstrukturen.

8.1.6 En antirasistisk rörelse?
Jag har med hjälp av teorier om nya sociala rörelser försökt utreda om de 
antirasistiska aktörerna i denna studie kan sägas utgöra en del av en anti-
rasistisk rörelse. Min utgångspunkt har varit att fastställa vad antirasistis-
ka aktörer av det slag ARF och projekten i Arm i arm representerar, är ex-
empel på. Kan de med utgångspunkt i Meluccis tre dimensioner, solidari-
tet, konflikt och att utmana kompatibilitetsgränserna ses som ett sam-
mansatt aktionssystem (Melucci 1989/1991:40ff) och vad är det i så fall 
som förenar dessa? Hos de antirasistiska aktörerna finns det olika tolk-
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ningar och synsätt på vad rasism innebär och deras metoder och an-
greppssätt att agera mot rasism skiljer sig åt. Jag har kunnat konstatera 
att kunskapskomponenter av olika slag är något som förenar de antirasis-
tiska aktörerna, men olika kunskapsintressen särskiljer dem. Dessa står 
visserligen sällan i konflikt med varandra, men de är heller inte enhetliga. 
Det finns som jag uppfattar det inte en samstämmig bild, vare sig av vad 
antirasismen är ”anti” eller vad antirasismen är ”för”. Det närmaste ett 
enhetligt förhållningssätt jag finner, är att flertalet aktörer har en bred för-
ståelse av vad antirasism innebär, att vara ”anti” rasism innebär för de 
flesta att vara mot förtryck av olika former, så som homofobi eller mobb-
ning. Detta breda uttryck för vad antirasismen är mot förenar de antira-
sistiska aktörerna i denna studie. Det gör också deras budskap mångty-
digt. Den breda utgångspunkt för vad antirasismen är ”anti”, kan också 
knytas till diskussionen om vem eller vad som är dess motståndare. Att de 
antirasistiska aktörerna agerar gentemot målgrupper istället för identi-
fierbara motståndare, innebär att de inte befinner sig i en konflikt i den 
mening jag uppfattar att Melucci avser. De antirasistiska aktörernas för-
hållningssätt överensstämmer således inte heller med Petersons och Rings 
synsätt, att en fundamental dimension av sociala rörelser är att de är i op-
position till en motståndare (Peterson 1997:22 & Ring 2007:63). I rela-
tion till Meluccis tredje dimension att vara i konflikt med systemets kom-
patibilitetsgränser, kan jag också konstatera att de antirasistiska aktörerna 
snarare är i nära relation med systemets företrädare.
 Det finns dock ett antal rörelseliknande drag bland de antirasistiska 
aktörerna kopplat bl.a. till de nätverk som omger dem. Nätverken ger 
kontinuitet och genom dessa stärks och sprids det antirasistiska budska-
pet. I nätverken finns således aspekter som kan knytas till kollektivt hand-
lande och solidaritet. Ett förhållningssätt som förenar de antirasistiska 
aktörerna är den breda förståelsen av rasismproblematiken. Det finns inte 
något enhetlig uttryckssätt för vad antirasismen är ”anti”, men de flesta 
är överens om att det finns nära kopplingar mellan att agera mot rasism 
och t.ex. homofobi och att det därför kan vara berikande att agera mot 
förtryck i ett bredare perspektiv än att bara vara mot rasism. Sammanta-
get kan jag dock inte med utgångspunkt i ovanstående säga att de antira-
sistiska aktörerna är del av en antirasistisk rörelse, flertalet aspekter pekar 
på det motsatta. Det finns dock rörelseliknande drag i relation till de anti-
rasistiska aktörerna, men som helhet finns inte de förutsättningar som be-
hövs för att förenas i vad Melucci kallar ett sammansatt aktionssystem.

8.1.7 Den föreningsdrivna antirasismen
Sett ur ovanstående perspektiv utgör de antirasistiska aktörerna i denna 
studie sålunda inte en del av en antirasistisk rörelse, ändå är min uppfatt-
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ning att det finns något som förenar dem. Jag återkommer därför till pro-
blemställningen, vad är utmärkande för den form av antirasism som det 
empiriska underlaget representerar? I inledningskapitlet beskrev jag Ta-
guieffs fyra varianter av antirasism, traditionell- politisk- mediaorienterad 
och vetenskaplig antirasism (Taguieffs definitioner hämtade ur Gibb 
2003:78f). Även om dessa varianter gav en översiktlig bild av de uttryck 
antirasism kan ta, tyckte jag inte att det gick att kategorisera de antirasis-
tiska aktörerna i denna studie utifrån dessa. Jag konstaterade att de hade 
drag av den vetenskapliga antirasismen utifrån att de ofta agerar kun-
skapsbaserat, vilket har bekräftats då deras arbetsmetoder och strategier 
har analyserats mer ingående. Jag försökte också använda mig av Lööws 
beskrivning av de huvudinriktningar som fanns inom antirasismen i Sve-
rige på 80-talet. Dessa var myndigheters och medias officiella arbete, den 
folkliga massmobiliseringen som drevs genom antirasistiska intresseorga-
nisationer och de militanta antirasisterna (Lööw 1994:4f) eller som jag 
valt att kalla det, radikal antirasism. Det som närmast beskriver aktörerna 
i denna studie är det Lööw kallar antirasistiska intresseorganisationer, 
men de har också drag av myndigheters officiella arbete, eftersom de är en 
del av den regeringsinitierade satsningen Arm i arm. Flertalet av aktörerna 
i Arm i arm är dock inte uttryckligen antirasistiska intresseorganisationer, 
även om de bedriver antirasistiska verksamheter. De kan parallellt bedriva 
aktiviteter av helt annat slag, t.ex. idrott eller kultur. Det antirasistiska 
projektet är en del av flera verksamheter som dessa aktörer bedriver. Där-
för gav inte heller Lööws inriktningar mig vägledning i hur de antirasistis-
ka aktörerna i denna studie i 2000-talets början kan definieras.
 Istället har jag försökt finna svaret på min fråga genom att diskutera 
det civila samhället och teorier om sociala rörelser. Även om de antirasis-
tiska aktörerna i denna studie inte kan beskrivas som en del av en antira-
sistisk rörelse, finns det ändå drag som är gemensamma för dem. De har 
sin hemvist i det civila samhället och samtidigt kopplingar genom finan-
sieringsformer till stat och kommun. De är organisatoriskt knutna till för-
eningar eller stiftelser av olika slag. Föreningarna har skilda kärnverk-
samheter, ARF har ett huvudsakligt fokus på att bedriva antirasistisk 
verksamhet, Redbergslids Boxningsklubb i Göteborg bedriver huvudsak-
ligen idrottsaktiviteter. Jag skulle vilja beskriva de antirasistiska aktörer 
som varit delaktiga i Arm i arm, som en ganska typisk form av antirasism i 
det svenska civilsamhället. Föreningar eller liknande driver under kortare 
eller längre tid antirasistiska verksamheter, de får projektpengar från stat, 
kommun eller genom sponsring och de driver projektbaserade insatser 
under ett eller några år. En del aktörer som ARF har kontinuerligt antira-
sistiskt fokus, andra som Redbergslids Boxningsklubb driver andra akti-
viteter och kompletterar dessa med antirasistiska projekt. De antirasistis-
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ka verksamheterna kan således vara allt från kortare insatser till mångåri-
ga verksamheter. Då stora delar drivs i projektform är nätverken det som 
skapar kontinuitet.
 Grunden för denna form av antirasistiskt engagemang finns i fören-
ingen som är den samlande kraften. Jag vill därför tala om föreningsdri-
ven antirasism. Föreningen får i detta fall karaktärisera föreningsliknande 
organisationsformer, det kan t.ex. också röra sig om stiftelser. Föreningen 
kan vara inriktad på enbart antirasistiska verksamheter, men den kan 
också ha andra kärnområden och bedriva antirasistiska verksamheter pa-
rallellt. De antirasistiska aktiviteterna inom den föreningsdrivna antirasis-
men präglas av att de ofta genomförs i projektform och bedrivs under en 
begränsad tid. Att använda begreppet föreningsdriven kan tolkas bok-
stavligt, föreningen är den konkreta organisationsformen, men jag vill 
också beskriva föreningen på ett bildligt plan. Det som förenar de antira-
sistiska aktörerna är inte ett gemensamt förhållningssätt till rasism, sna-
rare det motsatta, en bred antirasistisk utgångspunkt. Antirasismen kan 
innefatta ett motstånd till rasism, homofobi, mobbning och kränkningar 
av olika slag. Det som förenar är den breda ansatsen som finns i det anti-
rasistiska engagemanget, som omfattar betydligt mer än att vara ”anti” 
rasism. Strategierna utgår från icke-våldsprincipen och ingen identifierbar 
motståndare pekas ut, istället är det företeelsen rasism som motverkas. 
Utifrån dessa utgångspunkter av vad den föreningsdrivna antirasismen 
innefattar, avser jag nedan att fördjupa diskussionen om vad som är ut-
märkande för denna form av antirasism.

8.2 styrning och ställning
De nära relationerna mellan den föreningsdrivna antirasismen, stat och 
kommun är en av de aspekter som är utmärkande för denna typ av aktö-
rer. I studien har det exemplifierats genom den regeringsinitierade sats-
ningen Arm i arm som finansierade de antirasistiska aktörerna. I Arm i 
arm öronmärktes medel av staten för att uppfylla delar av de målsätt-
ningar som satts upp i En handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 2000/01:59). Efter-
som ARF är ett av de projekt som finansierat delar av sin verksamhet ge-
nom medel från Arm i arm, gäller det även dem. De erhåller dessutom 
medel från Malmö stad och har således också kommunal finansiering. I 
föregående kapitel diskuterades begreppet styrning och aktörerna i den 
föreningsdrivna antirasismen kan sägas vara en del av en styrningsprocess, 
med utgångspunkt i att de erhåller statliga medel för att finansiera sina 
verksamheter. Mot denna bakgrund följer en diskussion om den förenings-
drivna antirasismen i relation till styrningsprocesser.
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8.2.1 Styrning i ARF och Arm i arm
Då styrning diskuterades i ett teoretiskt perspektiv (se 7.1.4 Styrningspro-
cesser) konstaterade Therborn att en styrningsprocess innefattar ett antal 
olika aspekter. Dessa handlar om normriktning för önskad utveckling, 
styrmedel som kan vara incitament för agerande, implementering och 
återkoppling så att styrningsprocessen kan förändras om den inte funge-
rar (Therborn 1991a:36f). Jag menar att de antirasistiska aktörerna i den-
na studie kan ses som en del av en styrningsprocess, utifrån att staten ge-
nom att öronmärka pengar till att motverka rasism, främlingsfientlighet, 
homofobi och diskriminering skapar ett incitament för att agera antirasis-
tiskt. De antirasistiska aktörerna blir ett verktyg för att implementera de-
lar av statens antirasistiska handlingsplan som är den önskvärda norm-
riktningen. Aktörerna i den föreningsdrivna antirasismen, är på inga sätt 
unika då det gäller finansiering via statliga eller kommunala medel. I det 
civila samhället finns en mångfald av aktörer som finansierar delar av sina 
verksamheter på samma sätt, men det finns också aktörer som medvetet 
väljer att inte göra det. Ett exempel på en välkänd organisation som inte 
mottar statliga medel är Amnesty, som motiverar det med att den vill ha 
en oberoende ställning i relation till stater och regeringar. Amnesty är där-
för beroende av privata donationer och företagssamarbete (Amnesty 
2007). För Amnesty är således oberoendet i relation till staten en viktigare 
aspekt än möjligheten att kunna utöka sin verksamhet, med hjälp av yt-
terligare finansieringsformer. Ett liknande förhållningssätt finns inom de-
lar av den radikala antirasismen. Många aktörer i det civila samhället fi-
nansierar också sina aktiviteter genom sponsring och bidrag från närings-
livet. T.ex. finansierar ARF sin verksamhet genom en kombination av 
sponsring, statliga och kommunala medel.
 Riktlinjerna för Arm i arm är fastställda genom regeringsbeslut, vilket 
gör att det går att diskutera i vilken grad de antirasistiska aktörerna är 
styrda och vad det i så fall innebär för dem. Till viss del var förutsättning-
arna fastlagda och kunde inte påverkas. Målgruppen skulle t.ex. utgöras 
av ungdomar och ungdomar skulle också vara delaktiga i att utforma 
verksamheterna. Ungdomsmedverkan är en av de grundläggande princi-
perna för alla verksamheter som finansieras av Allmänna arvsfonden (se 
4.2.3 Förutsättningar och kriterier). Det går visserligen att diskutera hu-
ruvida antirasistiska satsningar som finansieras av staten bör rikta sig mot 
just ungdomar, då flera uttryck som kan kopplas till rasism, t.ex. diskrimi-
nering på arbetsmarknaden, huvudsakligen berör vuxna. Generellt sett 
riktas antirasistiska aktiviteter ofta gentemot ungdomar, trots att vuxna i 
samhället också är en del av rasistiska strukturer och sprider föreställ-
ningar med rasistisk karaktär. Arm i arm bör dock inte ses som en isolerad 
företeelse, utan satsningen är en del av en helhet utifrån En handlingsplan 
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mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regering-
ens skrivelse 2000/01:59). Denna studie omfattar bara den del av hand-
lingsplanen som riktades gentemot ungdomar. Jag kan därför inte på ett 
rättvisande sätt avgöra, i vilken utsträckning vuxna har ingått i andra åt-
gärder inom ramen för denna. Vissa aktörer i Arm i arm hade också andra 
delverksamheter som riktade sig till vuxna. ARF t.ex. finansierade ’ARF 
utveckling’ med Arm i arm-medel, vilket riktades gentemot ungdomar. De 
årligen återkommande antirasistiska filmdagarna däremot, riktas gente-
mot både ungdomar och en bredare allmänhet. Andra kriterier som styr 
medel från Allmänna arvsfonden handlar om att projekten ska vara ny-
skapande, ge långsiktiga effekter och samarbeta med andra aktörer. Bort-
sett från samarbeten som det konkret går att fastställa huruvida de ägt 
rum eller ej, är i kriterierna till sin karaktär relativa. Innebörden i långsik-
tighet och nyskapande är öppet för tolkning. Ledamöterna i arbetsgrup-
pen som bedömde ansökningarna beskriver också att även om kriterierna 
var vägledande, valde de i realiteten de aktörer som de trodde hade möj-
lighet att genomdriva sina planerade projektverksamheter. Det var inte en 
förutsättning att aktören skulle ha tidigare erfarenhet av att arbeta med 
antirasism, utan alla typer av föreningar kunde söka medel. Utifrån ovan-
stående utgångspunkter är frågan i vilken mån det går att tala om styrning 
inom ramen för Arm i arm?
 Problemområdena som omnämns i handlingsplanen var fördefiniera-
de så till vida att de omfattar rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
diskriminering. I praktiken var det dock upp till det enskilda projektet att 
tolka vad t.ex. rasism innebär och det fanns inga fastlagda definitioner av 
vad exakt rasism och därtill relaterad problematik omfattar. Som fram-
kommit i denna studie har de antirasistiska aktörerna tolkat begreppen på 
olika sätt, en del betonar t.ex. ”rasmässiga” aspekter av rasism, medan 
andra framhåller aspekter knutna till etnicitet, kultur och religion. Förut-
om att målgruppen skulle bestå av ungdomar, har det således i övrigt stått 
aktörerna fritt att bedriva verksamheter kring problemområdena, utifrån 
deras egen förståelse av dessa. Det går således inte att tala om styrning i 
relation till innebörden i rasism och därtill relaterad problematik. Under 
förutsättning att de kriterier som alltid styr medel från Allmänna arvsfon-
den efterlevdes, alltså att projekten i någon mån var nyskapande, långsik-
tiga och innebar samverkan, var de antirasistiska aktörerna fria att an-
vända vilka metoder som helst. De kunde också inom kategorin ungdo-
mar välja ut delmålgrupper utifrån egna önskemål (t.ex. en viss ålders-
grupp, ungdomar i ett visst bostadsområde eller ungdomar med viss etnisk 
bakgrund). De antirasistiska aktörerna i Arm i arm har inte gett uttryck 
för någon kritik, eller på något sätt problematiserat att de skulle vara 
styrda i negativ bemärkelse av Arm i arm. Det förefaller rimligt att det be-
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ror på att de i praktiken hade möjlighet att agera relativt fritt utifrån egna 
preferenser och därmed inte hade anledning att uppleva sig som styrda. 
Även om de medel de erhållit inte är villkorslösa, är förutsättningarna för 
satsningen så pass brett definierade, att den enskilda antirasistiska aktö-
ren kan agera självständigt och utifrån egna önskemål.

8.2.2 Ställning
Att finansiering kan innebära dilemman av olika slag i relation till den 
föreningsdrivna antirasismens självständighet och möjligheter att driva 
sina verksamheter, är utgångspunkten för resonemangen om styrning. 
Emellanåt höjs kritiska röster kring att frivilliga aktörer av olika slag inte 
har något annat val för att kunna bedriva verksamheter, än söka medel i 
de satsningar eller liknande som staten erbjuder, t.ex. genom Allmänna 
arvsfonden. Det i sin tur gör att det går att ifrågasätta aktörernas motiv, 
söker de medel för att de verkligen vill agera mot rasism, eller för att det är 
inom detta område pengar tillfälligtvis finns? Hade dessa medel i så fall 
kunnat göra bättre nytta i händerna på andra aktörer, med mer erfarenhet 
av antirasistiskt arbete? I förlängningen ses satsningarna som ett sätt att 
från statligt håll styra aktörer i civilsamhället i en viss riktning, vilket kan 
uppfattas som någonting negativt. Konkret innebär det att en aktör som 
förslagsvis skulle vilja arbeta med narkotikafrågor, istället ”tvingas” ar-
beta mot rasism eftersom det är där möjligheten till bidrag finns, t.ex. ge-
nom satsningar som Arm i arm. Det är i så fall ett exempel på styrning av 
det slag Therborn diskuterar, där incitament leder till ökat engagemang i 
vissa frågor (Therborn 1991a:36f). Det går alltid att ställa olika samhälls-
problem mot varandra och argumentera för att en fråga är viktigare än en 
annan. Det är också alltid relevant att diskutera, huruvida medel kan 
komma till bättre nytta i andra sammanhang. Samtidigt ligger det i statens 
uppdrag att prioritera och då regeringen beslutade av avsätta medel till 
Arm i arm, gavs företräde åt antirasistiska intressen. Trots de reservatio-
ner som finns angående styrning genom medel från satsningar av detta 
slag, finns det också ett annat perspektiv att beakta. Det handlar om hur 
de antirasistiska aktörerna ser på sitt engagemang, mot bakgrund av 
ovanstående.
 De aktörer som erhåller medel är genomgående påtagligt positiva till 
det. Den retorik som genomsyrat såväl enkätsvar som intervjuer, visar på 
stor uppskattning från projektens sida. I Arm i arm agerade ett antal aktö-
rer som traditionellt inte uppfattas som starka på den antirasistiska are-
nan, t.ex. idrottsföreningar. Dessa hade inte en kärnverksamhet med fokus 
på antirasism, men genomförde inom ramen för Arm i arm antirasistiska 
projekt. Det kan vara så, att en del av dessa lockats att arbeta mot rasism, 
då medel funnits att söka inom detta område. Det faktum att organisatio-
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ner som inte vanligtvis agerar mot rasism engagerat sig i Arm i arm tyder 
på det, vilket visar på en styrningsprocess. Även om de enskilda antirasis-
tiska aktörerna inte upplever sig som styrda, är det intressant att t.ex. 
idrottsföreningar anammar antirasistiska perspektiv och delvis gör dem 
till sina egna. Styrningsprocessen innebär att aktörer i det civila samhället 
genom riktade satsningar breddar sin verksamhet och börjar agera i för 
dem nya samhällsfrågor. Incitamentet från statens sida leder således till 
konkreta insatser i civilsamhället, kopplat till den statliga finansieringen. 
Genom projektledarträffarna i Arm i arm, har de antirasistiska aktörerna 
fått fördjupad kunskap om rasism och därtill relaterad problematik. Träf-
farna har blottat vad jag kallar ett dolt kunskapsbehov hos projekten, vil-
ket visar att de uppmärksammats på för dem nya aspekter av rasismpro-
blematiken. Det sammantagna intrycket är att satsningen har lett till anti-
rasistiska aktiviteter bland aktörer som traditionellt inte är starka inom 
antirasism och dessa har också fått en fördjupad förståelse för rasism, 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Vinsterna med det är 
ett ökat engagemang och att kunskaper om rasismproblematiken sprids 
bland såväl erfarna som nya antirasistiska aktörer runt om i Sverige. Sam-
tidigt som en del aktörer delvis anammar antirasismperspektivet, går det 
inte att utesluta att en del av dessa lika gärna hade kunnat engagera sig i 
ett annat samhällsproblem, t.ex. ungdomsbrottslighet, om medel hade 
funnits att söka för att motverka det istället.
 Vilken ställning har då aktörerna i den föreningsdrivna antirasismen i 
relation till staten, med utgångspunkt i att de erhåller medel och ingår i 
satsningen Arm i arm? Ett dilemma i en frågeställning av detta slag, är att 
det kan vara svårt för statsfinansierade aktörer att kritisera staten, efter-
som de befinner sig i beroendeställning till denna. Det går heller inte att 
utesluta att jag i egenskap av forskare och utvärderare, har betraktats som 
en förlängning av statens intressen. Därmed finns det risk för att de anti-
rasistiska aktörerna upplevt att de inte kan vara helt uppriktiga. Det är 
dock inte mitt intryck. Utifrån det empiriska underlaget förefaller det inte 
heller som om den eventuella beroendeställningen, är en fråga som i hög 
grad engagerat de antirasistiska aktörerna i denna studie. Då svårigheter 
med antirasistiskt arbete diskuterats, var det ingen som lyfte liknande as-
pekter och heller ingen som spontant tagit upp det som ett relevant per-
spektiv att utforska närmare. Den uppfattning jag får från de antirasistis-
ka aktörerna, är att de själva tycker att deras ställning är fristående från 
staten och därmed har de ett fritt förhållningssätt till densamma. ARF har 
dessutom ett nära samarbete med Malmö stad, vilket samtliga informan-
ter talar uppskattande om. De antirasistiska aktörerna menar också att 
det faktum att de erhåller statliga medel, inte i sig utgör ett hinder för att 
de om de vill ska kunna kritisera staten. I denna mening anser de sig inte 
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vara i beroendeställning till staten. Amnå menar att aktörer i det civila 
samhället genom kritisk distans till det demokratiska systemet, kan agera 
självständigt (Amnå 2005:12ff). Mot bakgrund av ett sådant förhållnings-
sätt är det möjligt för de antirasistiska aktörerna att vara självständiga 
och samtidigt ha finansiella kopplingar till staten. Även om relationen till 
staten och statliga medel inte i högre utsträckning problematiserats av de 
antirasistiska aktörerna, finns det andra områden relaterat till finansie-
ring som diskuterats. Den diskussion som varit mest framträdande och vi-
sat på ett kritiskt förhållningssätt i relation till finansiering, handlar om 
sponsring. Det visar att det finns en avvaktande hållning hos de antirasis-
tiska aktörerna i relation till finansiering och att det inte är något de tar 
lättvindigt. Det stora intresset för huruvida McDonalds är en acceptabel 
sponsor för ARF, ger tvärtom en bild av att ämnet engagerade arrangörs-
gruppen ovanligt mycket (se 4.1.4 Finansiering och sponsring). Det inne-
bär att de antirasistiska aktörerna uppvisar en viss skepsis gentemot nä-
ringslivet, som i resonemanget att McDonalds står för värden som inte är 
förenliga med antirasismens ideologi. Alla former av finansiering accepte-
ras således inte och företagssamarbeten förefaller mer kontroversiella än 
samarbetet med staten. Företagens antirasistiska ideologi eller brist på så-
dan diskuteras innan sponsring accepteras, men statens antirasistiska för-
hållningssätt problematiseras däremot inte. Samtidigt visar det på den 
statsvänliga tradition som präglat det svenska civilsamhället, där stat och 
frivilligsektor samverkar.
 Ett mer framträdande tema kopplat till finansiering är svårigheten för 
de antirasistiska aktörerna att finna ekonomiska medel och därmed kun-
na genomföra idéer som de har. Min uppfattning är att det som antirasis-
tiska aktörer påtagligt oroar sig för, är att inte kunna finansiera sina verk-
samheter. Det är en betydligt mer reell problematik. Staten ses av de anti-
rasistiska aktörerna inte som en motståndare, utan en möjliggörare av 
antirasistiska aktiviteter. Att de är statsfinansierade upplever de inte som 
ett hinder, snarare är det en förutsättning för flertalet antirasistiska verk-
samheter. Den nära relationen till staten är ett av de utmärkande dragen 
inom föreningsdriven antirasism och särskiljer denna från andra antira-
sistiska uttryck, som t.ex. den radikala antirasismen. Genom sina verk-
samheter menar de antirasistiska aktörerna att de i förlängningen påver-
kar samhällsstrukturen och därmed påverkas också staten i antirasistisk 
riktning. Samverkan med stat eller kommun uppfattar de antirasistiska 
aktörerna inte som problematisk, då de inte anser sig vara styrda av de-
samma. Snarare är relationen ett exempel på det Therborn beskriver i ter-
mer av att det inte behöver finnas en motsättning mellan de styrande och 
de styrda (Therborn 1991a:37f). De antirasistiska aktörerna i denna stu-
die är visserligen delaktiga i en styrningsprocess, men de har valt att agera 
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mot rasism och därtill relaterad problematik och har på så vis till delar 
samma uppfattning som staten uttrycker i En handlingsplan mot rasism, 
främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (Regeringens skrivelse 
2000/01:59). Därigenom finns det inget motsatsförhållande mellan staten 
och de antirasistiska aktörernas intressen.

8.3 Den föreningsdrivna antirasismens utmärkande drag
Syftet med denna avhandling har varit att genom det empiriska underla-
get analysera antirasism som företeelse och utforska vad som är utmär-
kande för den form av antirasism som ARF och Arm i arm representerar. 
Jag har utgått från tre teman för att belysa detta, rasismens former och ut-
tryck, antirasism som företeelse och antirasism som social arena. Ovan in-
leddes en analys av vad jag menar med begreppet den föreningsdrivna 
antirasismen och jag avser att i följande avslutande avsnitt konkretisera 
innebörden och lyfta fram de utmärkande dragen i denna, med utgångs-
punkt i de teman som varit genomgående i texten.

8.3.1 Rasism och antirasism inom den föreningsdrivna 
antirasismen
Att en avhandling om antirasism bör innefatta en studie av rasism är en av 
mina utgångspunkter och jag har närmat mig rasismproblematiken från 
två håll. Dels har jag velat visa hur rasism och därtill relaterad problema-
tik har utvecklats över tid och hur forskare förklarar och definierar cen-
trala begrepp. Dels har jag analyserat hur de antirasistiska aktörerna för-
håller sig till rasismproblematiken. En av de ledande slutsatserna är att 
det bland dessa bitvis saknas ett gemensamt språk gällande rasismproble-
matiken. Rasism är det begrepp som det råder störst osäkerhet om, här 
varierar tolkningarna från ”rasrelaterade” analyser till att beröra aspekter 
som etnicitet eller kultur. Det tveksamma förhållningssätt som återspeglas 
inom den föreningsdrivna antirasismen, är inte är unik för denna form av 
antirasism. Erfarenheter från t.ex. FN visar på det problematiska med att 
definiera och avgränsa rasism och närliggande begrepp. Snarare knyter 
jag osäkerheten till att rasismbegreppet är komplext och historiskt varit 
nära knutet till begreppet ”ras”, som idag till största del anses förlegat att 
använda. Då projekten istället väljer att använda etnicitet när de försöker 
förklara vad rasism är, görs det många gånger nästan synonymt med 
”ras”. Retoriskt innebär det ett dilemma att begreppen är laddade och i 
avsaknaden av ett gemensamt språk, finns risken att uttrycka sig på sätt 
som kan misstolkas och befästa rasistiska föreställningar.
 Vad främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering innebär råder 
det större konsensus om. Utöver det finns det olika former av rasism, t.ex. 
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strukturell rasism eller vardagsrasism. Dessa två former lyfts ofta fram in-
om den föreningsdrivna antirasismen som speciellt viktiga att agera mot. 
Rasismen återfinns inom samhällsstrukturen, t.ex. på bostads- och arbets-
marknaden, som fördomar hos allmänheten och som underliggande möns-
ter i människors beteenden. Resonemanget leder tillbaka till min tidigare 
slutsats, den föreningsdrivna antirasismen har inte en identifierbar mot-
ståndare. Med enstaka undantag är det som betonas företeelsen rasism, 
snarare än fysiska antagonister och därför agerar den föreningsdrivna anti-
rasismen gentemot målgrupper. Det menar jag är utmärkande för denna 
form av antirasism vilket kan knytas till följande aspekt som också är 
framträdande – den föreningsdrivna antirasismen agerar utifrån en bred 
förståelse av rasismproblematiken. Avsaknaden av ett gemensamt språk 
gör också att rasism och därtill relaterad problematik inte i hög grad speci-
ficeras. Snarare tvärtom. ARF betonar t.ex. i sin definition vikten av att 
agera mot förtryck, utan att det konkretiseras närmare. I intervjuerna 
framgår också att då ARF träffar mellanstadieelever talar de hellre om 
mobbning än om rasism. Argumentet för det är att det i grunden handlar 
om likartade förtryckande mönster, men med barn är det lättare att disku-
tera mobbning än rasism. På så sätt skapas innebörden i rasismbegreppet 
också utifrån praktiska omständigheter. Den breda ingången till rasism, 
där mobbning, sexism, homofobi och förtryck av olika slag innefattas, är 
ett förhållningssätt som präglar den föreningsdrivna antirasismen.
 I Arm i arm ansågs det nyskapande att homofobiperspektivet knöts 
samman med rasismproblematiken. En del aktörer innefattade redan det-
ta perspektiv genom den breda ingången till rasism och därtill relaterade 
problemområden. För andra var det en ögonöppnare och flera projekt ger 
uttryck för att de genom satsningen tydligare ser kopplingarna mellan ra-
sism och homofobi och även gemensamma beröringspunkter. I förläng-
ningen handlar det om en annan central diskussion, är det strategiskt att 
agera ”anti” någonting, eller är en bättre ingång att agera ”för” t.ex. jäm-
likhet? En del lyfter fram det problematiska i att vara ”mot” vissa förete-
elser, eftersom den logiska följdfrågan är varför vissa former av förtryck 
ska motverkas, men inte andra? Den motsatta ståndpunkten är att det är 
viktigt att markera motstånd och ta avstånd från förkastliga företeelser 
som rasism. Det råder ingen konsensus om det. Problematiken handlar 
också om vad antirasismen är ”anti”, ännu en fråga det inte råder konsen-
sus om, mer än att flertalet är överens om den breda ingången till ra-
sismproblematiken. Vad antirasismen är ”anti” är föränderligt och påver-
kas av händelser i omvärlden och aktuella debatter i samhället. Här kopp-
las det lokala ihop med det globala. Under den tid då empirin samlades in 
gjorde händelserna efter den 11 september 2001, att antirasistiska aktörer 
i högre utsträckning agerade mot den alltmer framträdande islamofobin. 
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Vissa företeelser med rasistiska implikationer är dock mer eller mindre 
ständigt aktuella, så som invandrare på arbetsmarknaden och invandrare 
och brottslighet. Att fokus på vad antirasismen är ”anti” är föränderligt 
syns också i ett historiskt perspektiv. På så vis är antirasismen i ständig rö-
relse utifrån politiska skeenden världen över. Denna föränderliga karaktär 
gör det än mer relevant att diskutera vad antirasismen är ”för”. Vissa ak-
törer har positiva målsättningar, som ARF som bl.a. ”tror på ett öppet, 
jämlikt och demokratiskt samhälle”. Själv anser jag att positiva målsätt-
ningar av vad antirasismen är ”för” med fördel kan kombineras med ut-
tryck för vad antirasismen är ”mot”, eftersom det ger ett helhetsperspek-
tiv. Olika former av förtryck ställs inte mot varandra, om en övergripande 
princip om t.ex. alla människors lika värde, är en av utgångspunkterna 
för det antirasistiska engagemanget.

8.3.2 Strategi, retorik och påverkan
Inom den föreningsdrivna antirasismen betonas kunskap som verktyg och 
strategiskt instrument. Utifrån den breda förståelsen av rasism kan det va-
ra olika aspekter av kunskap som understryks. Att de antirasistiska aktö-
rerna huvudsakligen inte agerar mot en identifierbar motståndare, utan 
mot företeelsen rasism, gör också att de måste kunna förklara och analy-
sera denna. Flera antirasistiska aktörer lyfter fram vikten av att rasismpro-
blematiken är väl förankrad hos de individer som väljer att agera antira-
sistiskt. Några forskare benämner det i termer av att ha en antirasistisk 
identitet. Med det menas att individen rannsakar sig själv och sina egna 
fördomar. I förlängningen leder det till att en antirasist har kunskap om 
rasismens former och uttryck och därigenom kan ta ansvar för sin egen 
rasism och rasistiska företeelser i samhället. Att kunskapen betonas hand-
lar också om risker i det antirasistiska engagemanget. Brist på insikter om 
rasismens komplexitet kan leda till att rasistiska föreställningar förstärks 
eller bekräftas. I den antirasistiska retoriken finns en balansgång mellan 
att motverka fördomar eller riskera att bejaka dem. De antirasistiska ak-
törerna tycker själva att de har goda kunskaper om rasismproblematiken, 
vilket är utgångspunkten för de antirasistiska strategierna, men många 
ger samtidigt uttryck för att de har behov av mer kunskap. Jag menar att 
tvetydigheten visar på ett dolt kunskapsbehov och relaterar det till osä-
kerheten som finns om rasismproblematiken och risken att bekräfta rasis-
tiska företeelser. De antirasistiska aktörerna strävar på så vis efter kun-
skap, vilket kan knytas till den stora betoning som finns på kunskapsmäs-
siga komponenter inom den föreningsdrivna antirasismen.
 Metoder och strategier i den föreningsdrivna antirasismen härleds såle-
des till kunskap av olika slag, ofta med betoning på rasismens former och 
uttryck. Våld avvisas kategoriskt som en strategi för att motverka rasism 
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och de antirasistiska aktörerna agerar utifrån icke-våldsprincipen. Internt 
är kunskapen ett instrument för att förankra problematiken hos individer-
na, externt används den huvudsakligen på två sätt. De antirasistiska aktö-
rerna agerar för att sprida kunskap. I förlängningen ser jag det som ett sätt 
att få fler personer att anamma en antirasistisk identitet, genom att de ock-
så får förståelse för hur rasism kan manifesteras. Den andra strategin är att 
bemöta rasistiska föreställningar. Det kan handla om att kritisera rasistiska 
påståenden, men ofta handlar det snarare om att bryta ner och problemati-
sera sådana. Eftersom den föreningsdrivna antirasismen inte agerar gente-
mot en identifierbar motståndare, byggs argumenten utifrån en metodolo-
gisk ansats som t.ex. ARF:s koncept, film och kommentar. I filmen fram-
träder ett tema som på något vis kan relateras till rasism och genom kom-
mentaren diskuteras temat och rasistiska föreställningar dekonstrueras. 
Med ett metodologiskt förhållningssätt av detta slag, behöver inte de anti-
rasistiska aktörerna rasistiska företrädares närvaro. De kan agera i avsak-
nad av sådana, men ändå uppmärksamma underliggande rasistiska möns-
ter i film, litteratur, genom undersökningar, att visa på normer etc. De anti-
rasistiska strategierna inom den föreningsdrivna antirasismen grundas säl-
lan på verbal konfrontation med meningsmotståndare, utan på analyser, 
dekonstruktioner och spridandet av kunskap om rasistiska företeelser och 
de normer som styr i samhället. Utmärkande är påverkansarbete med ana-
lyserande retorik, inte konfrontativ sådan.
 Utifrån ovanstående finns hos de antirasistiska aktörerna en optimis-
tisk syn på att de genom sitt agerande kan påverka i antirasistisk riktning 
och förändra såväl individer som samhällsstrukturen. Optimismen är 
framträdande, men en osäkerhet återfinns också. Flera informanter talar 
om att det inte går att mäta resultat och att det är svårt att med säkerhet 
fastställa om metoderna fungerar. I slutändan är det snarare övertygelsen 
om att tillvägagångssätten fungerar som är drivkraften. Istället för kon-
kreta resultat som säkerställer att påverkan har skett, talar antirasistiska 
aktörer om indikationer på att så sker och att de genom sitt arbete ”sår 
frön” hos deltagarna som kan leda till antirasistiska insikter. Då påverkan 
och långsiktighet diskuteras visar utsagorna att såväl interna som externa 
faktorer diskuteras. De externa effekterna handlar om att deltagare på-
verkas, den interna handlar om att individerna i den egna organisationen 
påverkas av verksamheten. Långsiktighet beskrivs ofta i termer av att po-
licydokument, metodböcker eller liknande fortlever. Den interna påver-
kan har jag också diskuterat i termer av att ”de redan frälsta” stärks ge-
nom de antirasistiska aktiviteterna. Detta optimistiska förhållningssätt, 
med inslag av osäkerhet och skepsis, menar jag är typiskt för den fören-
ingsdrivna antirasismen. Den positiva tron på att påverkan är möjlig är ett 
måste för att driva aktiviteter av detta slag som bygger på frivilliga insat-
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ser. Osäkerheten visar också på en medvetenhet om svårigheterna att fak-
tiskt uppnå resultat. Det gör de interna aspekterna av påverkansarbetet 
viktigt, genom att stärka ”de redan frälsta” bekräftas engagemanget inom 
den föreningsdrivna antirasismen.

8.3.3 Organisation och anpassningsförmåga
Organisatoriskt präglas den föreningsdrivna antirasismen, som beskrevs 
ovan, av att olika typer av organisationer under kortare eller längre tid be-
driver antirasistiska projektverksamheter. I denna mening är de antirasistis-
ka aktörer, även om organisationens huvudsakliga verksamhet kan ha ett 
annat fokus, t.ex. idrott eller kultur. De antirasistiska aktörerna agerar ofta 
genom projekt, även om en del verksamheter som ARF:s filmdagar, blir per-
manenta. Den föreningsdrivna antirasismen år således också projektdriven. 
Projekten kan dock lämna långsiktiga spår som t.ex. metoder som används 
inom organisationen även efter projekttidens slut. Med en grund i det civila 
samhället har den föreningsdrivna antirasismen sin förankring i både det 
lokala och globala. Den huvudsakliga grunden finns i det lokala, men inter-
nationella kopplingar finns genom nätverk, samarbeten och antirasistiskt 
engagemang baserat på händelser världen över. Nätverken är utmärkande 
och upprätthåller kontinuiteten, då enskilda projektverksamheter kommer 
och går. I nätverken sker utbyten av kunskap och metoder, de är både bärare 
av kunskap, kunskapsspridare och mottagare av kunskap. Nätverken stär-
ker också ”de redan frälsta” och de antirasistiska aktörerna månar om att 
nätverken består av likasinnade. Det finns ett pragmatiskt förhållningssätt 
till finansiering, ett nära samarbete med stat och kommun, men däremot 
bitvis ett kritiskt förhållningssätt till företagsvärlden eftersom den till vissa 
delar anses gå emot antirasismens budskap.
 De frivilliga insatserna präglar den föreningsdrivna antirasismen, även 
om anställda projektledare emellanåt driver det löpande arbetet. Projektle-
darna är ett komplement till de frivilliga, som ibland kommer och går hos 
de antirasistiska aktörerna. Det är ytterligare en anledning till att nätverks-
arbetet är centralt. Frivilligheten och vikten av demokrati betonas dock 
och i förlängningen är demokratiaspekter en del av de antirasistiska aktö-
rernas implicita budskap och kollektiva identitet. Demokratiaspekterna 
går dock inte att knytas till en viss politisk inriktning och partipolitiskt går 
det inte att placera den föreningsdrivna antirasismen i något block, dess fö-
reträdare kommer ifrån olika partier inom båda blocken. Eftersom de anti-
rasistiska aktörerna inte har någon politisk hemvist, tar de sällan partipoli-
tisk ställning. Den gemensamma utgångspunkten är istället sakfrågan, 
antirasism, och betoningen på antivåld i de antirasistiska strategierna. Att 
demokratiaspekter poängteras kopplar jag också till den breda ingången 
till rasismproblematiken, där positiva värderingar som jämlikhet ofta be-
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tonas. Den föreningsdrivna antirasismen har ett flexibelt förhållningssätt 
till rasism och därtill relaterad problematik och anpassar sig kontinuerligt 
till förändrade samhällsförhållanden, metodologiska dilemman och kon-
kreta situationer i det praktiska arbetet. På så vis är den föreningsdrivna 
antirasismen i konstant rörelse. Avsaknaden av en identifierbar motstån-
dare, där istället en bredare allmänhet kan sägas utgöra målgruppen för de 
antirasistiska aktörerna, kräver också flexibilitet och anpassningsförmåga 
i relation till vilken del av målgruppen som bemöts. Således präglas den 
föreningsdrivna antirasismens organisation av flexibilitet, på samma sätt 
som dess syn på rasism och antirasism är föränderlig och i rörelse.

8.3.4 Studiens bidrag och framtida forskningsfrågor
Bristen på forskning med direkt inriktning på antirasism gör att en studie 
som denna, där antirasism som företeelse och som social arena diskuteras, 
bidrar med en övergripande bild av de förutsättningar och dilemman som 
antirasistiska företrädare möter. Därmed inte sagt att alla aspekter av 
antirasism belyses. Jag menar att det går att tala om antirasismer och plu-
ralformen indikerar att det finns olika former av antirasism. Denna studie 
har utgått från antirasistiska aktörer inom vad jag kallar den förenings-
drivna antirasismen, vilket har präglat de perspektiv som presenterats i 
avhandlingen. Inom andra antirasistiska inriktningar finns ytterligare om-
råden att studera. Däremot vill jag påstå att flera av de aspekter jag belyst 
för att utforska det empiriska underlaget, är allmängiltiga även för andra 
antirasistiska inriktningar. Det går därför att dra generella lärdomar om 
antirasism mot denna bakgrund. Ett exempel är svårigheten att definiera 
rasism. Problematiken återfinns t.ex. inom radikal antirasism och sam-
hällsinstitutioner som strävar efter att motverka rasism. I denna studie har 
den breda förståelsen för rasism varit framträdande, men det finns också 
de som hävdar att det är viktigt att fokusera på en sorts rasism, t.ex. var-
dagsrasism, för att kunna agera kraftfullt mot denna. Jag menar att det 
viktigaste för antirasistiska företrädare är att definiera för sig själva, vil-
ken eller vilka former av rasism de vill motverka. Genom att ta ett medve-
tet beslut om huruvida rasism ska tolkas brett eller inte, kan den enskilde 
antirasistiska företrädaren anpassa sin strategi utifrån det. ARF har ett 
avsiktligt brett perspektiv som passar deras metodik och antirasistiska 
ståndpunkter. Förhållningssättet är förankrat inom organisationen, hos 
såväl frivilliga som projektledare. För en annan aktör, med en annan me-
tod, kan det vara mer fruktbart att avgränsa och fokusera på t.ex. islamo-
fobi så som projektet ’Motbild av hotbild’ gjorde. Eftersom antirasism är 
föränderligt och i rörelse är en generell lärdom, som flera av de antirasis-
tiska aktörerna i denna studie betonat, vikten av att kontinuerligt förank-
ra kunskap om rasismproblematiken i organisationen.
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 Förutom de allmängiltiga aspekterna av antirasism finns också slutsat-
ser som är specifika för den föreningsdrivna antirasismen. Inom denna 
återfinns aktörer med lång erfarenhet av antirasism och aktörer som tra-
ditionellt inte anses starka inom det antirasistiska fältet, som t.ex. idrotts-
föreningar. Agerandet är sällan inriktat på påverkansarbete gentemot po-
litiska företrädare, istället är aktiviteterna inriktade på målgrupper av oli-
ka slag eller gentemot allmänheten. Att den föreningsdrivna antirasismen 
inte drivs utifrån partipolitisk likriktning gör att aktörerna istället samlas 
kring sakfrågan, antirasism. Det kan vara en anledning till att politiska 
företrädare sällan är målet för dess aktiviteter, det saknas samsyn om in-
vandringspolitiska frågor i stort och aktörerna värjer sig därför från att 
yttra sig inom den traditionella vänster- och högerskalan. Den partipoli-
tiskt obundna plattformen kan också vara en anledning till att antirasis-
tiska aktörer inom den föreningsdrivna antirasismen, är positiva till att 
agera inom ramen för statliga initiativ eller samverka med statliga intres-
sen. Andra antirasistiska företrädare undviker kopplingar till stat och 
kommun för att inte riskera sin självständighet. Min slutsats är dock att 
aktörerna inom den föreningsdrivna antirasismen uppfattade sig som 
självständiga i relation till staten. I satsningen Arm i arm stod det projek-
ten fritt att själva tolka innebörden i begreppen rasism, främlingsfientlig-
het, homofobi och diskriminering. Det är svårt att avgöra om en hårdare 
styrning från statens sida innehållsmässigt i dessa begrepp, hade påverkat 
de antirasistiska aktörernas upplevelse av att agera självständigt. Förhåll-
ningssättet till samverkan med staten är ett av de utmärkande dragen i 
den föreningsdrivna antirasismen.
 En aspekt jag inte studerat är huruvida de antirasistiska aktiviteterna 
faktiskt leder till förändring hos respektive målgrupper. Jag har däremot 
belyst frågan utifrån de antirasistiska aktörernas förhållningssätt till det-
ta. Slutsatsen är att de har en positiv bild av att viss påverkan sker, vilket 
emellanåt bekräftas genom indikationer av olika slag. Påverkan är dock 
ett intressant perspektiv för framtida forskning att belysa. Vilka metoder 
fungerar? I vilken utsträckning påverkas målgruppen? I sammanhanget 
vore en fördjupning av de antirasistiska strategierna också ett intressant 
forskningsområde. Jag har berört de antirasistiska nätverken i denna stu-
die, men även här finns aspekter att vidare utforska, så som vilka fören-
ingar som är verksamma inom nätverken? Vilka kopplingar finns lokalt, 
nationellt och globalt inom dessa? I det inledande kapitlet konstaterades 
att antirasism sällan fått en seriös behandling i akademiska studier, utan 
ofta behandlats som rätt och slätt motsatsen till rasism. En förhoppning 
är att antirasism i framtiden får den uppmärksamhet den förtjänar inom 
akademisk forskning.
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ePilog

Det är kvällen den 19 september 2005. Mitt fältarbete är i princip avslu-
tat förutom någon enstaka kompletterande intervju, men jag följer fortfa-
rande ARF:s arbete, både av privata och yrkesmässiga skäl. Jag befinner 
mig på biograf Spegeln i Malmö och deltar i lanseringsfesten av ARF:s 
nya metodbok Film – ett redskap i arbetet mot rasism – Handbok om film 
och samtal i klassrummet (2005). Metodboken har varit omtalad i ARF 
länge och är nu äntligen färdig. Lanseringen är ett samarrangemang mel-
lan ARF, FilmCentrum Syd, ABF Malmö och Malmö stad. Bland de in-
bjudna gästerna finns bl.a. trogna ARF medarbetare, lärare från Malmös 
skolor, kommunala tjänstemän som jobbar med integrationsfrågor och 
kommunpolitiker. Jag sitter i biosalongen och i de röda sätena framför 
mig är det nästan fullsatt och stämningen är uppsluppen. Det märks att 
det är en stor kväll för ARF. Kvällens aktiviteter är präglade i ARF:s anda. 
Naturligtvis visas en film, dokumentären Jag hatar hundar, som handlar 
om en av de överlevande från det dåvarande osmanska rikets folkmord 
på armenierna 1915. Precis som på många andra av ARF:s filmvisningar 
blir jag djupt berörd av huvudkaraktärens livsöde. Efteråt är en av fil-
marna bakom dokumentären, PeÅ Holmquist, inbjuden som talare. ARF 
följer på så sätt sitt ordinarie arbetssätt – film och kommentar. Diskussio-
nen kommer snabbt igång. Är inte filmen svår att visa för ungdomar? 
Känner de över huvud taget till Armenien? Nej, kanske inte säger Holm-
quist, men allt handlar om att sätta igång processer. Med en föreläsare 
och diskussion efteråt kan det fungera och bli intressant för elever ändå. 
Holmquist menar att det som hände i Armenien går att anknyta till det 
som nyligen hänt i Bosnien och Rwanda. Nyfikenheten är stor bland pu-
bliken, många vill veta mer om huvudkaraktären, en nästan 100-årig man 
som numera lever i Frankrike. Hans livsöde fascinerar. Från att ha förlo-
rat hela sin släkt som nioåring i Armenien och inledningsvis överlevt som 
tiggare, har han byggt upp en rik tillvaro i Frankrike, både bildligt och 
bokstavligt. Men han kan inte glömma synen av herrelösa hundar som 
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åt upp hans fars döda kropp i Armenien, nittio år tidigare. Han hatar 
hundar.

* * *

Under kvällen framträder ett antal talare som på olika sätt vill fira ARF:s 
arbete. Projektledarna i ARF berättar om hur de började arbeta med ’ARF 
utveckling’, som var startskottet till metodboken som lanseras under kväl-
len. De lyfter fram fyra begrepp som de vill ska vara vägledandet i arbetet 
med film som antirasistiskt verktyg. Respekt både för varandra och för 
arbetsmetoden. Kunskap om mänskliga rättigheter eftersom det är viktigt 
att känna till t.ex. konventioner och internationella överenskommelser. 
Flexibilitet eftersom handboken inte ska ses som en torr lärobok, utan ut-
gå från elevernas behov. Att arbeta med film som antirasistiskt verktyg 
handlar om möten och att ha roligt är alltid viktigt i detta arbete. Medan 
projektledarna talar utifrån sitt engagemang, finns det andra talare som 
sett ARF:s arbete från andra perspektiv. Kommunalrådet Kent Andersson 
(s) har i flera år följt ARF och är en av kvällens huvudtalare. Han lyfter 
fram att ARF blivit viktigt för hela Malmö, eftersom ARF i sitt arbete visat 
en djup medkänsla förankrat i den problematik som finns i staden. Filmen 
är arbetsformen och innehållet är mänskliga rättigheter och tolerans. Uti-
från det har ARF spridits till andra kommuner och Andersson lyfter fram 
att ARF har visat att ”väldigt mycket är möjligt att göra”. Ett annat om-
råde som ARF har varit framträdande inom är samverkan mellan kom-
mun och ideella organisationer. Från Malmö stads sida, säger Andersson, 
är vi väldigt glada över att ha ett arrangemang som ARF som ger oss verk-
tyg i arbetet mot rasism och det som präglar ARF är ”viljan att gå vida-
re”.

* * *

I sina respektive tal belyser dokumentärfilmaren, projektledarna och 
kommunalrådet flera av de aspekter som är typiska för den förenings-
drivna antirasismen. Metoden är lokalt förankrad med globala koppling-
ar och armeniernas historia knyts till dagens aktuella frågor i världen. 
ARF:s engagemang och den föreningsdrivna antirasismen är inte bara ett 
arbete mot rasism. Det är ofta inriktat på flera delar av den problematik 
som omger rasism och många gånger förankrat i positiva bilder i form av 
att mänskliga rättigheter ska efterlevas. Arbetet ”mot” rasism är lika 
mycket ett arbete ”för” tolerans eller jämlikhet. Kunskaper om mänskliga 
rättigheter, säger projektledaren. Jag tolkar det som en uppmaning att va-
ra påläst. Således handlar det om kunskap, som så många under fältarbe-
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tet betonat som en viktig aspekt av det antirasistiska arbetet. Samverkan 
och nätverk är en framträdande del av den föreningsdrivna antirasismen. 
Samarbeten sker mellan ideella aktörer men också med kommunala organ 
och som tidigare har vistats, med statliga företrädare. Att det är Kent An-
dersson, kommunalråd i Malmö stad med ansvar bl.a. för integrationsfrå-
gor, som är huvudtalare är ingen slump. Snarare är det utmärkande för det 
nära samarbete som finns mellan ARF och Malmö stad. Andersson fram-
häver i sitt tal ARF:s strävan att ständigt utveckla sitt arbete och säger att 
”när någonting är färdigt, blir det ofärdigt igen”. I denna mening, avsedd 
att beskriva ARF, fångas också en del av de antirasistiska aktörernas an-
passningsförmåga och dess ständiga utveckling för att följa med i samti-
dens strömningar. Jag kopplar innebörden till den breda förståelsen av ra-
sismproblematiken och det flexibla förhållningssättet till densamma och 
meningen visar på den föränderlighet som återspeglas i avhandlingens ti-
tel: Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige – Antirasism i rörelse.
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sUmmary

research problem and empirical material
The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore 
what characterizes the kind of antiracism, that the empirical examples 
presented in this study represent. The empirical material consists of Anti-
racist Film Days (Sw: Antirasistiska filmdagar), hereinafter referred to as 
ARF; and Arm in Arm – 4th Initiative (Sw: Arm i arm – 4:e initiativet), 
hereinafter referred to as Arm in Arm. The ARF is an antiracist associa-
tion that arranges an annual week-long film festival featuring movies that 
in some way can be interpreted as antiracist. Every movie is accompanied 
by a lecture about the contents of the film. The concept of the ARF is 
based on heart and mind. The movie gives the audience an emotional ex-
perience, the lecture an intellectual one, hopefully giving the audience a 
more antiracist outlook. Arm in Arm is a government sponsored venture 
based on a plan of action called A national plan of action against racism, 
hostility towards strangers, homophobia and discrimination (Sw: En na-
tionell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och dis-
kriminering, Regeringens skrivelse 2000/01:59). The plan of action has 
been decided on by the Swedish government. The venture financed 45 dif-
ferent associations that in different ways worked with projects against 
racism for a period of 1-3 years. The ARF was one of the associations 
funded by Arm in Arm.
 The empirical examples in this study have been researched in different 
ways. When gathering information about the ARF, I used qualitative 
methods, mainly interviewing the people who do volunteer work within 
this association. The research made regarding Arm in Arm is both quanti-
tative and qualitative. A quantitative survey has been complemented by 
qualitative interviews with volunteers from five of the associations in-
volved in this venture. I also conducted interviews with members of the 
task force responsible for Arm in Arm. The ARF and the associations 
within Arm in Arm are what I call antiracist actors. Antiracist actors are 
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associations, for example human rights organizations such as the Red 
Cross or athletics associations like boxing clubs, that in a broad sense car-
ry out some form of antiracist work, for instance through projects with an 
antiracist theme.
 Initially I tried to describe the kind of antiracism that the antiracist ac-
tors in this study represent, using already existing definitions about anti-
racist practices, realizing that this might in fact be the main question for 
me to pursue in my study – what are the differential features in what I call 
association-driven antiracism? My initial experience was also that when 
talking about my research topic, people automatically assumed that I was 
studying what can be called militant or radical antiracism, i.e. antiracist 
representatives that condone violence as one of several antiracist methods. 
Radical antiracism usually attracts a lot of media attention and therefore 
this is what people in general associate with the term antiracism. This led 
me to believe that my empirical material was indeed unique. This was con-
firmed when I tried to find academic research on the topic. The written 
material about the type of antiracism which is employed by different 
kinds of associations in civil society is limited. In order to analyze what 
characterizes the kind of antiracism that antiracist actors like the ARF and 
the associations supported by Arm in Arm pursue, I have used three differ-
ent themes: (1) the shapes and forms of racism, (2) antiracism as a phe-
nomenon, and (3) antiracism as a social arena. The research questions are 
related to these themes, namely, how do the antiracist actors perceive and 
define racism? Who is their opponent or what is it that they are working 
”against”? What kinds of strategies are used within the association-driven 
antiracism? Do the antiracist actors think it is possible to make a differ-
ence with their antiracist work? The antiracist actors are associations lo-
cated within the civil society but at the same time they are financed by 
government funding. How does this affect their organization? Can they be 
seen as an antiracist movement? Which are the main features of associa-
tion-driven antiracism?

the shapes and forms of racism
In the first theme I explore several forms of racism targeting different phe-
nomena that antiracist actors try to counteract. How do the antiracist ac-
tors define racism and related problems, such as homophobia? The main 
conclusion within this part is that antiracist actors interpret racism in dif-
ferent ways and are insecure about the actual meaning of racism. This 
partly depends on racism being closely related to the term ”race” which is 
often seen as outdated. Since ”race” and racism are intimately connected, 
this creates a rhetoric dilemma for the antiracist actors. In a Swedish con-
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text ”race” is quite problematic and strongly associated with phenotypic 
characteristics, rather than seen as a social construction. Antiracist actors 
are more confident about the meaning of the concepts hostility towards 
strangers, homophobia and discrimination. Generally speaking though, 
there seem to be a lack of a common language concerning racism, leading 
to difficulties in the antiracist rhetoric.
 In Arm in Arm, the connections between racism and homophobia have 
been emphasized and the antiracist actors have received education on this 
topic. One example of connections between racism and homophobia is 
related to hate crimes, i.e. racist violence. Even though racist violence af-
fect both immigrants and homosexuals, victims of hate crimes are more 
likely to be homosexuals, since racist organizations often target them. 
Amongst the antiracist actors in Arm in Arm, the focus on these connec-
tions has led to a broader understanding regarding similarities. One 
project in the study concludes that the method they are using when work-
ing against homophobia, could also be used when counteracting racism. 
This means that in fact the antiracist actors generally work against much 
more than racism. They also counteract for example homophobia and 
discrimination. Some antiracist actors emphasize the importance of work-
ing against everyday racism or structural racism. Others say that when 
working with children they talk about bullying instead, since the mecha-
nism behind this kind of oppression is essentially the same as the mecha-
nisms behind racism or homophobia. Thus, the antiracist actors have a 
broad understanding of racism, and generally do not focus on specific 
forms of racism; rather they counteract racism as a phenomenon.

antiracism as a social phenomenon
The second theme is related to antiracism as a social phenomenon and I 
focus on how the antiracist actors deal with issues of working ”against” 
racism or ”towards” for example a multicultural society. This is especially 
interesting since the antiracist actors do not always agree about what rac-
ism is and they also have a broad understanding of problems related to 
racism. Many antiracist actors feel that it is important to clearly take a 
stand against racism while others think that there is something negative in 
working ”against” certain problems. Instead they argue it is more fruitful 
to have a positive outlook and work to promote human rights. My per-
spective is that these positions are not contradictory. Instead, they comple-
ment each other, giving the antiracist actors both a positive vision and an 
idea of what they are working ”against”.
 When discussing antiracism most actors emphasize the importance of 
knowledge about racism and other problems related to racism. Knowl-
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edge can be seen as a tool antiracist actors use when trying to influence 
people in an antiracist way. On a theoretical level, researchers say that be-
ing antiracist means taking responsibility for your own racism as well as 
the racism that exists in society, and in order to do this you need knowl-
edge about racism. Lack of knowledge can in fact be counterproductive 
and lead to stereotypes being affirmed, as one example from the empirical 
research shows. When ARF arranged an antiracist movie screening, a 
young man in the audience managed to convince the rest of the audience 
that sometimes violence is the best way to avoid verbal harassment. The 
inexperience of the lecturer in dealing with issues of violence, made it pos-
sible for the audience to conclude that violence can be acceptable. When it 
comes to the question of whether the antiracist activities actually makes 
any difference or not, the antiracist actors have a positive outlook. They 
do believe that their efforts can change the way people think, even though 
they also reflect on the difficulties they face, when trying to achieve this. 
Since it is hard to measure results, the antiracist actors talk about indica-
tions showing them that their work is effective. An example from antira-
cist activities in a school-environment can enlighten this. Sometimes 
teachers notice that students participating in antiracist activities, have be-
come more aware of issues regarding racism. When teachers share this 
observation with the antiracist actors, they see this as an indication of 
positive results. Generally the antiracist actors also believe that their work 
helps change the structure of society in an antiracist way. The argument 
for this being that society consists of individuals and since the antiracist 
actors influence individuals, they also help change the structure of society.
 When working with antiracism the actors mainly use three strategies, 
the first one being knowledge as a strategic instrument, meaning that they 
use their knowledge to explain and analyze racism. This is mainly an in-
ternal strategy, used to give volunteers within the associations a deeper 
understanding of racism. An important part of this strategy is that volun-
teers who work with antiracism need to be secure in rascim-antiracism 
rhetoric and therefore the aim of the internal strategies is to strengthen the 
volunteers. A connected strategy is to spread knowledge about racism. 
This is an external strategy used to convince people of the truth of the 
antiracist ideology. Finally, the third strategy is to deconstruct racist be-
liefs, this also being an external approach used when opposing racist opin-
ions. These strategies are not always used in direct confrontation with op-
ponents, rather they are used both internally and externally as a way to 
spread knowledge to target groups. Sometimes the target group is a spe-
cific sector of society, such as youths at a certain school, sometimes it is 
the general public. The ARF for example, shows antiracist movies and 
holds seminars that are open to the public. It is likely though, that these 
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screenings do not attract viewers with openly racist beliefs, since they are 
marketed as antiracist movies, thus creating a difficulty in actually reach-
ing those individuals within the general public who have racist views. It is 
more likely that the audience consists of those who already have an anti-
racist awareness.

antiracism as a social arena
In the third part, antiracism as a social arena, I explore aspects of the or-
ganization of the antiracist actors in this study. They are based in civil so-
ciety, with links to the government through government funding. There 
are also some connections with global civil society. The ARF for example, 
was one of the participants in the NGO Forum connected to the UN 
World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia 
and Related Intolerance that took place in Durban 2001. There are some 
aspects of the antiracist actors’ organization that can be connected to the-
ories of social movements. For instance, there is evidence that the collec-
tive identity within the antiracist actors is important for the volunteers. 
The central concept within this identity is democracy. Networking is an-
other important aspect of the antiracist actors’ organization. Since most 
of the activities they perform are project-based and therefore exist during 
a limited period of time, the network gives continuity to the struggle with-
in the association-driven antiracism. However, the networks are also 
somewhat exclusive. The antiracist actors do not want to risk being con-
nected with radical antiracism, i.e. organizations that accept violence 
within their antiracist work. The network consists of, for instance, other 
volunteer associations and political youth parties. Collaborations with 
radical antiracists are not possible, since that would jeopardise the antira-
cist actors’ credibility. The networks are also important because within 
them there are discussions about methods, problems and so on and there-
fore the networks help strengthen the antiracist actors.

an antiracist movement?
The antiracist actors are anchored in civil society but they also have con-
nections with government through funding. This leads to the question 
whether they in some way are controlled by the government? In a Swedish 
context, there has often been close collaborations between the govern-
ment and civil society. The antiracist actors in this study usually do not 
find this problematic. They do not in any way feel controlled or ”forced” 
to act in a certain way, rather they are pleased that they have funding 
which makes it possible for them to engage in antiracist activities. Even 
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though they accept government funding, they are quite sceptical of other 
forms of funding such as sponsoring. This can be acceptable depending on 
the enterprise, but as one example from the ARF shows, companies such 
as McDonalds are regarded with suspicion based on the fact that they are 
regarded as lacking in antiracist policies. However, the same kind of rea-
soning is not used about funding from the government. Since the govern-
ment and the antiracist actors partly share a vision of making an antiracist 
influence, this can be an example of when those who govern (the govern-
ment) are in agreement with those who are governed (the antiracist ac-
tors). This can then be described as a positive steering process. However, it 
is important to note that not all antiracist representatives would agree 
with government politics in this area and some would fiercely avoid gov-
ernment funding. The close collaboration between the antiracist actors in 
this study and the government is one of the characteristics of association-
driven antiracism.
 Mainly using Alberto Meluccis social movement theories, there is 
some evidence that the antiracist actors can be defined as an antiracist 
movement. However, overall there are stronger arguments to suggest the 
opposite. One of the central points in social movement theories is that a 
movement is in opposition to one or more adversaries. This is not true of 
the antiracist actors in this study. Instead, they work with target groups. 
The main point being that they do not have opponents in a traditional 
sense, rather they are targeting groups that they want to influence. The 
antiracist actors are not in opposition to the target groups, since this 
would be counterproductive. Instead they gain their trust in order to be 
able to influence them in an antiracist way. Another central point in social 
movement theory is that movements challenge the structure of society. 
The antiracist actors themselves do believe that they influence the struc-
ture of society by affecting individuals. This may very well be true, how-
ever, I would argue that they do not really challenge it since they are in 
collaboration with the primary representative of society, the government. 
Since they are in agreement with government antiracist politics, there are 
no borders to challenge. In that sense, the association-driven antiracism 
has its roots in civil society and has connections to the government, but 
can not be described as a part of an antiracist movement.

association-driven antiracism
Exploring the antiracist actors in regards to the three themes: the shapes 
and forms of racism, antiracism as a phenomenon, and antiracism as a so-
cial arena, helps me draw the following conclusions about the characteris-
tics of association-driven antiracism. The basis of this kind of antiracism 
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is the association itself. It can be a political-, athletic-, human rights- or 
another form of association that in some way participates in antiracist ac-
tivities, often in projects that exists for a limited period of time. In some 
sense the association-driven antiracism can also be said to be project driv-
en. Some of the associations mainly focus on antiracist work; others have 
a primary activity that is not related to antiracism at all. The representa-
tives of association-driven antiracism come from different political back-
grounds and are not connected to a particular political party. Hence they 
gather around the question at hand, antiracism. Since the antiracist actors 
lack a common definition of racism they share a broad understanding of 
racism and problems related to racism. The antiracist work can therefore 
comprise work against homophobia or bullying. Events that happen in 
the world influence the antiracist actors and after 9/11 for example, is-
lamophobia became a problem that they addressed more fiercely. The aim 
of the association-driven antiracism is not to combat specific opponents; 
rather they are working with target groups. Many activities are local, but 
there are also global connections, addressing issues that are of global in-
terest such as islamophobia. The antiracist actors often stress the signifi-
cance of knowledge as an antiracist tool. The broad understanding of 
problems relating to racism makes it important to have knowledge about 
different forms of racism, in order to be able to analyze and deconstruct 
arguments with racist implications. Knowledge is not just something they 
try to spread externally to target groups, it is also something they work 
actively with internally amongst the volunteers. Generally, there is great 
optimism among the antiracist actors when it comes to evaluating their 
results. They are hoping that their activities will have antiracist effects, but 
there is also an understanding that this might not always be the case. The 
rhetoric regarding the effects is often that they are ”planting seeds” within 
the target group, hoping that this will lead to an antiracist awareness.
 Most of the work done within association-driven antiracism is carried 
out by volunteers, thus the associations are a part of civil society. Often 
one or a few persons are employed to implement, for example, adminis-
trative duties, and financially this is possible partly because of governmen-
tal funding. Networks are a significant part of their organization, giving 
them support. Within the networks knowledge about racism, antiracist 
methods etc. is spread and shared. However, the networks are not open 
for all antiracist representatives, what distinguishes association-driven 
antiracism is among other things that it rejects all kinds of violence. The 
networks mainly consist of similar associations. Even though based in 
civil society, the antiracist actors have close connections to the govern-
ment, accepting funding from it. Some antiracist representatives avoid 
this, arguing that they can not be independent when financed in this way. 
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Whether or not this in any way makes the antiracist actors controlled by 
the government is a matter of definition. Certainly, you could argue that 
funding by the government makes the antiracist actors dependent on the 
government. However, the antiracist actors do not consider themselves 
controlled. They do not think that there is a contradiction in accepting 
government funding and at the same time being able to criticize the gov-
ernment. A more immediate dilemma for the antiracist actors is how to fi-
nance their activities, and not being able to do this is a greater problem 
than the connections to the government. As long as the antiracist actors 
feel free to engage in antiracist activities of their choice, they do not find 
government funding problematic. Given the flexibility needed when deal-
ing with a broad understanding of racism, a target group that sometimes 
is the general public and constantly dealing with urgent problems, the as-
sociation-driven antiracism is characterized by flexibility and constant 
movement.
 This study contributes to an understanding of how the antiracist ac-
tors within association-driven antiracism interpret racism and antiracism 
and also an understanding of their collaboration with the government. 
However, some of the conclusions are general and applicable to other 
forms of antiracism. An example of this is the difficulties in interpreting 
racism, which is also a problem for other antiracist representatives. Areas 
that need further research are for instance the antiracist networks as well 
as if antiracist activities actually lead to changes within the target groups.
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bilaga 1

Nedanstående presentation är hämtad från Bilaga 4 i Slutrapport från ar-
betsgruppen Arm i arm – 4:e initiativet. Regeringens ungdomssatsning 
mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering (2003). 
Texten år således författad år 2003 och har godkänts av varje enskilt pro-
jekt. Eftersom detta är den officiella sammanställningen har jag behållit 
texten i sin ursprungliga form, även om samtliga projekt är avslutade in-
om ramen för Arm i arm. Det gör att t.ex. tempusformer delvis är missvis-
ande. Jag har också använt samma uppställning som finns i denna skrift 
och projekten är således uppdelade på ett-, två- och treåriga projekt och 
presenteras därefter i bokstavsordning.

ettåriga projekt

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Ljungby, LJUNGBY
Ljungby mot rasism
Syftet med projektet är att skapa ett lokalt nätverk mot rasism och na-
zism, för att på så sätt förhindra att högerextrema rörelser kan etablera 
sig i kommunen. Metoderna är seminarier, föreläsningar, diskussioner på 
skolor och arbetsplatser, utställningar med mera. En skola är redan aktiv i 
arbetet mot rasism och nazism och ska fungera som förebild för de andra 
skolorna i kommunen. Projektet kommer att hämta inspiration från arbe-
tet i andra kommuner, till exempel Klippan och Karskrona.

FilmCentrum Syd i Malmö, MALMÖ
Projektet ARF utveckling
Målet med projektet är att utveckla pedagogiska modeller och metoder 
som kan bidra till att minska rasism, främlingsfientlighet och diskrimine-
ring i skolmiljö. De antirasistiska filmdagarna genomförs av föreningen i 
Malmö varje höst. Sedan ett år tillbaka arbetar de även i några av Malmös 



236

grundskolor. Eleverna ska arbeta utifrån ett för året valt tema, till exempel 
respekt eller segregation. Lågstadieeleverna kommer att arbeta med kom-
binationen bok och film, för att belysa hur olika tolkningar kan ske, mel-
lanstadieeleverna kommer att arbeta med Afrika som grundtema för att 
ge eleverna kunskap om människor och kulturer utanför Europa och uti-
från detta arbeta med elevernas värderingar och attityder. Högstadieele-
verna kommer att arrangera egna filmseminarium för andra elever, för-
äldrar och allmänheten.

Föreningen Komonq, STOCKHOLM
Projektet Kunq
Genom amatörteaterprojektet Kunq vill de deltagande ungdomarna in-
spirera andra unga ickeheterosexuella att våga ta plats, känna sig värde-
fulla och visa att de har något viktigt att förmedla och genom detta mot-
verka utanförskap och homofobi. Genom drama och teater kommer ung-
domarna att arbeta med värderingar, rädslor och erfarenheter av att leva 
som ung och homo, bi- eller transsexuell. Förutom teaterföreställningar 
för till exempel lärarstudenter, psykologer och sjukvårdspersonal kommer 
man att genomföra ett antal miniföreställningar för bland annat gymna-
sieelever.

Föreningen Progress, EKSJÖ
Projektet Svenska rötter
Projektet innehåller flera olika delar. Deltagande ungdomar kommer 
bland annat att forska i traditioner som firas i Sverige som midsommar 
och andra högtider. Målet är att genomföra en resa för att lära sig mer om 
Sveriges historia och kultur, samt besöka ursprungsbefolkningen, samer-
na. I projektet ingår det även att asylsökande ungdomar i Eksjö ska få 
jämnåriga faddrar, förhoppningsvis kan det förhindra utanförskap och 
främja integration. Vidare innebär projektet att mellanstadielever ska få 
besök av gymnasieelever för samtal om rädslor och fientlighet, detta kan 
stärka båda elevgrupperna. Målgrupp för projektet är föreningens med-
lemmar samt andra unga i Eksjö, totalt kommer ett 100-tal ungdomar va-
ra delaktiga i projektet.

Föreningen Sáminuorra, KIRUNA
Samiskt informationsprojekt
Målet med projektet är att sprida kunskap om Sveriges urbefolkning och 
därmed skapa förståelse och bearbeta fördomar, främst hos skolungdom. 
Föreningen får ofta förfrågningar från skolor och önskar nu utveckla ma-
terial och strategi för informationen. Informationsboxar, som föreläsarna 
ska få låna, ska sammanställas. Föreningen arbetar idag tillsammans med 
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Etnografiska museet i Stockholm med information till skolungdom i 
Stockholm under en vecka per år, föreningen ska nu utveckla arbetet för 
att även kunna nå ungdomar på andra orter. För att stärka föreläsarnas 
kompetens om fördomar kommer de att få utbildning i Mångfald och Di-
alog. Ett 20-tal blivande föreläsare kommer genomgå utbildningen.

Föreningen Ungas Revansch, MOTALA
Projektet Amir-Dellen
Målgruppen för projektet är ungdomar med invandrarbakgrund som vill 
lämna destruktiva gäng. Ungdomarna och avhoppade nazister i förening-
ens Exit-projekt går ut på skolor, föreläser och arbetar förebyggande till-
sammans. En annan del av projektet innebär att föreningen, i samarbete 
med det kommunala bostadsbolaget deltar i mottagandet av de 100-talet 
flyktingar som kommer till Motala 2002. Föreningen kommer att ha upp-
sökande verksamhet och erbjuda de asylsökande en mötesplats. Projektet 
innebär även stödverksamhet till flickor som lämnat rasistiska rörelser 
och till flickor med invandrarbakgrund.

Föreningen Ungas Revansch, MOTALA
Projekt mot våldsbrott
Syftet med projektet är att stötta och hjälpa ungdomar som vill lämna na-
zistiska rörelser, att arbeta preventivt genom att förhindra nyrekrytering 
av unga människor till dessa grupper samt att minska antalen våldsbrott i 
Motala. Projektet innebär utveckling av ett självhjälpsprogram för dem 
som vill lämna nazistiska grupperingar, att skapa en lokal informations-
bank där föräldrar, skolan och andra intresserade ska kunna få råd och 
stöd, föreläsningar i skolan samt en jourtelefon man kan ringa till dygnet 
runt. Samarbete sker lokalt med skola, fritidsledare, polis samt med Exit i 
Stockholm.

Helsingborgs Ungdomsråd, HELSINGBORG
Projektet Exit Skåne 2002
Verksamhetens syfte är att stödja ungdomar som önskar lämna nazistiska 
och rasistiska grupperingar i Skåne. Verksamheten består av stödinsatser 
för ungdomarna och deras anhöriga, kunskapsförmedling och förebyg-
gande åtgärder. Bland annat kommer studiebesök på sjukhus och fängel-
ser med mer att erbjudas deltagarna. Grund-, gymnasie- och komvuxsko-
lor, fritidsgårdar och socialförvaltningar i Skåne ska få kunskap om rasis-
tiska och nazistiska ungdomskulturer. Projektet genomförs i samverkan 
med bland annat flera kommuner och Region Skåne.
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Järfälla Ungdomsråd (JUR), JÄRFÄLLA
Projektet En resa som kräver mod
Föreningen har under tre terminer genomfört ’En resa som kräver mod’, 
ett lokalt utbytesprogram där ungdomar har fått bo hemma hos någon 
jämnårig i samma kommun och leva dennes liv under några dagar med 
diskussioner om fördomar, integration, rasism m.m. både före och efter 
utbytet. Detta arbetssätt har upplevts som lyckat och nu söker föreningen 
stöd för att kunna förfina metoden och genomföra ett utvecklat projekt 
under våren 2003. I projektet ingår även en kampanj för demokrati och 
mot rasism som genomförs av och med elever på samtliga högstadie- och 
gymnasieskolor i kommunen.

Quick Response, STOCKHOLM
Arm i arm
Quick Response har under drygt två år granskat nyhetsrapportering kring 
mångfaldsfrågor. Utvalda artiklar ska nu samlas i en antologi. Målet är att 
väcka debatt och inspirera ungdomar till ett kritiskt förhållningssätt till 
nyhetsrapportering om mångfaldsfrågor, främlingsfientlighet, rasism och 
diskriminering. För att antologin lätt ska kunna användas av lärare ska 
den kompletteras med en lärarhandledning, med fakta om främlingsfient-
lighet i skolan, lagar, nyhetsrapportering och arbetsfrågor. Materialet har 
efterfrågats av lärare, elever, journalister och representanter för organisa-
tioner som Quick Response har varit i kontakt med. Den kommer även att 
kunna användas på högskolans journalistutbildningar.

Redbergslids Boxningsklubb, GÖTEBORG
Projektet Utjämning
Syftet med projektet är att minska fördomarna om invandrare och homo-
sexuella. Två klubbar kommer att samarbeta. Redbergslids Boxnings-
klubb och Angereds Boxningsklubb. Dessa kommer att träna tillsammans, 
byta tränare under perioder, anordna studier och temadagar om religion, 
kultur och homosexualitet tillsammans, samt att finnas som förebilder i 
ungdomarnas vardag i skolan.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Skåne, MALMÖ
Våldsförebyggande projekt
Projektet har två parallella målgrupper: dels homo- och bisexuella bosatta 
i Skåne, dels Polismyndigheter i länet. Projektet syftar till att förebygga 
våld mot homo- och bisexuella genom att höja medvetandet om säker-
hetsfrågor bland utsatta grupper samt genom att skapa och etablera kon-
taktnät mellan polis och organisationslivet. Ambitionen är att skapa verk-
tyg för att agera innan brott har skett. Kontakter med respektive målgrupp 
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finns etablerade i Malmö stad men kommer att breddas för att nå fler 
kommuner i Skåne.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Stockholm, 
STOCKHOLM
Projektet Homofobi och unga – stöd och förändring
Målet med projektet är bland annat att säkerställa, utöka och utveckla 
stöd till unga bi-, homo- och transsexuella personer genom individ- och 
gruppverksamhet. Det ska bland annat finnas telefonjourer för de unga. 
Arbetet ska ske i nära samarbete med grupper som idag bedriver verksam-
het för unga bi-, homo- och transexuella. Ett annat mål är att utveckla 
metoder för att motverka homofobi. Detta kan ske bland annat genom 
referensgrupper och genomförande av olika projekt.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Skaraborg, 
SKÖVDE
Projektet Mot Strömmen
Målet med projektet är att nå samtliga studenter, lärare och anställda på 
högskolan i Skövde så att dessa får en ökad förståelse och om det så är 
önskvärt en öppnare attityd till homo, bi- och transsexuella. Föreningen 
kommer tillsammans med Gaystudenterna på orten och Skövde student-
kår arrangera föreläsningar, göra utskick av informationsblad, temadagar, 
information på studentkårens hemsida med mera.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL), STOCKHOLM
Projektet HBT i skolan
Genom projektet vill RFSL uppnå att homo, bi- och transsexuella ungdo-
mar får en trygg och säker uppväxt och skolgång och får möta stödjande 
och accepterande attityder i skolan. Ungdomar som inte själva är homo, 
bi- och transsexuella ska få goda kunskaper om homo, bi- och transsexu-
ella och deras livsvillkor. De särskilda målgrupperna för projektet är i för-
sta hand de homo, bi- och transsexuella ungdomarna själva men också 
samtliga skolelever, särskilt elever med homofobiska åsikter. Man kom-
mer att utbilda ett antal skolinformatörer. Dessa ska vara 18-25 år och 
ska utifrån bland annat sina egna erfarenheter informera om homo, bi- 
och transfrågor i grund och gymnasieskolor. Man kommer också att ut-
bilda ledare för dessa utbildningar. Ett pedagogiskt material kommer att 
arbetas fram.
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Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ungdom, 
STOCKHOLM
Projektet HBT-ungdomars rätt i samhället
Syftet med projektet är att stärka unga homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners självbild och sprida kunskap för att möjliggöra ett aktivt 
försvar och arbete mot homofobi. En kartläggning och granskning ska 
ske av diverse kurslitteratur, ur ett HBT-perspektiv. Det kommer också att 
tas fram en informationsbroschyr och en CD-rom som rör olika homofo-
bifrågor. Därtill kommer man att utbilda informatörer/utbildare som 
bland annat ska prata i skolor.

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism, KRISTIANSTAD
Rasisternas argument i media
Genom projektet ska organisationens medlemmar få lära sig att bemöta 
rasistiska argument. Organisationen kommer att arrangera två konferens-
serier. Dessa ska behandla informationssökning, kritiskt tänkande, hur 
man skriver debattartiklar med mera. Det kommer att arbetas fram en 
dokumentguide över extremhögerns argument och hur dessa kan bemö-
tas. Ett 20-tal ungdomar kommer att delta i konferenserna och i arbetet 
som sker mellan dessa. Avsikten är att en mediegrupp efter konferenserna 
ska driva arbetet vidare. Lokalgrupperna ska kunna använda sig av denna 
grupp när de behöver hjälp i sin lokala verksamhet.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Östersund, 
ÖSTERSUND
Projektet Olika men ändå lika
Målet med projektet är att minska homofobin hos unga, samt att medve-
tandegöra människor att vi är mer lika än vi kanske tror. Föreningen vill 
testa ett nytt sätt att bemöta skolungdom på, efter goda erfarenheter från 
att ha tagit emot skolklasserna på föreningens lokaler vill de nu göra detta 
i större skala. De kommer att bjuda in alla gymnasieelever årskurs I i 
Jämtland/Härjedalen till föreningens lokaler för studiebesök, informa-
tionsträffar och föredrag. Kvällen efter besöket kommer de att ha telefon-
jour i två timmar för elever som eventuellt vill ringa. Om detta visar sig 
vara ett bra koncept kommer föreningen efter projektet även att bjuda in 
andra grupper på liknande informationsträffar.

Röda Korsets Ungdomsförbund, Gävleborgsdistriktet, GÄVLE
Projektet För respekt!
Projektet syftar till att stärka individens möjlighet att göra aktiva val 
kring respekt, främlingsfientlighet, våld och integration. Deltagarna ska 
få en upplevelse som väcker funderingar kring dessa ämnen och som de 
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sedan får en möjlighet att värdera och ompröva i ett aktivt forum. Ut-
gångspunkten för diskussionen och uppföljningen är en teaterföreställ-
ning. Målgruppen är i första hand elever i årskurs 7-9 i Gävleborgs län. 
Kuratorer, skolsköterskor och lärare ska engageras i det uppföljande ar-
betet. Föräldrar ska informeras. I slutet av projektet ska en novell- och 
diktsamling ges ut, baserad på bidrag från olika skolor. Projektet ska se-
dan utvärderas under två år (se tvååriga projekt).

Röda Korsets Ungdomsförbund, STOCKHOLM
Projektet The Comedy of War
The Comedy of War är en nycirkusföreställning baserad på Clowner utan 
gränsers turnéer på Balkan, kombinerat med en informationskampanj om 
värdegrundsfrågor, främst inriktat på rasism och främlingsfientlighet. 
Projektet syftar till att engagera publiken som består av gymnasieelever, 
lärarstudenter och lärare. Projektledningen vill nu utöka arbetet med in-
formationskampanjen, arbetet efter föreställningen. Informatörer ska dis-
kutera publikens frågor i direkt anslutning till föreställningen samt infor-
mera lärarna om hur de kan arbeta vidare med informationsmaterialet. 
Målsättningen för projektet är även att de samarbetande organisationerna 
ska fullfölja diskussionerna i skolorna samt att utöka och starta nya loka-
la grupper knutna till Röda Korsets Ungdomsförbund.

Röda Korsets Ungdomsförbund, Västerbotten, UMEÅ
Projektet NORMal, eller?
Syftet med detta projekt är att genom en process öka pojkars medvetenhet 
om det normsystem som omger föreställningar kring homofobi, kön och 
makt samt att på sikt öppna upp och möjliggöra för pojkar att vara sig 
själva utan att förhindras av den norm som råder. Förbundet ska genom-
föra tio träffar med tre olika pojkgrupper, utveckla ett ledarstöd och me-
todmaterial med könsmaktsperspektiv samt genomföra två utbildningar 
för pojkgruppsledare. Målgruppen är pojkar på högstadiet i Umeå kom-
mun samt frivilliga och yrkesverksamma ungdomsledare.

SISU Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund i Västergötland, 
SKÖVDE
Forumteater mot rasism
Syftet med projektet är att skapa dialog i skolor i Borås med hjälp av fo-
rumteater. Ämnen kommer att vara främlingsfientlighet, rasism, diskrimi-
nering samt droger, sex och samlevnad. Genom forumteatern får ungdo-
marna chansen att testa sina värderingar och åsikter i verklighetstrogna 
situationer, samt möjlighet att diskutera konsekvenserna av dem i efter-
hand. I projektet ingår även att testa ett konfliktlösningsprogram som har 
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använts i Banja Luka i Bosnien Hercegovina samt att ungdomarna ska 
göra en tidning och genomföra rundabordsamtal kring aktuella frågor.

Stockholms Universitets Studentkår, STOCKHOLM
HBT-projektet
Projektet syftar till att hos undervisande personal höja medvetandenivån 
och kompetensen om homo, bi- och transsexualitet. Den ökade kompe-
tensen hos enskilda lärare förväntas leda till mindre risk för osynliggö-
rande och diskriminering. Det ges också redskap för ett ifrågasättande av 
den heterosexuella livsstilen som norm, vilket kan öka kvalitén på den 
bildning som studenterna ska tillgodogöra sig under tiden på universite-
tet. Lärarnas ökade kunskaper leder också till att studenternas kunskap 
ökar, vilket i sin tur leder till ett mindre homofobiskt samhälle. Först kom-
mer RFSL:s skolinformatörer att informera om hur det är att leva som 
homo, bi- eller transsexuell i dagens Stockholm. Därefter kommer det att 
hållas seminarier.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) Uppland, 
UPPSALA
Projektet Ordets makt
Upplands SSU-distrikt anser att dagens invandrarungdomar är en tyst ge-
neration som ogärna uttrycker sig, att få invandrarungdomar ger sig in i 
samhällsdebatten. Den första delen i projektet är koncentrerad till Inter-
net- och skrivarstugor som är belägna på s.k. problemområden. Ungdo-
marna ska göra en egen tidning som ska spridas i Uppsalas skolor. Unga 
författare kommer att anlitas som inspiratörer. Projektets andra del kon-
centreras på framställning och spridning av tidningen, ungdomar som har 
deltagit i projektets första del och lärt sig framställa en tidning ska nu an-
vända sin kunskap i praktiken.

Sveriges Unga Muslimer (SUM), STOCKHOLM
Projektet Islamofobi – ett av rasismens nya ansikten
Föreningen ser allvarligt på utvecklingen runtomkring i Europa och anser 
att islamofobi utgör ett hot mot integrationen och demokratin i Sverige. 
Syftet med projektet är att utbilda certifierade informatörer och bygga 
upp en struktur och plattform för ett nationellt informationsprojekt riktat 
till skolungdomar för att motverka islamofobi. Arbetet i skolorna plane-
ras att starta hösten 2003. Föreningen ska bland annat arbeta fram ett pe-
dagogiskt material samt genomföra en informatörsutbildning.
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Teater Amabile, KLIPPAN
Projektet Våga vända bilden
Syftet med projektet är att skapa en ökad trivsel i skolan och i samhället i 
stort. Projektet kommer att träna elevernas förmåga att visa civilkurage 
och att känna empati. Målgrupp är mellan- högstadie- samt gymnasieele-
ver. Inför grupper om ca 50 elever kommer forumteater att spelas upp. I 
anslutning till föreställningen ges utrymme för reflektion och diskussion 
kring utanförskap, främlingsfientlighet och mobbning samt om hur elev-
erna själva kan medverka aktivt för att minska förtryck i skolan och på 
fritiden. Initialt planeras 50 st föreställningar. Projektet kommer att ge-
nomföras i nära samarbete med Klippans kommun och skolorna vilket är 
en förutsättning för att nå ett bra resultat.

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), STOCKHOLM
FOKUS – ett mediaprojekt för unga tjejer
Syftet med projektet är att ge deltagarna verktyg att kunna använda sina 
egna erfarenheter och möjligheter för att må bättre, samt att utveckla me-
toder för hur man kan arbeta med unga kvinnor med problem för att 
stärka deras känsla av sammanhang och möjlighet att påverka sin situa-
tion. Målgruppen är unga kvinnor främst med utländsk bakgrund, på 
högstadieskolor och gymnasieskolor i Stockholm. Metoden som främst 
kommer att användas är att deltagarna får arbeta med film och foto. Del-
tagarnas egna val av intressen kommer att styra valen av ämnen att arbeta 
med.

Turkiska Ungdomarnas Distriktsorganisation i Stockholms län, 
STOCKHOLM
Projektet Att förändra attityder
Genom projektet vill organisationen påbörja ett arbete för att uppmuntra 
ungdomar att engagera sig i frågor om fördomar, främlingsfientlighet och 
diskriminering. Man kommer att lägga fokus på frågor om homofobi, 
med hänvisning till att det inom den turkiska gruppen generellt är tabu att 
diskutera homosexualitet, vilket har inneburit att turkiska ungdomar som 
är homosexuella är rädda för att visa detta. Organisationen vill arbeta 
fram metoder för att kunna bearbeta fördomarna när det gäller homofobi 
samt få fler ungdomar med turkisk bakgrund som är homosexuella att 
känna sig välkomna i organisationen.

Unga Örnar, Östergötland, LINKÖPING
Romska ungdomar/familjer – framtidsversioner och demokrati
Syftet med projektet är bland annat att ge romska ungdomar och deras 
familjer mer självsäkerhet, ökad medvetenhet om betydelsen av till exem-
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pel skolor/utbildning samt ökade kunskaper om hälsa, kärlek, sex och 
samlevnad. Ungdomarna ska också få kunskap om hur de kan påverka sin 
egen situation. Det kommer bland annat att finnas flick- respektive pojk-
grupper som arbetar både tillsammans och var för sig, göras studiebesök 
och finnas lägerverksamhet. Projektet är ett samarbete mellan Unga Ör-
nar i Östergötland, Verdandi och Linköpings kulturella resandeförening. 
Projektet kommer i huvudsak att drivas av romska ungdomar.

tvååriga projekt

Föreningen Ideum Europa, MALMÖ
Projektet Motbild av Hotbild
Målsättningen med projektet är att stödja en ömsesidig och konstruktiv 
debatt om islam som bygger på korrekt information. Genom produktion 
av utbildningsmaterial i samarbete mellan muslimer och svenska kun-
skapsinstitutioner avses att skapa en motbild av hotbilden och synen på 
”de andra”. Kunskaps- och debatthäftet ska användas i skolor, i studie-
cirklar och av alla som önskar arbeta med den muslimska minoriteten i 
Sverige och i Norden. Materialet ska behandla gudsuppfattningen, utbild-
ning och arbete, lag och ordning, kvinnosyn, krig och konflikt samt tole-
rans. Materialet ska produceras under det första året av projektet. Under 
det andra året avser man sprida materialet och skapa debatt genom mö-
ten.

Föreningen Vita Bussar till Auschwitz (VBTA), NYKÖPING
Projektidéer mot rasism
Syftet med projektet är att genom informationsinsatser, aktiviteter och te-
maresor till före detta koncentrationsläger och arbeta för att förhindra 
utbredningen av rasistiska och andra icke-demokratiska tendenser i sam-
hället. Basen i verksamheten är ungdomar, så kallade ambassadörer, kam-
ratstödjare och juniorledare. Dessa får inspiration och utbildning för sitt 
arbete i form av kurser, studiebesök och praktikuppgifter så att de kan 
sprida budskapet lokalt. Projektet innehåller utbildningar av ambassadö-
rer och kamratstödjare, föreläsningar av tidsvittnen, framtagande av ma-
terial för värderingsövningar och hemsida samt foto-, film och dikttäv-
lingar. Projektet pågår i Nyköping, Katrineholm, Malmö, Falun, Borlänge 
och Hedemora.

Hassela Solidaritet Karlstad, KARLSTAD
Motverka rasism
Projektets syfte är att motverka rasism, främlingsfientlighet och homofobi 
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i årskurs 6-7 i Karlstad. Klassbesök ska genomföras minst två gånger per 
termin för att bygga upp en relation med eleverna. Lärarna kommer att få 
information och stöd för att de ska kunna diskutera frågorna i vardagen. 
De ska arbeta med ett material som heter Min tänkarbok som grundmate-
rial samt värderingsövningar. Samarbete kommer att ske med RFSL i Kal-
mar samt med barn till homosexuella i frågor om homosexualitet och ho-
mofobi.

Härnösand Folkhögskola, HÄRNÖSAND
Projektet Lusten att engagera sig
Syftet med projektet är att unga människor som är aktiva eller som aktive-
rar andra i olika organisationer i Härnösand ska sammanföras och fortbil-
das i frågor som rör rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Unga 
människor ska ges möjlighet att ta initiativ till aktiviteter som förebygger 
rasism och diskriminering genom att beredas ekonomiska möjligheter att 
gå från idé till verksamhet. Detta förväntas leda till en ökad lust att engage-
ra sig. Arbetet innebär även att de medverkande organisationerna integrerar 
insatser mot rasism i sin ordinarie verksamhet. Metoder och arbetssätt väx-
er fram i dialogen mellan de olika ungdomsorganisationerna. Exempel på 
aktiviteter är diskussioner, kulturläger, teater, studier, resor, pojk/flickgrup-
per m.m. Projektet är ett samarbete mellan Härnösands folkhögskola och 
Internationella klubben / 5 i 12-rörelsen i Härnösand.

Musik i Blekinge, KARLSKRONA
Spider
Syftet är att skapa ett forum där människor med olika kulturell bakgrund 
kan mötas med musiken som gemensam nämnare. Det kan främja inte-
gration och motverka utanförskap, främlingsfientlighet samt rasism. Mål-
gruppen är musikutövande/intresserade tjejer från 13 år och uppåt där 
deltagare med utländsk bakgrund är i majoritet. Målsättningen är att del-
tagarna ska få större möjlighet att utöva och utveckla sitt musikintresse, 
att professionella musiker med utländsk bakgrund tar aktiv del i projektet 
och kan verka som förebilder samt att inkludera målgruppen i det lokala 
musiklivet. Förväntade resultat är att målgruppens musikutövande har 
utvecklats och intagit en större del av Karskronas musikliv och att denna 
metod kan användas i hela Blekinge län samt att en mångkulturell musik-
förening kan driva verksamheten vidare efter projekttidens slut.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) i Kalmar, 
KALMAR
Projektet Lokalt arbete mot homofobi
Syftet med projektet är att minska fördomarna och förebygga homofobin 
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genom kunskapsspridande och genom att driva frågor lokalt, främst ge-
nom information till gymnasieelever och högskolestudenter, genom semi-
narier och värderingsövningar. RFSL Kalmar kommer även att samarbeta 
med och försöka påverka arbetet inom kommuner och landstinget i ho-
mofrågor.

Röda Korsets Ungdomsförbund, Gävleborgsdistriktet, GÄVLE
Utvärdering av Projektet För respekt!
Detta projekt avser en utökad utvärdering av det ettåriga projektet För 
respekt! (se 1-åriga projekt). Projektet ska stärka individens möjlighet att 
göra aktiva val kring respekt, främlingsfientlighet, våld och integration. 
Deltagarna ska få en upplevelse som väcker funderingar kring dessa äm-
nen och som de sedan får en möjlighet att värdera och ompröva i ett aktivt 
forum. Utgångspunkten för diskussionen och uppföljningen är en teater-
föreställning. Målgruppen är i första hand elever i årskurs 7-9 i Gävle-
borgs län. Kuratorer, skolsköterskor och lärare ska engageras i det uppföl-
jande arbetet. Föräldrar ska informeras. I slutet av projektet ska en novell- 
och diktsamling ges ut, baserad på bidrag från olika skolor.

Stiftelsen Expo, STOCKHOLM
Projektet Demokrati mot rasism 2001-2002
Projektet syftar till att definiera metoder som kan motverka rasistiska och 
extrema gruppers lokala rekrytering av ungdomar. Projektet inriktar sig 
främst till skolor som blivit utsatta för rasistiska kampanjer, Expo arbetar 
med inventering och kartläggning av de metoder som extrema grupper 
använder i rekryteringskampanjerna. Även upprättande av informations-
nätverk samt föreläsningsserier och gruppdiskussioner om demokrati, ra-
sism och extremism på skolor ingår. Målgruppen är skolungdomar, lärare 
samt ungdomsorganisationer. Under år ett involverades de demokratiska 
politiska ungdomsförbunden, detta samarbete kommer att fortsätta under 
år två. Projektet innehåller även produktion av informationsmaterial samt 
ett avslutande seminarium i januari 2003.

Svensk – Turkiska Distriktsorganisationen i Västra Götaland, 
GÖTEBORG
Projektet Dialog istället för monolog
Med projektet vill organisationen kartlägga dels orsakerna till rasism 
bland de segregerade grupperna, dels det svenska samhällets förhållning 
till dessa grupper. Organisationerna gör detta för att sedan ta fram förslag 
till åtgärder och metoder som de avser att testa och implementera under 
projekttiden. Syftet är att skapa en dialog mellan svenskar med turkisk 
bakgrund och andra grupper. En stor del av arbetet kommer att göras till-
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sammans med medlemsföreningarna. Samarbete finns även med en rad 
olika etniska organisationer via bland annat SIOS (Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige) och ABF. Nära kontakt finns även med 
islamiska samfund.

Svenska Helsingforskommittén för Mänskliga Rättigheter, 
STOCKHOLM
Projektet Hatets språk – var går gränsen
Syftet med projektet är att kartlägga nationell och internationell lagstift-
ning och praxis vad gäller spridning av rasistisk, främlingsfientlig och ho-
mofobisk propaganda via Internet och genom så kallad Vit makt-musik. 
Kartläggningen kommer att utmynna i en rapport som ska presenteras på 
ett seminarium. Dialog kommer kontinuerligt att föras med ungdomar för 
att få ungdomsperspektiv i rapporten samt att bidra till att dialogen om 
till exempel hets mot folkgrupp och yttrandefrihet hålls levande.

treåriga projekt

08 Alvik Stockholm, STOCKHOLM
Skilda ursprung – samma mål
Syftet med projektet är att genom basket som gemensamt intresse sam-
manföra ungdomar från olika miljöer, etniskt och klassmässigt. Ungdo-
marna träffas bland annat på en veckas basketläger där de förutom basket 
ska få undervisning i historia, religion, jämställdhetsfrågor, teambuild-
ningsövningar, föreningskunskap och ledarskap. Lägren följs upp med 
träffar där diskussionerna fortsätter. Även basketskolor samt ledarskaps-
utbildning för coacher och föräldrar ingår i projektet. Sammanlagt kom-
mer ca 1500 ungdomar samt ca 450 ledare och föräldrar att vara med un-
der hela projektperioden.

Arbetsgruppen för Auschwitz 99, VARBERG
Dagens – Framtidens Varberg?
Syftet med projektet är att medvetandegöra alla ungdomar mellan 12-19 
år i kommunen om konsekvenserna av rasism och nazism. Utvalda ung-
domar som representerar samtliga skolor i kommunen åker på studieresa 
till f.d. koncentrationsläger och arbetar därefter aktivt i sin klass och på 
sin skola med temadagar, föreläsningar med mera. Som utgångspunkt an-
vänder de sina egna upplevelser från resan kompletterade med visning av 
videofilmer, fotografier och annat material.
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Dragonskolan, UMEÅ
Integration av skolans arbete mot mobbning
Syftet med projektet är att integrera skolans arbete mot främlingsfientlig-
het med arbetet mot mobbning. Skolan har inlett ett samarbete med 
Mångfaldsföreningen i Umeå som helt består av ungdomar. Dessa utbil-
dar lärare och elever i mobbningsfrågor, ordnar kulturaktiviteter samt ar-
betar med mänskliga rättigheter. Arbetet består av föreläsningar, teaterfö-
reställningar, studieresa till före detta utrotningsläger samt utbildning av 
kamratstödjare.

Föreningen Northern Light, MALMÖ
Projektet Dags att förebygga hat
Syftet med projektet är att öka kunskaper samt skapa debatt kring frågor 
rörande kultur, etnicitet och mångfald bland Malmös ungdomsledare. 30-
40 ideella ungdomsföreningar inom Malmö kommun ska bjudas in till ett 
seminarieprogram. Programmet ska bestå av åtta seminarieträffar samt 
två studiebesök under ett års tid. Teman kommer bland annat att vara glo-
balisering, det mångkulturella samhället, rasism och intolerans i vardagen, 
mediernas roll samt tillsammans mot rasism. Experter kommer att bjudas 
in till seminarierna och diskussioner kommer att ske i anslutning till före-
läsningarna. De deltagande ungdomsledarna kommer kontinuerligt att le-
da diskussioner i sina föreningar. Projektet är ett lokalt mångfaldsprojekt 
i Malmö. Avsikten är att skapa en långvarig och stabil plattform för anti-
rasistiskt arbete och kulturutveckling i Malmö. Under projektets första år 
har man lyckats skapa intresse och nyfikenhet för mångfaldsfrågor inom 
Malmö stad och också en vilja hos projektdeltagargruppen att fortsätta 
utbilda sig och samarbeta kring denna viktiga fråga. Under år två av pro-
jektet vill man bl.a. bygga vidare på det uppbyggda nätverket och försöka 
fånga upp nya deltagarintressenter till deltagande i projektaktiviteterna.

KFUM Basket, Härnösand, HÄRNÖSAND
Basket och Antirasism-projekt
Syftet med projektet är att utveckla ett nytt mångkulturellt ledarskap som 
bygger på alla deltagares personliga och kulturella/etniska erfarenheter. 
Projektledningen vill bidra till att skapa framtida ”folkrörelsedemokra-
tiska” ledare. Ungdomarna kommer att få utbildning i olika idrottsgrenar, 
fysiologi, pedagogik, barns- och ungdomars utveckling, droger, dopning 
samt samhällskunskap och historia för att kunna förstå sambandet mel-
lan dåtid och nutid. 8-12 deltagare per år kommer att ingå i programmet 
som kommer at drivs i studiecirkelform.
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Råby-Rekarne Friidrottsförening, ESKILSTUNA
Samarbetsprojekt mellan skola-föreningsliv
Syftet med projektet är att genom idrotten nå ungdomar, engagerade som 
oengagerade samt deras familjer. Föreningen vill hålla dialogen levande 
genom informationsinsatser av och med föreningens medlemmar. Härige-
nom vill man att människor med olika nationalitet, ursprung och religion 
med idrottsgemenskapen som utgångspunkt får lära känna varandra och 
respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket kan motverka 
främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering. Målgruppen är 
medlemmarna samt deras föräldrar, skolungdomar och föreningsaktiva 
ungdomar i kommunen. Projektet sker i samarbete med skolor, förenings-
liv, kommunen, invandrarenheten, bostadsbolag och lokalt näringsliv.

Rädda Barnen, KALMAR
AGERA mot rasism och främlingsfientlighet
Projektet syftar till en ökad medvetenhet hos unga om hur det ser ut i sam-
hället, om ungdomar har samma möjligheter oavsett etnisk bakgrund 
samt att förse ungdomar med redskap och argument för att arbeta mot 
rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering lokalt. Ungdomar 
har rekryterats till så kallad spanare, som arbetar lokalt i sin skola, kom-
mun, i föreningar etc. med värderingar, rättigheter, ledarskap, metoder för 
att föra fram sina åsikter till beslutsfattare med mera. Projektet genomsy-
ras av ungdomars egna tankar och de har stort inflytande över aktivite-
terna.
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bilaga 2

enkät angående arm i arm – 4:e initiativet

Projektnamn: ...........................................................................................

................................................................................................................

Projektet påbörjades: ...............................................................................

Projektet avslutades: ................................................................................

Kryssa för det svarsalternativ som passar bäst!

Projektets huvudsakliga inriktning

1. Kryssa för det område (obs, endast ett område) som har varit priorite-
rat i ert projekt.

1  Rasism 2  Främlingsfientlighet 3  Homofobi 4  Diskriminering

2. Projektet som finansierats av Arm i arm – 4:e initiativet har arbetat med:

a) rasism

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

b) främlingsfientlighet

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

c) homofobi

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls
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d) diskriminering

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

3. Hur skulle ni i ert projekt kortfattat vilja beskriva eller definiera följan-
de uttryck:

a) rasism: .................................................................................................

................................................................................................................

b) främlingsfientlighet: ............................................................................

................................................................................................................

c) homofobi: ............................................................................................

................................................................................................................

d) diskriminering: ....................................................................................

................................................................................................................

4. Projektet som finansierats av Arm i arm – 4:e initiativet är organisatio-
nens huvudsakliga verksamhet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

5. Projektet som finansierats av Arm i arm – 4:e initiativet har påverkat 
hur organisationen kommer att arbeta i framtiden.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

Projektverksamhet, planering och utvärdering

6. Vi hade redan från starten kunskaper om hur man driver ett projekt.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

7. Det var lätt att formulera projektets verksamhet, målsättning och pro-
jektidé i ansökan till Arm i arm – 4:e initiativet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls
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8. Projektansökan gjorde att vi formulerade t.ex. målsättningar, projekt-
idé och aktiviteter på ett tydligare sätt för oss själva.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

9. Ungdomar i åldrarna 12-25 år har varit med och planerat projektverk-
samheten.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

10. Ungdomar i åldrarna 12-25 har varit med under genomförandet av 
projektverksamheten.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

11. Det var positivt att få presentera projektet personligen för Arm i arm 
– 4:e initiativets styrelse.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

12. Projektverksamheten har motsvarat det projekt vi formulerade i ansö-
kan.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

Om ni har svarat Stämmer ganska dåligt eller Stämmer inte alls på fråga 
12, fortsätt med fråga 13 och 14. Hoppa annars vidare till fråga 15.

13.Vilka avvikelser finns i förhållande till ansökan?

................................................................................................................

................................................................................................................

14. Vad beror avvikelserna på?

................................................................................................................

................................................................................................................

15. Representanter från vårt projekt deltog i utbildningen i självutvärdering.

  Ja  Nej

Om nej, hoppa vidare till fråga 17.
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16. Utbildningen i självutvärdering av projekt var en viktig hjälp för att vi 
skulle kunna utvärdera vårt projekt på ett bra sätt.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

17. Vi har använt ”FIDO – Lathund för självutvärdering av projekt”

  Ja  Nej

Om nej, hoppa vidare till fråga 21.

18. Vi har använt FIDO redan i planeringsfasen av projektet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

19. FIDO har hjälpt oss att göra målformuleringar och planera genom-
förandet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

20. FIDO har hjälpt oss att göra projektutvärderingen.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

21. Om ni inte har använt FIDO, hur har ni då gjort utvärderingen?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

verksamhetens resultat, erfarenheter och spridning

22. Projektverksamheten har gett förväntade resultat.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

23. Projektverksamheten har gett/kommer att ge långsiktiga effekter.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls
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24. Skriv några funderingar relaterade till de två ovanstående frågorna. 
Vad gjorde att projektet gav eller inte gav förväntade resultat?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

25. På vilket sätt har ni uppnått långsiktiga effekter? Om ni inte har upp-
nått långsiktiga effekter, varför inte?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

26. Projektet har skapat samarbeten med andra projekt/organisationer el-
ler liknande.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

Om svaret på ovanstående fråga är Stämmer helt eller Stämmer ganska 
bra, fortsätt nedan, hoppa annars vidare till fråga 28.

27. Dessa samarbeten kommer att fortsätta efter projekttidens slut.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

28. Projektverksamheten upphör när projekttiden är slut.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

29. Projektverksamheten kommer att drivas vidare genom egna medel el-
ler inom organisationen.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls
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30. Vilka erfarenheter har dragits från projektet?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

31. Hur kommer erfarenheterna från projektet att förvaltas eller spridas?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

32. Kommer organisationen att fortsätta arbeta med frågor som rör ra-
sism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Projektledarträffar, centrala aktiviteter och utbildningar

33. Vi hade redan från start den kunskap om rasism och/eller främlings-
fientlighet och/eller homofobi och/eller diskriminering som vi behövde 
för att driva vårt projekt.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

34. Vi hade behov av mer kunskap om rasism och/eller främlingsfientlig-
het och/eller homofobi och/eller diskriminering när vi planerade och star-
tade projektet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

35. Har ni deltagit i projektledarträffar anordnade av Arm i arm – 4:e ini-
tiativet ?

  Ja  Nej



Om ni inte har deltagit i projektledarträffarna hoppar ni vidare 
till fråga 41.

36. Projektledarträffarna har gett oss nya kunskaper som vi har haft nytta 
av i projektet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

37. Projektledarträffarna som Arm i arm – 4:e initiativet har ordnat har 
gett oss nya kunskaper om rasism, främlingsfientlighet, homofobi och 
diskriminering.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

38. Projektledarträffarna gav oss nya idéer och inspiration som vi har 
haft nytta av i projektet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

39. Projektledarträffarna gav oss nya kontakter som vi har haft nytta av i 
projektet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

40. Projektledarträffarna gav oss idéer på metoder, frågeställningar eller 
liknande kring rasism och/eller främlingsfientlighet och/eller homofobi 
och/eller diskriminering som vi vill arbeta vidare med i framtiden.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

41. Vi har under arbetet med projektet sökt stöd hos handläggaren på 
Arm i arm – 4:e initiativet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

42. Under arbetet med projektet har vi haft regelbunden kontakt med 
handläggaren på Arm i arm – 4:e initiativet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls



43. Det stöd vi har fått från handläggaren på Arm i arm – 4:e initiativet 
har hjälpt oss att bedriva vår verksamhet.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

44.Vi har använt Arm i arm – 4:e initiativets hemsida för att se hur andra 
projekt arbetar.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

45. Vi hade behövt andra former av stöd än de som har erbjudits från 
Arm i arm – 4:e initiativet för att kunna genomföra vårt projekt.

1  Stämmer helt   2  Stämmer ganska bra    
3  Stämmer ganska dåligt   4  Stämmer inte alls

46. Om ni har svarat att ni behövde andra former av stöd, vilken typ av 
stöd hade ni behövt?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

47. Övrigt som vi vill tillägga!

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Tack för din medverkan!
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bilaga 3

ansökan om stöd ur allmänna arvsfonden till projekt

1

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 
Sökande organisation Telefon 

Adress Fax 

Postnummer och ortnamn Länsbokstav 

Kontaktperson , namn och telefon E-post 

Projektets namn 

Medsökande organisation/-er, namn och adress 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Huvudsaklig målgrupp för  
det planerade projektet:             barn 0-11 år                            ungdomar 12-25 år          personer med funktionshinder 

Hur lång tid beräknas 
projektet pågå? 

Total kostnad för hela 
projektet 

Kostnad per år Söks ur Allmänna 
arvsfonden per år 

Eventuella samarbetsorganisationer för projektet, namn och adress

Medel för projektet har även sökts från Medel för projektet har beviljats från 

Underskrift och namnförtydligande av organisationens/-ernas ordförande (eller annan firmatecknare) 

Till denna ansökan ska följande handlingar bifogas:  Vid förfrågningar vänd dig till: 

• beskrivning av projektet; se anvisningar på baksidan 
• budget med specifikation av kostnader och intäkter 
• plan för dokumentation/utvärdering och erfarenhetsspridning 
• stadgar 
• protokollsutdrag som visar styrelsens sammansättning inkl. 

firmatecknare 
• årsredovisning (verksamhets- och ekonomisk berättelse) 
• för stöd till ungdomsprojekt ange alltid antal medlemmar  
      (0-11 år, 12-25 år och över 26 år) 

Arvsfondsdelegationens kansli på adress 

Arvsfondsdelegationen 
103 33  STOCKHOLM 

E-post: arvsfonden@social,ministry.se 

växel 08-405 10 00     www.arvsfonden.se 

 Ansökan skickas till: Arvsfondsdelegationen, 103 33  STOCKHOLM 

1

Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projekt 
Sökande organisation Telefon 

Adress Fax 

Postnummer och ortnamn Länsbokstav 
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...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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arvsfonden per år 

Eventuella samarbetsorganisationer för projektet, namn och adress

Medel för projektet har även sökts från Medel för projektet har beviljats från 

Underskrift och namnförtydligande av organisationens/-ernas ordförande (eller annan firmatecknare) 

Till denna ansökan ska följande handlingar bifogas:  Vid förfrågningar vänd dig till: 

• beskrivning av projektet; se anvisningar på baksidan 
• budget med specifikation av kostnader och intäkter 
• plan för dokumentation/utvärdering och erfarenhetsspridning 
• stadgar 
• protokollsutdrag som visar styrelsens sammansättning inkl. 

firmatecknare 
• årsredovisning (verksamhets- och ekonomisk berättelse) 
• för stöd till ungdomsprojekt ange alltid antal medlemmar  
      (0-11 år, 12-25 år och över 26 år) 

Arvsfondsdelegationens kansli på adress 

Arvsfondsdelegationen 
103 33  STOCKHOLM 

E-post: arvsfonden@social,ministry.se 

växel 08-405 10 00     www.arvsfonden.se 

 Ansökan skickas till: Arvsfondsdelegationen, 103 33  STOCKHOLM 
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anvisningar

Projektbeskrivning
 Följande frågor bör besvaras när ni beskriver projektet :
•  Bakgrund: Varför är det viktigt att genomföra projektet?
•  Målgrupp: För vems nytta vill ni genomföra projektet?
•  Mål: Vad vill ni uppnå med projektet?
•  Metod: Hur ska ni nå dit?
– vilka aktiviteter planerar ni?
– vilka ska vara med i aktiviteterna?
 Beskriv vad som är nyskapande och utvecklande med projektet?
 Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

Redovisning
Vi vill redan nu informera er om att den som har beviljats stöd ur Allmän-
na arvsfonden är skyldig att efter varje projektår lämna en redogörelse/
beskrivning och en ekonomisk redovisning till Arvsfondsdelegationen. 
Därför bör ni redan vid planeringen av projektet tänka på hur ni ska kun-
na beskriva resultatet av projektet.
 Den redogörelse som ska lämnas bör besvara följande frågor:
•  Har målen som ställdes upp i ansökan uppfyllts? Om inte, varför?
•  Kunde ni arbeta på det sätt ni tänkte er – fungerade det? Har ni ge-

nomfört de aktiviteter som planerades? Om inte, varför?
•  Har ni nått ut till målgruppen? Om inte, varför?
 Hur fortsätter verksamheten när projektet avslutats?
 Hur har dokumentation/utvärdering genomförts? Har arbete med er-
farenhetsspridning påbörjats?
 Även en ekonomisk redovisning ska göras. Den ekonomiska redovis-
ningen ska bland annat
•  följa posterna i den kostnadskalkyl som låg till grund för beslutet om 

stöd
•  bestyrkas av era revisorer

Om ni beviljas stöd ur Allmänna arvsfonden kommer ni att få ytterligare 
information om redovisning m.m. i foldern ”Villkor för beviljat stöd ur 
Allmänna arvsfonden”.




